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Resum 

En aquest projecte ens introduïm en el món de la intel·ligència artificial per explorar 
un dels camps amb més potencial per explotar.


Un llarg procés d’investigació portarà a reunir coneixements d’àrees amb una llarga 
trajectòria al darrere, com el processament del llenguatge natural, o d’altres 
d’aparició més recent com el Machine Learning, que combinats amb eines d’última 
fornada com TensorFlow, ens permeten arribar a solucions innovadores.


L’objectiu d’aquesta investigació és desenvolupar una eina per etiquetar tota classe 
de continguts de text en portals web. Aquesta servirà de suport en el procés de 
classificació del nombre creixent de continguts que podem trobar a Internet, on una 
gran quantitats d’usuaris en demanden un accés fàcil, ràpid, i dirigits directament 
als seus interessos. 


Amb la realització del projecte, veurem el desenvolupament de diferents versions, 
que aniran combinant nous conceptes i idees fins arribar a un model de xarxa 
neuronal capaç de predir les etiquetes que millor descriguin un text.

Comentarem les dificultats que s’han presentat en cada versió i la forma en que 
s’han superat i acabarem analitzant els resultats aconseguits amb la versió 
definitiva. 
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Abstract 

In this project we will immerse into the world of artificial intelligence in order to 
explore one of the most promising fields to exploit. 


An intensive process of research will bring us to collect knowledge about areas with 
a long history behind, like natural language processing, or some that appeared 
more recently such as Machine Learning, which combined with the newest tools like  
TensorFlow, allow us to get to innovative solutions.


The goal of this research is to develop a tool to tag any kind of text content from 
web portals. This one will support the process of classification of the constantly 
growing content found on the Internet, where a large number of users demand a 
fast and easy access, related with their interests.


During this project, we will see the development of different versions, which will 
combine new concepts and ideas to reach a model of neuronal network, capable of 
predicting the tags that better describe a text.

We will discuss the setbacks that we found on each version and the way to get over 
them, to finally analyse the results obtained with the final version. 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1. Context 

La idea per al meu treball de final de grau neix en una reunió a l’empresa on faig les 
pràctiques. L’objectiu era fer el TFG dins l’empresa, i ja m’havien demanat algunes 
idees per arrancar un projecte d’innovació. Realitat virtual, seguretat informàtica, 
intel·ligència artificial, tots eren temes que m’interessaven molt, però no perfilava 
cap idea que m’agradés. Finalment, em vaig decantar per la intel·ligència artificial, 
un camp que ha gaudit d’un impuls enorme els últims anys, però que representa un 
autèntic desconegut per aquells joves que s’interessen per ell.


La proposta era crear un model d’intel·ligència artificial capaç de categoritzar un 
text dins un rang de categories predeterminat. Així, podríem crear un portlet [1] per 
a un dels gestor de continguts que utilitzen a l’empresa, Liferay [2], que s’utilitzaria 
en els portals web com a suport per als administradors i editors de continguts.


Amb això, es podria automatitzar el procés de publicació de continguts, cosa que 
reduiria els costos de manteniment dels portals, a més de reduir el temps entre 
creació de continguts i la seva publicació. Així doncs, es tracta d’un producte dirigit 
principalment als editors i administradors dels portals web gestionats amb Liferay, 
que simplificarà la seva feina diària i els permetrà una millor organització dels 
continguts dels seus portals.


Òbviament, categoritzar els textos segons els seus continguts, també facilita la 
redirecció de la informació als usuaris que hi puguin estar interessats. Això els 
suposa un gran benefici, ja que tindran un accés fàcil i ràpid a la informació que 
busquen.


Aquesta primera idea del projecte  va anar evolucionant a mesura que investigàvem 
les eines de processament del llenguatge natural que es podrien utilitzar, quins 
mètodes existien (segons el diferent tipus de classificació) i quins resultats donen 
projectes similars.


De manera que, per tal de cobrir les necessitats més immediates i clares del sector, 
vam optar per redefinir el projecte: enlloc de treballar sobre un conjunt de 
categories pre-definides amb les que associar un text, serà capaç de detectar 
paraules claus dins el propi text.

Aquestes paraules clau o etiquetes hauran de permetre identificar igualment la 
temàtica del text, però d’una manera més especifica, ja que podrem assignar un 
conjunt variable d’etiquetes a un sol text, enlloc d’una sola categoria. 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2. Estat De L’art 

El creixement d’Internet ha propiciat les últimes dècades que la creació de 
continguts de tot tipus (text, imatge, vídeo, àudio, etc.) hagi augmentat a un ritme 
que dificulta molt el processat, anàlisi i explotació d’aquests continguts. Alhora que 
creix el nombre de fonts, un nombre cada cop major d’usuaris demanden més i 
més informació, exigint un accés fàcil i ràpid a allò que realment els interessa.


Per tal de facilitar l’accés a aquesta informació de manera fàcil i automàtica, 
existeixen eines d’intel·ligència artificial que combinen tècniques d’aprenentatge 
automàtic (Machine Learning) [3] amb tècniques de processament del llenguatge 
natural (Natural Language Processing) [4].


2.1 Tècniques per a la classificació de textos 

Les tècniques d’aprenentatge automàtiques tenen com a objectiu la inducció de 
coneixements gràcies al subministrament d’informació estructurada en forma 
d’exemples, que permeten entrenar i validar els resultats per tal de millorar i ampliar 
els seus coneixements.

En el cas dels classificadors, existeixen diferents tipus d’entrenament, però la 
majoria requereixen d’un conjunt pre-classificat de documents per a l’entrenament. 
Els algoritmes d’aprenentatge requereixen que aquesta informació estigui 
estructurada seguint un model que permeti processar-la. El més comú és un model 
d’espai vectorial [5], on cada document o línia d’aquest es converteix en un vector 
de paraules, a les que s’assigna un pes en funció de la seva rellevància dins el text. 
Per assignar aquests pesos sovint s’utilitzen algoritmes de probabilitat i estadística 
(per exemple el teorema de Bayes [6]).

Un cop realitzat l’entrenament, s’utilitza un conjunt de documents de validació per 
establir l’efectivitat del classificador.


El processament del llenguatge natural busca mecanismes que permetin a les 
màquines entendre la forma com ens comuniquem els humans, el llenguatge 
natural. Combina diferents disciplines com la intel·ligència artificial i la lingüística, i 
s’orienta no només al reconeixement del llenguatge escrit, també al reconeixement 
de veu.

En el cas que ens ocupa, permet fer un millor anàlisi del text agrupant les paraules 
segons la seva arrel o origen, obtenint-ne la categoria gramatical, o establint 
relacions sintàctiques entre les oracions del text.
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2.2 Història dels classificadors de textos 

Des dels seus inicis als anys 50, el camp de la intel·ligència artificial a viscut 
moments tant de gran progrés com de forta desacceleració, i ha anat molt de la mà 
amb l’aparició dels mecanismes que suposen la base dels classificadors [7].

El 1956 es celebra la conferència Darthmouth [8], considerada com l’event amb el 
que neix la intel·ligència artificial. 

Des de llavors, diferents aportacions, com la de Frank Rosenblatt, que el 1958 va 
dissenyar el Perceptrón [9] , la primera xarxa neuronal, o quan el 1967 es va 
escriure l’algoritme Nearest Neighbor [10], han fet evolucionar aquest camp amb un 
ritme d’alts i baixos. Des de mitjans dels 70 fins al 80, les altes expectatives i els 
pocs avenços fan que es redueixi la inversió. 

A finals dels 80, torna a partir un gran retrocés, i no es recupera fins que el 1997, 
l’ordinador Deep Blue d’IBM [11] venç al campió d’escacs Gary Kaspárov.

Aquesta fita va fer renéixer el sector de la intel·ligència artificial, fins que a partir del 
segle XXI, empreses com Google, Microsoft o Amazon han popularitzat el seu ús en 
àmbits comercials aconseguint atreure l’interès dels investigadors i inversors.


També va ser als anys 90 quan es va establir el paradigma de “màquina que aprèn”, 
que va evolucionar per crear models de classificadors que també eren capaços 
d’aprendre per millorar els resultats.
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2.3 Tipus de classificadors 

Si analitzem els classificadors tenint en compte diferents característiques, els 
podem dividir en [12]:

- Classificadors supervisats: requereix una sèrie de categories pre-definides amb 

les que treballar, que s’han de definir de manera manual. A més, necessiten un 
entrenament que serveix per definir un patró per cada categoria. Aquests patrons 
es compararan amb els textos per establir el grau de similitud, establint la 
categoria a la que pertany. Per a l’entrenament és necessari comptar amb un 
conjunt de textos pre-classificats manualment dins les categories establertes per 
al classificador.


- Classificadors no supervisats: no necessiten un entrenament, ni un ventall de 
categories pre-definides per tal de treballar. No requereixen la intervenció 
humana en cap moment. 


- Classificador paramètric: utilitza un conjunt de textos per a l’entrenament, i un 
altre conjunt de textos diferents per establir l’efectivitat del classificador.


- Classificador no paramètric: es pot dividir en dos grups, un que estableix un 
patró per definir cada categoria, i obté els resultats de la comparació de cada 
document amb els patrons, i un altre grup que es basa amb exemples de 
documents per a cada categoria, i la comparació s’estableix entre aquests 
exemples i els textos a processar.


- Classificador simple: dona com a resultat una única categoria. Un exemple pot 
ser la classificació binaria, en que cada document pot pertànyer a una categoria 
a la seva complementaria.


- Classificador múltiple: cada document pot rebre un nombre diferent de 
categories, que es poden solapar entre elles. 


- Classificador centrat en la categoria: donat un document, estableix totes les 
categories a les quals es pot assignar.


- Classificador centrat en el document: donada una categoria, busca tots els 
documents que es poden vincular amb aquella categoria.
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2.4 Eines existents 

Al llarg de tot el procés de recerca, han aparegut eines i tecnologies que ens 
podrien ser útils per la creació del nostre classificador. L’anàlisi d’aquestes eines 
ens ha fet veure quines necessitats estaven cobertes, i fins a on arribava l’estat de 
la tecnologia actual.


Algunes d’aquestes eines s’enumeren a continuació, i són les que han tingut major 
influència en la definició del treball.


Natural Language API de Google


Aquesta API de Google [13] ens permet analitzar textos d’una manera molt eficient i 
amb resultats molt encertats. Entre les utilitats que incorpora, permet la identificació 
de l’idioma, l’anàlisi sentimental, anàlisi d’entitats , anàlisi sentimental d’entitats, 
anàlisi sintàctica i classificació de continguts. Aquesta última només permet 
classificar els textos dins un conjunt de categories molt ampli definit per Google.


Text Analytics API de Microsoft Azure


Aquesta API de Microsoft [14] també ofereix molt bons resultats, a més d’una sèrie 
d’utilitats molts pràctiques, entre les quals detecció d’idiomes, anàlisi sentimental o 
extracció de paraules clau. En aquest cas, no ens trobem davant un classificadors 
de textos, tot i que tampoc és un etiquetador com el que plantegem fer nosaltres. 
Les paraules clau que extreu solen ser entitats, ja siguin persones o llocs 
importants, a més d’altres paraules que si que poden ajudar a comprendre la 
temàtica del text.


Amazon Comprehend


Aquesta API d’Amazon [15] també disposa de moltes funcionalitats útils, com la 
detecció d’idiomes, anàlisi sentimental, reconeixement d’entitats o extracció de 
frases clau. En aquest cas, no ens resulta útil, ja que per a l’objectiu que perseguim 
necessitem obtenir més detall sobre les paraules que aporten significat. De totes 
maneres, si que ha estat útil de cara a comprovar les opcions disponibles al mercat 
i comprar els resultats amb altres eines.


Natural Language ToolKit


Aquest kit d’eines [16] proporciona un gran conjunt d’eines per al llenguatge de 
programació Python que faciliten el processament del llenguatge natural. Entre 
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elles, destaquen més de 50 corpus de dades en diferents idiomes per treballar, com 
ara llistes de “Stop Words” (paraules que no aporten significat al text), o 
biblioteques amb funcions per classificar, “tokenitzar” (identificar la categoria 
gramatical) o lematitzar (obtenir l’arrel de la paraula).

Aquesta llibreria ha estat molt útil, ja que està pensada per al llenguatge de 
programació escollit per desenvolupar aquest projecte.


TensorFlow


És una llibreria de software de codi obert desenvolupada per Google [17], que 
permet la creació de models d’aprenentatge automàtic. Aquesta llibreria, pensada 
per a la  computació numèrica d’alt rendiment, permet la seva execució tant en 
CPU com en GPU, en ordinadors de sobretaula, servidors i fins i tots dispositius 
mòbils. Això sumat a la seva gran flexibilitat, l’ha convertit en una eina molt usada 
per altres empreses com AMD, NVIDIA, o Intel, entre moltes altres.

Ofereix exemples de models capaços d’etiquetar imatges, o fer anàlisi sentimental 
de textos, però encara no han desenvolupat un model per a l’etiquetatge de textos.

També disposa de mecanismes (TensorFlow Serving) que faciliten l’exportació de 
models a servidors per tal d’utilitzar els motors d’IA com si es tractés d’una API.


Totes aquestes tecnologies estableixen una base del coneixement actual en l’àmbit 
de la classificació de textos mitjançant algoritmes d’intel·ligència artificial, i suposen 
el punt de partida per al meu projecte. 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3. Abast Del Projecte 

Amb tot aquest procés de recerca, hem pogut definir un projecte que té com a 
objectiu incidir en un dels camps on les tecnologies actuals encara no han entrat, 
tal com hem pogut comprovar amb les eines més esteses en el sector, com són les 
de Google o Microsoft.


3.1 Formulació del problema 

L'objectiu principal del projecte és el disseny i desenvolupament d'un programari 
d'etiquetatge automàtic de textos i la seva integració amb el gestor de continguts 
Liferay. El programari desenvolupat ha de satisfer les següents característiques:


- Supervisat, doncs disposarà d’un conjunt d’etiquetes predefinides, que 
podrà ampliar a cada entrenament.

- Paramètric, ja que treballarà amb conjunts de text d’entrenament i de 
validació per separat.

- Múltiple: podrà assignar més d’una etiqueta per document.

- Centrat en la categoria: partirà d’un document per establir les etiquetes 
corresponents.


Tot això es tindrà en compte alhora de definir un model utilitzant la llibreria de 
TensorFlow per crear un model d’aprenentatge automàtic, que es podrà exposar 
des d’un servidor per rebre peticions des de portals Liferay. En aquesta 
comunicació rebrà un text i retornarà un conjunt d’etiquetes que expressin la 
temàtica del text.


Així, podem diferenciar 3 etapes del projecte en les quals es desenvoluparan els 
mòduls principals:

1. Definició del model d’aprenentatge per etiquetar textos utilitzant la llibreria de 

TensorFlow.

2. Exportació del model a un servidor utilitzant els mecanismes de TensorFlow 

Serving.

3. Creació del portlet de comunicació amb el servidor i d’un portal web que 

inclogui aquest portlet.
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3.2 Possibles obstacles 

En les dues primeres etapes del projecte, serà molt important entendre el 
funcionament dels mecanismes de TensorFlow [17], i adaptar les operacions 
disponibles dins la seva llibreria  per tal de complir amb els objectius proposats. 
Amb tota la documentació prèvia, podem preveure alguns possibles obstacles de 
cara a la viabilitat del projecte.


Exportació del model 

Una de les principals dificultats que podem trobar en la primera etapa, i que tindria 
conseqüències directes en la segona etapa, el trobem en el moment d’exportar el 
model a un servidor.

Per tal d’exposar aquesta funcionalitat des d’un servidor, el model s’exporta a un 
graf, on les arestes transporten la informació, creant un flux de dades entre els 
nodes, que representen les operacions del model.

La majoria d’aquestes operacions formen part de la llibreria que ofereix TensorFlow, 
però algunes d’elles són petits scripts Python, incrustades dins el flux d’operacions 
TensorFlow, per mitjà de la funció “py_Func()”. Aquesta està pensada per tractar les 
dades de formes que no et permeten les operacions de la llibreria TensorFlow. En el 
cas del nostre model, ens permetrien realitzar operacions fonamentals, sobretot per 
al preprocessat de les dades.


El problema apareix alhora d’exportar el model (codi escrit en Python) a un graf

d’operacions per exposar-lo al servidor. Tot i que la funció “py_Func()” forma part 
de la pròpia llibreria d’operacions de TensorFlow, no es pot exportar al graf 
d’operacions, degut a que la implementació de TensorFlow és en C++.

Per solucionar aquest problema, hi ha la possibilitat d’afegir noves operacions a la 
llibreria, seguint els mecanismes interns propis de TensorFlow (classes Tensor i 
Eigen).

Això requereix reescriure els scripts Python en llenguatge C++, definint la interfície 
de l’operació (input/output) i registrant la operació al Kernel, indicant el tipus 
d’operació (CPU/GPU, multi-thread).


Això pot suposar un obstacle alhora de complir amb la planificació del treball, ja 
que depenent de la forma en que es defineixi el model requerirà, un major nombre 
d’scripts Python que s’hauran de traduir a C++, i per tant més temps 
d’implementació.

