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Resum 
 
Des de fa uns anys, els investigadors intenten demostrar els beneficis de l’estimulació 
de la memòria dels afectats d’Alzheimer, i la música s’ha revelat com una de les grans 
possibilitats a explorar per tal de connectar els pacients amb els seus records. Perquè la 
musicoteràpia sigui efectiva, però, es requereixen molts esforços manuals per realitzar 
una llista de reproducció personalitzada per a cada pacient. 
 
És per això que l’objectiu d’aquest treball és proporcionar una plataforma web intuïtiva 
a un sistema de recomanació musical ja existent, proposat pel MTG. Aquesta pretén 
agrupar en un únic entorn els quatre grans processos: la introducció de les dades, el seu 
processament, l’entrega del resultat i la valoració de l’usuari, intentant millorar les 
versions ja existents tant com sigui possible. 
 
S’ha posat especial èmfasi en la base de dades, tant en la recol·lecció de metadades i la 
seva indexació com en la possibilitat que el sistema utilitzi les cançons de la base de 
dades com a font de les seves recomanacions i disminuir així la dependència d’APIs 
externes al programa.  
 
 
 

Abstract 
 
Since some years ago, researchers have been trying to prove the benefits of memory 
stimulation in Alzheimer’s patients, and music seems to arise as one of the best ways to 
bring patients’ memories back. But to be effective, musical therapy needs a great effort 
to build a personalized playlist for each patient. 
 
So the main goal of this work, is to give an intuitive web platform to an existing music 
recommender system designed at MTG. This platform aims to join the four big 
processes in just one place: users’ musical preferences retrieval, data processing, results 
delivery and users’ feedback. It also tries to improve as much as possible the overall 
recommender system’s performance. 
 
The main focus was established over the database, both in recollecting and indexing 
metadata and the possibility of the system to use database songs as the main source of 
its recommendations thus achieving less external API dependency. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1 Motivació personal i context 
 
Vaig decidir que volia fer un treball relacionat amb la música ja que, des de ben petit, ha 
format part de la meva vida, i una part molt important. El fet que m’agradés la música 
va ser un dels factors que em va fer decantar per estudiar el Grau en Enginyeria de 
Sistemes Audiovisuals, i no se m’acudia una millor manera per tancar-lo que 
relacionant-lo amb la música. Per altra banda, a casa hem patit un cas de demència, i he 
pogut veure i viure de prop la crueltat i la duresa d’aquesta malaltia, tant per a l’afectat 
com per a tots els qui l’envolten. És per això que quan vaig veure la proposta d’un 
projecte que relacionava la música amb possibles millores per a algunes persones 
d’aquest col·lectiu em van venir molts ganes de formar-ne part. 
 
El projecte està proposat pel MTG (Music Technology Group) de la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona. Parteix de la tesi de final de màster [1] d’en Felipe Luis 
Navarro Valero. En el seu treball, en Felipe explica la importància de l’estimulació de 
l’anomenada memòria profunda en pacients de diferents tipus de demència (com pot ser 
l’Alzheimer), i el paper clau de la música en aquest aspecte. També comenta la 
problemàtica dels musicoterapeutes a l’hora de crear llistes de reproducció 
personalitzades per als seus pacients pel fet que no poden obtenir gaire dades a causa de 
les limitacions de memòria dels afectats. En aquesta tesi es va proposar una solució 
algorítmica teòrica per tal de crear (o recrear) una llista de reproducció personalitzada, 
que podria anomenar-se “banda sonora de la meva vida”, a partir d’un formulari amb 
preguntes molt senzilles que ompliria el pacient. A més a més d’aquesta part més 
teòrica, en Felipe també va fer una gran feina amb la creació d’una col·lecció local de 
cançons que va pensar que podrien ser candidates a aparèixer en aquestes bandes 
sonores. 
 
Un any més tard, el 2014, en Guillem Abelló Guimet va decidir fer servir aquesta tesi 
com a base per al seu treball de fi de grau [2]. La seva feina es va dividir en dues grans 
branques. Per una banda, va indexar tota la col·lecció de música local, creant així una 
petita base de dades amb SQLite. Per fer-ho es va ajudar de la tecnologia d’etiquetes (o 
tags) que porten els arxius .mp3 anomenada Easy ID3. Amb una llibreria de Python va 
aconseguir extreure les següents dades de gairebé totes les cançons: títol, artista, àlbum, 
gènere i data. Per altra banda, va fer una implementació local d’una versió simplificada 
de l’algoritme. Va decidir utilitzar el llenguatge de programació Python. Per fer les 
consultes, però, no va fer servir la col·lecció de música del Felipe com a dades, sinó que 
va decidir fer ús d’una API ja existent i fer-hi consultes directament. Després d’estudiar 
diverses opcions es va acabar decantant per la plataforma Echonest. 
 
L’objectiu d’aquest treball és intentar tornar a ajuntar aquestes dues línies de treball, és 
a dir, la implementació de l’algoritme d’en Guillem i la base de dades creada pel Felipe, 
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en una plataforma web, intentant recuperar l’essència de la idea original de l’algoritme 
del Felipe i utilitzant la indexació de tags que va fer el Guillem per poder fer consultes 
tant a una API com a la base de dades local. 
 
 
1.2 El projecte 
 
El projecte en general va més enllà del que cobreix aquest treball en concret. Aquest 
apartat servirà per contextualitzar una mica el projecte i tenir-ne una visió general, amb 
totes les parts i la gent involucrada. 
 
Està demostrat que la musicoteràpia és molt beneficiosa per als pacients amb demència, 
i els efectes són encara més positius si la música està relacionada amb el passat de la 
persona. Els musicoterapeutes tenen dificultats per crear aquestes llistes de reproducció 
personalitzades. De tot això se’n parlarà més endavant, però és per contextualitzar d’on 
surt la idea de crear un sistema de recomanació musical. 
 
El sistema és diferent d’altres recomanadors musicals, ja que intenta no basar-se només 
en cançons i artistes que li agraden a l’usuari, sinó que també té en compte moltes altres 
dades de tipus biogràfic com lloc i data de naixement, llocs on ha viscut, si ha tocat 
algun instrument, si li agrada ballar, ... 
 
El sistema té quatre parts diferenciades: 
 

• Plataforma 
• Interfície 
• Base de dades 
• Algoritme 

 
Figura 1: Diagrama de blocs del sistema de recomanació musical 
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La plataforma és el suport on s’engloba aquest projecte dins el món real. No es tracta 
d’un programa d’escriptori sinó d’una aplicació on-line en un servidor que hauria de ser 
accessible a través de qualsevol dispositiu (ordinador, telèfon mòbil, tauleta, ...) que 
disposi d’un navegador. A l’hora de començar aquest treball de final de grau, el prototip 
estava en format d’script local que s’havia d’executar des d’una terminal (calia tenir 
nocions d’informàtica). El projecte ha de ser accessible sense requeriments de 
coneixements previs, i per tant una plataforma web és una gran solució. Aquesta part 
del sistema inclou la migració web (que és la finalitat principal d’aquest treball) i  
també la part de hosting. No està representat al diagrama de blocs ja que els engloba a 
tots. 
 
La interfície es pot definir com la part encarregada de la interacció entre l’usuari i el 
programa en si (l’algoritme). De quina manera l’usuari facilita les dades necessàries per 
poder generar una llista de reproducció personalitzada. En el moment d’iniciar aquest 
treball de final de grau, l’usuari havia d’emplenar un formulari que posteriorment calia 
introduir en un arxiu CSV (comma separated value). Calia, doncs, dotar el projecte 
d’una interfície més senzilla i intuïtiva. És per això que s’ha estat realitzant un treball de 
final de grau [3] paral·lel en aquesta direcció. Ha realitzat diferents estudis d’usabilitat 
per tal que l’adquisició de dades sigui el més simple possible però, alhora, el màxim de 
profitosa (aconseguir de cada usuari les informacions més rellevants i que més 
interessen). Com que l’ha desenvolupat en format web serà senzill ajuntar-la amb la 
resta de parts del projecte. En el diagrama de blocs estaria representat bàsicament pels 
blocs “Informació de l’usuari” (input) i “Llista de cançons recomanades” (output). 
 
L’algoritme de recomanació musical és el cor del projecte, l’encarregat de realitzar tots 
els càlculs i de generar una sortida (la llista de reproducció personalitzada) a partir 
d’unes entrades (les dades aportades per l’usuari). Durant aquest treball, quan parlem de 
playlist o llista de reproducció, ens referim només a un conjunt de cançons, sense tenir 
en compte l’ordre d’aquestes.  Es va idear en la tesi de Navarro [1] i es va implementar 
en el treball de final de grau d’Abelló [2] en forma de prototip utilitzant Python. Aquest 
és el segon focus important d’acció del present treball. En aquest cas es volia recuperar 
l’essència de l’algoritme original i que fos compatible amb consultes a la base de dades 
local (no només a APIs). En el diagrama de blocs està representat pel bloc “Algoritme 
de recomanació musical” però també per l’script i les connexions amb les “Bases de 
dades d’informació musical accessibles on-line” (APIs). Aquesta última part del 
diagrama de blocs és la que serveix per anar ampliant i millorant la base de dades. 
 
La base de dades consta principalment d’una taula de cançons amb moltes metadades 
que serveixen per generar les llistes de reproduccions volgudes. En Felipe va fer la 
primera feina de recollida de cançons i creació d’una biblioteca musical que s’hauria 
d’anar augmentant i complementant constantment. Posteriorment, en Guillem va fer una 
primera indexació que també s’ha hagut de refer per poder treballar amb la plataforma 
web. A part de la taula de cançons, la base de dades també conté altres taules, com per 
exemple, usuaris i formularis, però no són tan rellevants per al correcte 
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desenvolupament del projecte. Com més completa sigui aquesta base de dades, millor. 
És el que ha d’acabar donant èxit al projecte i és on sempre hi haurà més camí per 
millorar i més feina relacionada amb tasques de manteniment. En el diagrama de blocs 
està representat pel bloc “Base de Dades de música”. 
 
 
1.3 Objectius  
 
Durant el desenvolupament d’aquest treball es van plantejar diversos objectius per tal 
de, com ja s’ha comentat anteriorment, fer que les dues línies que ha agafat el projecte 
convergeixin en una única plataforma web. 
 

• Migració web del prototip senzill desenvolupat a [2]. 
• Millora de l’algoritme del prototip per tal que es torni a assemblar el màxim 

possible a la idea original proposada a [1]. 
• Propagació d’etiquetes (tags) a la base de dades que donin informació rellevant 

per a les consultes, com poden ser l’any de la cançó, la zona geogràfica, el 
tempo, algun descriptor musical, etc. 

• Ampliació la col·lecció local de cançons (com a objectiu transversal i continuat 
durant tota la vida del projecte), centrant l’atenció en la música dels anys 20, 30 
i 40 i en la recuperació de peces més tradicionals (fins i tot de la cultura popular) 
com ara cançons de bressol, jotes, corrandes, sardanes, nadales, ... 

 
 
1.4 Estructura del treball  
 
Aquest treball està estructurat en 6 capítols. Després d’aquest primer capítol 
d’introducció es troba l’apartat dedicat al marc teòric en el qual s’engloba el treball. La 
definició de la problemàtica, el context social actual i un resum dels treballs previs ja 
realitzats. El punt en el qual es trobava el projecte i quina estratègia es va seguir per 
encaminar-lo de nou. 
 
Els següents dos capítols parlen més específicament de la tecnologia i la metodologia 
utilitzades. En el tercer, s’explica quines tecnologies i eines es van utilitzar, intentant 
justificar les eleccions. I en el quart es detalla l’arquitectura de l’aplicació dissenyada, la 
comunicació amb la base de dades, l’adquisició de les dades i les millores 
implementades a l’algoritme. 
 
Finalment, els dos últims de capítols fan la funció de tancament. En el cinquè s’hi 
troben les proves que es van realitzar i els resultats comentats. I en el sisè s’exposen les 
conclusions del treball, i una digressió sobre el futur que pot prendre el projecte.
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2. CONTEXTUALITZACIÓ 
 
2.1 Demència i Alzheimer 
 
La demència és una síndrome (normalment crònica o progressiva) que provoca el 
deteriorament de les funcions cognitives d’una persona (memòria, pensament, 
orientació, comprensió, càlcul, llenguatge, ...) més enllà del que podria ser considerat 
com a procés d’envelliment normal i corrent [4]. Tant és així que no només afecta 
persones d’edat avançada (tot i que són la gran majoria dels casos) sinó també individus 
joves. Segons l’OMS (Organització Mundial de la Salut) hi ha 47’5 milions de persones 
afectades per aquesta síndrome, i cada any se n’afegeixen uns 7’7 milions de casos 
nous. Té un impacte físic i psicològic important en el pacient, però també té una 
repercussió social i econòmica entre els familiars i cuidadors. 
 
De demències, n’hi ha de molts tipus diferents. Un dels més coneguts (també perquè és 
el més comú, representant entre el 60% i el 70% de tots els casos) és l’Alzheimer. 
L’Alzheimer es va descobrir ja fa més d’un centenar d’anys, però fa relativament poc 
que s’ha aprofundit en el seu estudi. Tot i que presenta símptomes lleugerament 
variables, alguns dels més freqüents, per ordre cronològic d’aparició, solen ser els 
següents: 
 

• Pèrdua de memòria (curt abast) 
• Dificultat per recordar coses apreses recentment 
• Confusió (sobretot en el llenguatge) 
• Irritabilitat i agressivitat 
• Canvis d’humor 
• Pèrdua de memòria (llarg termini, sobretot de dades autobiogràfiques) 
• Pèrdua de funcions corporals i mobilitat 

 
De moment, la malaltia continua essent incurable, irreversible i terminal [5] (moltes 
vegades no es pot determinar si la mort del pacient ha estat causada directament per 
l’Alzheimer o per malalties que se’n deriven, a causa de la debilitat general del pacient), 
però s’han fet grans avenços en l’alentiment de l’evolució de la malaltia. Alguns dels 
tractaments que ofereixen beneficis en els símptomes són els anomenats d’estimulació 
cognitiva. Intenten frenar la pèrdua de capacitats cognitives, i, en alguns casos, fins i tot 
recuperar-les una mica o millorar-les. Un exemple d’aquest tipus de tractament i sobre 
el qual se sustenta el desenvolupament d’aquest projecte és la musicoteràpia. 
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2.2 Música, emoció i memòria  
 
La música és un element intrínsec de les persones. Des dels seus orígens, l’ésser humà 
ha gaudit no només escoltant sinó també fent música (des dels ritmes amb els tambors 
més primitius a les músiques més modernes fetes amb sintetitzadors). Qui més qui 
menys està familiaritzat amb la música, toca algun instrument, té grups o cançons 
preferides o simplement escolta música tot sovint. Per tant, es pot entendre que la 
música genera en la persona un conjunt de sensacions molt diverses: emocions, 
sentiments, records, estats d’ànim, etc. 
 
La memòria a llarg termini és un dels tipus de memòria del cervell humà. És 
l’encarregada de guardar les informacions, emocions, sensacions, etc. al llarg del temps. 
La música també s’emmagatzema, tot i que de manera més complexa i distribuïda, en 
aquesta part del cervell (lòbul frontal bilateral). És per això que a través de la música es 
pot estimular la regió del cervell on es guarden totes aquestes informacions i es pot 
ajudar el pacient a evocar records amb més claredat, de manera més ràpida i amb un 
impacte emocional més elevat [6]. Tot i que s’estan estudiant mètodes invasius 
(cirurgia) molt esperançadors que demostren que l’estimulació profunda d’aquestes 
zones concretes del cervell poden millorar la memòria, la cognició i qualitat de vida del 
pacient considerablement [7], no són l’objectiu d’aquest treball i per tant no se’n 
parlarà. 
 