A més, caldrà estudiar la implementació interna de la llibreria Tensorflow molt més a 
fons, per tal de comprendre el procés d’afegir noves funcions a la llibreria.
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Servidor extern 

Un segon risc associat al projecte és el servidor on s’exposarà el model. 

Per tal de permetre la comunicació entre l’etiquetador i el portal web, caldrà un 
servidor on allotjar-los tots dos. Aquest servidor serà fonamental en el moment en 
que es posi en marxa el servei, però en fase d’implementació pot suposar un bon 
mal de cap, des del punt de vista de l’accessibilitat. 


En primer lloc, la caiguda del servidor en qualsevol moment de la fase 
d’implementació comportarà endarreriments en el desenvolupament del projecte 
respecte de la planificació inicial. Sobre aquest aspecte hi tenim poc a fer, ja que no 
depèn de nosaltres garantir l’accés al servidor.


En segon lloc, cal assegurar una bona comunicació entre l’etiquetador i els portals, 
i la millor manera de fer-ho és sobre un entorn real on es podran veure els 
problemes que poden aparèixer. No obstant això, la solució a alguns d’aquests 
problemes pot implicar modificacions de l’entorn on s’executa el programari (el 
mateix servidor), tals com canvis de versió de les dependències, modificacions de 
l’estructura del sistema de fitxers, etc. Tots aquests canvis poden bloquejar l’accés 
al servidor en qualsevol moment, cosa que també es traduirà en endarreriments en 
la implementació. 


Per tant, veiem que treballar durant la implementació directament sobre el servidor 
pot comportar molts problemes. Una possible solució passa per muntar una 
màquina virtual que simuli el servidor, i fer-la servir com a entorn de proves, i un cop 
acabada la fase d’implementació, exportar de nou el model al servidor on s’allotjarà 
finalment. En el moment en que es comenci a treballar sobre el servidor, el sistema 
de comunicació hauria d’estar totalment definit i implementat, i requerir només 
algunes proves finals per confirmar que la comunicació entre l’etiquetador i el portal 
és bona.
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4. Metodologia I Rigor 

Per tal de dur a terme aquest projecte, s’adoptaran alguns dels principis definits 
dins el marc de metodologies àgils pel model Scrum [18]. 

Una de les principals característiques de les metodologies àgils és el 
desenvolupament de petites tasques que es realitzen paral·lelament, incrementant 
pas a pas les funcionalitats del producte, fins a aconseguir una versió final que 
compleix amb els objectius proposats. 

Per això, tal i com es veu en la planificació de l’apartat següent, es descriuen 
tasques individuals que es realitzen paral·lelament en alguns casos, i que defineixen 
les funcionalitats independents que requereix el projecte. 


A més, el model Scrum estableix la necessitat de coordinar els membres de l’equip 
realitzant reunions diàries. En el nostre cas, ja que l’autor assumeix tots els rols, 
aquesta coordinació és pot donar per feta. Tot i això, l’alumne mantindrà una 
comunicació constant amb el director del projecte, per tal de rebre les indicacions 
oportunes.


De cara a la planificació, també s’estableixen cicles de treball o iteracions [19], que 
en el nostre cas seran d’una setmana, que acaben amb un resultat complet, és a 
dir, un increment més en el desenvolupament total del projecte.


Per tal de gestionar de forma adequada tot l’equip, també és aconsellable l’ús 
d’algunes eines de suport per facilitar la comunicació i la coordinació. En el nostre 
cas, dins l’empresa s’utilitza Skype Empresarial, que permet mantenir xats amb els 
companys o organitzar reunions. També utilitzarem un Trello [20] com a eina 
d’organització de tasques, de manera que tots els membres tenen accés constant a 
través d’una interfície web per veure l’estat de desenvolupament de cada tasca.


Per últim, utilitzarem un repositori Git gestionat a través de GitHub per tal de 
distribuir el codi entre tots els membres i realitzar el control de versions.
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5. Descripció De Taques 

El primer pas de cara a planificar el projecte ha estat fer una primera cerca 
d’informació, per tal de visualitzar les possibilitats del projecte, tecnologies i 
mètodes interessants que es poden aplicar, consultar treballs anteriors i exemples, 
per finalment fixar-se els objectius principals que es volen assolir.


Un cop fet aquest primer pas, es pot començar a organitzar la feina per optimitzar 
el temps i anticipar tots els problemes possibles. 

Primer de tot, es poden identificar les fases necessàries per desenvolupar el 
projecte, tenint en compte tots el passos a seguir i el temps que poden implicar.


Així, es diferencien 4 fases en el transcurs del projecte:


1. Documentació: Investigar a fons totes les tecnologies implicades per dominar-
les i aprofitar al màxim el seu potencial.


2. Fase de disseny: Suposa una primera visualització del projecte dividit en 
mòduls de treball, aprofundint en cadascun d’ells i especificar cada detall. Es 
definirà l’estructura i funcionament del model d’etiquetador, així com la interfície 
del portal web.


3. Implementació: Partint del disseny previ, començar a implementar tot el codi, 
tant de l’etiquetador com del portal web.


4. Redacció de la memòria i presentació: Partint de tota la documentació 
obtinguda en la primera fase, i afegint tota la informació acumulada durant la 
resta de fases, es donarà forma a la memòria final i el document de presentació.


A continuació analitzarem amb més detall cada fase, identificant i fent una 
descripció de les tasques que les componen.


5.1 Fase de documentació 

En aquesta fase, l’objectiu és reunir tots el coneixements necessaris per 
desenvolupar el projecte. En primer lloc, s’ha de tenir en compte que m’introdueixo 
en un tema completament nou per a mi. A més, caldrà tenir a mà molta 
documentació de suport durant la fase implementació; tot el que pugui documentar 
amb antelació podrà servir de suport.


5.1.1 Tecnologies 
En primer lloc, i per facilitar el disseny posterior del propi model, necessitaré 
informació de les tècniques existents per classificar i etiquetar textos. Això inclou 
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no només les tècniques de classificació, sinó que també requereix coneixements 
per fer l’anàlisi del text, reconèixer paraules i patrons, formes de representar el text 
per al seu processat, etc.


També hauré d’investigar les possibilitats que ofereix el llenguatge Python per a 
aquest anàlisi del text: estructures de dades i operacions entre elles, llibreries 
externes per al processament del llenguatge natural, etc.


Com a base per a un model de Machine Learning, hem escollit TensorFlow. Aquesta 
llibreria es complexa però té un gran potencial, però hauré de combinar les 
operacions que ofereix amb exemples de classificadors clàssics per crear el meu 
propi model.

A més de la pròpia llibreria d’operacions, també serà necessari entendre el mètode 
d’exportació dels models a un graf d’operacions, sistema que proposa TensorFlow 
per exposar el model des d’un servidor (TensorFlow Serving).


Per últim, un cop hagi entès els conceptes de cada tecnologia podré determinar si 
em permeten assolir els objectiu que m’havia proposat, i si cal redefinir-los a partir 
dels nous coneixements obtinguts.


5.1.2 Gantt 
Aquesta fase es solapa amb la de disseny, ja que a mida que recullo informació i 
vaig assumint certs conceptes, vaig plantejant opcions i alternatives, de les quals 
algunes formaran part del disseny final.


Figura 1. Diagrama de Gantt de les fases de Documentació i Disseny 
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5.2 Fase de disseny 

L’objectiu d’aquesta fase és aconseguir un disseny el més acurat possible de cada 
mòdul del projecte i tots els processos implicats, per tal de començar la fase 
d’implementació amb unes idees clares sobre els passos a seguir.


Així doncs, primer cal identificar i separar el projecte en tasques, que siguin el més 
específiques possible, però tenint en compte que més endavant es poden reajustar 
o subdividir. Per fer-ho, dividirem el projecte en 5 mòduls, per anar-ne detallant 
tasques concretes.


5.2.1 Preprocessat del text  
Bossa de paraules

L’etiquetador rebrà com a entrada un text en format String. Per tal de poder-lo 
analitzar paraula per paraula, caldrà trobar la manera d’obtenir una representació 
d’aquest text que es pugui processar. Aquesta representació serà un vector de 
paraules, que anomenarem bossa de paraules.


Reducció de la bossa de paraules

Un cop tenim una estructura amb totes les paraules del text de forma individual, 
podem començar un anàlisi de cadascuna. Però abans d’aquest anàlisi, és possible 
eliminar algunes paraules que sabem que no aporten significat al text, les 
anomenades “stop words”. Així optimitzarem tot el processat del text.


Taula de freqüències

Un cop hem reduït la quantitat de paraules a processar, podem començar per fer un 
anàlisi del seu context. Això ens proporcionarà informació per més endavant poder 
determinar la importància de les paraules dins el text. Aquesta informació és la 
freqüència d’aparicions d’una paraula dins el text.


Assignació de pesos

Quan ja tenim les paraules i el seu context, podem passar l’assignació de pesos. 
Per aconseguir-ho, ens basarem en la freqüència de les paraules, el nombre de 
caràcters, el nombre de majúscules que conté i tots els paràmetres addicionals que 
ens pugui proporcionar el model a base d’entrenament. Tota aquesta informació és 
quantificable, per tant podrem utilitzar-la per obtenir una fórmula que ens permeti 
assignar majors pesos a les paraules amb major significat del text.


Funcions auxiliars

Per realitzar totes aquestes tasques comptem amb les operacions que ofereix la 
llibreria de TensorFlow. A mida que es defineixen les tasques, cal comprovar si és 
possible realitzar-les amb aquestes operacions TensorFlow. En cas contrari, caldrà 
plantejar operacions auxiliars (scripts Python) que després podrem utilitzar dins el 
model per mitjà de la operació TensorFlow “py_Func()”.
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5.2.2 Definició del model 
Un cop realitzat el preprocessat del text, tindrem una representació d’aquest amb 
un pes assignat a cada paraula, a més d’altra informació obtinguda del 
preprocessat. Amb tot això, podrem dissenyar un model que rebi tota aquesta 
informació com a entrada, i obtingui com a sortida les etiquetes del text.


TensorFlow utilitza com a variable per transportar les dades entre les operacions del 
model Tensors, de manera que totes les dades necessàries per al model han 
d’estar pensades per treballar amb aquesta estructura. També és important tenir en 
compte com treballen sobre els Tensors les operacions TensorFlow.


Variables (Tensors) d’entrada

Aquestes variables rebran tota la informació necessària del text (bossa de paraules, 
freqüències, pesos, etc.), i serviran com a punt d’entrada del flux d’operacions del 
model. Reben el nom de “placeholders”.


Variables (Tensors) constants

Aquestes variables permetran la persistència de la informació acumulada en la fase 
d’entrenament del model, i permetran obtenir els resultats i millorar-los després de 
cada entrenament. Les principals són una per a la bossa de tags, amb totes les 
etiquetes assignades anteriorment i una per a les freqüències d’assignació 
d’aquestes etiquetes. 


Operacions del model

Utilitzant la informació que contenen totes aquestes variables, s’haurà de crear un 
flux d’operacions que creui les dades emmagatzemades amb la informació del text 
per determinar les etiquetes més adients.


5.2.3 Fase entrenament 
Un cop obtinguts els resultats, es poden utilitzar per entrenar el model, ampliant la 
informació que té registrada. Per fer-ho, calen una nova sèrie d’operacions per 
calcular la eficiència del model i detectar la nova informació útil per classificar-la 
adientment.


Textos pre-etiquetats

Per a la fase d’entrenament del model, és necessari treballar amb textos que ja han 
estat etiquetats (model de classificador paramètric supervisat), per tal de poder 
comparar els resultats obtinguts amb els resultats esperats.
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Càlcul eficiència

Per al càlcul de l’eficiència caldrà utilitzar un conjunt d’operacions per obtenir la 
mitjana d’encerts de l’etiquetador, és a dir, quantes de les etiquetes esperades ha 
obtingut.


Millora de variables constants

En aquesta fase és on es modifiquen les variables constants. La nomenclatura 
TensorFlow les anomena constants perquè no es modifiquen durant l’execució de 
les operacions del model, però permeten la persistència d’informació clau per 
millorar el rendiment del model. Així doncs, s’ampliarà la bossa d’etiquetes i 
s'actualitzaran les freqüències d’aquestes.


5.2.4 Exportació del model 
Per tal de poder oferir l’etiquetador des d’un servidor com si es tractés d’una API (el 
funcionament és lleugerament diferent d’un API), cal exportar el model (tot el flux 
d’operacions) a un graf, on cada node representa una operació del model, i les 
arestes són les connexions que permeten el flux de dades. A continuació es 
detallen els passos a seguir per exportar el model.


Referenciar els tensors d’entrada i sortida

Primer de tot cal identificar els tensors que faran de punts d’entrada i sortida del 
model. A aquests se’ls assigna un nom i es crea una variable amb tota la informació 
necessària. Aquesta variable servirà posteriorment per referenciar els tensors en les 
signatures del model.


Crear les signatures

En la nomenclatura TensorFlow, les signatura fan referencia a la definició de 
diferents camins dins el graf d’operacions del model. Cadascun d’aquests camins 
té una entrada i sortida diferents i permet realitzar diferents operacions. Crearem 
una signatura per obtenir les etiquetes d’un text (rep un text i retorna les seves 
etiquetes) i una per realitzar l’entrenament (rep un conjunt de textos ja etiquetats, i 
retorna la eficiència del model a més d’ampliar la informació de les variables 
constants).


Crear el graf

Un cop creades les signatures, només ens queda utilitzar les operacions 
específiques de TensorFlow per exportar el graf, obtenint una carpeta amb tota la 
informació del model, que serà la que realment s’exposarà en el servidor.


5.2.5 Disseny del portal 
Amb el model d’etiquetador ja dissenyat, només queda un lloc on exposar la seva 
funcionalitat. L’objectiu és crear un portal web mitjançant el gestor de continguts 
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Liferay, amb el que també crearem un portlet o aplicació que s’encarregarà d’afegir 
l’etiquetador al portal. 


Així doncs, per tal de fer mínimament funcional aquesta portal, el disseny será en 
un format semblant a un blog, on es puguin penjar articles o altres tipus 
d’informació, i que permeti sol·licitar l’etiquetat automàtic del text abans de 
publicar-lo. També haurà de disposar d’una vista per visualitzar els continguts.


5.2.6 Gantt 
Tal com s’explica en el diagrama de Gantt de la fase anterior, és molt interessant 
solapar les fases de documentació amb la de disseny, per tal que una inspiri idees 
noves per a l’altra.


Figura 1. Diagrama de Gantt de les fases de Documentació i Disseny 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5.3 Fase d’implementació 

Arribats a aquest punt, ja tindrem una especificació detallada de tots els mòduls del 
projecte, i per tant ja sabrem pas a pas com procedir per implementar el model.


També ens podem fer una idea del temps que implicarà la implementació de cada 
part, de manera que podem fer un càlcul per setmanes, i decidir quantes dediquem 
a cada mòdul. Cal indicar també que per cada setmana, s’hi inclou també temps 
per fer proves aïllades de les diferents funcionalitats i operacions. Així es poden 
implementar certes parts del model per separat, provar si funcionen, i finalment 
incorporar-les al flux d’operacions general.

A continuació detallaré les setmanes previstes per a cadascun dels 5 mòduls en 
què es divideix el projecte, tenint en compte que la intenció és fer tota la 
implementació entre els mesos de novembre i desembre (8 setmanes). D’aquestes 
setmanes, intentaré reservar-ne dues per a possibles imprevistos, o pel cas que 
algun mòdul requereixi més temps del previst.


5.3.1 Preprocessat del text 
Per a aquest mòdul es preveu una dedicació d’una setmana. Tot i que consta de 
moltes tasques, 5 en concret, són totes força simples, i l’esforç més gran ja s’haurà 
fet en la fase de disseny.


5.3.2 Definició del model 
Aquest mòdul és força més complex, perquè requereix entendre molt bé els 
mecanismes TensorFlow i tenir una idea molt clara del model que es vol 
implementar. Per tant, considerant que pot requerir un procés més llarg de prova i 
error, li dedicaré dues setmanes.


5.3.3 Fase d’entrenament 
Les tasques d’aquest mòdul són poques i sense gaire complexitat, però es desvien 
bastant de les funcionalitats que es poden implementar amb les operacions 
TensorFlow. Per tant, pot requerir de noves funcions auxiliars. Crec que amb una 
setmana és suficient per completar totes les tasques.


5.3.4 Exportació del model 
Un cop elaborat tot el model, i havent aprofundit adequadament en el sistema 
d’exportació de TensorFlow Serving, amb una setmana és suficient per aconseguir 
exposar el model des del servidor. De totes maneres, és el punt on poden aparèixer 
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més problemes, per incompatibilitat de les funcions auxiliars amb el mètode 
d’exportació del model. Si es dóna el cas, podré recórrer a les dues setmanes 
reservades per imprevistos.

5.3.5 Portal web 
Gràcies a la facilitat d’ús de Liferay i les pràctiques fetes a l’empresa, considero que 
amb una setmana puc tenir a puc un portal web que compleixi amb les necessitats 
del projecte, i amb una interfície atractiva i fàcil d’entendre.


5.3.6 Gantt 

A continuació, veiem el diagrama de Gant dels mesos de novembre i desembre, 
destinats a la fase d’implementació del projecte.


 

Figura 2. Diagrama de Gantt de la fase d’Implementació 
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5.4 Memòria i Presentació 

Si tot va com està previst, arribaré al gener de 2019 amb la fase d’implementació 
acabada. 


Tal i com es podrà veure en el diagrama de Gantt a continuació, reservaré la 
primera setmana del mes per acabar de fer proves i solucionar els problemes que 
puguin quedar. Tot i això, la intenció és no tenir un excés de feina per a aquests 
dies, ja que no ho considero realista tenint en compte les festes de Nadal.


Durant les dues setmanes següents, la intenció és organitzar tota la informació 
recollida durant el desenvolupament del procés, ja que l’objectiu és acumular i 
classificar la informació i redactar petits informes amb els avenços realitzats a mida 
que avança el projecte. 

D’aquesta manera, quan arribi el moment serà fàcil redactar una memòria molt 
completa, amb detalls de tots el procés de desenvolupament i amb totes les 
referències consultades.


Si tinc una bona base per a preparar la memòria, en dues setmanes el document 
pot estar preparat, i així tindria una setmana de marge per acabar de polir detalls, i 
preparar la presentació per al tribunal.


5.4.1 Gantt 

Figura 3. Diagrama de Gantt de la fase de Memòria i Presentació 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6. Recursos 

El desenvolupament del projecte requereix l’ús de diferents recursos. 


Pel que fa als recursos humans, es considerarà només l’autor del projecte, que 
assumirà tots els rols que és descriuen més endavant a l’apartat de costos humans. 
A més, l’autor comptarà amb l’ajut ocasional del personal de l’empresa on realitzarà 
el projecte, sobretot pel que fa a l’ús del gestor de continguts Liferay.


En la taula següent, es descriuen els recursos hardware que es preveuen per a la 
realització del projecte.


Taula 1. Recursos Hardware 

La següent taula, mostra els recursos software necessaris per desenvolupar el 
projecte.


Taula 2. Recursos Software 

Recursos Hardware Descripció

Portàtil DELL Ordinador portàtil proporcionat per 
l’empresa per tal de realitzar el projecte.

Servidor Amazon EC2 Servidor per a l’allotjament del model 
d’etiquetador.

Recursos software Descripció

TensorFlow Llibreria de codi obert per a model de 
Machine Learning. 

Liferay Comunity Edition Versió gratuïta del gestor de continguts

IntelliJ IDEA Entorn de desenvolupament per al 
desenvolupament del codi.

Skype Empresarial Sistema de comunicació entre els 
membres de l’equip dins l’empresa.

Github Servei de repositoris i control de 
versions.

Trello Sistema de gestió i organització online 
del projecte.
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7. Valoració D'alternatives I Pla D’acció 

7.1 Riscs 

En aquest apartat intentarem identificar els riscs que poden aparèixer durant el 
desenvolupament del projecte. Per fer-ho, analitzarem les tasques corresponents a 
cada fase del projecte, i intentarem preveure en quines d’elles poden sorgir més 
problemes que afectin sobretot a la planificació temporal.


En la primera fase de documentació no es preveuen grans riscs, doncs consisteix 
només en investigar les tecnologies més adients per al desenvolupament del 
projecte, i ampliar els coneixements d’aquelles que s’hagin escollit. 


Tot i això, la fase de documentació es solapa temporalment amb la fase de disseny, 
ja que mentre s’estableix el disseny del projecte cal validar la idoneïtat de cada 
tecnologia i comprovar que puguin complir amb els objectius proposats, i en cas 
contrari, valorar alternatives i documentar-se sobre elles.

Per tant, és durant la fase de disseny on poden aparèixer els primers impediments 
que impliquin una desviació temporal significativa.


La fase d’implementació és la més llarga i on trobem els majors riscs. Per això, és la 
fase a la qual es dedica més temps. Això es deu a la gran quantitat de codi a 
implementar, i a la falta d’experiència en el camp i les tecnologies que s’hauran 
d’utilitzar. Tot això pot provocar l’acumulació d’errors d’implementació, la solució 
dels quals podria comportar importants desviacions respecte la planificació inicial. 
A més, tal com s’observa en l’apartat 3.2 Possibles Obstacles, cal tenir en compte 
el temps per traduir els Scripts Python a C++, i els derivats de problemes amb el 
servidor (en fase d’implementació tindrà poca incidència).


Per últim, en la fase de redacció de la memòria final no s’esperen més riscs. El 
volum de documentació inicial, sumada a tota la documentació recollida durant la 
formació prèvia de GEP i al llarg del desenvolupament del projecte, facilitarà en 
gran mesura la redacció de la memòria. 
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7.2 Alternatives i pla d’acció 

Un cop identificats els riscs que implica el desenvolupament del projecte, podem 
passar a valorar les alternatives adequades per a cada cas, que no impliquin 
endarreriments en la finalització del treball.


Com ja hem vist, els primers imprevistos podem aparèixer durant la fase de 
disseny. Per resoldre'ls, comptarem amb la col·laboració dels membres de 
l’empresa on es realitzarà el projecte i del propi director del TFG, que aportaran la 
seva experiència per indicar totes les millores necessàries del disseny.


El següent punt problemàtic pot ser el d’implementació. Tal com ja s’indica a 
l’apartat 4 Metodologia i Rigor, la idea és implementar les tasques de forma 
gradual, provant per separat cadascuna de les funcionalitats i operacions del model 
a mida que es vagin implementant, per evitar acumular un gran nombre d’errors.

Per això, podem veure que en el diagrama de Gantt ja s’inclou en la fase 
d’implementació un període de temps extra de dues setmanes. Així, en cas que la 
implementació d’algun dels mòduls requereixi de més temps del previst, podem 
desplaçar temporalment el desenvolupament dels mòduls següents sense por a 
desviar-nos de la planificació. Aquests ajustaments els decidirà el cap de projecte 
en les reunions que realitzarà amb la resta de membres de l’equip, per evitar 
desviacions reals de la planificació. D’aquesta manera, haurà d’escollir per a cada 
imprevist que aparegui, entre utilitzar el temps extra del que disposi o bé deixar-ho 
com a millora per a versions posteriors.
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8. Identificació I Estimació De Costos 

En aquesta ocasió l’objectiu és fer un pressupost per al projecte, bàsic per enfocar 
la gestió econòmica. Per fer-lo s’ha de tenir en compte que el desenvolupament de 
totes les tasques del projecte té una sèrie de costos associats a personal, hardware 
i software, a més d’altres costos indirectes.

El pressupost es calcula a partir de les hores dedicades i els rols que intervenen en 
cadascuna de les fases, descrites en els diagrames de Gantt.

A més també cal planificar una sèrie de rutines que permetin fer un control de la 
gestió econòmica a mida que avança el projecte, per assegurar-se que s’ajusta al 
pressupost.


8.1 Costos de personal 

En el desenvolupament del projecte hi participen 4 rols: cap de projecte, 
dissenyador, programador i tester. Tots ells els assumirà l’autor del treball.

En la taula següent s’indiquen els salaris de cadascun dels rols.


Taula 3. Sou per rol 

Alhora, en el diagrama de Gantt podem identificar 4 fases que engloben totes les 
tasques del projecte.

A continuació és calculen les hores dedicades per rol i fase per tal de calcular el 
cost estimat de personal.


Taula 4. Cost estimat  

Fase
Rol

Cost estimat
Cap projecte Dissenyador Programador Tester

Investigació 55 h 18 h 0 h 0 h 4.290 €

Disseny 28 h 83 h 0 h 0 h 6.245 €

Implementació 4 h 4 h 248 h 88 h 11.604 €

Memòria 154 h 0 h 20 h 10 h 10.220 €

Total 241 h 105 h 268 h 98 h 32.359 €
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Rol

Cap projecte Dissenyador Programador Tester

Sou 60 €/h 55 €/h 35 €/h 28 €/h



8.2 Hardware 

En aquest apartat analitzarem els costos de materials necessaris per al 
desenvolupament del projecte. En la taula següent podem veure tots els elements 
hardware que intervenen en el projecte, així com el seu preu i amortització al llarg 
del projecte.


Taula 5. Recursos Hardware 

S’ha detenir en compte que de cara a les amortitzacions s’han assumit 250 dies 
laborables per any, en jornades de 8 hores. 

Producte Preu Vida útil Amortització/h Hores Amortització

Portàtil DELL 749 € 4 anys [21] 0,093625 €/h 712 h 66,66 €
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8.3 Software 

Per tal d’implementar totes les fases del projecte calen una series d’eines software. 
A continuació es dona un detall de totes elles. S’ha de tenir en compte que s’ha 
procurat buscar sempre opcions gratuïtes per reduir al màxim el cost del projecte.


La llibreria de Machine Learning de TensorFlow que utilitzarem per implementar 
l’etiquetador és de codi obert, i per tant no suposa cap despesa. Igualment, totes 
les llibreries de suport per a l’anàlisi del llenguatge natural, com NLTK, es 
distribueixen de manera gratuïta.

El gestor de continguts Liferay disposa també d’una versió gratuïta, la Comunity 
Edition, i ofereix totes les funcionalitats bàsiques del gestor. Per al nostre objectiu 
cobreix totes les necessitats.

Per desenvolupar el codi, utilitzarem un IDE del nostre gust. Per comoditat, i perquè 
ja el coneixem, utilitzarem l’entorn IntelliJ IDEA, també en la seva versió gratuïta.

Per la gestió i comunicació dins del propi projecte utilitzarem serveis totalment 
gratuït, com Skype o GitHub. 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8.4 Costos indirectes 

Dins aquest apartat s’inclouen totes aquelles despeses que no deriven directament 
de les tasques i activitats del projecte, però que cal assumir per al seu 
desenvolupament.


8.4.1 Servidor Amazon 
Un cop s’hagi implementat tot el projecte, i estigui apunt per posar-se en marxa el 
servei, caldrà un servidor on allotjar l’etiquetador i que en permeti la comunicació 
amb els diferents portals web. El preu que s’inclourà en el pressupost és només per 
a l’últim mes de desenvolupament del projecte, per tal de poder fer proves i 
confirmar la correcta comunicació entre l’etiquetador i el portal.

El preu mensual d’un servidor Amazon, contractant una màquina EC2, que satisfà 
les necessitats del nostre projecte, ja que durant el primer mes no hi haurà un gran 
nombre de peticions, i tampoc requereix gran potencia de càlcul, és de 50€ al mes.


A més, també em de tenir en compte el cost del nostre lloc de treball. En concret, 
un lloc a l’oficina de l’empresa suposa una despesa d’uns 100€ al mes per cada 
lloc. Si tot el procés és de 4 mesos, això suposa un cost de 400€.


8.4.2 Contingència 
Els fons destinats a contingència es reserven per cobrir les despeses derivades de 
les possibles desviacions previstes en l’apartat de riscs. Si assumim una 
contingència del 15% sobre els costos directes (de personal, hardware i software) i 
indirectes, aquesta queda en 4931,35 €.


Taula 6. Contingència 

8.4.3 Imprevistos 
Per últim cal intentar preveure tots els imprevistos que puguin sortir al llarg del 
desenvolupament del projecte. Tot i que és difícil anticipar-se, si que podem 
intentar minimitzar el risc de tot allò que no està en les nostres mans. En el nostre 
cas, podríem parlar de problemes amb el servidor d’Amazon. Donat que no tenim 
control físic sobre les seves màquines, no podem preveure quan quedaran fora de 
servei, sigui pel motiu que sigui. Així, en cas de caiguda dels servidors, la solució 
passar per muntar una màquina virtual dins el propi portàtil destinat a desenvolupar 
el projecte, que faci les funcions del servidor. Si allotgem el portal en la nostra 

Personal Hardware Software Servidor 
Amazon

Lloc de 
treball

Contingència

32.359 € 66,66 € 0 € 50 € 400 € 4931,35 €
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màquina virtual, podem establir una comunicació interna amb l’etiquetador i recrear 
el mateix funcionament del servidor. Aquesta solució ens permet no generar més 
despeses, ja que el muntatge d’una màquina virtual dins l’equip destinat al projecte 
és totalment gratuït.
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9. Control De Gestió 

Per assegurar que al moment de finalitzar el projecte els costos s’ajusten al 
pressupost, es realitzaran reunions periòdiques d’uns 30 minuts, en les que 
participaran tots els membres de l’equip. L’objectiu és que tothom tingui constància 
dels avenços realitzats, així com qualsevol imprevist, per tal que tothom pugui 
adaptar el seu ritme de treball a l’estat del projecte, i centrar-se en les tasques que 
requereixin més atenció. Alhora, permetran al cap de projecte avaluar els 
progressos, i comprovar que l’equip s’ajusta al pressupost.

Per a un millor control, el cap de projecte comptarà amb els informes que 
realitzaran els membres de l’equip al finalitzar cada fase. Aquests informes 
contindran el detall de les hores i recursos dedicats, per poder-los comparar amb 
les previsions fetes en el pressupost.

En cas de detectar qualsevol desviació, serà el cap de projecte l’encarregat de 
prendre les decisions oportunes per tal de redirigir el projecte, ja sigui recorrent al 
pla d’acció per valorar les alternatives possibles o actualitzant el pressupost 
utilitzant els fons reservats de contingència.
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10. Planificació Final 

En aquest apartat identificarem tots els canvis i modificacions que ha patit el 
projecte respecte de la seva planificació inicial. Cada modificació va acompanyada 
de la respectiva justificació, amb la qual s’intenta explicar el perquè dels canvis 
establerts, i com la solució proposada permet superar tots els obstacles.


10.1 Exportació del model 

Tal com ja havíem previst que podia passar, algunes de les funcions necessàries per 
al preprocessament de les dades no es poden exportar correctament al graf 
d’operacions. Això es deu a l’ús de la funció TensorFlow “py_Func()”.

Aquesta ens permet incrustar petits scripts Python al flux d’operacions, però 
TensorFlow no preveu l’ús d’aquesta funció en models que s’hauran d’exportar a un 
graf d’operacions, que és el que realment s’utilitza en el moment en que el model 
d’aprenentatge entra en producció.


El motiu és que en la implementació de cada una de les funcions de la llibreria 
TensorFlow, s’hi inclou tot el necessari per realitzar la mateixa operació i integrar-la 
en un graf amb la resta d’operacions:


- Ús de la llibreria Eigen: llibreria genèrica per al tractament matemàtic de 
matrius i vectors (representació de l’objecte Tensor característic de 
TensorFLow) de manera ràpida i eficient [24].


- Gradient: permet calcular, per a cada operació, la desviació (o error) 
produïda en la seva sortida, i s’integra en el mecanisme de 
“backpropagation” [25]. Així es poden millorar els resultats a mida que 
s’entrena el model, buscant minimitzar l’error produït [26].


Tot això és necessari per tal de generar el graf, i per tant no és possible incrustar els 
Scripts Python un cop s’exporta el graf.


Així doncs, la solució passa per implementar totes les operacions necessàries en 
C++, per generar una llibreria dinàmica (.so) que es pugui carregar des del model 
per mitjà de la funció “load_op_library()”, pensada per a aquest propòsit. Aquesta 
implementació passa per definir la interfície de l’operació, és a dir, les dades 
d’entrada i sortida i el seu corresponent format, i per implementar el kernel, és a dir, 
la funcionalitat en si. En el nostre cas, i gràcies al model que hem implementat, no 
ens caldrà definir el càlcul del gradient, doncs ja ens encarreguem nosaltres de 
calcular l’error i reduir-lo en la fase d’entrenament del model.
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10.2 Servidor extern 

En l’apartat de possibles obstacles també preveiem que l’ús d’un servidor extern on 
allotjar tant el model d’etiquetador com el portal web podia portar problemes. 

Alhora de començar a treballar amb el servidor, s’han pogut verificar  aquests 
problemes, sobretot en el cas del model d’aprenentatge. 


En primer lloc ens cal un entorn on poder implementar, provar i executar el model, 
així com per exportar-lo al graf d’operacions. A més, necessitem un altre entorn on 
posar el graf en execució (exposar el graf, teòricament en un servidor), així com un 
entorn per compilar la llibreria amb les noves operacions. Aquests tres entorns 
poden conviure perfectament en un mateix sistema, però ens cal tenir accés i 
domini total sobre el mateix, cosa que no tenim amb un servidor Amazon. 

Concretament, la idea era treballar amb una instància d’Amazon Web Services EC2 
[27], que compta amb una sèrie d’entorns preconfigurats, amb TensorFlow i 
diferents versions de Python instal·lades amb Conda [28] en un sistema operatiu 
CentOS 7 [29]. El problema apareix alhora de resoldre les dependències de 
cadascun dels entorns necessaris, doncs no totes les versions requerides es troben 
ens els repositoris habituals, ni de Conda ni de l’assistent YUM [30]. Això fa que el 
procés de configuració dels entorns sigui molt llarg i pesat.