A més a més, està demostrat que aquests resultats encara són millors quan la música que 
es fa servir per estimular aquesta regió profunda del cervell és música triada pel mateix 
pacient [8]. Música que li hagi agradat en el passat (especialment important la que 
escoltava de jove), que estigui lligada a algun moment o persona en concret, que el 
transporti a un lloc determinat, etc. Fins i tot el sentiment de pertinença a un grup 
d’individus va molt estretament lligat a aquest tipus de memòria [9]. Tot això ajuda el 
pacient a despertar els records i, conseqüentment, li aporta un canvi d’humor molt 
positiu, que permet que es pugui socialitzar molt millor i estigui obert a realitzar altres 
activitats que, alhora, li aportaran altres beneficis. 
 
En aquest moment, per tant, ja es pot definir el principal objectiu del treball i 
malauradament, també, una de les grans dificultats: crear una llista de reproducció 
personalitzada que ajudi el pacient a reactivar els circuits neuronals emocionals i 
afectius i així aconseguir recordar més intensament i amb més claredat. Amb la 
dificultat, però, que es disposa de molt poques dades que facilitin aquesta tasca per 
culpa dels més que probables problemes de memòria dels afectats. 
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2.3 MIR (Music Information Retrieval)  
 
Les tecnologies MIR són un conjunt de tecnologies encarades a la recollida 
d’informació musical. És un camp molt interdisciplinari on intervenen moltes ciències 
diferents, com el processament de senyals, l’aprenentatge automàtic, el reconeixement 
de patrons, la musicologia o la psicologia, entre d’altres. 
 
Per explicar-ho de manera molt simple, els algoritmes MIR permeten als ordinadors 
“escoltar” i “entendre” diferents dades d’àudio com poden ser, per exemple, arxius MP3 
en una col·lecció de música personal, o streamings de so en directe. L’objectiu principal 
és el de reduir la diferència semàntica que hi ha entre les informacions musicals d’alt 
nivell (les que extraiem els humans) i les de baix nivell (les que extreuen les màquines). 
Aquests algoritmes són capaços de reconèixer característiques de la música com ara el 
tempo, la tonalitat, els acords, el gènere o l’estructura d’una cançó. Amb tota aquesta 
informació, es poden crear sistemes capaços d’ordenar, buscar i recomanar música, de 
generar metadades, de separar les diferents pistes d’una cançó, de reconèixer els 
instruments o de transcriure a una partitura els diferents senyals sonors [10]. 
 
L’evolució d’aquestes tecnologies planteja grans reptes per als investigadors, a causa de 
la gran quantitat de ciències involucrades i la immensitat d’aspectes a tenir en compte. 
Una de les complexitats és que es poden classificar les informacions musicals a partir de 
7 paràmetres diferents [11]: 
 

• Melodia: informació sobre la percepció de l’altura (o to). Està relacionada amb 
la melodia de la cançó. 

• Temporalitat: informacions pel que fa a tempo, duració, accents o ritme. 
• Harmonia: informacions sobre tonalitat, progressió d’acords o de polifonies. 
• Timbre: informacions sobre la coloració, la instrumentació o les tècniques 

d’execució (pizzicato, sordines, cops d’arc, etc.). 
• Expressivitat: informacions sobre articulacions, ornamentacions, digitats o 

dinàmiques. 
• Text: bàsicament la lletra d’una peca musical. 
• Dades extra-musicals: també anomenades metadades o descriptors editorials. 

Són informacions com ara el títol, autor, data de publicació, discografia, músics, 
etc. 

 
El fet que aquestes facetes no siguin totalment excloents entre elles planteja un primer 
problema a l’hora de definir quines informacions són més rellevants i d’on s’extreuen. 
Aquesta però, no és l’única dificultat. S’ha de tenir en compte també, les diferents 
maneres de representar la música [12]: 
 

• Simbòlica: La representació simbòlica és bàsicament la partitura d’una peca o 
un enregistrament basat en esdeveniments (com les notacions MIDI, que són 
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unes notacions diferents a les clàssiques, però que també fan referència a 
l’alçada, i la durada de les notes). Aquest tipus de representació ens dóna molta 
informació, però té l’inconvenient que cal saber-la llegir. No tothom pot treure 
dades significatives ni de manera ràpida en aquest cas. 
 

 
Figura 2: Enregistrament basat en esdeveniments (MIDI) 

 
• Àudio: Aquesta representació és la més evident i amb la que un està més 

familiaritzat. Es tracta de l’arxiu en ell mateix. Té la gran virtut que no necessita 
cap entrenament ni coneixements per part de l’usuari per poder-ne extreure 
informació (per exemple tothom pot dir si una música és ràpida o lenta 
escoltant-la). 

 
• Visual: Es tracta de la forma d’ona d’un arxiu musical. Es pot visualitzar amb 

gairebé tots els programes d’edició d’àudio. També les imatges (com caràtula 
d’un àlbum o foto de l’artista) formen part d’aquest tipus de representació. 

 

 
Figura 3: Representació Visual 

 
• Metadades: Aquesta representació és la que utilitza metadades descriptives, 

bibliogràfiques o de catalogació. És una representació que dóna molta 
informació i facilitat a l’hora de treballar amb sistemes informàtics. 

 
Per fer-se una idea de fins a quin punt és exigent el repte que tenen els investigadors, de 
les 7 facetes que s’han detallat anteriorment, 6 (exceptuant només la bibliogràfica) 
poden ser representades tant de manera simbòlica com en forma d’àudio, i per tant és 
important saber quines dades es volen treballar amb cada tipus de representació. 
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2.4 Sistemes de recomanació musical  
 
De web 1.0, pàgines de contingut estàtic, la tecnologia va evolucionar a web 2.0, on el 
contingut és aportat pels usuaris de manera col·laborativa, i ara comença a moure’s cap 
a un nou paradigma de web 3.0, on els sistemes intel·ligents i les grans xarxes de dades 
semàntiques agafaran les regnes. Aquesta evolució natural del món web i l’augment de 
la popularitat dels sistemes de recomanació musical han provocat que les tecnologies 
MIR es desenvolupin molt durant els últims anys. 
 
En el nucli d’un sistema de recomanació s’hi troba un buscador de similituds. S’han de 
definir quines dades es vol que siguin similars (si l’artista, la instrumentació, el tempo, 
etc.) i com de similars cal que siguin, és a dir, establir un llindar. A partir d’aquests 
inputs, es busquen un seguit de cançons que puguin satisfer els gustos de l’usuari. Hi ha 
diverses alternatives pel que fa a la manera de realitzar aquesta cerca o filtratge: 

 
• Per dades demogràfiques: Es tracta d’intentar endevinar els gustos musicals 

d’una persona a partir de dades demogràfiques com poden ser l’edat, el lloc de 
naixement, el gènere, etc. Aquesta tècnica és segurament la més simple, però 
també la que ofereix resultats més limitats.  
 

• Col·laborativa: Es tracta d’utilitzar dades de preferència, votacions i hàbits 
d’altres usuaris per recomanar cançons. Aquesta tècnica és molt efectiva, però 
necessita moltes dades i molts usuaris per tal que els resultats siguin positius. A 
més a més té un altre inconvenient. Les cançons que no són votades ja no es 
recomanen mai i, per tant, encara es voten menys i això condueix a un cercle 
viciós que crea dos grups diferenciats: un grup petit de cançons que són les que 
es van recomanant i un grup gran que queden amagades sense ser recomanades. 

 
• Basada en el contingut: Aquesta tècnica se centra en l’anàlisi del senyal sonor 

en ell mateix. Intenta mesurar les similituds de dues cançons comparant la 
distància entre diferents descriptors musicals i característiques temporals, tonals 
o de timbre. Tot i que en aquest cas no sorgeix cap de les problemàtiques dels 
casos anteriors, els algoritmes d’anàlisi musical encara no són prou potents i 
eficaços. 

 
• Basada en el context: Aquesta tècnica fa ús principalment de les metadades (o 

informacions editorials) que els experts, les etiquetes proposades per altres 
usuaris i altres dades del context (aconseguides amb tècniques de mineria web) 
han introduït en els arxius d’àudio. 

 
Fins al moment, els millors sistemes recomanadors fan servir una combinació 
d’aquestes diferents tècniques de filtratge i aconsegueixen així un sistema híbrid que 
proporciona els millors resultats possibles. 
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2.5 Antecedents 
 
2.5.1 Life Soundtrack  
 
En Felipe Luis Navarro Valero va ser qui va començar aquest projecte. L’any 2013, 
com a tesi final del màster en tecnologies musicals [1], va decidir idear un algoritme per 
a un sistema de recomanació musical per a persones amb demència. Ell va ser qui va 
dissenyar el sistema de recomanació musical de la teva vida (Life Soundtrack). La seva 
feina es pot dividir en dos grans focus: la creació de l’algoritme i la recol·lecció de 
cançons per a la creació d’una biblioteca musical. 
 
 
2.5.1.1 L’algoritme 
 
L’algoritme obté les entrades a partir d’un qüestionari que respon l’usuari. Totes 
aquestes dades es divideixen en dos grups: 
 

! Dades musicals directes: cançons i artistes que li agraden a l’usuari i que és 
capaç de recordar. Aquestes dades són les més importants, ja que a partir d’elles 
es poden fer cerques per similitud (cançons d’un mateix artista, o cançons i 
artistes similars als proporcionats). 

 
! Dades musicals indirectes: informació biogràfica com ara el lloc i l’any de 

naixement, els llocs i períodes on ha viscut l’usuari, etc. i informació de 
preferències musicals com ara els gèneres preferits, els instruments que li 
agraden, l’idioma o el mood. Aquestes, com es pot veure a la figura 4, es 
classifiquen segons dos filtres de preferència. 
 

 
Figura 4: Separació de les dades [1] 
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Un cop es tenen les dades, l’algoritme realitza 5 tipus de classificacions per tal de crear 
les 5 llistes de cançons candidates a entrar a la llista de reproducció final: 
 

1. Les cançons preferides aportades per l’usuari 
2. Les cançons més populars dels artistes preferits aportats per l’usuari 
3. Cançons basades en similituds amb les preferències musicals de l’usuari (fent 

servir el filtre de preferència 1) 
4. Èxits musicals dels anys de joventut de l’usuari 
5. Música folklòrica dels llocs on ha viscut l’usuari 

 

 
Figura 5: Selecció i filtratge de les 5 llistes prèvies per aconseguir la playlist final [1] 

 
A partir d’aquestes cinc llistes es genera la banda sonora de la vida de l’usuari, que és 
l’objectiu final. Es comença amb la llista 1, la de cançons preferides. S’agafen com a 
màxim N cançons d’aquesta llista. Si n’hi ha menys del límit establert, s’afegeixen totes 
a la playlist final, si no, es passen pel filtre de preferència 2 (és a dir, se seleccionen 
aquelles que coincideixin amb el gènere preferit de l’usuari, que continguin els 
instruments que li agradin i que siguin en l’idioma que ell prefereix). Es repeteix aquest 
procés amb les llistes 2 i 3. Finalment, s’agafen les llistes 4 i 5 i es passen 
obligatòriament pel filtre de preferència, i s’afegeixen els resultats a la llista de 
reproducció que ja és la sortida de l’algoritme, el resultat. 
 
 
2.5.1.2 La biblioteca musical  
 
La biblioteca musical és una col·lecció ordenada per autors i àlbums d’unes 1750 
cançons. La selecció de cançons es va fer seguint un raonament molt clar: havien de ser 
candidates a entrar a la banda sonora de la vida d’un possible usuari del sistema. Com 
que es treballa amb pacients de demència, es va haver de considerar que la majoria 
d’usuaris podien ser d’edat avançada (entre 70 i 90 anys, és a dir, nascuts entre el 1920 i 
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el 1940 aproximadament), però també podien ser més joves. Es considera que la música 
que més marca a una persona és la que escolta entre els 15 i els 30 anys. 
 
És per això que la música que va buscar en Felipe és bàsicament la que s’escoltava entre 
els anys 1940 i 1990 (de manera molt genèrica). Va intentar incloure-hi una diversitat 
important de gèneres per tal de fer la biblioteca el més àmplia possible. Hi va incloure 
jazz, pop, rock, flamenc, copla, música clàssica, etc. A més a més, va centrar l’objectiu 
en gent de Catalunya i de la resta d’Espanya, per tant, va triar temes d’aquesta regió. Per 
acabar, també va afegir un recull de temes folklòrics i populars d’aquests anys. 
 
Per aconseguir aquest recull de cançons i per assegurar-se que fossin significatives de 
l’època en què s’escoltaven, va revisar les llistes de cançons més populars del moment, 
va buscar en recopilacions nacionals i internacionals de temes vells, i també en webs 
especialitzades. Cal remarcar la importància de recopilacions fetes per usuaris, més 
enllà de les comercials, que van ser accessibles a través de blogs i sistemes P2P (Peer to 
Peer) com per exemple la plataforma Soulseek1. A més a més, totes les cançons que els 
usuaris entraven com a cançons preferides s’anaven incloent a la biblioteca. 
 
Per tal que la base de dades fos el més sòlida possible, es va fer una avaluació amb 
usuaris després de provar l’algoritme. Després d’haver-los presentat una llista de 20 
cançons, es procedia a omplir un segon qüestionari amb la finalitat de veure si la 
recomanació havia estat encertada o no. 
 

Nº#CANÇONS# Nº#ARTISTES#
1747$ 568$

 

Taula 1: Total de cançons i artistes 
 

ÈPOCA# Nº#CANÇONS# %#RESPECTE#EL#TOTAL#
<$1900*$ 241$ 13.79$%$

1900$–$1910$ 37$ 2.11%$

1910$–$1920$ 3$ 0.17$%$

1920$–$1930$ 15$ 0.85$%$

1930$–$1940$ 32$ 1.83$%$

1940$–$1950$ 39$ 2.23$%$

1950$–$1960$ 401$ 22.95$%$

1960$–$1970$ 139$ 7.95$%$

1970$–$1980$ 116$ 6.64$%$

1980$–$1990$ 57$ 3.26$%$

1990$–$2000$ 60$ 3.43$%$

2000$–$2010$ 106$ 6.06$%$

>$2010$ 23$ 1.31$%$

 

Taula 2: Nombre de cançons per període 
* S’hi inclouen cançons sense dades d’any i música clàssica 

                                                
1 http://www.soulseekqt.net 



 

13 

2.5.2 Prototipatge 
 
Un any més tard, el 2014, en Guillem Abelló Guimet va decidir continuar el projecte 
com a treball de fi del grau en enginyeria de sistemes audiovisuals [2]. També es pot 
descompondre la seva feina en dos grans blocs: per una banda, la implementació de 
l’algoritme, creant així un prototip del sistema. Paral·lelament, va indexar la biblioteca 
musical utilitzant la tecnologia de tags ID32 creant així una base de dades en SQLite. 
 