Alhora, també s’ha tingut en compte el portal web. Aquest es desenvoluparà en 
l’entorn de desenvolupament Eclipse amb Liferay integrat, que permet aixecar un 
servidor Apache on allotjar el portal per tal de poder-hi fer proves de manera local. 


Aquests dos escenaris ens han fet replantejar la situació, per decidir que la millor 
opció seria també la més simple: eliminar la necessitat del servidor extern. Per 
treballar amb el model, crearem una màquina virtual, on tindrem total llibertat per 
configurar l’entorn, i que alhora ens servirà per exposar el graf. El portal el 
mantindrem en el servidor Apache, i realitzarem la comunicació de manera local 
entre la màquina virtual i el servidor, imitant un entorn el més real possible. Aquesta 
solució ens servirà per fer la demostració en la defensa del treball, i tot i que no es 
podrà posar en producció, l’objectiu del treball no és tant posar en funcionament 
tot el sistema com demostrar la seva validesa.
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11. Disseny I Desenvolupament D’un Etiquetador 

La realització d’aquest treball requeria la investigació de moltes tecnologies i 
tècniques ja existents però desconegudes per mi. 

Per això, tal com s’explica a l’apartat 5, Descripció de tasques, les fases inicials de 
documentació i disseny es feien paral·lelament. Així, a mesura que el disseny ens 
mostrava les necessitats del projecte, podíem buscar les tecnologies que 
necessàries, provar-les i escollir la que millor s’adaptava a nosaltres. 


Aquest procés ha derivat en diferents versions, que sorgien d’aplicar millores al 
disseny inicial a mesura que disposàvem de les eines adients. En aquest apartat 
veurem com ha evolucionat aquest disseny, partint d’una versió basada en la idea 
de classificador que hem vist en altres projectes, fins arribar al model 
d’aprenentatge automàtic implementat amb TensorFlow, que analitzarem amb més 
detall, destacant allò que s’ha aprofitat i el que s’ha descartat de les primeres 
versions.


Finalment veurem totes aquelles idees que han sorgit durant aquesta fase, però que 
no s’han pogut aprofitar, ja sigui perquè es desviaven massa de la idea principal del 
treball, o perquè afegien una dificultat massa gran tenint en compte el temps 
disponible.


11.1 Punt de partida 

El primer pas per enfocar el nostre objectiu és buscar eines similars que ens puguin 
servir com a guia, veient què s’ha aconseguit fins al moment i com.


Una de les eines més similars, i que a més podem trobar-ne molts exemples a 
Internet, són els classificadors de text. Mitjançant diferents tècniques, 
aconsegueixen assignar una categoria a un text. És un concepte semblant al de 
l’etiquetador, però difereix alhora de donar els resultats. En el cas del classificador, 
l’objectiu és determinar la temàtica general del text, mentre que l’etiquetador busca 
destacar tots els aspectes que es toquen en el text, sense destacar cap tema per 
sobre els altres.


Tot i aquesta diferència, hi ha molts punts del procés de classificació que es poden 
reaprofitar per a un etiquetador, com ara el processat del text, o el sistema per 
detectar els temes importants. Per això és un bon punt de partida per començar a 
desenvolupar el nostre projecte. Abans però, cal entendre bé la idea del 
classificador, i per això m’he proposat desenvolupar un classificador propi, que serà 
la base del projecte, ja que molts dels conceptes que aprengui es podran 
reaprofitar per al disseny de l’etiquetador.
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11.2 Primer classificador amb Python 

En primer lloc, cal escollir un llenguatge per desenvolupar el codi. L’elecció és fàcil 
quan s’investiga una mica. No només TensorFlow (llibreria que utilitzarem més 
endavant) está pensada principalment per treballar amb Python, sinó que en el món 
del Machine Learning és un dels llenguatges més utilitzats. Això es deu a una sèrie 
d’avantatges molt interessants:

- És fàcil d’aprendre: el codi escrit en Python és clar i senzill, i això facilita molt el 

seu aprenentatge. Requereix de menys línies per realitzar operacions bàsiques, i 
disposa d’una llibreria estàndard per realitzar operacions més complexes amb 
major facilitat que altres llenguatges. 


- Gran quantitat de paquets d’ajuda: Python permet treballar en una gran diversitat 
d’àrees científiques gràcies als nombrosos paquets d’ajuda que permeten tant el 
càlcul com la visualització dels resultats. Això el fa molt adient per moltes 
disciplines científiques.


- Comunitat: a Internet trobem una gran quantitat disposada a ajudar, i la 
comunitat darrere de Python és molt gran. A més, disposa d’una gran quantitat 
de respositoris GitHub. De fet, hem pogut trobar alguns exemples de 
classificadors que ens han servit d’exemple per dissenyar la nostra pròpia versió.


Un cop tenim el llenguatge, podem començar a dissenyar el classificador. El 
disseny parteix d’alguns exemples que hem pogut trobar tant a  Internet com en 
projectes d’estudiants de final de carrera.

Bàsicament, aquests exemples plantegen alguns conceptes importants que 
s’expliquen a continuació:


- Bag Words: la bossa de paraules és una estructura que s’utilitza com a 
representació d’un text (ignorant l’ordre d’aparició de les paraules). L’objectiu 
és que contingui tota la informació necessària per poder fer-ne una 
classificació. Així, es tractarà d’un diccionari on és manté el registre de 
paraules d’un text i la seva freqüència.


- Stop Words: aquest concepte fa referència a aquelles paraules que s’utilitzen 
en qualsevol idioma per construir frases, en forma de connectors, 
preposicions, etc., però que no aporten significat per si mateixes. Són per 
tant paraules que es poden eliminar del processat del text. La llibreria NLTK 
disposa de diferents llistats de Stop Words en diferents idiomes.


- Lematitzar: es tracta d’un procés pel qual a partir d’una paraula qualsevol, se 
n’obté l’arrel o lema. D’aquesta manera s’aconsegueix una representació 
mínima de la paraula, que manté el seu significat original, i que es podrà 
relacionar amb paraules provinents del mateix lema per tal d’agrupar-les. La 
llibreria NLTK disposa de diferents eines que busquen l’arrel de les paraules 
amb major o menor èxit.
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Un cop repassats aquests conceptes bàsics per comprendre el funcionament del 
classificador, podem passar a veure el seu flux de treball en diferents fases, la 
d’entrenament, validació i producció.




D’aquest diagrama de flux se’n poden destacar alguns aspectes importants.


11.2.1 Entrenament supervisat 
En primer lloc, recordar que es tracta d’un classificador supervisat. Per tant, 
requereix un corpus de texts preclassificats, és a dir, que ja tenen una categoria 
assignada. Aquests texts s’utilitzaran durant l’entrenament per crear una estructura 
interna que mantindrà un registre del vocabulari de cada categoria. En el nostre cas 
s’ha anomenat aquesta estructura “Catàleg”, i es tracta d’un vector que conté una 
categoria per cada posició. D’aquesta manera, en cada posició s’emmagatzema la 
tupla <”Nom categoria”, “Vocabulari de la categoria”>. Per al nom de la categoria 
n’hi ha prou amb una simple cadena de text. Per al vocabulari, Python ofereix una 
estructura on es pot mantenir la relació entre cada paraula i la seva freqüència 
d’aparició en els texts, i que a més es pot accedir de forma fàcil i ràpida: el 
diccionari.
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Figura 4. Diagrama de flux del classificador Python



11.2.2 Processat del text 
Ara que ja tenim clar com guardarem la informació, cal veure com realitzarem 
l’entrada de text, i com processar-lo per extreure’n la informació útil per al nostre 
algoritme de classificació.

L’entrada del text la farem per mitja del mòdul “import.py”, que conté funcions 
pensades per llegir text d’un arxiu .txt i retornar-lo en format String. Amb això, ja 
podem disposar de texts en un format adequat per processar-los.

En aquest moment entra en joc el mòdul “pocesado.py”, que conté les funcions 
necessàries per analitzar el text i extreure’n informació útil. Els passos que segueix 
el processat del text són:


1. Extracció de paraules del text: En primer lloc, es converteix el text, que ens 
arriba en format String, en una llista de paraules. En aquest punt cal 
mencionar l’ús de la llibreria Regex, que permet l’ús d’expressions regulars. 
Aquesta llibreria és molt útil, ja que facilita la divisió del text en paraules de 
manera fàcil i rapida, alhora que s’apliquen els primers filtres per eliminar 
paraules que no aporten significat el text, reduint així la feina de processat. 
Per fer-ho, només s’ha de trobar l’expressió que identifiqui els grups de 
caràcters que ens interessen. Si volem centrar-nos en les paraules que 
realment aporten significat al text, el primer que podem eliminar són les 
paraules curtes, de 2 o menys caràcters, que normalment es corresponen 
amb preposicions, conjuncions, verbs auxiliars, etc. També podem identificar 
un segon grup de caràcters interessants, els números. Aquests són difícils 
d’interpretar per relacionar-los amb un tema concret, però es poden utilitzar 
per millorar els resultats de les prediccions.  Així doncs, l’expressió que ens 
permet fer tota aquesta feina és la següent: “(\w{2,}|\d)”.

El resultat d’utilitzar aquesta expressió regular és una llista de les paraules 
potencialment importants del text. Sobre aquesta llista s’utilitzarà la funció 
“map” de Python, que ens permetrà prendre una sèrie d’accions sobre cada 
paraula que contingui. En primer lloc, marcar amb etiquetes els números que 
apareixen. De moment aquestes etiquetes no tindran cap ús, més enllà de 
reduir el volum dels diccionaris (s’agruparan tots els números del text en una 
sola entrada del diccionari, on es guardarà la suma de freqüències). De totes 
maneres, es tracta d’una informació que pot resultar útil més endavant, si 
ens plantegem afegir anàlisi de context al processat del text. Pel que fa a la 
resta de paraules, es duen a terme 3 accions diferents: convertir-les a 
minúscules, comparar-les amb la llista de Stop Words i extreure’n l’arrel. 
L’objectiu d’eliminar les majúscules és evitar diferenciar entre dues paraules 
iguals, una escrita amb majúscula (per exemple, a principi de frase) i l’altra 
no. Les dues últimes accions, que permeten reduir encara més el gruix del 
processat i el volum dels diccionaris, és duran a terme mitjançant la llibreria 
NLTK. D’una banda, proporciona una llista de paraules considerades Stop 
Words en diferents idiomes. D’aquesta manera es poden eliminar de la llista 
de paraules del text. Per l’altra banda, disposa de diferents eines per obtenir 

!44



l’arrel. Totes elles tenen el mateix objectiu, però treballen seguint 
metodologies diferents, i per tant els resultats no sempre són iguals. D’entre 
els que s’han provat, els que donen millors resultats són “Snowball 
Stemmer” i “Lancaster Stemmer”. Si es treballa sobre les arrels, es poden 
agrupar paraules que comparteixen la mateixa arrel. D’aquesta manera 
s’acumulen les freqüències, i en conseqüència s’assignarà al conjunt una 
major importància que si apareguessin com a entrades individuals del 
diccionari.


2. Crear els diccionaris: Un cop tenim la llista de paraules que s’han considerat 
importants en el text, el següent pas és crear la bossa de paraules o “bag 
word”, és a dir, el vocabulari del text. Aquesta serà una representació del text 
amb la qual es podrà intentar fer les prediccions.


Aquest sistema de processat del text s’utilitza en totes les fases de treball del 
classificador per obtenir la bossa de paraules, estructura de dades bàsica per al 
funcionament del classificador. 

Durant la fase d’entrenament, es repeteix per a tot el conjunt de texts preclassificats 
de cada categoria que es vulgui incloure, omplint així el vector “Catàleg” amb un 
vocabulari per cada categoria. Més endavant es descriu com s’actualitza aquesta 
estructura per tal d’ampliar el vocabulari i el registre de freqüències.

Durant la fase de validació, és processen texts preclassificats de categories 
aleatòries (dins el conjunt de categories entrenades) per avaluar l’eficiència del 
classificador. Això permet detectar si el corpus de texts d’alguna categoria genera 
un vocabulari massa escàs o genèric per fer una bona predicció.

Per últim, en fase de producció és realitza el processat de cada text que calgui 
classificar un per un.


11.2.3 Classificació 
Un cop tenim un classificador entrenat, podem passar a generar resultats. Aquí 
entra el joc el sistema de classificació. Aquest consisteix en calcular la probabilitat 
d’un text de pertànyer a cada categoria. Per calcular aquesta probabilitat, s’ha 
utilitzat una fórmula basada en el teorema de Naive Bayes [31], el qual permet 
establir la probabilitat que un document pertanyi a una categoria. Podrem calcular 
aquestes probabilitats gràcies a les freqüències que hi ha emmagatzemades al 
“Catàleg” i la bossa de paraules del text que es vol classificar.


En primer lloc, veurem la fórmula original, i a continuació com ha derivat per 
adaptar-se al nostre cas.



�

	 	 Fórmula 1. Teorema de Naive Bayes 

P(Ev . 1  Ev .  2) = P(Ev .  2   Ev .  1)*
P(Ev .  1)
P(Ev .  2)
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Podem descriure aquesta fórmula com el càlcul de la probabilitat que es produeixi 
l’esdeveniment 2 (Ev. 2) si es dóna l’esdeveniment 1 (Ev. 1), els quals mantenen una 
relació de dependència.



	     �

 	 	
 Fórmula 2. Probabilitat que una paraula pertanyi a una categoria

  
Per al nostre cas, els esdeveniments es converteixen en:


- P(categoria | paraula): probabilitat que paraula pertanyi a categoria.

- P(paraula | categoria): probabilitat que la categoria contingui la paraula. Es 

calcula dividint la freqüència de la paraula dins una categoria entre el total de 
paraules en aquella categoria.


- P(categoria): probabilitat que el resultat sigui una categoria concreta. Es 
calcula dividint 1 entre el total de categories entrenades.


- P(paraula): probabilitat que aparegui una paraula en qualsevol categoria. Es 
calcula dividint la freqüència de la paraula en totes les categories entre el 
total de categories entrenades.


A partir d’aquesta fórmula podem calcular la probabilitat d’un text de pertànyer a 
cadascuna de les categories per a les que s’ha entrenat el classificador. 

L’algoritme aplica la fórmula paraula per paraula del text, i ho repeteix amb totes les 
categories. Un cop acaba, el resultat és un vector amb les probabilitats del text de 
pertànyer a cada categoria. El resultat de la predicció serà la categoria amb la 
probabilitat més alta.


11.2.4 Realimentació 
Un cop acaba el procés de classificació, i s’obté un resultat, aquest es pot validar 
per tal d’afegir el vocabulari del text al catàleg en cas que sigui correcte.


En fase d’entrenament, el vocabulari s’afegeix directament a la categoria 
corresponent.

En fase de validació es pot fer automàticament un cop s’obtenen els resultats, ja 
que el classificador disposa dels resultats correctes.

En fase de producció s’ha de validar cada resposta abans de realimentar el 
classificador, per evitar afegir vocabulari en una categoria incorrecta.


P(categoria   paraula) = P(paraula  categoria)*
P(categoria)
P(paraula)
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11.3 Classificador amb TFLearn 

La primera versió descrita del classificador ofereix resultats molt bons. Tot i això, no 
compleix les condicions per poder-se considerar un model de xarxa neuronal. Per 
una banda, les operacions que realitza s’executen de forma seqüencial, enlloc de 
formar una estructura interna per on flueix la informació. A més, tampoc disposa de 
variables a optimitzar durant els entrenaments. Per millorar els resultats, es limita a 
ampliar el catàleg de vocabulari disponible per cada categoria, per millorar el càlcul 
probabilístic que determina a quina categoria pertany cada text. No obstant això, si 
que ha servit per introduir conceptes bàsics pel que fa al processament del 
llenguatge natural i comprendre la mecànica de funcionament dels classificadors 
existents.


El següent pas de cara a obtenir la nostra pròpia versió d’un etiquetador de text 
passa per començar a utilitzar TensorFlow. Tot i això, en aquesta primera 
aproximació al món de TensorFlow utilitzarem també TFLearn [32].


Consisteix en afegir una capa d’abstracció sobre les pròpies operacions del model, 
per tal de facilitar la implementació de la xarxa neuronal que realitzarà el procés 
d’etiquetatge del text. Aquesta llibreria disposa dels seus mètodes per definir 
l’entrada d’informació, dissenyar la xarxa neuronal, establir les funcions d’activació, 
calcular l’error o pèrdua o indicar un optimitzador per a la xarxa.


Abans de començar, però, caldria revisar alguns conceptes bàsics del 
funcionament de TensorFlow i les xarxes neuronals.


- Neurona: és una unitat de càlcul que intenta imitar el comportament d’una 
neurona biològica. És la unitat bàsica per a la construcció de xarxes 
neuronals. Consta d’una sèrie de punts d’entrada per a la informació, amb 
un pes associat que s’utilitzarà per al càlcul que hagi de realitzar la neurona. 
A més, requereix d’una funció d’activació per realitzar aquest càlcul i decidir 
si es propaga la informació o no.