 
2.5.2.1 Implementació de l’algoritme 
 
La implementació de l’algoritme que va fer en Guillem és lleugerament diferent a la que 
havia ideat originàriament en Felipe perquè van anar sorgint problemes tècnics. Va fer 
servir l’API de la plataforma Echonest per tal de fer les crides. Echonest era una 
companyia d’intel·ligència musical que va ser adquirida el 2014 per Spotify. Entre els 
seus productes destacava una gran base de dades de coneixement musical (cançons, 
artistes, relacions entre ells, gèneres, dates, etc.). Tot i la integració amb Spotify, alguns 
dels seus productes, com l’API, encara estan a disposició dels desenvolupadors que ja 
l’havien utilitzat o que la volen començar a utilitzar. 
 
La seva implementació difereix lleument de la idea original proposada a [1]. Com que 
ja s’ha explicat quin és el funcionament general de l’algoritme, a continuació s’intentarà 
detallar com es va fer la implementació. En destacarem les diferències i les 
particularitats. 
 
En primer lloc, es van definir dos paràmetres: la llargada de la llista de reproducció (N) 
i el percentatge de música obtinguda a partir de dades directes (DM%) que s’hi volen 
incloure. Tot seguit es va procedir a avaluar les dades i començar a afegir cançons a la 
llista de reproducció. 
 

 
Figura 6: Diagrama de flux de la primera part de l’algoritme prototipat a [2] 

                                                
2 http://id3.org/ 
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Es va començar per les cançons preferides de l’usuari. Si es tenia un títol de cançó i el 
seu artista, s’afegia directament a la llista de reproducció. Si contràriament es tenia 
només el títol, es feia una consulta a través d’Echonest amb el nom de la cançó i 
s’obtenia una llista de possibles candidates, classificades per ordre de preferència. 
D’aquesta llista se’n seleccionava la primera i s’afegia a la llista de reproducció. Aquest 
procés es pot veure a la figura 6. 
 
A continuació es feia una llista dels artistes preferits de l’usuari i s’hi afegien els artistes 
de les cançons preferides donades per l’usuari. Per a cada un d’aquests artistes, es feia 
una crida a Echonest i s’obtenia una llista ordenada de les seves cançons més populars. 
De moment, es seleccionava la primera. Si en algun moment, entre aquestes cançons i 
les obtingudes en el pas anterior, s’arribava al límit establert segons els paràmetres  
longitud de llista de reproducció i tant per cent de música obtinguda de dades directes, 
s’aturava immediatament aquest bloc d’execució. Si, contràriament, s’acabaven tots els 
artistes de la llista i encara no s’havia arribat a aquest límit, es tornaven a recórrer tots 
els artistes i aquest cop es seleccionava la segona cançó més popular, i així 
successivament fins a arribar al límit parametritzat. Aquest procés es pot veure a la 
figura 6. 
 

 
Figura 7: Diagrama de flux de la segona part de l’algoritme prototipat a [2] 

 
Acabat aquest primer bloc de música obtinguda a partir de dades directes, es passava a 
la música que s’aconseguia a partir de les dades indirectes. Primer de tot es passava el 
filtre 1, que va ser un dels canvis importants de la implementació d’en Guillem. 
S’agafava la llista d’artistes preferits creada al pas anterior, i per a cada artista es feia 
una crida a Echonest i s’obtenia una llista ordenada d’artistes relacionats. S’escollia el 
primer, sempre i quan no existís ja a la llista d’artistes que s’havia utilitzat. En aquest 
cas s’agafaria el primer artista diferent de qualsevol altre de la llista. Amb aquest procés 
s’obtenia una llista d’artistes similars, de la mateixa longitud que la llista d’artistes 
preferits, sense que cap d’ells estigués repetit a les dues llistes. Finalment, es repetia el 
procés d’afegir iterativament la cançó més popular per a cada un d’aquests artistes, fins 
que a la playlist ja només hi quedava espai per a dues cançons més. Aquest procés es 
pot observar a la figura 7. 
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Figura 8: Diagrama de flux de la tercera part de l’algoritme prototipat a [2] 

 
El darrer pas de l’algoritme és el procés mitjançant el qual es triaven aquestes dues 
últimes cançons. Es feia una llista de cançons tenint en compte que fossin cançons de 
joventut (fins a l’any en què l’usuari tenia 30 anys o menys) i del territori on havia 
viscut. Per limitacions de l’API només es podia especificar el país i havia de ser a través 
de coordenades topogràfiques. Un cop elaborada aquesta llista, es feia una última cerca 
per a cada una de les dues cançons que faltaven. Per a la primera, es posava la condició 
que la cançó escollida fos de gènere folk. Per a la segona, la condició era que la cançó 
fos d’un dels gèneres preferits de l’usuari o, simplement, es deixava el gènere sense 
especificar. Echonest ja ens retornaria una cançó popular durant aquella època. Aquest 
procés es pot observar a la figura 8. 
 
 
2.5.2.2 Indexació de la biblioteca musical  
 
Per a la indexació de la biblioteca musical, en Guillem va decidir crear una base de 
dades amb SQLite3. Va crear un script amb Python per tal de poder extreure els tags de 
cada cançó i bolcar-los a la base de dades. L’estructura de l’script consta de tres parts: 
 

• Recórrer el directori: De forma recursiva, entrar a cada carpeta i subcarpeta 
des de l’arrel de la biblioteca musical fins a trobar tots i cada un dels arxius 
d’àudio.  
 

• Extreure els tags: Per a cada cançó, calia extreure la informació. Per 
aconseguir-ho va fer servir una llibreria de Python que permet extreure els tags 
ID3 d’un arxiu d’àudio. Aquesta llibreria es diu Mutagen. Va decidir extreure 
les següents dades de cada cançó: 

 

                                                
3 https://www.sqlite.org/ 
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! Títol 
! Artista 
! Àlbum 
! Gènere 
! Any 
! Directori 

 
• Copiar a la BDD: Finalment, un cop tenia els valors guardats a les diferents 

variables, va desar-los cada un al seu camp corresponent de la base de dades fent 
servir la llibreria sqlite3.  

 
 

 
Figura 9: Esquema de l’extractor de tags ID3 [2] 

 
 
2.6 Mancances observades 

 
Després d’analitzar els projectes [1] i [2] i revisar les conclusions extretes i les 
propostes de treball de futur, s’ha observat que ara mateix, la mancança principal del 
prototip, és la falta d’una interfície o plataforma per poder fer servir el prototip amb més 
facilitat (en comptes d’executar un script cada vegada des d’un terminal). Aquest 
projecte, doncs, es centra gairebé exclusivament en migrar el prototip realitzat a [2] a 
una plataforma web. A més a més, es va creure necessari el redisseny de la base de 
dades per tal d’afegeix la possibilitat de realitzar consultes a la base de dades local, en 
comptes de fer-ho només a l’API d’Echonest. Paral·lelament s’ha ampliat la base de 
dades musical per tal d’intentar millorar la qualitat de les recomanacions, sense ser en 
cap cas l’objectiu principal d’aquest treball. 
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3. SELECCIÓ DE TECNOLOGIES 
 
3.1 Tecnologies necessàries 
 
Per desenvolupar una plataforma web fan falta un conjunt important de tecnologies. El 
món web combina tant una part de disseny i interfície d’usuari com una part més 
algorítmica. A més a més, ha d’existir comunicació en molts sentits diferents, com per 
exemple, entre el programa i la base de dades, o entre el programa i la interfície que es 
mostra a l’usuari. Això significa fer ús d’un nombre considerable de tecnologies, i fer-
les servir correctament i cadascuna en el seu àmbit determinat.  
 
Aquest treball té dos focus d’acció concrets: per una banda, tots els processos que fan 
referència a la base de dades (recol·lecció de música, indexació, connexions amb APIs, 
etc.). Per aconseguir-ho necessitarem bàsicament una base de dades i un programa 
gestor. També es necessitarà un llenguatge d’scripting per poder realitzar les 
indexacions, i APIs per fer les consultes. Aquest primer focus està representat a la part 1 
de la figura 9. Per altra banda, el segon focus d’acció consisteix a la millora de 
l’algoritme i la seva integració en un entorn web. Per fer-ho es necessitarà un llenguatge 
de programació server-side i un framework, i totes les tecnologies pròpies del client-
side com són HTML, CSS o JavaScript. Aquest focus està representat a la part 2 de la 
figura 10. 
 

 
 
 

Figura 10: Diagrama de blocs del sistema i focus d’acció 1 i 2 d’aquest treball 
 
En aquest capítol es revisen totes aquestes tecnologies necessàries i es dóna una 
justificació de les tries realitzades tant a nivell de programari com a nivell 
d’arquitectures i de llenguatges utilitzats. 

 1 

2 
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3.2 MVC (Model – View – Controller) 
 
Per crear un lloc web, primer s’ha de decidir quin tipus d’arquitectura seguir. N’hi ha de 
molts tipus, però cal analitzar primer les necessitats per tal de decidir. El que es 
necessita en aquest cas, és una arquitectura que separi les dades de la resta del 
programa. No seria eficient tenir les dades com a variables a dins el programa, ja que 
n’hi ha moltes i cal que siguin persistents. Per altra banda, es vol que la presentació i el 
processament de les dades estiguin també separats, ja que la interfície s’està creant 
paral·lelament amb la realització d’un altre treball de fi de grau. 
 
El Model – View – Controller4 és un patró d’arquitectura de software que té com a 
característica principal la divisió de l’aplicació en tres grans blocs: les dades, la lògica i 
la interfície d’usuari. 

 

 
Figura 11: Esquema de l’arquitectura MVC 

 
Tot i que va néixer com a arquitectura pensada per a aplicacions d’escriptori, pren molt 
de sentit quan es parla d’aplicacions web. Per una banda hi ha els Models (les dades). 
No només cal tenir dades per manipular-les sinó que, a més, s’ha de tenir un suport que 
sigui persistent, per tant és necessària una base de dades. Per un altre cantó cal disposar 
d’una manera d’interaccionar amb l’usuari, una interfície, i d’això se n’encarreguen les 
Vistes (el que es coneix com a frontend). Són les encarregades de presentar la 
informació a l’usuari, ja siguin resultats o formularis per realitzar consultes. I per últim, 
hi ha d’haver un nucli de l’aplicació que sigui l’encarregat de, a partir de les demandes 
de l’usuari (a través de les vistes), accedir a la base de dades (els models) i aplicar una 
lògica o uns càlculs per tal de poder oferir un resultat a la consulta/petició de l’usuari (el 
que es coneix com a backend). Aquesta part de l’aplicació és el que s’anomenen els 
Controladors. 
 
 
 

                                                
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Model-view-controller 



 

19 

La tria de l’arquitectura no és una decisió trivial, i és molt important reflexionar i 
analitzar les diferents alternatives per prendre la decisió més correcta. En el cas de les 
aplicacions web, hi ha altres opcions i una d’elles podria semblar molt òbvia: 
l’arquitectura client – servidor. Aquesta arquitectura, però, no té en compte les dades 
com a entitat pròpia, i això pot crear una mica de confusió a l’hora de dissenyar una 
aplicació on les dades juguen un rol molt important. 
 
 
3.3 Backend 
 
3.3.1 Llenguatge i framework 
 
Una altra decisió molt important és l’elecció del llenguatge de programació. N’hi ha una 
varietat enorme i cada un té els seus punts a favor i en contra. Un aspecte a valorar és si 
és més útil un llenguatge que sigui orientat a web o bé un de propòsit general (tenint en 
compte que s’ha de poder utilitzar correctament en un servidor). Un altre aspecte 
important a considerar són les llibreries que ofereix el llenguatge, ja que això obre 
moltes possibilitats i facilita la tasca de programar. La familiarització que ja es pugui 
tenir amb un llenguatge determinat o la dificultat per aprendre’l són altres 
característiques que s’han de tenir en consideració. 
 
A l’hora d’escollir un llenguatge de programació o un altre, és una bona idea relacionar-
lo o emparellar-lo amb alguns dels diferents frameworks que hi ha a disposició en el 
mercat, ja que la combinació de les dues tecnologies és el que realment facilitarà o 
dificultarà la feina de programació. Tenir un framework que permeti un 
desenvolupament àgil i ràpid pot fer marcar la diferència de l’èxit del projecte tant en un 
primer moment com en posteriors revisions. 
 
Un framework5 és un entorn de desenvolupament específic per a un llenguatge concret i 
proporciona una gran quantitat de recursos, funcionalitats, metodologies i eines diverses 
per al desenvolupament, l’organització i la integració dels diferents components d’una 
aplicació. Bàsicament, facilita la feina del programador aportant tota l’estructura bàsica 
d’un programa (normalment comuna en tots els projectes) i ajuda a desenvolupar de 
manera molt més ràpida i lleugera.  
 
A continuació es mostra una gràfica amb els llenguatges més utilitzats a la banda del 
servidor.  
 
 

                                                
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Software_framework 
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Figura 12: Llenguatges de programació server-side per a webs. Maig 2015 [13]. 

 
 
Es pot observar que hi ha un dominador absolut, PHP i, per tant, una de les opcions més 
evidents entre les quals fer la tria. En segon lloc apareix ASP6, un llenguatge que es va 
descartar perquè és de propietat privada i, per tant, de pagament. Java7 és una altra de 
les grans opcions. Tot i que el pes que té sembla poc significatiu (2.9%), està creixent 
molt durant els últims anys. És un llenguatge molt i molt potent, però una mica difícil 
d’aprendre, si no s’hi està familiaritzat. ColdFusion8, com ASP, té llicència privada i, 
per tant, també va quedar descartat per la filosofia del projecte: intentar fer servir 
únicament programari lliure o de codi obert. Els tres següents són tres llenguatges 
d’scripting pensats per a ser llenguatges de propòsit general. Perl9 és un llenguatge molt 
vell, que ha anat perdent pes, tot i que encara conserva una petita quota del mercat. En 
canvi, Ruby i Python són les dues grans opcions de futur. Han guanyat molt de renom 
gràcies als seus respectius frameworks. Són llenguatges orientats a objectes, tenen 
llicència de codi obert i una gran comunitat d’usuaris actius a la xarxa. 
 
Per totes aquestes raons, les tres opcions que es van analitzar com a possibles 
llenguatges server-side van ser PHP, Ruby i Python. 
 
 
3.3.1.1 PHP - CakePHP  
 
PHP10 (PHP Hypertext Preprocessor) és un llenguatge de programació interpretat i 
híbrid, és a dir, que té algunes funcionalitats orientades a objectes, però sense complir-
ne del tot el paradigma. S’ha d’entendre el PHP com un script que s’executa a la banda 
del servidor abans que aquest entregui la pàgina HTML al client. Aquest script genera 
contingut HTML i, per tant, un cop entregat al client (el navegador), ja no tenim manera 

                                                
6 http://www.asp.net/ 
7 https://www.java.com 
8 http://www.adobe.com/products/coldfusion-family.html 
9 https://www.perl.org/ 
10 http://php.net/ 
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de saber com s’ha generat aquest HTML. El codi PHP mai no pot ser vist pels usuaris 
finals de l’aplicació, l’únic que hi té accés és el servidor. Això és un avantatge ja que el 
fa força segur a l’hora de programar. 
 
Un altre dels grans avantatges de PHP és que, pel fet de ser un llenguatge que va néixer 
directament per a ser usat a la web, té totes les funcionalitats que es poden necessitar ja 
disponibles (a més d’una gran possibilitat d’afegir extensions). A més a més, disposa 
d’una forta comunitat al darrera i molta problemàtica resolta pel fet de ser el llenguatge 
més utilitzat durant els darrers anys. 
 
Com s’ha dit, PHP és el llenguatge més utilitzat i el gran candidat gairebé sempre que 
algú es proposa crear un lloc web. Almenys fins ara. En el cas d’aquest treball de fi de 
grau, es disposava d’una experiència prèvia suficient i prou comoditat amb PHP com 
per poder desenvolupar el projecte sense excessives dificultats. Pel que fa al framework, 
no es disposava de coneixements previs llevat de CakePHP. Tot i que hi havia una gran 
quantitat de possibilitats per escollir (CodeIgniter, Laravel, Symfony, Phalcon, etc.), 
CakePHP hauria estat l’opció triada perquè no necessita configuració (permet començar 
a desenvolupar molt ràpidament); per la gran quantitat de característiques útils que ja té 
integrades (validació de formularis, seguretat contra injeccions SQL, traduccions, gestió 
del caché, etc.); i també perquè se’n tenia coneixements previs. 
 
Tot i això, fer servir PHP representava un problema: el prototip creat per en Guillem 
està escrit en Python i, per tant, hauria portat un temps considerable adaptar tot el codi 
tenint en compte la quantitat de llibreries i APIs involucrades. 
 
 

A#FAVOR# EN#CONTRA#

Popularitat$ Dificultat$d’adaptació$del$prototip$

Coneixement$del$llenguatge$ Poc$enriquidor$a$nivell$de$nous$aprenentatges$

Coneixement$del$framework) $
 

Taula 3: Arguments a favor i en contra d’utilitzar PHP 
 
 
3.3.1.2 Ruby - RoR  
 
Ruby11 també és un llenguatge interpretat, però, a diferència de PHP, és totalment 
orientat a objectes (absolutament tot són objectes, sense excepcions). Des de fa uns 
quatre o cinc anys ha anat guanyant terreny, sobretot gràcies a un dels seus frameworks, 
RoR (Ruby on Rails). Rails permet desenvolupar aplicacions de manera senzilla i 
escrivint menys codi que amb altres llenguatges. Això és així a causa de dos dels seus 
principis fonamentals: DRY (Don’t Repeat Yourself) i CoC (Convention over 

                                                
11 https://www.ruby-lang.org 
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Configuration). Aquesta combinació de característiques fa que els programes siguin 
molt nets, però també crea confusió ja que hi ha molta opacitat i molts processos 
automatitzats que el programador no ha d’escriure ni controlar (per això molta gent 
parla de la “màgia” de RoR). 
 
Ruby va ser la següent opció que es va plantejar. No se’n tenia gaire experiència, però 
se’n coneixia la sintaxi bàsica perquè prèviament se n’havia realitzat un curs on-line 
(Web Application Architectures a Coursera). Aquest curs, precisament, era sobre Rails. 
Rails es va posar de moda pels voltants de l’any 2008, quan van treure la seva segona 
versió i coincidint amb l’auge de Twitter. 
 
Tot i això, es va desestimar l’opció per dues raons. En primer lloc, com en el cas 
anterior de PHP, s’hauria hagut d’invertir molt temps en l’adaptació de la base de 
l’script. Per altra banda, la corba d’aprenentatge és molt lenta. És un llenguatge molt 
potent i permet fer aplicacions molt robustes, de molta envergadura i amb gran 
funcionalitat (com per exemple Twitter, SoundCloud o GitHub), però es tarda molt a 
dominar-lo ja que es va molt a poc a poc a aprendre Ruby i sobretot Rails. Hi ha massa 
automatismes i convencions i es necessita temps per assimilar-ho.  
 
 

A#FAVOR# EN#CONTRA#

Coneixements$bàsics$del$llenguatge$ Dificultat$d’adaptació$del$prototip$

Coneixements$bàsics$del$framework$ Dificultat$d’aprenentatge$

Combinació$de$llenguatge$i$framework$molt$potent$ $

Futur$de$mercat$ $
 

Taula 4: Arguments a favor i en contra d’utilitzar Ruby 
 
 
3.3.1.3 Python - Django  
 
Python12 també és un llenguatge interpretat i molt flexible (es pot utilitzar tant com a 
llenguatge imperatiu, com a llenguatge orientat a objectes, o com a llenguatge 
funcional). Una de les característiques principals de la filosofia de Python és la voluntat 
de crear una sintaxi senzilla que permeti una gran llegibilitat del codi. Ho demostren 
amb la frase Explicit is better than implicit. Aquesta manera de pensar també la va 
adoptar Django13, segurament el framework més popular per a Python. Amb aquest fet 
es desmarquen clarament de la filosofia de Ruby on Rails ja que volen evitar al màxim 
la “màgia”. Una característica curiosa de Django és la seva gestió de les URLs. El que 
fa Django és comparar per ordre la URL del navegador amb una llista de patrons 

                                                
12 https://www.python.org/ 
13 https://www.djangoproject.com/ 
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predefinits pel programador. Quan troba una correspondència, crida el controlador 
corresponent (anomenat Vista en el cas de Django) i el programa continua executant-se. 
Python va ser la tercera opció plantejada. No se’n tenia cap tipus d’experiència ni amb 
el framework ni amb el llenguatge en si, però, en el fons, això era una motivació més, 
un aprenentatge més que aportaria el fet de desenvolupar el projecte amb Django. A 
més a més, l’script, com ja s’ha comentat, està escrit en aquest llenguatge i, per tant, era 
fàcil adaptar-lo. La facilitat per aprendre el llenguatge (molt més que en el cas de Ruby) 
i la gran comunitat de suport que hi ha al darrera van fer que fos l’opció escollida. A 
part de tot això, és una de les tendències del mercat. L’oferta laboral encara queda lluny 
fins i tot de les quotes de Rails, però està creixent de forma constant any rere any. Es 
pot observar a la figura 13. 
 

 
Figura 13: Comparació de la oferta laboral entre Rails i Django. Maig 2015 [14]. 

 
 

A#FAVOR# EN#CONTRA#

Facilitat$d’adaptació$del$prototip$ Cap$coneixement$del$llenguatge$

Llenguatge$molt$versàtil$(scripting,$OOP,$etc.)$ Cap$coneixement$del$framework)
Comunitat$d’usuaris$molt$potent$i$actius$ $

Nou$aprenentatge$ $

Facilitat$d’aprenentatge$ $

Futur$de$mercat$ $
 

Taula 5: Arguments a favor i en contra d’utilitzar Python 
 
 
3.3.1.3.1 PyCharm 
 
Pycharm14 és un IDE (Integrated Development Environment) o entorn de 
desenvolupament integrat per a Python amb suport per a Django (entre d’altres). Un cop 
s’ha triat el llenguatge i el framework, l’IDE és l’última decisió per prendre abans de 

                                                
14 https://www.jetbrains.com/pycharm/ 
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poder començar a treballar. Algunes de les característiques principals de PyCharm, que 
el fan més atractiu, són el seu debugger gràfic, amb possibilitat de depurar tant Python 
com JavaScript i un sistema de control de versions integrat (molt fàcil de connectar amb 
GitHub15). Es pot utilitzar tant en Windows com en Mac OSX i, a més a més, a part 
d’una llicència de propietat (s’ha de pagar), disposa d’una llicència Apache16, és a dir, 
de software lliure17. Per tot això i per la simplicitat de la seva interfície, que permet 
treballar de manera molt còmoda, va ser triat per desenvolupar aquest projecte. 
 
 
3.3.2 MySQL  
 
MySQL18 és el segon sistema de gestió de bases de dades relacionals més popular del 
món. Utilitza el llenguatge SQL19 (Structured Query Language) i, a més a més, és de 
codi lliure. En el moment de començar el present treball, el projecte utilitzava el gestor 
SQLite. El fet de migrar el projecte a un portal web va fer que s’hagués de replantejar el 
sistema de gestió de la base de dades, ja que es va haver de tenir en compte la 
possibilitat que múltiples usuaris fessin servir l’aplicació alhora. Això significa que es 
necessitava un sistema multiusuari, i SQLite no ho era. MySQL, a part d’aquesta 
característica, oferia molta més seguretat, rapidesa en les consultes (anteriorment  no es 
consultava la base de dades i, per tant, aquest factor no era rellevant) i escalabilitat. El 
volum de dades creixerà molt, i més cada vegada que un usuari faci servir l’aplicació. 
No com per arribar-se a plantejar una base de dades NoSQL20 (molt útil en aplicacions 
Big Data21), però suficient com per decidir fer un canvi a un gestor més potent. 
 
 
3.3.2.1 Sequel Pro 
 
Sequel Pro22 és un gestor de bases de dades molt ràpid i senzill d’utilitzar. És un 
programari per a Mac OSX de codi lliure. Amb aquest programa es pot accedir a les 
bases de dades MySQL (ja sigui en local o en remot) i editar, crear o afegir tant bases 
de dades senceres com taules o fins i tot dades concretes. També permet fer consultes i 
filtrar resultats.  
 
La decisió d’utilitzar Sequel Pro en comptes del Workbench de MySQL va ser 
bàsicament per una característica molt útil en el cas d’aquest treball. La facilitat de 
migració des d’una base de dades existent. 

                                                
15 https://github.com/ 
16 http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_License 
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Free_software 
18 https://www.mysql.com/ 
19 http://en.wikipedia.org/wiki/SQL 
20 http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL 
21 http://en.wikipedia.org/wiki/Big_data 
22 http://www.sequelpro.com/ 
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3.3.3 API’s i Webservices 
 
Una API (Application Programming Interface) o interfície per a programació 
d’aplicacions és un conjunt de funcions, variables, procediments i utilitats que una 
aplicació posa públicament (o en alguns casos pagant) a disposició d’una altra aplicació. 
Habitualment cal emplenar un registre de desenvolupador per tenir-hi accés. D’aquesta 
manera, una aplicació pot fer peticions a una altra i així poden interaccionar i 
intercanviar informació. 
 
Els Webservices o serveis web són pràcticament el mateix que una API. En aquest cas, 
però, són accessibles sempre on-line, mentre que en el cas de les APIs, normalment, has 
de baixar-te una llibreria i incloure-la en el projecte. 
 
 
3.3.3.1 Echonest  
 
Echonest23 és una plataforma de sistemes intel·ligents utilitzats en aplicacions musicals. 
Ajuden a altres empreses (com Spotify24) amb els serveis de descoberta i recomanació 
musical per als seus usuaris. 
 
S’utilitzarà per herència d’en Guillem. Ell va estudiar diferents alternatives i finalment 
es va decidir per utilitzar l’API d’Echonest. Després de repassar els seus arguments i 
revisar una mica per sobre les diferents opcions, es va decidir continuar treballant amb 
la seva elecció (tot i que aquesta vegada es fan menys crides ja que es treballa més amb 
la base de dades local). 
 
 
3.3.3.2 MusicBrainz  
 
MusicBrainz25 es defineixen com a una enciclopèdia de música oberta que recull 
metadades d’arxius d’àudio i els posa a disposició del usuaris. Pretenen arribar a ser 
l’estàndard i el referent a nivell mundial, és a dir, ser la principal, més completa i 
diversa font d’informació de metadades d’àudio. Per aconseguir això, tothom hi pot 
contribuir i aportar informació a la seva enorme base de dades. Una de les maneres de 
fer-ho és a través de la plataforma Picard. 
 
 
 
 
 
                                                
23 http://the.echonest.com/ 
24 https://www.spotify.com 
25 https://musicbrainz.org/ 
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3.3.3.3 AcousticBrainz  
 
AcousticBrainz26 és un projecte del MTG27 (Music Technology Group) de la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Si MusicBrainz recull metadades dels arxius 
d’àudio per posar-los a disposició dels usuaris, AcousticBrainz en recull les dades 
acústiques (descriptors) amb el mateix propòsit. Per aconseguir-ho fa ús d’Essentia28, 
una altra llibreria creada al MTG, que permet l’anàlisi automàtica de senyals d’àudio. 
Aquestes dades acústiques inclouen informació d’alt nivell i de baix nivell com ara: 
 

• Gènere 
• Mood (literalment estat d’ànim) 
• Tonalitat 
• Característiques espectrals (flux, centroide, dispersió, etc.) 

 
 
3.4 Frontend  
 
Anomenem frontend a tot aquell conjunt de tecnologies aplicades a la banda del client, 
és a dir, les que interaccionen amb el navegador. Normalment són les encarregades de la 
presentació de la pàgina, tot i que, en el cas de JavaScript, poden afegir una certa 
funcionalitat i dinamisme (càlculs i modificacions que es poden realitzar directament a 
la banda del client en comptes de la banda del servidor). 
 

• HTML: Des del primer moment que algú comença una web ha de tenir clar que 
en algun moment o altre l’HTML29 (Hyper Text Markup Language) entrarà en 
joc. I és que no hi ha alternativa possible. L’HTML, a diferència del que pensa 
molta gent, no és un llenguatge de programació sinó un llenguatge de marques 
(markup language). Serveix per maquetar i estructurar el contingut d’una web 
fent servir etiquetes. Tot el que es pot triar és entre HTML, XHTML, o la versió. 
Tots són molt semblants entre ells. Tot i això, amb l’HTML 5 hi ha hagut una 
revisió important per part del W3C30 (World Wide Web Consortium) i la manera 
de fer evolucionar les tecnologies és fent-les servir entre tots. És per això que es 
va decidir fer un ús estricte de la sintaxi proposada per aquesta última versió. 
 

• CSS: La manera correcta d’utilitzar HTML és separant l’estil del contingut. I 
per això es fa servir el CSS31 (Cascade Style Sheet). És un llenguatge de fulls 
d’estil desenvolupat pel W3C. Com passa amb l’HTML, no hi ha alternativa al 
CSS i tot el que es pot fer és triar-ne una versió. Amb la mateixa intenció de 

                                                
26 http://acousticbrainz.org/ 
27 http://www.mtg.upf.edu/ 
28 http://essentia.upf.edu/ 
29 http://www.w3schools.com/html/ 
30 http://www.w3.org/ 
31 http://www.w3schools.com/css/ 
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voler fer evolucionar la tecnologia entre tots plegats, es va decidir utilitzar CSS 
3. 
 

• JavaScript: JavaScript32 és l’únic llenguatge de programació pròpiament dit de 
la banda del client. És un llenguatge imperatiu i serveix per a afegir petites 
funcionalitats i càlculs senzills. Una de les funcions més habituals és la validació 
i entrega de formularis al servidor. Per a aquest projecte es necessita bàsicament 
una llibreria que permeti manipular el DOM (Document Object Model), i una de 
les més populars que hi ha actualment en aquest sentit és jQuery. A més a més, 
una de les funcionalitat més importants que aporta aquesta llibreria és la 
possibilitat de fer peticions AJAX (Asynchronous Javascript And Xml). Una 
altra raó per a la seva elecció és la gran quantitat i qualitat de documentació que 
hi ha a la xarxa. 

 
Una altra candidata hauria pogut ser AngularJS. Es tracta d’una llibreria de 
Google que s’està utilitzant molt darrerament. Una de les característiques que la 
fa atractiva és que està totalment encarada a aplicacions que treballen sota 
l’arquitectura MVC. Aquesta vegada, però, per comoditat i coneixement previ 
de jQuery, es va desestimar l’opció. 