- Xarxa neuronal: model de computació basat en un conjunt de neurones 
connectades entre elles. Normalment consta d’una capa d’entrada i una de 
sortida, a més de diferents capes ocultes en funció de la complexitat dels 
càlculs a realitzar. 


- Funció d’activació: defineixen el comportament d’una neurona, ja que 
determinen si la neurona s’activa o no en funció de la sortida que 
proporcionen. Aquesta funció permet definir si la neurona transmet la 
informació a la següent neurona (s’activa) o no. Per tant, defineixen una regla 
de propagació per cada neurona.


- Funció de pèrdua: aquesta avalua el comportament general de la xarxa 
neuronal. L’objectiu d’una xarxa neuronal és crear un sistema que aprengui 
de forma autònoma, i això s’aconsegueix minimitzant el resultat d’aquesta 
funció a la sortida de la xarxa.
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- Optimitzador: es tracta d’un algoritme que busca minimitzar l’error calculat 
per la funció de pèrdua a la sortida de la xarxa. Per fer-ho, modifica el valor 
dels pesos a les neurones.


Amb aquests conceptes ben definits, podem començar a detallar la implementació 
de la nova versió de classificador. En primer lloc cal indicar quins recursos es 
poden reaprofitar de la versió anterior. Concretament seran útils les funcions per 
importar el text, així com les funcions per realitzar-ne el processat, tot i que en 
aquesta versió calen un seguit de passos més per preparar la informació per ser 
consumida pel nou classificador. També cal puntualitzar que aquesta versió parteix 
d’un model de classificador tret del treball de la comunitat Source Dexter [33].


En la figura següent podem veure un diagrama del funcionament del classificador, 
del qual tractarem a continuació els aspectes més importants




De nou, passem a destacar els aspectes més importants d’aquest disseny.
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Figura 5. Diagrama de flux del classificador amb TFLearn



11.3.1 Processat del text 
Primer de tot, s’ha de considerar que una xarxa neuronal només pot treballar amb 
dades numèriques. Això vol dir que el concepte de bossa de paraules que s’ha 
utilitzat fins ara no val, ja que no és una representació matemàtica dels texts. Tot i 
això, podem utilitzar un concepte similar, i que podem obtenir a partir de la bossa 
de paraules d’un text.

Així doncs, en aquest cas disposarem d’un vector amb totes les paraules que hagi 
registrat el classificador durant l’entrenament, anomenat “Words”, que serà la 
referència per construir una representació matemàtica dels texts. Per aconseguir-
ho, analitzarem el text tal com s’ha descrit anteriorment per obtenir la bossa de 
paraules. A partir d’aquesta, crearem un vector de la mateixa grandària que 
“words”, en que cada posició es correspon amb una paraula. D’aquesta manera, es 
podrà indicar amb un 1 que el text conté aquella paraula, o bé un 0 si no la conté. 
D’aquesta manera, haurem aconseguit una representació numèrica que ens permet 
saber les paraules que conté un text, i operar amb elles matemàticament. Tot 
aquest procés s’encapsula dins la funció “txtToTF()”.

A més, també disposarem d’un vector anomenat “Categories”, que contindrà el 
nom de totes les categories que s’hauran de tenir en compte. Aquest ens servirà 
per traduir el resultat numèric de la predicció que faci el classificador a una 
categoria (el resultat s’interpretarà com un índex d’aquest vector).

Aquest sistema per convertir els texts en jocs de proves  vàlids per al classificador 
entra en joc en totes les fases. En la fase d’entrenament, per preparar els vectors 
“train_x” i “train_y”, amb la representació dels texts i les categories esperades, 
respectivament; en fase de validació, per convertir un per un els texts a classificar.


11.3.2 Xarxa neuronal 
El següent pas és construir una xarxa neuronal que realitzi les tasques de 
classificació.  En aquest punt és on entra en joc la capa d’abstracció TFLearn. 
Utilitzarem les operacions que ofereix per definir els punts d’entrada i sortida de la 
xarxa, així com els nodes de les capes ocultes. 


El disseny d’aquesta xarxa passa per una capa d’entrada amb tants nodes com 
posicions tingui el vector “words”, una capa oculta amb 10 nodes, i una capa de 
sortida amb 3 nodes, un per cada possible categoria per a la que s’entrenarà el 
model. Per arribar a aquest disseny s’han seguit una sèrie de regles [34] que 
busquen simplificar al màxim la xarxa, però aconseguint el millor rendiment i 
eficiència possibles.


En primer lloc, cal determinar el nombre de nodes a l’entrada i la sortida. Aquests 
estan molt condicionats pel funcionament general del classificador. El nombre de 
nodes a l’entrada ve marcat per la grandària del vector “Words”. Cada paraula que 
conté és en realitat una característica que pot reconèixer en un text, i per tant, per 
aconseguir els millors resultats, s’han de tenir totes en compte: el fet que algunes 
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no apareguin en un text és una característica pròpia d’aquell text que pot ajudar a 
descartar algunes possibles solucions. Com es pot veure més endavant en la figura 
6, la xarxa s’ha representat amb un sol node d’entrada. Aquesta simplificació es 
deu al fet que per cada entrenament (amb un corpus de texts diferent), s’obtindrà 
un vector “words” de grandària diferent. Per tant, dependrà de cada cas el nombre 
de nodes a l’entrada.


De la mateixa manera, el nombre de nodes a la sortida ve determinat per la 
grandària del vector “Categories” que determina les possibles respostes. Amb 
l’entrenament que s’ha fet, les possibles categories resultants són 3.


Per últim, s’ha de definir molt bé quantes capes ocultes calen, i de quants nodes 
han de ser. Un aspecte important a tenir en compte és que l’ús de moltes capes 
ocultes no garanteix ni un millor funcionament ni un millor rendiment. De fet, tot i 
que el nombre de capes ocultes depèn de la complexitat del problema, amb un 
màxim de dues capes ocultes es poden resoldre la majoria de problemes pràctics. 
A més, cada capa oculta incrementa el temps d’entrenament, a més d’augmentar 
innecessàriament el nombre de nodes, cosa que pot provocar el fenomen conegut 
com “overfitting” o sobre entrenament. Cada neurona fa la seva aportació de cara 
al reconeixement de totes les característiques que marquen un patró en el text. 
Però de cara a escollir un resultat, s’ha d’intentar que aquest patró sigui el més 
generalista possible, per poder relacionar amb una categoria totes les 
característiques i les seves combinacions possibles. Amb un nombre de neurones 
massa elevat, els patrons que reconeix són tan particulars que resulta impossible 
relacionar-los amb una categoria concreta. De la mateixa manera, reduir en excés el 
nombre de neurones pot provocar “underfitting”, és a dir, que els patrons que es 
poden reconèixer son insuficients per resoldre el problema.


Per tant, s’ha optat per utilitzar una sola capa oculta amb 10 nodes. Per a l’elecció 
del nombre de nodes, s’ha utilitzat la regla de la piràmide geomètrica, segons la 
qual el nombre de nodes decreix des de l’entrada fins la sortida. A més, proposa 
una fórmula que pot ajudar a prendre una decisió sobre el nombre de nodes en la 
capa oculta per a una xarxa de 3 capes.



�

	 	 	 Fórmula 3. Càlcul dels nodes ocults 

El problema alhora de guiar-se per aquesta fórmula es que requereix conèixer per 
anticipat el nombre de nodes d’entrada, cosa que en el nostre cas depèn de cada 
entrenament. A més, no es tracta d’una fórmula per seguir al peu de la lletra, sinó 

nodesocults = nodesentrada*nodessortida
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que dóna una primera aproximació, a partir de la qual cal afinar el nombre de nodes 
per millorar els resultats. 


Per això, s’ha estimat en 30 el nombre de característiques mínimes que cal 
reconèixer en un text per tal de poder identificar-ne la categoria, entre un total de 3 
categories amb les que treballar. Així, la fórmula proposa una capa oculta amb 10 
nodes, cosa que compleix amb la regla de reduir a cada capa el nombre de nodes 
(30 a l’entrada, 10 a la capa oculta, i 3 a la sortida). 

Aquests valors ens serveixen com a punt de referència, ja que com s’ha comentat 
anteriorment, el nombre de nodes a l’entrada dependrà de la grandària del vector 
“words”, i aquesta s’estableix durant l’entrenament. Un bon entrenament pensat 
per a 3 categories, ha de generar un vocabulari d’almenys 30 paraules per al vector 
“words”.


En la següent figura podem veure una representació d’aquesta xarxa. Cal recordar 
que la capa d’entrada s’ha simplificat amb un sol node, com ja s’ha explicat 
anteriorment.


Per implementar aquesta xarxa amb TFLearn, cal construir una seqüència 
d’operacions, on cadascuna representa una capa de la xarxa, que s’encadenen en 
una mateixa variable que acumula els resultats de cada capa. Per cada operació o 
capa que s’afegeix, cal indicar la capa anterior (excepte per la capa d’entrada, que 
no té una capa anterior), i el nombre de neurones que tindrà. 
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	 	 Figura 6. Xarxa neuronal



També és el moment d’indicar una funció d’activació per cada capa. En la primera 
capa, no és necessari, doncs les pròpies dades d’entrada ja indiquen quines 
neurones s’han d’activar (1 activa, 0 desactiva). 

Això també determina directament el comportament de la capa oculta: com que les 
capes es defineixen com a “fully_connected”, és a dir, tota neurona es connecta 
directament amb totes les neurones de la capa següent, només les neurones que 
s’activin en la capa d’entrada activaran les neurones de la capa següent.

En la capa de sortida és on cal definir una funció d’activació tal que activi només la 
neurona corresponent a la categoria adient. Aquest tipus de sortida es correspon 
amb el que es coneix com a “one-hot vector” [35], un vector en que tots els 
elements prenen un valor de 0, excepte un (element calent del vector), que prendrà 
el valor de 1.


Un cop s’ha definit la xarxa, TFLearn ofereix un mètode per convertir les operacions 
definides en un model de xarxa neuronal que podrem utilitzar per fer les 
prediccions. Abans però, s’ha de decidir quin tipus de xarxa neuronal ens permetrà 
resoldre millor el nostre problema. D’entre totes les possibilitats a escollir, la que 
millor s’adapta al nostre cas és el tipus DNN (en anglès, Xarxa Neuronal Profunda). 
Es tracta d’una configuració que reprodueix el comportament d’un xarxa neuronal 
convolucional [36]. Aquestes s’inspiren en processos biològics, imitant el còrtex 
visual, i s’utilitzen principalment en tasques com reconeixement d’imatges, vídeos, 
o per al processament del llenguatge natural. En aquesta configuració el flux 
d’informació només pot anar en un sentit, de l’entrada a la sortida, i cada capa 
s’ocupa de reconèixer patrons cada cop més complexes. Tot i que no és la 
configuració que ofereix millors ratis d’aprenentatge, si que simplifica el nostre 
model sense perdre de vista l’objectiu final. A més, TFLearn ens permet escollir un 
mètode per optimitzar la nostra xarxa, que per defecte és ADAM [37]. Encara que hi 
ha moltes opcions, per al propòsit d’aquest model ADAM és l’optimitzador que ha 
donat els millors resultats.
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Figura 7. Codi per definir l’estructura de la xarxa neuronal



11.3.3 Entrenament i validació del model 
Amb el model ja preparat, és el moment de començar el seu entrenament. TFLearn 
proporciona mètodes tant per entrenar com per validar el model. 

Per a l’entrenament disposem de la funció “fit”, que permet introduir com a 
paràmetre tot un joc de proves (variable “train_x”) i les seves solucions (variable 
“train_y”). També permet indicar el nombre d’iteracions a fer, el volum del conjunt 
de texts que es processen a cada iteració, i fins i tot mostrar informació sobre com 
evoluciona l’entrenament. Això inclou la iteració actual, la pèrdua o error total, la 
pèrdua en aquella iteració, el temps transcorregut per iteració, etc. (veure figura 8).




Un cop s’ha entrenat el model, es pot utilitzar el mètode “predict” per obtenir 
resultats i validar-los. Amb aquest mètode s’introdueix com a paràmetre un dels 
texts del joc de proves de validació, i retorna la predicció feta pel model. Donat que 
tenim la categoria esperada, només cal comparar-la amb el resultat obtingut per 
calcular l’efectivitat del classificador.


11.3.4 Limitacions del model 
El disseny implementat per a aquesta versió del classificador presenta algunes 
limitacions que és important destacar.
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Figura 8. Visualització del procés d’entrenament



En primer lloc, el propi model dificulta molt el procés de realimentació, que buscaria 
ampliar el vocabulari registrat per tal de millorar les prediccions. Del primer 
entrenament se n’obté el vocabulari amb que treballarà el model, i aquest 
determina el nombre de nodes d’entrada a la xarxa. Així doncs, un cop definida la 
xarxa, no es pot ampliar el vocabulari. Per això és important disposar d’un joc de 
proves prou extens per generar un vocabulari prou gran per realitzar les 
prediccions, però tot i això és interessant poder-lo ampliar a mesura que es 
realitzen prediccions. El resultat d’això és que les millores que s’aconsegueixen 
amb el reentrenament són molt limitades, doncs consisteixen únicament en variar 
els pesos a l’entrada de cada neurona. 

De la mateixa manera, tampoc es pot ampliar el nombre de categories entre les que 
classificar, dons això també determina el nombre de neurones a la capa de sortida, 
el qual queda fixat en el moment de crear la xarxa.


Un segon inconvenient és la poca visibilitat del comportament intern de la xarxa. 
Més enllà de les configuracions que permet TFLearn al moment de dissenyar la 
xarxa (tipus de xarxa, optimitzador, funcions d’activació, etc.), no hi ha opcions per 
configurar una a una el comportament de les neurones. Per tant, no tenim control 
total sobre el funcionament de la xarxa, i això dificulta molt aplicar millores al 
disseny, ja que no és fàcil saber en quins punts cal incidir i de quina manera. 

En definitiva, veiem que per tenir control total sobre el funcionament del 
classificador el millor es prescindir de la capa d’abstracció i treballar directament 
amb TensorFlow, de manera que puguem ajustar al màxim les operacions que 
realitza el model.
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11.4 Etiquetador amb TensorFlow 

Com s’ha vist en l’apartat anterior, les versions que s’han implementat tenen 
algunes limitacions importants. A més, encara no es tracta d’un model capaç de 
generar etiquetes, sinó que classifica els textos dins un conjunt de categories 
predefinides. 


Ha arribat el moment de dissenyar un model que superi tots aquests obstacles. Per 
fer-ho, el primer és començar a treballar directament amb TensorFlow. D’aquesta 
manera, tindrem un major control sobre el comportament de la xarxa. També s’ha 
de tenir en compte que aquest cop es tractarà d’un disseny totalment nou, basat en 
les versions anteriors i els coneixements que se’n deriven, i que l’objectiu principal 
d’aquest model és generar etiquetes. 

Tal com ja s’havia comentat en l’apartat 2.4, on s’estudiaven les eines existents en 
el camp del Machine Learning per a l’anàlisi de texts, TensorFlow proposa diferents 
models per al reconeixement d’imatge, anàlisi sentimental de texts i d’altres, però 
encara no disposa d’un model per etiquetar texts de la forma que es proposa en 
aquest projecte.


Per començar amb el nou disseny,  cal plantejar-se com afectarà a l’estructura del 
model el canvi de paradigma, de classificador a etiquetador, i a més implementat 
amb TensorFlow.

Primer de tot, l’ús d’un  nou tipus de variable anomenada Tensor, del que ja s’ha 
parlat breument en l’apartat 5.2.2, fa que s’hagi de replantejar la forma en que 
s’estructura la informació i la forma de tractar-la.


A més, es perd el concepte de categoria, doncs ja no busquem relacionar un text 
amb una temàtica concreta (multi-class classification), sinó que busquem dins els 
texts tots els temes de rellevància que es tracten (multi-label classification). Això 
implica un canvi important en la forma que s’assignen els pesos a les paraules, ja 
que la fórmula utilitzada fins ara assignava el pes en funció de la presencia que 
tenia una paraula en l’àmbit d’una categoria concreta.


11.4.1 Tensors 
TensorFlow es caracteritza per l’ús de Tensors. Aquests són una estructura de 
dades mot utilitzada en matemàtiques i física per generalitzar el concepte d’escalar, 
vector i matriu. Es tracta d’una estructura multidimensional, on cada dimensió 
representa un espai vectorial on emmagatzemar la informació. L’ordre d’un tensor 
indica el nombre d’índexs necessaris per referenciar un component del tensor 
sense ambigüitats. Així, un tensor d’ordre 0 representa un escalar, representant un 
espai vectorial d’un sol component (no requereix índex). De la mateix manera, un 
tensor d’ordre 1 representa un vector, on cal un índex per referenciar una posició 

!55



dins l’espai vectorial, i un tensor d’ordre 2 representa una matriu, on calen 2 índex 
(un per cada dimensió). 

En la figura següent podem veure una representació visual d’aquests tensors. Com 
veiem, el tensor pot tenir tantes dimensions com sigui necessari.