 
• Bootstrap: Bootstrap33 és un framework de frontend de codi lliure. Consta d’un 

seguit de plantilles i de formats preestablerts basats en HTML i CSS, com ara 
formularis, botons, elements de paginació, o de navegació com els breadcrumbs. 
També és molt útil a l’hora de crear llocs webs amb disseny adaptatiu 
(responsive web design), cada cop més indispensable per la gran quantitat de 
dispositius des dels quals s’accedeix a les pàgines web. Fins i tot conté alguns 
components JavaScript que afegeixen funcionalitats a la interfície d’usuari, com 
ara tooltips, avisos o caixes de diàleg o, fins i tot, per completar de manera 
automàtica els formularis. Per no haver de generar tot el full d’estil de Bootstrap 
s’ha utilitzat una plantilla de Bootswatch34. 

 
 
3.5 Resum 
 
Com a conclusió d’aquest capítol, es mostra un recull de les tecnologies que s’han 
escollit finalment, així com la raó principal per la qual s’ha escollit i l’ús que se li ha 
donat dins la plataforma web. 
 
 
 

                                                
32 http://www.w3schools.com/js/ 
33 http://www.w3schools.com/bootstrap/ 
34 http://bootswatch.com/ 



 

28 

TECNOLOGIA# VERSIÓ# MOTIU# ÚS#

MVC$ U$
Separació$de$dades,$algoritme$i$

presentació$
Com$a$arquitectura$de$l’aplicació$

Python$ 2.7.9$ Utilitzat$en$el$prototipatge$ Com$a$llenguatge$de$server2side$
Django$ 1.7.3$ Facilitat$d’aprenentatge$ Com$a$framework$de$backend$
PyCharm$ 3.4.1$ Debugger$i$control$de$versions$ Com$a$IDE$

MySQL$
5.6.23$ Velocitat$i$seguretat$ Com$a$llenguatge$de$base$de$

dades$

Sequel$Pro$ 1.0.2$ Facilitat$de$migració$ Com$a$gestor$de$base$de$dades$

HTML$ 5$ Fer$evolucionar$la$tecnologia$ Estructuració$del$frontend$
CSS$ 3$ Fer$evolucionar$la$tecnologia$ Estilització$del$frontend$

jQuery$ 1.11.2$ Documentació$molt$completa$ Llibreria$de$JavaScript$

Bootstrap$ 3.3.4$ Facilitat$per$al$disseny$responsive$ Com$a$framework$de$frontend$
 

Taula 6: Resum de les tecnologies utilitzades 
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4. L’APLICACIÓ WEB 
 
En aquest capítol es detallarà tota la feina que s’ha realitzat durant l’execució d’aquest 
projecte. S'explicaran els processos, l’estructura de la web i de la base de dades, i fins i 
tot es parlarà d’alguns dels mètodes i les funcions més importants. S'intentarà no 
detallar tant com per arribar a nivell de codi, però sí a nivell de funcionalitat. 
 
 
4.1 Backend 
 
 
4.1.1 Base de Dades 
 
La base de dades és una col·lecció de taules amb diferents dades referents als usuaris, 
als formularis i a les cançons. Abans de començar aquest treball, consistia en una única 
taula de cançons i feia servir la tecnologia SQLite. Per poder créixer i fer evolucionar el 
projecte, es va haver de realitzar un seguit de modificacions a la base de dades, tant pel 
que fa al disseny, com per la tecnologia utilitzada. Es va haver de redissenyar 
l’estructura de la base de dades i va caldre fer una migració. Un cop realitzats aquests 
dos primers processos es va intentar completar i ampliar els atributs de la taula de les 
cançons, propagant tags utilitzant diferents estratègies. A continuació es detallaran tots 
aquests processos que s’han realitzat i la metodologia utilitzada. 
 
 

4.1.1.1 Disseny 
 
Primer de tot es va redissenyar la base de dades. La base de dades antiga consistia en 
una única taula de cançons amb els següents camps: 
 

• ID (clau principal) 
• title 
• artist 
• album 
• genre 
• year 
• directory 
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Figura 14: Esquema de la base de dades antiga 

 
El fet de migrar el projecte a una plataforma web suposava la necessitat de replantejar-
se les dades que seria indispensable poder manejar amb facilitat. Una de les taules que  
va semblar útil va ser la taula d’usuaris. Per tal de mantenir una mica la llegibilitat de la 
base de dades, es va decidir crear una segona taula per als formularis. D’aquesta 
manera, es guarden en una taula les dades biogràfiques i a l’altra les preferències 
musicals. Com que es tracta d’una base de dades relacional, per tal que les dades quedin 
enllaçades es farà servir l’ID d’usuari (clau primària de la taula d’usuaris) com a clau 
forana de la taula de formularis.  
 
La taula “usuaris” té camps d’identificador, de nom, de cognoms, de data i lloc de 
naixement i de llocs on ha viscut l’usuari. La nomenclatura és la següent: 
 

• ID (clau principal) 
• first_name 
• last_name 
• birth_date 
• birth_place 
• places_lived 

 
La taula “formularis” té camps d’identificador, d’identificador d’usuari, de cançons, 
artistes i gèneres preferits, sobre si li agrada ballar a l’usuari o no, sobre si toca algun 
instrument i, si en toca algun, quin. La nomenclatura és la següent: 
 

• ID (clau principal) 
• user_id (clau forana) 
• preferred_songs 
• preferred_artists 
• preferred_genres 
• like_dancing 
• play_instrument 
• instrument 

 
Pel que fa a la taula “cançons”, conté els mateixos camps que la versió vella excepte el 
camp del directori. És a dir: identificador, artista, àlbum, any i gènere. A més a més, s'hi 
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han afegit altres camps sobre el tempo, la localització, “ballabilitat” i un identificador de 
MusicBrainz. Aquesta és la nomenclatura: 
 

• ID (clau principal) 
• title 
• artist 
• album 
• year 
• tempo 
• location 
• mbid 
• genre 
• danceability 

 
A més a més d’aquestes taules, Django en genera unes altres 10 de predeterminades, 
que fan referència a migracions, sessions, tipus de contingut, registres (logs), 
administradors, grups d’usuaris, permisos d’usuaris, etc. Per al desenvolupament 
d’aquesta aplicació i les seves característiques no s'hi ha hagut d’interaccionar en cap 
moment. 
 

 
Figura 15: Esquema de la base de dades nova 
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4.1.1.2 Migració 
 
Un cop creat l’esquema de la base de dades, el que calia fer era emplenar-la de dades. 
Els usuaris i els seus respectius formularis es van afegint a mesura que van fent servir la 
plataforma, però tota la informació de les cançons de la biblioteca musical calia passar-
la de SQLite a MySQL. 
 
Sequel Pro ofereix una utilitat expressament pensada per a aquesta operació. Una 
importació d’un arxiu que tant pot ser SQL (Structured Query Language) com CSV 
(Comma Separated Value). Des d’un gestor de bases de dades SQLite com és SQLite 
Browser es va exportar l'única taula que constituïa la base de dades a un arxiu CSV. 
Posteriorment, des del gestor de bases de dades MySQL es va importar l’arxiu i es va 
fer que els camps coincidissin amb els que s'havien creat per a la nova base de dades. Es 
va haver de descartar el camp directory i inicialitzar els camps nous amb valor NULL o 
bé amb un valor predeterminat. 
 
Un cop realitzada l'operació, es va comprovar que les dades s’haguessin transferit 
satisfactòriament i es va continuar realitzant accions relacionades amb la nova base de 
dades. 
 
 
4.1.1.3 Indexació amb Picard 
 
El següent pas era poder omplir la taula de cançons amb moltes més informacions, 
molts més tags. Una de les fonts d’on es volien aconseguir metadades era de la 
plataforma AcousticBrainz. Tot i que se'n parlarà més endavant, és necessari saber que 
per utilitzar aquesta API, es necessita que les cançons estiguin indexades a 
MusicBrainz, és a dir, que tinguin un MBID. Per fer-ho cal entregar la biblioteca 
musical a MusicBrainz, i per a això posen a disposició dels contribuïdors un programa 
anomenat Picard. 
 
El que fa Picard és, a partir d’un conjunt d’arxius d’àudio, intentar buscar a la seva base 
de dades (base de dades de MusicBrainz) totes les etiquetes per veure si existeix cada un 
dels fitxers d’àudio. A més a més, permet modificar les etiquetes del teu arxiu en local 
(no pas a la seva base de dades) i poder canviar el que sigui necessari. 
 
Els passos són senzills, ja que el programa treballa de manera molt autònoma. Primer 
s’afegeixen tots els arxius i el programa intenta classificar de manera automàtica per 
àlbums, fent clic a la icona de Cluster. Posteriorment, es pot veure tots els clústers que 
s’han generat. Els que Picard troba a la seva base de dades els posa directament a la part 
dreta de la pantalla (a l’exemple de la figura 16 es veu l’àlbum “CHA CHA CHA”). Els 
arxius que han quedat sense agrupar (unmatched files) o els clústers que no ha pogut 
trobar a la base de dades es queden a la part esquerra de la pantalla. Tot seguit, fent clic 
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a la icona Scan, Picard calcula el fingerprint de l’arxiu i el busca al servidor 
d’AcoustID, intentant trobar un arxiu coincident (amb el mateix fingerprint). Si el troba 
i ja està associat a un identificador de MusicBrainz, l’arxiu passarà a la part dreta de la 
pantalla. Si no, l’arxiu queda una vegada més a la part esquerra, però aquesta vegada 
s’hi afegeix l’AcoustID fingerprint que ha calculat a l’arxiu (es pot veure ressaltat a la 
part inferior de la pantalla de l’exemple de sota). El que s'ha de fer a continuació és fer 
coincidir de manera manual l’arxiu corresponent, és a dir, afegir tags manualment. Per 
acabar, es fa clic al botó Submit i s'haurà afegit l’arxiu d’àudio a la base de dades de 
MusicBrainz. 
 

 
Figura 16: Picard en funcionament 

 
 
4.1.1.4 Propagació de tags 
 
Un cop es van tenir els arxius locals ben etiquetats, era necessari propagar aquestes 
etiquetes a la base de dades, és a dir, poder-les tenir com a valors d’atributs per a cada 
cançó de la base de dades. Com que no totes les dades procedien d’allà mateix, es va 
haver de subdividir aquesta tasca en diferents processos. Es detallen a continuació. 
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4.1.1.4.1 Tags ID3 
 
La primera dada que es volia propagar a la base de dades era el MBID, l’identificador 
de MusicBrainz. Això ens permetria no només fer cerques a la base de dades de 
MusicBrainz sinó també poder fer crides a l’API d’AcousticBrainz. Havent indexat amb 
el Picard la biblioteca musical, es tenien els MBID associats a cada arxiu. Per 
extreure’ls es va fer servir la metodologia d’extracció de tags ID3 explicada a [2]. 
 
Es va crear un petit script que recorria recursivament la biblioteca musical fins a trobar 
un arxiu d’àudio. Un cop trobat, fent servir la llibreria MP3 de Mutagen, es va extreure 
l’etiqueta corresponent a la identificació de la gravació (MusicBrainz Recording ID). 
Aquesta etiqueta en ID3 es codifica com a UFID (Unique File ID). A [15] s'hi troba una 
relació entre els noms de les etiquetes que utilitza Picard i els noms que utilitzen 
diferents formats de tagging (entre ells els ID3v2). Un cop extreta aquesta dada, es 
guardava al camp corresponent de la base de dades. 
 

 
Figura 17: Script que recupera el MBID i l’introdueix a la base de dades 

 
 
4.1.1.4.2 AcousticBrainz 
 
La segona font que es va fer servir per aconseguir algunes metadades extra va ser la 
llibreria AcousticBrainz. Però per poder fer consultes a aquesta API, primer calia 
analitzar tots els arxius d’àudio i entregar-los a AcousticBrainz. Per fer-ho es va fer la 
descàrrega d'una petita utilitat que AcousticBrainz posa a disposició a la seva web per 
fer aportacions. Es va seleccionar la biblioteca musical i es va deixar que extragués els 
descriptors per a cada arxiu d’àudio. Aquest procés només s’ha de realitzar una vegada. 
 
Un cop els descriptors de les diferents peces musicals ja són al servidor, es poden 
recuperar fent crides HTTP al servidor. Per fer-ho s'utilitzarà la llibreria requests de 
Python. Les crides han de tenir el següent format: 
 

>> GET http://acousticbrainz.org/<MBID>/low_level 
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L’últim argument pot ser low_level o bé high_level. Això  retorna dos tipus diferents de 
dades: el primer incorpora descriptors que caracteritzen dinàmica i forma espectral, 
ritme, informació tonal, etc. És més estable que el segon tipus de dades, que retorna 
informació sobre l’estat anímic d’una cançó, el gènere, el tipus de música, etc. fent 
servir algoritmes molt experimentals que encara s’estan desenvolupant.  
 
Segurament, per la mena de metadades que ens interessen, les dades high_level poden 
arribar a ser molt útils, però com que en aquest cas només vam utilitzar tres paràmetres 
(tempo, gènere i danceability) que eren presents al mode low_level, es va utilitzar 
aquesta segona opció per l’estabilitat i fiabilitat de les dades aportada. La crida HTTP 
va retornar un objecte amb JSON, que es va poder recórrer i guardar les dades que  
interessaven tot afegint-les a la base de dades. 
 

 
Figura 18: Script que recupera les dades d’AcousticBrainz i les introdueix a la base de dades 

 
 

4.1.1.5 Noves aportacions a la col·lecció 
 
Després d’indexar les noves cançons afegides a la biblioteca de música local, aquestes 
són les dades totals actualitzades: 
 
 

APORTACIONS# Nº#CANÇONS# Nº#ARTISTES#

Velles$ 1747$ 568$

Noves$ 574$ 248$

TOTAL# 2321# 816#
 

Taula 7: Total de cançons i artistes 
 

ÈPOCA#
Nº#CANÇONS#

VELLES#
Nº#CANÇONS#

NOVES#
TOTAL# %#RESPECTE#EL#TOTAL#

<$1900$ 241$ 1$ 242# 13.85$%$

1900$–$1910$ 37$ 10$ 47# 2.69$%$

1910$–$1920$ 3$ 3$ 6# 0.34$%$

1920$–$1930$ 15$ 10$ 25# 1.43$%$



 

36 

1930$–$1940$ 32$ 33$ 65# 3.72$%$

1940$–$1950$ 39$ 65$ 104# 5.95$%$

1950$–$1960$ 401$ 138$ 539# 30.85$%$

1960$–$1970$ 139$ 92$ 231# 13.22$%$

1970$–$1980$ 116$ 40$ 156# 8.93$%$

1980$–$1990$ 57$ 23$ 80# 2.86$%$

1990$–$2000$ 60$ 9$ 69# 3.95$%$

2000$–$2010$ 106$ 12$ 118# 6.75$%$

>$2010$ 23$ 2$ 25# 1.43$%$
 

Taula 8: Nombre de cançons noves afegides per període 
* S’hi inclouen cançons sense dades d’any i música clàssica 

 
 
4.1.2  Estructura Django 
 
Primer de tot s’explicarà com s’organitza un projecte amb Django. Quins directoris, 
subdirectoris i fitxers utilitza, com i per què. 
 

 
Figura 19: Estructura de directoris del projecte 
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La primera carpeta (TFG) és només el directori on hi ha tots els arxius. A dins,  s'hi 
troben bàsicament dues carpetes importants. Una que és la del projecte (TFG) i l’altra 
que és la de l’aplicació (Recommender). A més a més, hi ha un arxiu amb les 
especificacions i dependències de l’aplicació (requirements.txt) i un script (manage.py) 
amb petites eines que són molt útils durant la fase de desenvolupament.  
 