Amb la introducció d’aquest nou tipus d’estructura de dades, cal replantejar com 
guardar i tractar la informació, i ho farem des de dos punts de vista diferents: de 
cara a operar amb la informació d’entrada del model (String del text a etiquetar) i 
durant el flux d’informació, i de cara a mantenir la persistència de certa informació 
entre diferents execucions del model. Per això cal veure quins tipus de tensor es 
poden utilitzar, per a continuació definir les variables que utilitzarà el model.


- Placeholders: TensorFlow proposa aquest tipus de tensor com a sistema 
d’entrada de dades al model. Amb ells es poden injectar noves dades al flux 
d’operacions. S’utilitzaran per rebre la informació del text a etiquetar.


- Variables: Qualsevol tensor declarat com a Variable es considera una variable 
constant, de manera que permet la persistència de la informació entre 
execucions del graf. En aquest tipus de variable s’hi guardarà el registre de 
paraules apreses, així com les freqüències acumulades de cadascuna 
d’elles, i els nombre de textos en que apareixen.
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Figura 9. Representació de tensors amb diferents dimensions



11.4.2 Noves variables 
Definits els dos tipus de tensors que entren en joc en la implementació del model, 
es poden descriure un seguit de variables bàsiques per al procés d’etiquetatge.


Més enllà dels placeholders que permetran l’entrada de dades al model, els tensors 
importants són els que mantenen la informació generada durant la fase 
d’entrenament, i que es van actualitzant per optimitzar els resultats. Aquests 
tensors són els següents:


- Bag of Tags: tensor d’ordre 1 que conté totes les paraules que ha aprés el 
model. És important mantenir l’ordre de les paraules dins el tensor, ja que 
estarà estrictament relacionat amb el contingut d’altres tensors que contenen 
informació sobre la freqüència de cada paraula.


- Tags Freq: tensor d’ordre 2 que conté el registre de freqüències de les 
paraules que ha aprés el model. En la primera dimensió es guarda la 
freqüència acumulada de cada paraula en tots els textos on apareix. En la 
segona dimensió hi ha el nombre de textos en que ha aparegut la paraula. 
L’ordre de les freqüències va en relació amb les posicions del tensor anterior, 
de manera que la freqüència de la paraula emmagatzemada en la posició 0 
del tensor bag-of-tags, estarà en la posició 0 (dimensió 0) del tensor tags-
freq. 


- Long Mean: tensor d’ordre 0 (escalar) on es guarda la longitud mitja de les 
paraules de bag-of-tags. Aquesta informació és important de cara al càlcul 
del pes de les paraules d’un text.


- Cut Off: tensor d’ordre 0 (escalar) on és guarda un valor que actuarà com a 
punt de tall per determinar quines paraules poden esdevenir una etiqueta i 
quines no. 


La informació que contenen aquestes variables s’actualitza a cada entrenament, i 
es manté constant durant l’execució del model.


11.4.3 Càlcul del pes 
La fórmula utilitzada fins ara en les versions anteriors del classificador es basava en 
la relació de cada paraula amb una categoria concreta. Cal per tant un nou sistema 
per assignar els pesos que no depengui d’un conjunt de categories. L’única 
referència per determinar la importància d’una paraula serà el propi text on apareix. 


Veiem per tant quines característiques d’un paraula permeten fer-se una idea de la 
importància del missatge que transmeten.


- Longitud: en les versions anteriors ja s’ha pogut comprovar la importància de 
la longitud d’una paraula. Per norma general, paraules més llargues 
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transmeten idees més complexes. De la mateixa manera, paraules molt 
curtes solen servir per donar forma i estructura a les frases, però sense 
aportar significat per elles mateixes. Per aquest fet, en el processament del 
text ja s’exclouen les paraules de menys de 3 caràcters. 


- Longitud mitja: tot i que la pròpia longitud de la paraula ja ens permet fer-nos 
una idea de la importància d’una paraula en el text, per si sola no és una 
característica suficient per determinar-ne el pes. Per fer més efectiva la 
interpretació de la paraula a partir de la seva longitud, convé relacionar-la 
amb d’altres paraules que ja sabem que transmeten idees importants. Aquí 
entra en joc la variable long-mean, que conté la longitud mitjana de les 
paraules que ha aprés el model, i serà l’única referència externa al text que 
podrem utilitzar per assignar els pesos. Si dividim la longitud de la paraula 
entre el valor de long-mean, obtenim un valor que ens indica clarament si es 
tracta d’una paraula més o menys llarga que les etiquetes identificades fins 
al moment (més llarga si és superior a 1). Aquesta dada és molt útil de cara a 
establir una relació entre cada paraula i les possibles etiquetes del text. 


- Majúscules: la presència de majúscules en una paraula és un bon indicador 
de la seva importància. Principalment, trobem majúscules en els noms 
d’entitats i persones, sigles i acrònims, etc., que poden ser vinculades 
fàcilment amb un tema per determinar-ne la importància. 


- Freqüència: aquesta és probablement la característica que a simple vista 
dóna més informació sobre la rellevància d’una paraula. Una freqüència 
elevada indica clarament un tema recursiu. De fet, es podria establir una 
relació gairebé proporcional entre la freqüència i la importància de la paraula 
en el text.


A partir d’aquestes quatre característiques es pot dissenyar un fórmula efectiva per 
determinar el pes de les paraules. A continuació podem veure com es combinen 
assignar un pes que destaqui les paraules amb major significat, i també alguns 
exemples dels resultats aconseguits amb un conjunt de paraules de prova.



�

	 	 Fórmula 4. Càlcul del pes d’una paraula 

En aquesta fórmula, la variable majúscula té un valor binari (1 si la paraula comença 
amb majúscula, 0 en cas contrari).


Per contrastar els resultats que ofereix, utilitzarem un conjunt que combini paraules 
amb significat rellevant i paraules que no aporten significat, extretes totes d’un 
mateix text dels utilitzats per entrenar el models. També utilitzarem una longitud 
mitja de 7 caràcters. Aquest valor s’ha aconseguit a partir de diferents proves en 

Pes = (( longitud
longitud_mitja )  + majúscula)*freqüència
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totes les versions del classificador, i l’anàlisi dels texts preetiquetats usats per als 
entrenaments.


	 Taula 7. Taula amb el pes de paraules de mostra 

Com es pot veure, els pesos assignats destaquen les paraules que permeten 
identificar una temàtica dins el text.


En el cas de “president”, els factors claus són una longitud per sobre de la mitja i 
una freqüència prou elevada. Però veiem com altres paraules més curtes destaquen 
pel fet de portar majúscula. “Govern” i “ETA” representen entitats que, amb una 
freqüència similar a “president”, també aconsegueixen un pes elevat. En canvi, una 
freqüència molt per sobre de la mitja no és suficient per destacar si no es 
compleixen la resta de condicions pel que fa a longitud i majúscules, com podem 
veure en el cas de la paraula “que”. 


11.4.4 Xarxa neuronal 
Amb tot el descrit fins a aquest punt, tenim tot el necessari per plantejar-nos la 
definició de la xarxa neuronal. Aquest cop, utilitzarem directament TensorFlow, de 
manera que cal veure quins mecanismes permeten determinar l’estructura de la 
xarxa. 


Per definir com serà la xarxa, abans cal saber quines operacions haurà de dur a 
terme per obtenir les etiquetes. Cada operació del procés d’etiquetatge estableix el 
comportament d’una neurona. Els resultats de cada operació seran utilitzats per 
una altra neurona, que els necessitarà per realitzar els seus càlculs i poder oferir 
resultats a la següent neurona. A partir de la concatenació d’aquests resultats, 
TensorFlow és capaç d’interpretar com serà el flux d’informació i definir la xarxa 
neuronal, creant les connexions necessàries entre les neurones. Així, crea la xarxa 
neuronal com un graf d’operacions, on cada node representa una neurona, i les 
arestes les connexions entre aquestes.


Paraula Longitud Long. Mitja Majúscula Freqüència Pes

president 9 7 0 4 5.14

Govern 6 7 1 3 5.57

ETA 3 7 1 4 5.71

les 3 7 0 5 2.14

que 3 7 0 10 4.28

però 4 7 0 4 2.28
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Com podem veure, la definició de la xarxa amb TensorFlow és molt senzilla, i alhora 
ens permet un control total sobre el comportament de cada neurona i el 
funcionament intern del conjunt de la xarxa, des de la capa d’entrada fins a la de 
sortida. 

A continuació es veurà en detall la implementació del model i com obté les 
etiquetes a partir d’un text.


Capa d’entrada 

Com s’ha vist en l’apartat anterior, el model implementat amb TFLearn quedava 
limitat pel nombre de nodes a l’entrada. En aquesta versió s’elimina aquest 
problema gràcies al fet que el preprocessat del text es fa en la mateixa capa 
d’entrada. D’aquesta manera, és pot definir un punt d’entrada a la xarxa amb una 
sola neurona, que rebrà el text a etiquetar en format String. A partir d’aquí, les 
neurones que entraran en joc dependran del nombre de característiques que es 
puguin extreure del text. Això dóna com a resultat un model capaç d’ampliar el 
vocabulari aprés a través d’entrenaments reiterats.


Poder incloure el preprocessat del text en la capa d’entrada ha requerit ampliar les 
funcionalitats de la llibreria TensorFlow. Aquesta, tal com ja s’explica a l’apartat 10 
Planificació final, disposa d’una gran quantitat d’operacions, però no són les 
adequades per fer l’anàlisi del text. La solució per tant, ha estat implementar les 
operacions necessàries de forma externa, per poder-les carregar com a llibreria 
dinàmica dins el model. Aquest és un mecanisme que TensorFlow ja preveu, i 
ofereix funcions pròpies per carregar les noves operacions i incloure-les dins el graf 
d’operacions. 


Anteriorment ja s’ha vist amb més detall el perquè no es poden incloure aquestes 
operacions com un script Python per mitjà de la funció “py_func()”. Ara ens 
centrarem en quins passos s’han de seguir per implementar-les i com s’incorporen 
al flux d’operacions, utilitzant com a exemple l’operació “read_text”, que serà 
l’encarregada de realitzar el preprocessat. 


En primer lloc, s’ha d’especificar la interfície de l’operació, és a dir, indicar quines 
dades rebrà com a arguments d’entrada, i quins seran els resultats que retornarà.
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Figura 10. Interfície de l’operació “ReadText”



Com veiem, TensorFlow disposa d’una macro per definir la interfície. La informació 
que requereix és:


- Nom de l’operació: cal que el nom sigui únic dins el conjunt d’operacions de 
la llibreria, i escrit seguint la practica CamelCase [38]. En el cas de l’exemple, 
el nom és “ReadText”.


- Input: cal indicar un nom per a cada input de la operació, així com el tipus de 
dades. En aquest cas tenim dos inputs, un per al propi text, i un altre per 
rebre la longitud mitjana de les etiquetes.


- Output: de la mateixa manera que amb l’input, s’indica el nom i el tipus del 
resultat que proporciona. Aquesta operació retorna dos tensors, un amb la 
bossa de paraules i un amb els pesos assignats.


- Comprovació: indica una operació de control sobre l’output obtingut. Per 
norma general, estableix una relació entre la forma (shape) del tensor 
d’entrada (input) i el tensor de sortida (output).


Un cop definida la interfície, es pot implementar la operació en si. Per fer-ho, s’ha 
de crear una nova classe que estengui la classe OpKernel, i sobreescriure el 
mètode “Compute”, que conté la implementació de la operació. Aquest mètode té 
un argument del tipus “OpKernelContext*”, que ens permet l’accés als tensors 
d’entrada i sortida definits anteriorment. D’aquesta manera, podrà rebre un text, fer-
ne el preprocessat, i retornar els resultats a través del tensor de sortida.


Per últim, només cal registrar la nova operació, i també disposem d’una macro per 
fer-ho.


En aquest cas, la informació que requereix és:

- Nom de l’operació: ha de ser el mateix que el que s’indica en la interfície.

- CPU/GPU: cal indicar el component on volem que s’executi la operació 

(recordem que TensorFlow permet executar certes operacions en GPU per 
optimitzar el rendiment de la xarxa).


- Referència: igual al nom de l’operació, afegint “Op” al final. En el nostre cas 
queda de la següent manera: “ReadText” + “Op” = “ReadTextOp”.


De tot aquest procés en resulta un arxiu .cc (escrit en C++), que s’haurà de 
compilar per generar una llibreria dinàmica (.so). Aquesta llibreria es podrà carregar 
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Figura 11. Registre per l’operació “ReadText”



per utilitzar-la dins el model per mitjà de la funció “load_op_library()”, que rep com a 
argument la ruta a la llibreria que volem carregar.


En aquest punt és important comentar un canvi essencial en la forma que es 
processa el text. Fins ara, s’ha utilitzat la llibreria Regex per extreure les paraules. 
Però donava molts problemes alhora de generar la llibreria, i per tant s’ha optat per 
implementar funcions pròpies que busquin i extreguin les paraules del text. Aquesta 
implementació pròpia ha permès afegir algunes millores alhora de detectar les 
paraules. Igual que en les versions anteriors, s’obvien paraules de menys de 3 
caràcters, però a més es poden eliminar majúscules a principi de frase, cosa que 
permet millorar el rendiment de la fórmula per calcular el pes.


A banda d’això, el preprocessat del text segueix una sèrie de passos lleugerament 
diferents als descrits fins ara. Amb les funcions descrites anteriorment per extreure 
les paraules del text, es genera un diccionari del vocabulari amb la seva freqüència. 
Per mantenir aquesta informació, els diccionaris es creen amb l’estructura de dades 
“map” (similar als diccionaris Python). A partir d’aquí s’aplica la fórmula per obtenir 
els pesos de cada paraula, i un cop els tenim, es torna a recórrer el diccionari per 
eliminar les paraules amb un pes inferior a la mitjana calculada. Això permet 
disminuir el volum dels diccionaris eliminant paraules de poca importància. Tot i que 
en les proves, algun cop ha eliminat paraules que si que aportaven significat, per 
norma general els resultats són bons, i permeten obtenir diccionaris que 
representen perfectament tots els temes tractats en el text. Per últim, només queda 
omplir els tensors de sortida amb la informació obtinguda.


Amb aquesta nova operació, podem implementar el comportament de la primera 
neurona de la xarxa neuronal, establint la primera operació a executar. D’aquesta en 
resultarà la bag-of-words del text, amb els corresponents pesos (retorna dos 
tensors). En fase d’entrenament, aquest preprocessat serveix per crear un catàleg 
d’etiquetes i freqüències, que s’emmagatzemarà en dos tensors que ja hem 
mencionat anteriorment, bag-tags i tags-freq.


Capa oculta 

Tal com s’ha explicat abans, per crear la xarxa neuronal cal definir totes les 
operacions a fer,  indicant com serà el flux d’informació. Per tant, s’han de tenir 
clars els passos a seguir i implementar una a una totes les operacions.

A l’entrar a la capa oculta, comptem amb dos tensors, un amb la bag-of-words i un 
altre amb els seus pesos. La posició de cada paraula en el tensor és igual la posició 
del pes corresponent en el tensor de pesos.


La informació del primer tensor (bag-of-words) no és numèrica. Per poder-hi 
treballar, cal fer-ne una conversió per obtenir una representació matemàtica del 
text. Per fer-ho recuperem el sistema introduït en la versió anterior, que convertia la 

!62



bag-of-words en un tensor de la mateixa grandària que el catàleg (bag-tags), que 
indicava amb un 1 les paraules de bag-of-words presents en el catàleg, i amb un 0 
les altres.


Aquesta serà la primera operació de la capa oculta, i la seva complexitat també ha 
requerit implementar una nova funció. Aquesta complexitat s’explica pel fet de voler 
comparar dos tensors de longitud diferent (bag-of-words provinent del text i bag-
tags, catàleg de paraules del model), però que contenen una informació que està 
estrictament lligada amb la seva posició dins el tensor (bag-of-words està lligat 
amb el tensor que conté els seus pesos; bag-tags està lligat amb el tensor tags-
freq). Donat que cap de les operacions de la llibreria de TensorFlow permet aquest 
comportament, la solució passa per implementar una operació que ens permeti fer 
aquesta comparació, i a més afegir una nova modificació. Enlloc d’indicar amb un 1 
les paraules presents en el catàleg, s’utilitzarà directament el pes de la paraula. 
D’aquesta manera es pot combinar tota la informació obtinguda en el preprocessat. 
En la figura següent podem veure un esquema que representa aquesta primera 
operació.




El següent pas, és determinar quines d’aquestes paraules tenen prou potencial per 
convertir-se en etiqueta. Això es pot fer si es relacionen amb les paraules que ha 
aprés anteriorment el model. Amb el resultat de la operació anterior, ja sabem 
quines apareixen a bag-tags, però si volem destacar les que tenen més probabilitat 
de convertir-se en etiqueta, podem utilitzar la informació guardada a tags-freq. Una 
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Figura 12. Esquema de la primera operació en la capa oculta



simple multiplicació, permetrà augmentar el valor de les paraules en la mateixa 
proporció en han aparegut anteriorment en els textos, sense modificar el valor de la 
resta de paraules (recordem que tindran un valor de 0; després de la multiplicació, 
aquestes mantenen el valor). 