 
4.1.2.1  Projecte 
 
Un projecte de Django pot contenir diverses aplicacions, però la carpeta del projecte en 
si és sempre única. A dins hi ha quatre arxius, tots ells força importants, relacionats amb 
la configuració: 

• __init__.py: Aquest arxiu es fa servir a Django per marcar el directori com a 
directori de paquet Python. Es trobarà constantment a tots els directoris que 
continguin mètodes escrits en Python. Marcar un directori com a directori de 
paquet Python vol dir que, si un té l’arxiu __init__.py a un directori, pot 
importar els mòduls fent: 

>> from directory import package 
 

• settings.py: Aquest arxiu conté tota la configuració del projecte. Hi ha moltes 
possibilitats i Django comença amb una proposta bàsica predeterminada. Cal 
destacar alguns dels elements que són més importants i els que es van haver de 
modificar: 
 

o Debug: És un valor booleà, per indicar si es vol tenir activat el depurador 
o no. És important que quan es passa a mode producció (és a dir es penja 
la web a internet) aquest paràmetre tingui valor FALSE. 

 
o Installed_apps: Serveix per indicar a quines aplicacions es vol que el  

projecte tingui accés. Com ja s'ha dit, el projecte és únic, però podem 
tenir diferents aplicacions convivint en un projecte Django. En aquest 
cas, la configuració predeterminada consta d’aplicacions per gestionar 
sessions, autoritzacions d’usuaris, panell d’administració, i alguna més. 
En aquest cas s’hi va afegir Recommender, que és l’aplicació 
desenvolupada. 

 
o Root_urlconf: En aquest cas s'indica quin arxiu urls.py es vol fer servir 

per encaminar les peticions del navegador. Tot seguit se'n parlarà, però  
hi ha un arxiu de URLs per a cada aplicació i un de genèric per al 
projecte, que és el que normalment s’utilitza a la configuració. 

 
o Databases: En aquest punt, s'aporten totes les dades necessàries per a la 

connexió amb la base de dades: nom de la base de dades, usuari, 
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contrasenya, direcció i port utilitzat. A més a més, s'ha d’especificar un 
motor, que en el cas present és django.db.backends.mysql. 

 
o Language_code: Serveix per especificar en quin idioma està la web. 

Aquí es va utilitzar es-ca. Tot i això, Django té a disposició l’estàndard 
d’internacionalització i localització i18n35 preparat per funcionar per 
defecte, i poder tenir la web en diferents idiomes. 

 
o Time_zone: Serveix per definir la zona horària en què treballa el 

servidor. 
 

• urls.py: Aquest arxiu és l’encarregat d’encaminar les peticions del navegador. 
És, si més no, curiós com Django gestiona aquest aspecte. Té un arxiu amb un 
seguit de patrons especificats pel programador. Quan rep una petició, aquest 
arxiu va comparant la URL amb tots els patrons, un per un i per ordre, fins que 
en troba un que coincideix (com si fos un match d’una regex). Cada un 
d’aquests patrons porta associat una View (és a dir un mètode) que és cridada a 
continuació. 
 

• wsgi.py: Aquest arxiu pren importància en el procés de desplegament o 
deployment, és a dir, penjar la web on-line i fer-la accessible a tothom. WSGI 
(Web Server Gateway Interface) és una especificació que descriu com es 
comunica una aplicació amb un servidor web. 

 
 
4.1.2.2  Aplicació 
 
Django permet que en un sol projecte hi convisquin diverses aplicacions. Això pot ser 
molt beneficiós si el projecte té funcionalitats ben diferenciades, però que s’han 
d’intercomunicar. En aquest cas, però, el projecte només consta d’una aplicació que és 
el sistema de recomanació en si. Se l'ha anomenat Recommender. S’hi veuen alguns 
elements que també apareixen a la carpeta de projecte com ara __init__.py i urls.py, ja 
comentats anteriorment. Tot i això, hi ha molts altres elements nous que tot seguit es 
comentaran. 
 
 
4.1.2.2.1  Migrations 
 
Els processos de migració consisteixen a replicar els canvis que afecten  l’estructura de 
la base de dades fetes en el programa (concretament la part dels models) a la base de 
dades en si. El procés és una mica complex i consta de dos passos: 

                                                
35 https://docs.djangoproject.com/en/1.8/topics/i18n/ 
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Primer, un cop modificats els models, es fa servir una de les eines que vénen a l’arxiu 
manage.py: makemigrations. Aquesta comanda genera uns arxius de migració sota el 
directori migration amb els canvis que detecta en els models. Aquests canvis poden ser, 
per exemple, afegir o eliminar camps, afegir o eliminar models, canviar propietats 
d’algun camp, afegir claus foranes i relacions entre models, etc. 
 
Després es fa servir una segona comanda de l’arxiu manage.py: migrate. Aquesta 
operació és la responsable d’aplicar les migracions definides a l’arxiu de migració que 
s'ha generat anteriorment. A més a més, torna una resposta que indica si hi ha hagut 
alguna incidència a l’hora d’aplicar la migració i sobre com solucionar-la.  
 

 
Figura 20: Diagrama de blocs del procés de canvis en els models (migrations) 

 
4.1.2.2.2  Static 
 
Quan es parla d’arxius estàtics ens fa referència bàsicament a tres tipus d’arxius: fulls 
d’estil (CSS), scripts (JavaScript) i imatges. L’estructura del directori static és una mica 
especial per la manera com té Django de buscar arxius. Django agafa el primer fitxer 
dins la carpeta static, el nom del qual coincideixi amb el del que està buscant. Però si en 
una altra aplicació hi hagués un fitxer amb el mateix nom, Django no seria capaç de 
distingir-los. És per això, que es recomana tenir un subdirectori dins d’static amb el 
nom de l’aplicació (en el nostre cas Recommender) i un cop allà posar-hi tots els arxius 
que facin falta. En aquest projecte, per mantenir l’ordre en cas que l’aplicació anés 
creixent, es va crear una subcarpeta img on deixar-hi les imatges a dins del directori 
Recommender. 
 
En aquest projecte es va acabar tenint 3 arxius estàtics a dins la subcarpeta 
Recommender: 
 

• jquery-1.11.2.js: Es tracta de la llibreria jQuery de Javascript. Aporta una gran 
quantitat de funcions molt útils a l’hora de realitzar accions dinàmiques a la part 
de frontend, com per exemple, seleccionar un element, amagar un element que 
pertany a una classe determinada, fer crides AJAX, etc. 
 

• bootstrap.css: Es tracta d’una plantilla predeterminada anomenada 
Bootswatch36 que segueix els estàndards de Bootstrap. Conté totes les classes 

                                                
36 http://bootswatch.com 
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que fan falta per poder programar fent servir aquest framework, com poden ser 
la divisió de l’amplada d’una pàgina en 12 petits contenidors que es poden 
agrupar o desagrupar per fer les amplades desitjades dels diferents elements.  

 
• custom.css: Aquest document conté la resta d’estils personalitzats que no estan 

definits a bootstrap.css. També conté classes que es volen sobreescriure 
(utilitzant la propietat !important de CSS). S'ha volgut seguir una metodologia 
de bones pràctiques molt senzilla, però que pot estalviar molta feina, ja que els 
fulls d’estils solen acabar essent arxius molt caòtics. Es tracta de dividir el 
document en seccions, una per a cada component de la web que s'estilitza. A 
més a més, s’afegeix al principi una secció de classes genèriques com poden ser 
centrar el text, o aplicar un marge predeterminat. 

 
 
4.1.2.2.3 Constants 
 
Python, a diferència d’altres llenguatges de programació, com podria ser Java, no 
treballa amb constants. Tot i això, es va creure que el fet de poder tenir un arxiu amb 
totes les constants, en comptes d’anar treballant amb variables o valors literals al mig 
del codi, era de molta utilitat. A més a més, permetia deixar un codi més net i 
entenedor. Com que es creu en la importància de les bones pràctiques  a l’hora de 
programar, la decisió va ser treballar amb constants, encara que no sigui una pràctica 
habitual amb Python. 
 
La solució adequada va ser crear un arxiu anomenat constants.py. A dins s'hi va definir 
una classe Constants i a dins d’aquesta s'hi definiren totes les variables globals del 
projecte, com poden ser la llargada de la playlist, el percentatge de música procedent de 
dades directes o la contrasenya de l'API d’Echonest. Es va establir la convenció 
d’utilitzar lletres majúscules i barres baixes per a la nomenclatura de les constants. Un 
cop fet això, des de qualsevol punt del programa es va poder importar la classe i accedir 
a les variables que s'hi havia definit. 
 

>> from Recommender.constants import Constants 
>> playlist_length = Constants.PLAYLIST_LENGTH 

 
 
4.1.2.2.4 Templates 
 
Les templates o plantilles (equivalents a les vistes en la nomenclatura típica de MVC) 
són la part visible de l’aplicació. Són els arxius frontend escrits en HTML i el que acaba 
veient l’usuari. Django té una característica anomenada llenguatge de plantilles. Permet 
recuperar dades passades mitjançant una variable anomenada context. Així doncs, es pot 
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accedir a atributs de variables utilitzant les claus {{ variable.atribut }} o cridar 
mètodes com, per exemple, loops, utilitzant les claus {% for %}. 
 
Aquests fitxers, com passava amb els estàtics, també es posen dins un subdirectori dins 
el directori templates, anomenat com l’aplicació. La raó és exactament la mateixa, 
Django fa servir la primera coincidència, i no podria distingir entre arxius de diferents 
aplicacions (però del mateix projecte) que s’anomenessin igual. A més a més, per tal 
que l’organització sigui el més òptima possible, s'hi ha afegit un subdirectori més a 
l’últim nivell, anomenat elements. Aquesta carpeta servirà per posar-hi components de 
la web que es repeteixen en més d’una pàgina, com poden ser la capçalera o el peu de 
pàgina. Així, si en algun moment s’han de modificar, no s’ha d’anar arxiu per arxiu. 
 
En la present aplicació s'han creat 3 plantilles: 
 

• data_entry.html: Consisteix en la landing page. La primera pàgina que veu 
l’usuari en entrar a l’aplicació. Consta d’un formulari amb un botó d’entrega al 
final. En aquest formulari es demanen totes les dades necessàries per al 
funcionament de l’aplicació, tant les bibliogràfiques com les de preferències 
musicals. 

• save_data.html: Aquesta plantilla és la que veu l’usuari mentre l’algoritme 
calcula la llista de reproducció. Consta d’una barra de càrrega i un missatge de 
pensat, perquè l’usuari sàpiga que el procés ja està en marxa. Tot i això, 
l’element més important d’aquesta plantilla és invisible. Es tracta d’una funció 
JavaScript que canvia la URL del navegador i d’aquesta manera crida la següent 
part de l’algoritme: 

 
>> window.location.replace(“/tfg/results”); 

 
• results.html: Finalment, aquesta és l'última pantalla que s’entrega a l’usuari.  

No és més que una llista numerada de les 20 cançons que ha recomanat el 
sistema, amb el títol de la cançó i el nom de l’artista. En un futur seria molt 
positiu afegir un enllaç o un botó de reproducció per poder escoltar la cançó 
directament. 

 
 
4.1.2.2.5 Views 
 
Les views o vistes (equivalents als controladors en la nomenclatura típica de MVC) són 
el cor del programa. Són els algoritmes i les funcions, les encarregades de processar i de 
manipular les dades, calcular, i proposar uns resultats. Estan escrites en Python i els 
noms dels arxius segueixen la convenció camelCase. 
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En l'aplicació s'han creat 4 vistes, tot i que una d’elles no és accessible als usuaris, 
només als administradors de l’aplicació: 
 

• DataEntry.py: La primera vista és la que s’executa quan accedeix a l’adreça 
/tfg. És una vista molt simple ja que gairebé no realitza cap càlcul. L’únic que fa 
és recuperar un llistat de gèneres musicals per mostrar com a opcions a la 
plantilla data_entry. Després d’afegir aquesta llista a la variable context, es 
crida el mètode render, i se li passen com a paràmetres la plantilla que es vol 
renderitzar i el context, per tal que la plantilla tingui accés a les variables 
desitjades. 
 

• SaveData.py: Aquesta segona vista s’executa quan l’usuari entrega el formulari 
(o ve si es va directament a l’adreça /tfg/save_data, tot i que  retornarà un error). 
El que es fa en aquest cas és resseguir una per una totes les dades que ha 
proporcionat l’usuari, i es van analitzant i guardant a la base de dades. També es  
guarda l’ID de l’usuari a la sessió, per tal de tenir-hi un accés ràpid. Tot i no 
estar encara implementat, en aquest moment és on s’hauria de fer la validació i 
el sanitize de les dades (per evitar injeccions indesitjades a la base de dades). 
Finalment, es crida el mètode render i com s'ha fet abans se li passen els dos 
paràmetres necessaris. En aquest cas, la plantilla és save_data i el context és 
només el nom de l’usuari, per tal que el missatge que surt per pantalla sigui 
personalitzat. 

 
• MainAlgorithm.py: Aquesta vista és la més important i, tal i com el seu nom 

indica, és la que conté l’algoritme de recomanació. S’executa per la crida de 
JavaScript de la plantilla save_data, comentada amb anterioritat (també es pot 
executar anant directament a /tfg/results, però altre cop donaria error). Aquesta 
vista, per tal de fer el codi més entenedor, està dividida en 7 mètodes més petits: 

 
o load_user_information: Aquest mètode rep la request i s’encarrega de 

recuperar la informació de la base de dades a partir de l’ID d’usuari que 
s'ha guardat a la sessió. Un cop fet això, es crea una variable (de tipus 
diccionari) anomenada user que conté tota la informació relacionada 
amb l’usuari (dades bibliogràfiques i dades de preferència musical). 

 
o add_to_playlist: Aquest mètode rep com a paràmetres d’entrada una 

cançó (un objecte de tipus song) i la playlist. L’únic que fa és afegir el 
títol i el nom de l’artista a l’última posició de la llista de reproducció. 

 
o direct_songs: Aquest mètode s’encarrega de gestionar les cançons que 

l’usuari ha contestat com a preferides. 
 



 

43 

o artist_songs: Aquest mètode és l’encarregat d’agafar els artistes preferits 
(incloent-hi els autors de les cançons preferides indicades per l’usuari) i 
buscar-ne les cançons més representatives. 

 
o similarity_songs: Aquest mètode el que fa és buscar artistes similars als 

artistes preferits ajudant-se de l'API d’Echonest, i, com en el mètode 
anterior, buscar-ne les cançons més representatives. 

 
o indirect_songs: Aquest mètode intenta aconseguir dues cançons d’estil 

folk o de l’estil preferit de l’usuari que siguin de la seva època de 
joventut. 

 
o preference_filter: Es tracta d’un filtre de preferència per tal de, a partir 

d’una llista de possibles cançons, triar-ne una (la que podria ser més 
significativa per a l’usuari). L’estratègia que es segueix és la següent: es 
realitza un rànking mirant diversos ítems (ballabilitat, idioma, gènere, 
instruments, etc.) i cada un d’aquests aspectes fa sumar un punt a la 
cançó. Al final, s'ordena la llista per ordre de punts i la que té valor més 
alt és la que compleix més requisits de preferència de l’usuari. És el 
mètode més experimental i per on es pot fer evolucionar més l’algoritme. 