Per poder multiplicar el tensor resultat de la operació anterior amb les freqüències, 
cal tenir dos tensors amb la mateixa forma (es pot operar amb tensors de 
dimensions i grandària diferents, però no si volem mantenir la relació entre 
posicions). Per fer-ho, cal un pas previ abans de la multiplicació, en que es divideix 
la primera dimensió de tensor tags-freq entre la segona dimensió del mateix tensor. 
Un cop fet això, es redimensiona el resultat (operació “reshape”) per aconseguir la 
mateixa forma i dimensió que el tensor resultat de l’operació anterior.


El resultat d’aquesta multiplicació és un tensor de la grandària de bag-tags, on 
només les paraules candidates tindran un valor superior a 0. Aquests valors 
representen la importància de la paraula, en relació tant amb el text a etiquetar, com 
amb el conjunt de texts d’entrenament. Ara, cal aconseguir un valor uniforme, que 
reflecteixi la seva importància, però només dins l’àmbit del text, és a dir, convertir 
aquests valors en una distribució de probabilitats. TensorFlow ofereix una funció per 
tal propòsit, anomenada “softmax” [39]. 


En la figura següent, podem veure el flux de dades entre la primera operació de la 
capa oculta (figura 11) i el resultat de dividir el contingut del tensor tags-freq, per 
arribar a una distribució de probabilitats gràcies a la mencionada funció “softmax”.
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	 Figura 13. Flux de dades en la capa oculta: operacions de multiplicació i “softmax”



Arribats a aquest punt, el model disposa de tota la informació per començar amb la 
presa de decisions. Per determinar quines paraules són bones candidates per 
convertir-se en etiqueta,  el primer és escollir un màxim d’etiquetes per cada text. 
Tot i que a primera vista podria semblar que el nombre d’etiquetes ha de ser molt 
superior en un text de 1.000 paraules que en un de 100, la diferencia entre ells no 
és tant la quantitat de temes que es tracten, sinó la profunditat amb que es parla de 
cadascun. Per tant, el nombre d’etiquetes no va en funció de la llargada del text, i 
en conseqüència es pot establir un màxim d’etiquetes vàlid per descriure qualsevol 
text. Analitzant el conjunt de texts utilitzats per a l’entrenament, el nombre 
d’etiquetes oscil·la entre 5 i 7. Per no fer curt, s’ha optat per establir un màxim de 
10 etiquetes. 


A partir d’aquesta reflexió, es poden aplicar dos filtres per escollir quines paraules 
seran etiqueta del text. En primer lloc, la funció “top_k” ens permet seleccionar les 
10 paraules (del tensor resultat de l’operació anterior, “softmax”) amb major 
probabilitat. No obstant, això no és suficient per garantir que totes les etiquetes 
escollides tinguin una probabilitat prou alta, ja que normalment amb menys de 10 
n’hi ha prou per descriure un text. Per assegurar que totes tenen una probabilitat 
acceptable, s’utilitza el valor del tensor cut-off com a punt de tall. Aquest 
s’actualitza amb cada entrenament per ajustar-se a la probabilitat que, de mitjana, 
ofereix els millors resultats. El punt de tall s’aplica per mitjà de la funció “greater”, 
que donarà com a resultat un tensor de booleans, indicant les posicions que 
compleixen la condició (valor > cut_off). 

A partir d’aquí, un seguit d’operacions TensorFlow converteix aquest tensor de 
booleans en índexs del tensor resultat d’aplicar la funció “softmax” (recordem que 
conté les probabilitats de cada paraula de ser etiqueta). Gràcies a que durant tot el 
procés s’han mantingut les posicions en relació al tensor bag-tags, aquests índexs 
també indiquen les posicions de les paraules escollides com a etiquetes del text, i 
és la informació que s’envia a la capa de sortida.


Capa sortida 

La informació que arriba a aquesta capa són els índex de les etiquetes escollides. 
Cal una última operació per obtenir un tensor amb aquestes paraules, i aquest 
s’anomena “gather”. Aquesta rep un tensor com a paràmetre de referència, i un 
segon tensor amb índex. El resultat, és un tensor de la grandària del tensor 
d’índexs, que contindrà els elements del tensor de referència indicats per aquests 
mateixos índexs. Aquest resultat tindrà una longitud variable, en funció del nombre 
de paraules que hagin superat l’últim filtre (cut-off), però sabem que com a màxim 
tindrà  10 elements.


La consecució de totes aquestes operacions determina el flux que dades i permet a 
TensorFlow definir l’estructura interna de la xarxa neuronal.
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11.4.5 Reentrenament 
Un dels principals objectius que es persegueix quan es desenvolupa un model de 
Machine Learning, és dotar-lo de la capacitat d’aprendre i millorar els resultats. Això 
es pot aconseguir per mitjà del reentrenament del model, durant el qual es 
subministra un nou conjunt de dades al model, que alhora contenen la resposta 
esperada. Això permet que el model processi aquest conjunt, i compari els seus 
resultats amb els esperats. A partir d’aquí prendrà les decisions oportunes, 
modificant el valor de certes variables que entren en joc durant l’execució del model 
i en modifiquen lleugerament el comportament. A continuació veurem quines són i 
com es modifiquen per tal propòsit. 


En primer lloc, tenim el valor de cut-off, que estableix un punt de tall per garantir 
una probabilitat mínima en les etiquetes escollides. Per actualitzar aquest valor, es 
recullen les probabilitats de les paraules que sabem que es convertiran en etiqueta 
d’un text (durant la fase d’entrenament el model disposa de les etiquetes 
esperades), i es fa la mitjana entre el valor actual de cut-off i les probabilitats 
d’aquestes paraules. A mida que s’entrena aquest model, aquest valor es torna 
més flexible ja que acumula la probabilitat mitjana de moltes més etiquetes.


També és important actualitzar el registre de paraules apreses pel model. Amb cada 
entrenament, s’afegeixen al tensor bag-tags les noves etiquetes del conjunt de 
texts. Algunes d’elles seran noves, i ampliaran la grandària del tensor, mentre que 
d’altres que ja hi apareixien només actualitzaran el valor del tensor tags-freq, on es 
manté el registre de freqüències de cada paraula. 


Un cop s’ha actualitzat el tensor bag-tags amb noves etiquetes, es pot recalcular la 
longitud mitjana d’aquestes.


Amb el reentrenament d’aquestes quatre variables, s’aconsegueix un model cada 
cop més eficient, capaç de reconèixer més paraules i més temàtiques diferents.


11.4.6 Exportar el model 
TensorFlow ofereix un sistema per exportar els models i poder exposar les seves 
funcionalitats des d’un servidor, anomenat TensorFlow Serving. Tal com ja es 
comentava en l’apartat 5.2.4 Exportació del model, aquest sistema consisteix en 
crear un graf d’operacions que representa la pròpia xarxa neuronal. Cada node del 
graf representa una operació, i les arestes permeten el flux de dades. 


Els passos a seguir per exportar el model són: 

1. Referenciar els tensors d’entrada i sortida

2. Crear les signatures

3. Exportar el model
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Les signatures són un concepte que ja s’ha explicat anteriorment (apartat 5.2.4). La 
seva funció és determinar les operacions que es poden fer amb el graf, seguint 
camins diferents dins el graf d’operacions. Cada camí proporciona un sortida 
diferent, en funció de la operació que es vol realitzar. En el nostre cas, necessitarem 
dues signatures: una per predir les etiquetes del text, i una altra per realitzar 
l’entrenament. Un cop tenim les signatures, ja es pot exportar el model. El resultat 
és una carpeta que conte un arxiu amb el graf d’operacions i les signatures que 
s’han definit, i un altre arxiu amb l’estat de les variables constants.


Per realitzar totes aquestes operacions, disposem d’un mòdul de TensorFlow 
anomenat “saved_model”, que ens proporciona les funcions necessàries. A 
continuació veurem aquest procés amb més detall.


Builder i referencia tensors 

En primer lloc, es crea una variable que anomenarem builder, on es registrarà tota la 
informació per poder crear el graf. Aquesta es crea a partir del mòdul 
“saved_model”, i l’únic paràmetre que necessita és una ruta on exportar el model.


La primera informació que necessita és una referència als tensors que actuen com 
a punt d’entrada i sortida del model. Aquí podem identificar 5 tensors diferents. Per 
realitzar l’entrenament, es necessiten 3 tensors d’entrada (un pel text, un pels tags 
predefinits, i un altre pels pesos de les paraules del text). Per a una predicció només 
en cal 1 (per rebre el text).
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Figura 14. Creació variable Builder

          Figura 15. Referència als tensors d’entrada i sortida



En els dos casos (entrenament i predicció), el tensor de sortida serà el mateix. La 
diferencia entre realitzar l’entrenament i una predicció està en les operacions que 
s’executen. Durant la predicció no es modificarà cap variable del model, mentre 
que durant l’entrenament no només es realitza la predicció, per comparar-la amb la 
sortida esperada i obtenir mètriques de rendiment, sinó que s’actualitzarà el valor 
de les variables constants.


Com podem veure, per identificar els tensors cal utilitzar un nom. Aquest s’assigna 
als tensors necessaris en el moment de crear-los (només cal assignar un nom als 
tensors que s’hauran de referenciar en algun moment). Un cop s’identifiquen, 
disposem d’un mètode per construir una estructura amb tota la informació 
necessària (nom, tipus de dades que conté, etc.) a partir de la referència anterior.


Definició signatures 

Amb la informació dels tensors, ja podem definir les signatures.  
Veiem que per crear la signatura, s’indiquen els tensors d’entrada, de sortida, i un 
nom pel mètode. Aquest nom es defineix a partir de constants predefinides per 
TensorFlow, i indiquen el tipus d’operació que es realitzarà. En el nostre cas, les 
dues signatures que crearem son del tipus “PREDICT_METHOD_NAME”, ja que en 
tots dos casos es realitzarà una predicció.
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Figura 16. Construcció de la informació dels tensors

Figura 17. Definició de les signatures



Crear el graf 

Finalment, només queda afegir aquestes signatures a la variable Builder, per tal que 
contingui tota la informació necessària per exportar el model i definir el graf 
d’operacions.


Ara que el Builder ja conté tota la informació, es pot exportar el model. 

Aquesta operació generarà una carpeta en la ruta indicada al principi, que contindrà 
els arxius que defineixen el graf. Aquests són:


- saved_model.pb: model TensorFlow serialitzat. Inclou diferents definicions del 
graf, així com metadades del mateix com ara les signatures.


- variables: conté informació sobre l’estat de les variables del model.


Per exportar el model, només s’haurà d’enviar aquesta carpeta a un servidor amb 
un entorn TensorFlow instal·lat, des d’on s’exposarà el servei.
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Figura 18. Afegir les signatures a la variable Builder

Figura 19. Exportar el model



11.4.7 Entorn per exposar el model 
Ara que ja hem vist com exportar el model, toca veure l’entorn on s’exportarà el 
graf. Aquest ha de complir una sèrie de requisits per tal que el model pugui 
funcionar perfectament, rebre peticions i retornar resultats.

Tal com s’explica en l’apartat 10. Planificació Final, s’utilitzarà una màquina virtual 
per simular l’entorn s’exposarà el model. Aquesta màquina intentarà replicar les 
condicions del servidor EC2 d’Amazon, on es volia exposar el model en un primer 
moment. 

Aquest estava configurat amb un sistema operatiu CentOS 7. De la pàgina oficial es 
poden descarregar diferents imatges del sistema, però per al nostre cas ens 
interessa que compti amb els mínims components instal·lats, de manera que el 
puguem adaptar totalment a les nostres necessitats. Amb la imatge descarregada, 
Virtual Box [40] ens permet muntar la maquina virtual de manera molt fàcil. 


Un cop tenim el sistema operatiu instal·lat, arriba el moment de començar a 
instal·lar tots els components. En primer lloc, instal·larem l’assistent de Python 
“pip”, que ens permetrà buscar i instal·lar la resta de components. Amb aquest, ja 
podem començar a instal·lar tot el necessari per l’entorn:


- Python 2.7: és necessari que sigui aquesta versió, doncs és l’última compatible 
amb TensorFlow Serving).


- VirtualEnv: eina per crear entorns virtuals Python aïllats.


Amb VirtualEnv [41], podrem crear un entorn adaptat per executar el graf. 
L’avantatge de crear un entorn aïllat és que podem instal·lar i desinstal·lar tots els 
components necessaris sense afectar a la resta del sistema. Això ens permet 
instal·lar la versió 3.6 de Python per desenvolupar el codi (si calgués alguna 
modificació del model, o per compilar les noves operacions de la llibreria), mentre 
tenim un entorn amb la versió 2.7 per executar el graf.


Un cop tenim l’entorn, utilitzarem “pip” per instal·lar TensorFlow. Amb això, ja 
disposarem de tot el necessari per poder exposar el graf.


Per posar en marxa el servei, només cal executar una comanda indicant el nom del 
model, la ruta a la carpeta amb els arxius del graf (saved_model.pb i variables), i el 
port per el que escoltarà les peticions. 
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Figura 20. Comanda per activar el model en el servidor



11.4.8 Anàlisi de resultats i possibles millores 
Després de descriure tot el procés per definir el model, exposar-lo en un servidor i 
arrancar el servei, és el moment de començar a valorar els resultats del propi 
model.

Per fer-ho, utilitzarem tres texts d’exemple, i veurem quins són els tags que ens 
proposa el model. Aquests són articles trobats a Internet, ja sigui en diaris digitals, 
blogs d’opinió, etc. S’utilitzen aquests tipus de text perquè són el prototip per als 
que està pensat el model. Tot i que podria funcionar amb texts de qualsevol 
llargada i temàtica, s’espera que la seva utilitat sigui etiquetar texts d’aquest format: 
que no siguin excessivament llargs i que parlin de temes per als que s’ha entrenat 
prèviament el model.

També cal mencionar que el projecte ha anat evolucionant a mesura que es podien 
començar a testejar els resultats. Les etiquetes que es veuen a continuació són les 
aconseguides amb la versió que oferia el millor rendiment. Tot i això, les 
conclusions que se’n poden treure proposen punts de vista diferents, i alguns es 
podrien convertir en millores per a futures versions del model. En aquest apartat 
també comentarem totes les idees que han sorgit en aquest sentit.


Exemple 1:


El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) consiguió un récord único y curioso al 
completar la decimoquinta de las veinticinco vueltas a que estaba programado el Gran 
Premio de España de MotoGP en el circuito de Jerez Ángel Nieto, pues completó la distancia 
de la Vuelta al Mundo, 40.075 kilómetros, durante su carrera deportiva. Después de 23 
temporadas de una carrera deportiva que comenzó con el Gran Premio de Malasia de 125 
c.c. en 1996, Valentino Rossi consiguió en la carrera española completar los kilómetros que 
suponen la circunferencia ecuatorial de la tierra. Entonces, en el circuito malasio de Shah 
Alam y sobre una 125 c.c. el campeón italiano completó 101,645 kilómetros a los que luego 
siguieron sus participaciones en las categorías de 250 c.c., 500 c.c. y MotoGP hasta el que es 
el su gran premio número 369, por lo que ha completado un total de 8.730 vueltas, tras las 
que ha conseguido 115 victorias, 64 mejores clasificaciones de entrenamiento, nueve títulos 
mundiales y, ahora, una Vuelta al Mundo. 

Etiquetes proposades:


España - Valentino - Rossi - Jerez - Gran - Premio - Malasia - MotoGP - Yamaha - Nieto 

Com podem veure, les etiquetes que proposa el model permeten fer-se una idea 
del contingut del text. Més enllà d’això, si les analitzem bé podem observar alguns 
detalls que es podrien millorar en futures versions. 
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En primer lloc, totes les etiquetes comencen amb majúscula, ja que són noms 
propis que fan referència a persones, països o entitats. Aquest fet ens delata el 
criteri que es segueix per determinar el pes de les paraules, ja que la presència de 
majúscules és un dels factors més importants de la fòrmula per calcular el pes. Tot i 
que és realment un dels aspectes més importants per detectar les paraules que 
més significat aporten al text, podem comprovar que en un text amb moltes 
majúscules, aquestes poden ocultar altres paraules que també ajudarien a 
descriure el text. 

En canvi, estem davant d’un text que on també apareixen una gran quantitat de 
números. Aquests, no s’inclouen en el preprocessat del text, per evitar confondre el 
model. És complicat intentar convertir un número en una característica identificable.  
El més senzill sería identificar un format com el d’una data, però fins i tot en aquest 
cas existeixen moltes formes d’expressar una mateixa data. A més, no es solen fer 
sevir com a etiqueta, perquè és dificil que tots els lectors d’un text puguin 
reconeixer el significat d’aquesta. Per tant, el fet d’excloure els números del 
process d’etiquetat permet eliminar informació poc significativa del text, que en 
casos com aquests podria afectar els resultats.

Un altre aspecte a millorar, es dóna quan el model és incapaç de recòneixer 
paraules compostes, com en el cas de “Gran Premio”. Això ho provoca el fet que 
en el preprocessat del text, les paraules s’analitzen per separat, és a dir, no es fa 
analisi de context. 