 
• Proves.py: Aquesta és l'única vista a la qual els usuaris no poden accedir sense 

conèixer la seva existència. No hi ha cap enllaç ni cap botó a la web que 
provoqui l’execució d’aquest codi. Per poder-ho fer, s’ha d’especificar 
directament al navegador l’adreça /tfg/proves. En aquesta vista s’hi troben els 
diferents mètodes utilitzats tant per extreure tags ID3 dels arxius locals de la 
biblioteca de música com per recuperar tags fent crides a l’API 
d’AcousticBrainz. Són passos necessaris cada vegada que s’afegeixin arxius de 
música a la biblioteca i, per tant, s’ha cregut convenient que quedessin escrits. 
Tot i això, seria bo posar-hi algun tipus de sistema d’autorització o 
d'autenticació per tal que només puguin executar aquesta vista els usuaris 
autoritzats o els administradors. 
 

Per acabar, cal comentar que, per la manera com s’estructura un projecte de Django, 
normalment totes les vistes es defineixen dins l’arxiu __init__.py, unes després de les 
altres. Això acaba creant confusió perquè es genera un arxiu molt llarg i, a més a més, 
els mètodes concrets per a cada vista es barregen. La solució que s'ha proposat és, 
generar un arxiu per a cada vista, a dins del qual hi pot haver tants mètodes definits com 
faci falta, i importar-los tots a l’arxiu __init__.py del directori views. L’arxiu queda de 
la següent manera: 
 
>> from DataEntry import DataEntry 
>> from SaveData import SaveData 
>> from MainAlgorithm import MainAlgorithm 
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>> from Proves import Proves 
 
 
4.1.2.2.6 Models 
 
Els models o models són un arxiu on es defineix l’esquema de les dades. S'hi defineixen 
les diferents classes, els atributs que tenen cada una, i quin tipus de dades utilitzen. 
També s’hi pot determinar si un camp és nullable o no (si pot quedar-se en blanc o ha 
de tenir obligatòriament un valor), i fins i tot s’hi pot assignar quin valor se li dóna per 
defecte (default). 
 
Per defecte, Django està preparat per treballar amb SQLite. Com ja s'ha explicat, però, 
per diverses raons s'ha volgut desenvolupar el projecte amb MySQL. Això ha 
comportant alguna petita problemàtica que s'ha anat solucionat.  
 
A l’hora de fer les migracions, a partir del primer atribut que tenia un valor assignat per 
defecte, ja no es podien deixar més atributs sense valors predefinits. Una cosa similar 
passava amb els atributs que podien ser nuls. A partir del primer, demanava que es 
definís expressament si el següent atribut podia quedar-se en blanc o no. És per això que 
a la definició dels diferents atributs hi ha un excés de literalitat a l’hora de definir nulls i 
defaults. A part d’això, algun dels tipus de dades definits als models no coincideixen 
amb els emprats per MySQL com en el cas del boolean, que a la base de dades es 
converteix en un TINYINT. 

 

 
Figura 21: Definició de les classes i els seus atributs i característiques 
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Amb tots aquests elements, es pot completar l’esquema de comunicació entre les 
diferents capes d’una aplicació Django. Es pot observar a la figura 22. 
 

 
Figura 22: Esquema de comunicació entre capes d’una aplicació Django 

 
 
4.1.3  L’algoritme 
 
A l’apartat 4.2.2.5 s’han comentat els diferents mètodes de les vistes, concretament de 
la vista MainAlgorithm, que és l’encarregada de calcular la llista de reproducció de la 
vida de l’usuari. El que no s’ha comentat, però, és el flux general d’execució del 
programa quan passa d’un mètode a un altre i sota quines condicions s’interromp el 
funcionament normal. 
 

 
Figura 23: Diagrama de flux de l’algoritme 
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Primer de tot, es defineixen dos paràmetres. El primer és la llargada de la playlist. S’ha 
cregut que una llista de reproducció de 20 cançons era suficient per poder avaluar el 
sistema i suficientment llarga per generar alguna reacció a l’usuari. El segon paràmetre 
sorgeix de la proposta exposada a [2] i fa referència al tant per cent de cançons que es 
volen incloure al resultat final provinent de dades musicals directes. S’ha establert al 
50% per poder tenir un mínim de resultats que agradin a l’usuari i un volum prou 
important de feina per al sistema recomanador. Cal recordar, que en el context on es 
situa aquest recomanador, no és tan important la descoberta de noves cançons com el fet 
que les cançons proposades estimulin el pacient de manera adequada i creïn reaccions 
positives. 

L’algoritme, doncs, comença escollint les cançons que ha aportat l’usuari en el 
formulari de preferències musicals. Es considera que aquestes dades són les més fiables 
i, per tant, les que poden tenir un major impacte sobre el pacient. Per tant, s’ha decidit 
incloure totes les cançons proposades per l’usuari, encara que superin les 10 cançons 
(que seria el màxim de música provinent de dades musicals directes establert pels dos 
paràmetres). En cas de superar les 20 cançons (llargada màxima de la llista de 
reproducció), es passarien totes les propostes pel filtre de preferència i s'escollirien les 
20 més rellevants. Així doncs, aquesta seria la primera manera de completar la playlist. 
Es pot veure al bloc 1 de la figura 23. 

Aquest escenari, però, és molt poc probable i, per tant, no és el cas normal d’execució. 
El flux normal del programa seguiria, doncs, buscant la cançó més rellevant de cada un 
dels artistes preferits que ha anomenat l’usuari (tenint en compte també els autors de les 
cançons preferides suggerides per l’usuari) i afegint-la a la llista de reproducció. Aquest 
procés es repeteix fins que la longitud de la playlist compleix la condició de parada 
establerta pels dos paràmetres esmentats anteriorment (en aquest cas fins a les 10 
cançons). Es pot veure al bloc 2 de la figura 23. 

Un cop arribat a aquest punt, l’algoritme crea una llista d’artistes relacionats a partir 
dels artistes preferits (altre cop tenint en compte els autors de les cançons preferides), 
comprovant que cap d’aquests artistes hagi estat ja utilitzat a la playlist. De manera 
similar al pas anterior, es busca la cançó més rellevant de cada un d’aquests artistes i 
s’afegeix a la llista de reproducció, fins que ja només queda espai per a dues cançons 
més (en aquest cas fins a les 18 cançons). Es pot veure al bloc 3 de la figura 23. 

Per acabar, l’algoritme afegeix dues cançons més del gènere folk o el triat per l’usuari, 
que estiguin relacionades amb el lloc on vivia l’usuari abans de l’edat de 30 anys,  
seguint la idea proposada a [2]. Un últim escenari possible és que, després d’afegir les 
cançons preferides de l’usuari, només quedi espai per a una cançó més (en el cas actual 
serien 19 cançons). Atès que no queden més de dos espais buits, l’algoritme es saltaria 
el pas de buscar les cançons significatives d’artistes relacionats i passaria a buscar 
directament un únic tema folk (en comptes de dos) i tancar així la llista de 20 cançons. 
Es pot veure al bloc 4 de la figura 23. 
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4.1.4  Hosting 
 
El procés de hosting no s’havia completat en finalitzar aquest treball, tot i que se 
n’havien fet alguns intents. La metodologia que es va seguir és la següent: 
 
Primer de tot, es va buscar un servei de hosting o allotjament que fos gratuït i que fos 
django-friendly. Es va trobar el servei PythonAnywhere37, que permet tenir projectes 
amb diferents frameworks de Python (entre ells Django), i es va crear un compte. 
 
Posteriorment, ja des del panell d’usuari, es va obrir una consola bash i es va 
descarregar el projecte directament des del repositori de GitHub: 
 

>> git clone https://github.com/arnautorrent/TFG 
 
A continuació es va exportar la base de dades des de l’ordinador on s’havia 
desenvolupat el projecte (comanda 1), i, després de pujar l’arxiu SQL al servidor de 
PythonAnywhere (comanda 2), es va importar a la base de dades del servidor. 
 

1 >> mysqldump -u USER -p DATABASE > arxiu.sql 
2 >> mysqldump -u USER -h mysql.server –p ‘USER$DATABASE’ < arxiu.sql 

 
Finalment, es van intentar fer les configuracions pertinents tant a l’arxiu settings.py com 
a wsgi.py. Aquest és el procés on van sorgir més complicacions, i en el moment 
d’entregar aquesta memòria encara no s’hi havia trobat solució. 
 
 
4.2  Frontend 
 
 
4.2.1  Usabilitat 
 
Pel que fa a la interfície, la feina que s’ha desenvolupat durant aquest projecte va ser 
pensada més aviat en termes pràctics que no pas en termes d’usabilitat.  
 
Es va realitzar una primera landing page (figura 24) on l’usuari introdueix les seves 
dades i contesta el formulari de preferències musicals. Tot seguit, quan el formulari 
s’envia al servidor, el navegador redirigeix cap a una segona pàgina on l’usuari és 
informat que s’està preparant la seva llista de reproducció (figura 25). Finalment, 
apareix una tercera i última pantalla amb el títol i autor de les 20 cançons seleccionades 
(figura 26). 

                                                
37 http://www.pythonanywhere.com 
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Figura 24: Landing page, amb formulari d’introducció de dades. 

 

 
Figura 25: Procés de càlcul de la llista de reproducció. 

 

 
Figura 26: Mostra dels resultats per pantalla. 
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Aquest pragmatisme a l’hora de desenvolupar la interfície es totalment intencionat per 
una raó molt clara. Paral·lelament a la realització d’aquest projecte, se n’ha 
desenvolupat un altre [3] centrat únicament i exclusivament en la interacció i la 
usabilitat de la interfície, posant èmfasi tant en la disposició dels elements, en els tipus 
de font i mides, i també en la progressió lògica de pantalles per tal que la interacció 
sigui el més intuïtiva i senzilla possible. 
 
A nivell teòric, aquestes són algunes de les idees o característiques principals que hauria 
de tenir la interfície: 
 

• Un formulari interactiu i guiat. Interactiu perquè sigui més senzill i fins i tot 
divertit introduir les dades per part dels pacients (podria ser en forma de joc), i 
guiat perquè hauria de ser un sistema dotat de certa intel·ligència que anés 
encarant les preguntes en base a les respostes anteriors de l’usuari i poder 
extreure així una informació més rellevant. 
 

• Una zona d’usuaris registrats on, un cop creada la seva playlist, poguessin tenir-
hi accés i fins i tot fer canvis puntuals de cançons, o generar llistes de 
reproducció senceres similars a la ja creada. 

 
• Una pàgina final amb una entrega més formal dels resultats. Amb links per 

escoltar les diferents cançons, o directament un botó per poder reproduir-les allà 
mateix. 
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5. AVALUACIÓ 
 
En aquest capítol s’explica com s’ha realitzat l’avaluació del sistema de recomanació 
musical i de la plataforma web. A continuació es mostren els resultats obtinguts i es 
comenten per tal de simplificar la comprensió de les conclusions finals. 
 
 
5.1 Cas d’ús 
 
En primer lloc, la persona encarregada de passar el test a l’usuari engegava el servidor 
web local al port 8000 en mode debug, per poder veure en tot moment en quin pas es 
trobava el programa i poder parar-ne l’execució en algun moment si era necessari. 
 
A continuació, s’accedia a l’aplicació fent ús d’un navegador qualsevol 
(http://localhost:8000/tfg), i apareixia a la pantalla el formulari de dades personals i 
gustos musicals que havia de contestar l’usuari. Per tal que fos el més similar possible al 
que passaria a la vida real, la persona encarregada de passar el test era qui anava entrant 
les dades tot traslladant les preguntes a l’usuari i ajudant-lo si mostrava alguna 
dificultat. Les dades recollides van ser les següents: 
 

• Nom 
• Data de naixement 
• Lloc de naixement 
• Llocs diferents on ha viscut i període 
• Estil musical preferit 
• Cançons preferides 
• Artistes preferits 
• Toca algun instrument? Quin? 
• Li agrada ballar? 

 
Un cop enviat el formulari, s’esperava que es completés el procés. El temps de 
processament és molt alt i variable: oscil·la entre els 30 segons i els 5 minuts. Durant 
aquesta estona, s’explicava a l’usuari el tipus de preguntes que hauria de contestar 
posteriorment per a cada cançó que escoltés. 
 
Finalment, apareixien per pantalla els 20 temes recomanats per l’algoritme. La persona 
encarregada de fer el test reproduïa una per una les cançons (si eren de la base de dades, 
es trobaven a la carpeta de música; si procedien d’Echonest es trobaven fàcilment a 
Spotify). Per a cada tema l’usuari responia les següents preguntes: 
 

• És una cançó coneguda, desconeguda o redescoberta? 
• Li porta bons records? 
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• Li agrada? 
 
Per últim, es demanava a l’usuari que valorés la llista de reproducció proposada pel 
sistema amb una nota del 0 al 10. 
 
Per avaluar el sistema de recomanació i la plataforma, es va passar aquest procés amb 
10 nous usuaris d’entre 50 i 90 anys sense tenir en compte les llistes generades a [1] i 
[2]. Cap d’aquests usuaris patia cap tipus de demència (almenys diagnosticada). Es va 
creure oportú avaluar el sistema primer amb pacients sans (més capacitat d’aportar 
dades) per poder millorar-lo i posteriorment passar a una avaluació més concreta amb 
usuaris que pateixin alguna demència. Tot i això, les capacitats de memòria d’alguns 
dels usuaris més grans eren força limitades (dintre els paràmetres normals de l’edat). 
Van ser bàsicament familiars i familiars d’amics que van ser reclutats per voluntat 
pròpia, preguntant-los si volien participar a l’estudi del sistema. No es va fer cap 
pregunta sobre la web, ja que la interfície (que era l’aspecte on l’usuari podia donar més 
feedback) no formava part dels objectius d’aquest treball i era mínima i funcional. Per 
avaluar la plataforma, es van generar testos intentant cobrir tota la casuística possible. A 
mesura que es van anar trobant petites funcionalitats incompletes es van anar arreglant. 
 
 
5.2 Resultats 
 
Primer de tot, es pot observar la taula 9 amb els resultats de les preguntes fetes als 
usuaris. Es pot veure per a cada usuari, les cançons conegudes (CON.) i entre parèntesi 
quantes d’aquestes són aportades directament per l’usuari (U), les desconegudes 
(DESC.) i les redescobertes (RED.). En aquest context, entenem com a cançó 
redescoberta aquella cançó que li agrada a l’usuari sense conèixer-la, o bé aquella que li 
sona haver-la escoltat en algun moment però que feia molt de temps que no la tenia 
present. També es pot observar quantes els van fer recordar bons moments (B. MOM.) i 
què els van semblar les cançons 19 i 20. Per acabar es pot veure la nota amb què 
l’usuari valora el conjunt de la recomanació del sistema. 
 

USUARI$ CON.(U)$ DESC.$ RED.$ B.$MOM.$ 19?$ 20?$ NOTA$

usuari$1$ 11$(3)$ 6$ 3$ 6$ no$ no$ 7,5$

usuari$2$ 9$(3)$ 10$ 1$ 3$ no$ no$ 6,5$

usuari$3$ 11$(4)$ 7$ 2$ 4$ si$ no$ 4$

usuari$4$ 11$(0)$ 7$ 2$ 6$ si$ no$ 7$

usuari$5$ 11$(0)$ 6$ 3$ 9$ ns/nc$ si$ 8,5$

usuari$6$ 14$(0)$ 5$ 1$ 2$ no$ no$ 7$

usuari$7$ 15$(3)$ 5$ 0$ 2$ no$ ns/nc$ 7,5$

usuari$8$ 12$(1)$ 4$ 4$ 4$ no$ no$ 5$

usuari$9$ 14$(2)$ 3$ 3$ 3$ no$ no$ 6$

usuari$10$ 13$(2)$ 5$ 2$ 4$ ns/nc$ ns/nc$ 6,5$

$ $ $ $  $ $

6,55#
 

Taula 9: Taula de respostes dels usuaris 
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Figura 27: Nota final de cada usuari i mitjana aritmètica 

 
De la taula 9 i la figura 27 es pot extreure una primera dada significativa. La nota 
mitjana és un punt inferior a la que va aconseguir el primer prototip del sistema 
desenvolupat i avaluat a [1]. En aquell cas, la nota mitjana de 6 nous usuaris va ser de 
7,67. 
 