Exemple 2:


“La realidad es que hoy en día el independentismo no es suficientemente poderoso, aún, para 
convertir Catalunya en una república independiente”. La ponencia política que ERC ha 
enviado a sus bases, y que deberán aprobar en la conferencia nacional del 30 de junio y el 1 
de julio, deja claro que es necesario recomponer alianzas para recuperar el consenso por el 
derecho a decidir y ampliar la mayoría soberanista para, así, obligar el Estado al diálogo. Se 
abandona la unilateralidad, porque, aunque el independentismo “representa 
aproximadamente un 50% de la población catalana”, esta proporción es “insuficiente cuando 
de lo que se trata es de que la república nazca por medios estrictamente cívicos, pacíficos y 
democráticos”. En el documento, de 54 páginas y sujeto a enmiendas, los republicanos 
afirman que hay que recuperar “complicidades” y potenciar las actitudes políticas que 
permitían “conectar con más facilidad con la heterogeneidad social que caracteriza la 
Catalunya de hoy”. La posición es, pues, ostensiblemente diferente de la adoptada cuando 
ERC celebró su conferencia nacional en el 2013, o cuando se alió con CDC para formar 
Junts pel Sí. Hasta el punto de que la ponencia asegura que hay que ir más allá de 
formulaciones como “hoja de ruta” y rechaza poner calendarios. Con todo, se asume que la 
independencia puede tardar en llegar. Por tanto, el texto reitera la idea de la negociación para 
establecer “una solución a la escocesa”, un hito que sólo se alcanzará, en opinión de la 
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ejecutiva, “cuando más débil sea el régimen del 78 y cuando más fuertes sean las fuerzas 
críticas con el régimen (dentro y fuera del Estado)” . En este contexto, Esquerra acaba 
afirmando que “los procesos de cambio profundo son necesariamente multilaterales”, en los 
que deberían implicarse otros actores más allá de los independentistas y el Estado, una idea 
que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ya había repetido en varias ocasiones durante el 
2016 y el 2017, rechazando la dicotomía entre unilateralidad y bilateralidad. 

Etiquetes proposades: 


independiente - Catalunya - Estado - presidente - ERC - república 

En aquest cas els resultats també són prou encertats. Però de nou, comprovem 
que la falta d’un anàlisi de context fa impossible detectar noms compostos com ara 
“Junts pel Sí”.

En canvi, es demostra la importància del registre de vocabulari per al model. 
Gràcies a aquest, es poden detectar paraules que tot i rebre un pes més baix, 
acaben destacant pel fet d’haver-se registrat anteriorment, i amb una gran 
freqüència. És el cas de les sigles “ERC”, una paraula curta i amb una freqüència 
relativament baixa en relació a la llargada del text. Però el model ha pogut registrar 
les sigles durant els entrenaments amb textos de política, i per tant sap que té un 
significat important. 


Un cop vistos aquests dos exemples, podem concloure que els resultats que 
ofereix el model aconseguit són bons. Un entrenament adequat, que inclogui texts 
de temàtiques diferents, permet al model identificar etiquetes que descriuen en 
termes general el temes tractats en cada text. 


Podem dir per tant, que pot resultar una bona eina per als editors i administradors 
de portals web on publiqui qualsevol tipus de contingut, ja que els permet assignar 
fàcilment etiquetes a les seves publicacions, per tal de poder-les classificar dins el 
portal, o atraure l’interès dels lectors, que sabran ràpidament quins articles els 
poden interessar. 


No obstant, l’anàlisi dels resultats també ha aportat idees per millorar el model en 
futures versions. Aquestes s’enumeren a continuació:


- Anàlisi de context:

• Reduir la importància de les majúscules en texts amb una alta presència de 

noms propis. 

• Detectar noms compostos.


- Buscar un sistema per extreu-re informació dels números que apareixen en el 
text.
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11.5 Portal 

Amb un model d’etiquetador que ofereix bons resultats, només queda 
desenvolupar un sistema per oferir els seus serveis. La idea, és integrar 
l’etiquetador en un portal web, de manera que es pugui utilitzar com una eina més 
per als editors i administradors del portal.


Gràcies a TensorFlow Serving, es pot oferir el servei d’etiquetatge, sense que cada 
portal hagi de tenir una copia del graf perquè s’executi en els seus propis servidors. 
Enlloc d’això, tindrem el graf en un servidor, i cada portal disposarà d’un client que 
realitzarà la comunicació, realitzant les peticions i rebent les respostes en forma 
d’etiqueta.


A continuació veurem amb més detall com s’implementa aquest client per tal 
d’integrar l’etiquetador amb el portal.


En primer lloc, crearem una classe anomenada “TxtPredictClient.java” per crear el 
client, i disposarà dels mètodes necessaris per fer les peticions, que estaran 
disponibles des del paquet “tensorflow.serving”


En la figura següent veiem la capçalera del constructor de la classe, que rep tots els 
paràmetres necessaris per establir la comunicació. 


Aquests paràmetres són: 

- Host: direcció IP del servidor on s’allotja el model.

- Port: port del servidor per on el model espera rebre les peticions.

- Model_name: nom amb el que s’ha exportat el model.

- Model_version: numero de versió del graf (TensorFlow Serving permet tenir més 

d’una versió del mateix graf en un servidor).

- Signature_name: nom de la signatura per a l’operació que es voldrà realitzar 

(caldrà crear un client per a les peticions i un per als entrenaments).
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Figura 21. Capçalera del constructor de la classe “TxtPredictClient.java”



Amb el client implementat, toca crear una nova classe, que anomenarem 
“IATool.java”, que s’encarregui de construir aquest client i realitzar les accions 
necesaries per enviar la petició, i retransemtre la resposta al portal.


Aquesta classe dispoarà d’un mètode “activate” per crear un client per cada 
interacció possible amb l’etiquetador (etiquetatge i entrenament). La informació 
necessària (host, port, etc.) l’obtindrà de les metadades configurades en la interfície 
“IAConfiguration.java”, que podran configurar els administradors del portal.


A més d’aquest mètode, disposarà de les funcions “getTXtTags” i “train”, que per 
mitjà dels clients creats pel mètode “activate”, realitzaran les peticions 
d’etiquetatge i entrenament, respectivament. També s’encarregarà de processar les 
respostes, que arribaran dins una estructura anomenada “Proto Buffer” 
desenvolupada per Google, de manera que caldrà convertir-la al format 
“IaTag.java”, una classe creada per emmagatzemar la informació de cada etiqueta. 
Aquesta informació consta d’un String per a l’etiqueta, i un enter per identificar el 
text dins el portal.


Amb tot això, ja disposarem d’una eina que es podrà incorporar en qualsevol portal 
creat amb el gestor de continguts Liferay, que es comunicarà amb l’etiquetador per 
mitjà del client descrit. 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Figura 22. Classe “IaTag.java”



12. Sostenibilitat I Compromís Social 

12.1 Dimensió econòmica 

En aquest apartat l’objectiu es reflexionar sobre el pressupost obtingut, per tal 
d’analitzar la possible viabilitat econòmica del projecte.


Primer de tot, cal tenir en compte que el llistat de preus i salaris per realitzar el 
pressupost els ha facilitat l’empresa on es realitzarà el projecte. En realitzar la 
comparativa amb la competència (o els preus dels exemples d’anys anteriors que 
trobem a l’ATENEA), queda clar que els sous són superiors. Això pot posar en 
dubte la viabilitat real del projecte, ja que el pressupost final és força elevat. Tot i 
això, si que representa un exemple realista de preus actuals.


D’altra banda, s’ha de considerar que tot i que existeixen altres solucions per 
etiquetar textos, no existeixen models d’aprenentatge automàtic per a l’etiquetatge 
de textos com a suport per editors i administradors dels portals web gestionats pel 
CMS Liferay.  Gràcies a això, es converteix en un projecte de valor per 
desenvolupar a l’empresa, ja que el podrà vendre com a portlet propi als usuaris de 
Liferay.


A més, abans de posar el servei en marxa, podria ser molt interessant col·laborar 
amb un equip de treballadors més gran per tal d’aprofitar el model per a 
l’etiquetatge d’imatges, vídeos, etc., oferint un servei molt més ampli, i convertint-
se en un projecte de major envergadura.


Si tenim tot això en compte, podem visualitzar un escenari de competència amb 
altres tecnologies similars. Si bé es cert que dins l’entorn de Liferay no hi té 
competència directa, almenys de moment, si que existeixen altres possibles 
competidors, com els analitzats a la secció Eines existents de l’apartat d’Estat de 
l’art. Algunes d’ells pertanyen a grans empreses com Google o Microsoft, que estan 
apostant molt fort per la intel·ligència artificial, i possiblement marcaran les 
directrius per a les tecnologies del futur. Amb els productes dels que disposen 
actualment poden oferir serveis similars als que pot oferir el nostre projecte, 
convertint-se en competència directa.


Això fa plantejar la necessitat d’aplicar millores al nostre servei per poder rivalitzar 
amb la competència. Això implicaria més costos, ja que suposaria l’inici d’un nou 
projecte. Tot i això, aquests no s’han tingut en compte ni es preveuen en el 
pressupost, ja que no s’ha considerat necessari per a la realització d’aquest treball. 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12.2 Impacte ambiental 

En aquest apartat l’objectiu es reflexionar sobre l’impacte ambiental que té el 
desenvolupament del projecte.


En el cas del meu projecte, l’impacte durant el desenvolupament és mínim. L’ús 
d’un sol portàtil garanteix un consum mínim d’energia. A més, el lloc de treball 
compartit en una oficina on es comparteixen recursos com Internet també permet 
reduir l’impacte ambiental.


Podem fer un càlcul aproximat del consum energètic del projecte, basant-se en el 
consum habitual d’un portàtil d’uns 40W [22], i el nombre d’hores que es 
requereixen, unes 712 segons la planificació realitzada.


Així, el consum que generarà el projecte és d’uns 28,48 kWh.


A més, durant l’últim mes de desenvolupament, i des del moment en que el servei 
es posi en producció, es requerirà un servidor per allotjar l’etiquetador. Si bé és cert 
que Amazon no gaudeix d’una gran reputació pel que fa a l’aspecte ecològic [23], 
ens ofereix un servei de garantia i a un preu competitiu.


Per tant, si haguéssim de reproduir de nou el projecte buscant reduir l’empremta 
ecològica, podríem buscar alguna opció de servidor que ens garantís un menor 
impacte ambiental.


També es poden considerar escenaris en que s’empitjori l’impacte que tindria el 
projecte. Des d’aquest punt de vista, durant l’etapa de desenvolupament del 
projecte és poc probable que pugui empitjorar, si però durant la seva vida útil. 
Mentre el servei estigui en funcionament, el seu impacte ecològic estarà subjecte al 
del servidor on estigui allotjat. Qualsevol canvi en la infraestructura del servidors, ja 
siguin els d’Amazon o qualsevol empresa que ens ofereixi el servidor, podrà millorar 
o empitjorar l’empremta ecològica del nostre servei.
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12.3 Dimensió social 

Pel que fa a l’impacte que tindrà sobre mi la realització d’aquest projecte, l’aspecte 
que considero més important és el de l’aprenentatge. Des del llenguatge de 
programació utilitzat, fins als conceptes de Machine Learning o interpretació del 
llenguatge natural, tot és nou per a mi. Per això he donat molta importància a la part 
de documentació prèvia i investigació, i és aquí on trauré més beneficis per a la 
meva futura vida professional.


A més, considero una gran oportunitat el poder-me integrar dins un equip de treball 
real dins una empresa, veure el dia a dia normal d’un enginyer informàtic, i viure en 
primera persona tot el procés de desenvolupament del projecte dins un entorn de 
treball professional, seguint les metodologies i hàbits propis de l’empresa. Crec que 
és un bon primer pas per integrar-me dins el món laboral.


També crec que, si el projecte desemboca en un producte real, serà un producte 
amb moltes possibilitats, ja que participarà del procés d’automatització de tasques 
que formen part de les rutines diàries de molts treballadors, com editors de 
continguts i administradors de portals, que no disposen dels coneixements 
necessaris per fabricar per ells mateixos les eines que els poden facilitar la feina.


Això últim em fa reflexionar sobre l’impacte social que pot tenir el projecte. Si tenim 
en compte que un dels objectius del projecte és facilitar la feina dels encarregats de 
publicar i mantenir els continguts d’un portal web (editors i administradors), ens 
hem de plantejar en quina mesura els suposa una millora, o si els pot arribar a 
perjudicar. Per una banda es podria creure que és una tecnologia que els pot arribar 
a substituir. Però personalment, crec que encara estem lluny d’aconseguir una 
intel·ligència capaç d’arribar al mateix nivell de comprensió del llenguatge natural 
que un ésser humà. Per això, defenso que es tracta d’una eina de suport capaç de 
fer la seva feina més eficient.
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13. Conclusions 

En aquest projecte es desenvolupa un etiquetador de texts basat en els principis 
del Machine Learning, capaç d’integrar-se com a aplicació de suport en portals 
web on es publiquin continguts de text. 


Per arribar a complir amb tots els objectius proposat, ha estat necessari un procés 
d’investigació llarg i constant, però que ha permès millorar el funcionament i 
resultats a cada versió, i que planteja nous camins a seguir en futures versions, tant 
per millorar el rendiment com les prediccions.


En la primera versió, s’aconseguien resultats que rondaven el 97% d’encert, però 
es tracta d’una versió basada en exemples de tecnologies ja existents, i que no 
requereix la implementació d’una xarxa neuronal. El principal avantatge que ofereix 
és la capacitat de seguir aprenent, .


En la segona versió, si que s’introduïen els conceptes de Machine Learning i xarxa 
neuronal, però la capa d’abstracció que s’utilitza (llibreria TFLearn) ens ofereix poc 
control sobre la mateixa xarxa, de manera que el procés de reentrenament queda 
molt limitat. Tot i això, els resultats seguien en la mateixa línia que la versió anterior, 
rondant el 95% d’encert.


En la versió definitiva, es reuneixen tots els coneixements acumulats per 
desenvolupar un model que implementa una verdadera xarxa neuronal, sobre la que 
tenim control total, i que per tant ofereix més capacitat de reentrenament. Aquest 
cop, s’abandona el concepte de classificador per enfocar-se directament en 
l’objectiu real del projecte: obtenir les etiquetes d’un text.


Amb l’etiquetador, és més complicat valorar els resultats, ja que no existeix una 
resposta única per cada text. El conjunt d’etiquetes que es pot utilitzar pot ser més 
gran o més petit en funció del detall amb que es vulgui etiquetar el text, i per un 
mateix tema es poden escollir etiquetes diferents que aportin el mateix significat. 
Per això, tot i que els textos utilitzats per a l’entrenament tenen unes etiquetes 
predefinides, no es pot establir una comparació directa amb les etiquetes que 
proposa l’etiquetador, ja que no es pot valorar el resultat de forma binaria (correcte 
o incorrecte). Enlloc d’això, es pot fer una valoració parcial dels resultats obtinguts, 
quantificant el nombre d’etiquetes coincidents amb les predefinides. Però preparar 
un conjunt de texts per re-entrenar el model sempre requerirà el factor humà per 
validar totes les etiquetes proposades.


Més enllà d’això, hem pogut comprovar que els resultats que ofereix l’etiquetador 
són molt bons. En els exemples vistos anteriorment, veiem com les etiquetes que 
proposa, permeten fer-se una idea clara del contingut del text sense haver-lo de 
llegir. Així, podem confirmar que es tracta d’una eina útil per classificar els 
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continguts d’un portal. A més, compleix els objectius proposats pel que fa al seu 
funcionament:


- Supervisat: l’entrenament que s’aplica sobre el model és supervisat, doncs els 
textos compten amb un conjunt d’etiquetes predefinides.


- Paramètric: s’han utilitzat conjunts de texts diferents per a l’entrenament i  per 
validar els resultats.


- Múltiple: per cada document obté més d’una etiqueta.

- Centrat en la categoria: aquest concepte és el que més s’ha desviat durant 

l’evolució del projecte. En primer lloc s’ha abandonat el concepte de categoria. 
A més, tot i que es basa en el document per obtenir les etiquetes, aquestes 
s’escullen a partir de la informació recollida en altres documents.


L’ús de TensorFlow Serving també suposa un gran avantatge pel que fa a la 
distribució del servei. El sistema que proposa permet que cada portal faci ús de 
l’etiquetador sense haver-ne de tenir una instància pròpia ni instal·lar els 
components de la llibreria. Enlloc d’això, un únic model pot treballar des del 
servidor, i els portals només necessiten un client que estableixi la comunicació, 
enviant les peticions i rebent els resultats. 

La centralització del servei fa més fàcil la seva gestió, i a més permet un sistema 
fàcil de control de versions, que de manera flexible ofereix la possibilitat de pujar 
noves versions al servidor sense aturar el servei, mantenir diferents versions alhora, 
i permetre al portal escollir-ne una, etc.


És per tant, una molt bona forma d’integrar el model amb els portals, perquè es 
converteixi en una eina realment útil per als editors i administradors.


Amb tot això, podem afirmar que s’han complert satisfactòriament tots els objectius 
proposats.
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