 
Figura 28: Cançons conegudes, desconegudes i redescobertes per cada usuari 

 
Que la nota mitjana sigui més baixa, però, no significa que el sistema sigui pitjor, ja que 
es tracta d’una valoració subjectiva de l’usuari. Si analitzem les dades més en detall, es 
pot veure a la figura 28 com només en un cas (usuari 2), l’usuari coneixia menys d’11 
cançons de les proposades. Això suposa un 10% mentre que en els resultats obtinguts a 
[1] aquesta xifra era del 33%. Pel que fa a les cançons desconegudes, la mitjana és de 
5,8 cançons per a cada llista de reproducció proposada. Això suposa més del 25% de la 
playlist. Reduir aquest percentatge faria millorar considerablement la qualitat de la llista 
final proposada, i possiblement faria millorar la percepció global del sistema. Per 
aconseguir-ho, es podria augmentar el paràmetre del percentatge de música provinent de 

0$

1$

2$

3$

4$

5$

6$

7$

8$

9$

10$

NOTA$

MITJANA$

0$ 5$ 10$ 15$ 20$

usuari$1$

usuari$2$

usuari$3$

usuari$4$

usuari$5$

usuari$6$

usuari$7$

usuari$8$

usuari$9$

usuari$10$

CONEGUDES$

DESCONEGUDES$

REDESCOBERTES$



 

54 

dades musicals directes. Llavors però, el sistema deixa de ser intel·ligent ja que només 
presentaria dades (o la majoria) aportades pel propi usuari. 
 
S’ha observat que la primera meitat de les playlist sempre eren recomanacions més 
bones que les segones meitats (provinents de dades musicals indirectes). Aquest fet, 
però, també obliga  l’usuari a donar més dades i més precises. Això dóna una idea de la 
feina que encara queda per millorar l’algoritme automàtic de recomanació musical. 
 
L’altre punt important a valorar del sistema de recomanació musical són les dues 
últimes cançons, les que fan referència als anys de joventut i la música més popular o 
tradicional (folk). 
 

   
Figura 29: Respostes sobre si han agradat o no les cançons 19 i 20 

 
Aquests són dos temes molt difícils de recomanar, ja que depenen només de dades 
biogràfiques (any de naixement i llocs i anys on ha viscut l’usuari) i dades musicals, 
però indirectes (com si li agrada ballar, si toca algun instrument, l’idioma amb el qual 
prefereix escoltar música o l’estil musical preferit). En el treball [1] un 33% dels usuaris 
van contestar que la cançó 19 els havia agradat, i només un a 17% els va agradar la 
recomanació de la cançó 20. Un dels comentaris de [1] era que el fet de cercar aquests 2 
últims temes a una API fent servir pocs paràmetres, generava resultats molt homogenis 
(la mateixa cançó per a molts usuaris diferents). Proposava realitzar aquesta cerca sense 
utilitzar l’API, és a dir, fent ús de la base de dades local. Això és el que s’ha intentat en 
aquest projecte, però els resultats, com es pot observar a la figura 29, són encara més 
pobres. La cançó número 19 només va agradar en el 20% dels usuaris, i aquesta xifra 
disminueix fins a un 10% en el cas de la cançó número 20. Tot i no millorar amb la 
recomanació d’aquests últimes dues peces (segurament per falta d’alguns tags a la base 
de dades) el que sí que s’ha aconseguit és evitar l’ homogeneïtat dels resultats, i fer que 
surtin cançons diverses per als diferents usuaris. 
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5.3 Comentaris a banda 
 
En aquest apartat es vol comentar un parell de problemàtiques que van sorgir durant el 
procés, i, tot i no ser resultats numèrics concrets, sí que afecten d’alguna manera a la 
valoració del projecte. 
 
Per una banda, va sorgir el cas d’un usuari amb problemes auditius. Feia servir 
audiòfons, i, tot i que podia seguir perfectament una conversa, a l’hora d’escoltar 
música amb auriculars va comentar que no sentia la música correctament. Es va intentar 
fer servir altaveus en comptes d’auriculars, però el problema va persistir i per tant no es 
va poder fer l’avaluació d’aquest usuari. Cal tenir en compte que la gent gran pot tenir 
problemes auditius i s’hauria d’estar preparat per a aquest tipus de situacions. 
 
D’altra banda, l’usuari 2 va expressar des de bon principi el seu poc bagatge musical. 
Va comentar que havia escoltat molt poca música de jove i que no havia anat gaire 
vegades a ballar. Aquest fet va dificultar el procés de recollida de dades, ja que en 
preguntar-li per cançons o artistes preferits no sabia del tot què contestar. Amb una 
mica d’ajuda es va intentar fer-li recordar alguna cançó o artista que pogués conèixer. 
Es va  insistir amb aquest usuari en comptes de desestimar-lo per a l’avaluació, ja que 
va semblar interessant poder veure què passava amb el sistema en un cas com aquest. 
Finalment, i com es pot observar tant a la figura 27 com a la figura 28, va ser l’usuari 
que menys temes musicals va reconèixer i que pitjor va valorar el sistema. Aquest fet 
posa en relleu que la teràpia amb música no crea els mateixos efectes a tothom. En 
usuaris per als quals la música no ha estat un factor rellevant de la seva vida aquest 
sistema i les teràpies associades que en farien ús no tenen gaire sentit. 
 
Per altra banda, però, també va sorgir el cas contrari. El cas d’un usuari que tenia la 
música com  a la seva gran font de diversió durant la joventut, però que feia molt temps 
que no escoltava música. De seguida, des de la primera cançó, es va emocionar molt i 
va començar a explicar històries i anècdotes dels seus anys de joventut. Fins i tot se li va 
escapar alguna llàgrima. Aquesta reacció fa que tot el treball realitzat prengui sentit i 
transcendència i ajuda a fer créixer la motivació per continuar millorant el sistema i a 
buscar col·laboradors per continuar-hi treballant de valent. 
 
En aquesta línia, caldria comentar que el codi de tota la plataforma web, seguint la 
filosofia de fer servir software lliure i intentar col·laborar i cooperar amb la comunitat, 
és accessible en un repositori públic a GitHub38. 
 

                                                
38 https://github.com/arnautorrent/TFG 
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6. CONCLUSIONS I TREBALL FUTUR 
 
6.1  Conclusions 
 
Per  poder extreure conclusions rellevants, un bon exercici és refrescar els objectius 
plantejats per a aquest treball i veure si s’han assolit o no. Els objectis que es van 
proposar van ser els següents: 
 

• Migració web del prototip senzill desenvolupat a [2]. 
• Millora de l’algoritme del prototip per tal que es torni a assemblar al màxim 

possible a la idea original proposada a [1]. 
• Propagació d’etiquetes (tags) a la base de dades que donin informació rellevant 

per a les consultes, com poden ser l’any de la cançó, la zona geogràfica, el 
tempo, algun descriptor musical, etc. 

• Ampliació de la col·lecció local de cançons (com a objectiu transversal i 
continuat durant tota la vida del projecte), centrant l’atenció en la música dels 
anys 20, 30 i 40, i en la recuperació de peces més tradicionals (fins i tot de la 
cultura popular), com ara cançons de bressol, jotes, corrandes, sardanes, nadales, 
etc. 

 
D’entrada, la finalitat principal del treball, que era aconseguir migrar el prototip a una 
plataforma web, s’ha assolit de manera correcta. Encara que, de moment, no és una web 
accessible públicament, s’ha desenvolupat sota un entorn local i s’ha aconseguit que 
sigui sòlida i robusta i tingui una certa tolerància a errors, és a dir, que si alguna 
funcionalitat del programa falla, no interrompi tot el procés de recomanació ni retorni 
errors HTTP al navegador. 
 
En segon lloc, l’objectiu de millora de l’algoritme ha quedat assolit a mitges. Per una 
banda, es pot destacar el fet que l’algoritme ja fa servir la base de dades local per fer 
recomanacions, i no només APIs com feia fins ara el primer prototip. Això dóna una 
mica més de flexibilitat al sistema (no depèn tant d’elements externs), però alhora, si es 
considera la base de dades com a única font de cançons, el sistema queda encara molt 
limitat. Malgrat això, encara hi ha aspectes a millorar pel que fa a la consolidació web 
(com ara validació de les dades abans d’acceptar-les, o creació d’una zona d’usuaris). 
Per altra banda, s’ha aconseguit una primera implementació del filtre de preferències, és 
a dir, una manera de prioritzar algunes cançons quan es té més d’una candidata possible 
a entrar a la llista de reproducció final. Tot i això, encara és un mètode bastant 
rudimentari i caldria estudiar com fer una tria més coherent i més personalitzada. Per 
acabar, cal remarcar que els resultats de la recomanació encara són poc convincents. La 
millora en aquest sentit ha estat secundària durant el desenvolupament d’aquest treball, i 
tot i que benvinguda, ha estat poc significativa. Potser s'ha de destacar que caldria 
replantejar la tria de les dues últimes cançons. A [2] la rellevància d’aquests dos temes 
ja era molt petita, i en aquest treball ha continuat essent així.  
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A continuació es pot parlar de la propagació d’etiquetes. És una feina que s’ha assolit, i 
que s’ha deixat molt documentada. Això pot permetre en un futur afegir de manera molt 
senzilla tantes metadades i descriptors a la base de dades com es cregui necessari per a 
la millora i l'evolució del sistema de recomanació. 
 
Per acabar, destacar que, amb la col·laboració dels tutors, s’ha fet una aportació de 574 
noves cançons a la col·lecció musical i han estat indexades a la base de dades seguint el 
mètode descrit als apartats 4.1.3 i 4.1.4 d’aquesta memòria. 
 
 
6.2 Treball Futur 
 
Quan penso en el futur d’aquest projecte hi ha un seguit d’idees que em vénen al cap. 
Personalment crec que s’ha fet una bona feina pel que fa a la base de dades, i que ara, si 
cal extreure més metadades, ja hi ha les eines creades i, per tant, ha de ser senzill i 
ràpid. Per altra banda, però, penso que tant pel que fa a la plataforma web, com pel que 
fa al sistema de recomanació en si hi ha diversos aspectes a millorar. 
 
Primer, pel que fa a la web, com ja s’ha anat comentant durant la memòria, hi ha 
algunes funcionalitats que no estan implementades i que penso que són vitals. Per una 
banda, hi ha un conjunt de tasques més o menys senzilles: una podria ser la validació i 
la desinfecció (sanitize) de les dades. Això es podria fer tant en JavaScript abans 
d’entregar el formulari al servidor, com amb Python un cop entregat al servidor. És útil 
fer una doble validació de les dades per evitar injeccions malicioses a la base de dades. 
Una altra podria ser la creació d’una zona d’usuaris registrats, amb una zona personal 
on es podria tenir accés a la playlist proposada i generar-ne d’altres. El més important a 
tenir en compte seria l’encriptació de la contrasenya, que es podria estudiar si hi ha 
alguna tècnica nova i potent més enllà dels típics algoritmes d’encriptació com sha o 
md5. Per altra banda, hi hauria una funcionalitat menys senzilla, però que seria de gran 
utilitat, com ara la correcció de dades. Abans d’entregar el formulari, mirar si hi ha més 
d’una cançó amb el nom proposat i demanar a l’usuari a quina de les dues es refereix, o 
el mateix amb els noms dels artistes. Fins i tot es podria aconseguir que els camps 
suggerissin possibles respostes a temps real, a mesura que l’usuari anés teclejant el 
camp del formulari (com el que passa quan fem una cerca amb Google). Finalment, una 
última tasca referent a la plataforma web seria ajuntar tota la interfície proposada i 
creada al treball de Cardell [3]. 
 
Pel que fa a l’algoritme recomanador, crec que és on encara hi ha més camp per córrer. 
Penso que s’ha de posar més èmfasi en la forma d'aconseguir bones propostes de la base 
de dades i intentar reduir progressivament la dependència de l’API d’Echonest (que 
entre d’altres inconvenients ens fa augmentar molt el temps d’execució del programa). 
Es podria estudiar com calcular la similitud entre cançons fent servir descriptors 
musicals. Si es tirés per aquest camí, s’hauria d’augmentar la base de dades i fins i tot 
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plantejar-se una ampliació del disseny (crear taules noves, com una d’artistes i alguna 
de relacions entre ells).  
 
Per acabar, a nivell teòric i molt ambiciós, però que al meu entendre seria molt 
transcendental (afegiria un salt qualitatiu molt gran al projecte), seria dotar la 
plataforma d’un sistema d’aprenentatge automàtic (machine learning). Tal com m’ho 
imagino jo, es tractaria de, un cop presentats els resultats a l’última pantalla de la web, 
afegir relevance feedback per part de l’usuari (és a dir, especificar per a cada cançó si ha 
estat una bona recomanació o no) i a partir d’aquí, crear relacions entre cançons que han 
estat ben recomanades per a un mateix perfil usuari. D’aquesta manera, en crear una 
llista de reproducció nova, si hi apareix una cançó concreta que ha estat ben recomanada 
sempre de manera conjunta amb una segona cançó determinada, ja es podria afegir 
directament també aquesta segona cançó. 
 
 
6.3  Valoració Personal 
 
Personalment valoro molt i molt positivament el fet d’haver pogut desenvolupar aquest 
projecte i l’experiència adquirida. Realment, el fet d’enfrontar-se a un projecte de 
dimensions considerables és un repte important. Crec que és una gran manera de tancar 
una carrera i preparar-se per al “món real”. Penso que és la culminació natural de  
l’evolució de les pràctiques realitzades durant el grau, cada cop més llargues i amb més 
treball autònom, acabant amb un projecte com aquest i involucrat en un entorn gairebé 
de recerca. 
 
Un dels aspectes que m’agradaria destacar és l’aprenentatge de diferents tecnologies de 
manera autònoma. Algunes ja eren conegudes com l’HTML, el CSS, el JavaScript o el 
MySQL, però d’altres eren totalment noves com Python i Django. M’he adonat que he 
utilitzat molts coneixements específics adquirits durant la meva estada de pràctiques a 
l’empresa, però moltes habilitats i capacitats interioritzades durant els 4 anys de carrera 
com poden ser l’aprenentatge autònom, la planificació o la programació (sense referir-
me a cap llenguatge en concret). Probablement d’aquí uns anys ja no recordaré alguns 
dels conceptes d’alguna assignatura, però de ben segur que seguiré tenint aquestes 
competències que, durant el grau, de bones a primeres, semblaven tenir menys 
rellevància. 
 
Per acabar, voldria donar les gràcies als meus dos tutors, i en general al MTG per 
deixar-me poder formar part d’un projecte del seu departament. M’han ajudat a 
desencallar el projecte en moments en què acabar el treball semblava una utopia. I 
encara més important, m’han despertat l’interès pel món de la recerca i les ganes de 
seguir estudiant en la línia dels sistemes intel·ligents i el món web. 
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