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Resum 

En el present projecte es defineixen les bases teòriques i la metodologia aplicada per a 

desenvolupar un sistema que permet detectar plagi tant en documents manuscrits com 

tipogràfics, d'àmbit acadèmic i redactats en espanyol, mitjançant intel·ligència artificial. El 

sistema permet comparar un nou document a analitzar amb els documents d'una base de dades 

pròpia, generada a partir de 79 treballs finals de grau classificats en quatre categories 

temàtiques: automòbil, mecànica de fluids, electrònica i biomedicina. L'objectiu de la 

comparació és detectar el possible plagi comès en qualsevol de les següents variants: 

apropiar-se completament d'un document, copiar diferents parts d’una mateixa font sense 

modificar-les o parafrasejar parts d’un mateix document. 

Per a desenvolupar el sistema s'ha seguit una metodologia dividida en dos passos. En el primer,  

es classifica el document a analitzar, a partir del seu títol, mitjançant un model de classificació 

en una de les quatre possibles categories que conformen la base de dades. En segon pas, 

mitjançant un codificador, es transformen a vectors les oracions tant del document a 

analitzar com dels documents de la base de dades que tenen assignada la mateixa categoria. 

Un cop generats els vectors, es computen les similituds entre ells mitjançant una mètrica que 

permet definir un índex de similitud semàntica i sintàctica entre els documents. 

S'ha estudiat el comportament de diferents models pel procés de classificació i diverses 

combinacions de codificadors i mètriques de similitud. Respecte als models de classificació 

analitzats, els millors resultats han estat obtinguts a partir de CountVectorizer + Multinomial 

Naive Bayes, amb una precisió del 95%. En el cas del codificador i la mètrica de similitud, la 

combinació més eficaç i que permet capturar més informació ha estat Word2Vec + cosine 

similarity. L'ús d'aquestes configuracions ha permès crear un sistema de detecció de plagi robust 

que soluciona els objectius plantejats. 
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Resumen 

En el presente proyecto se definen las bases teóricas y la metodología aplicada para desarrollar 

un sistema que permite detectar plagio tanto en documentos manuscritos como tipográficos, de 

ámbito académico y redactados en español, mediante inteligencia artificial. El sistema permite 

comparar un nuevo documento a analizar con los documentos de una base de datos propia, 

generada mediante 79 trabajos finales de grado clasificados en cuatro categorías temáticas: 

automóvil, mecánica de fluidos, electrónica y biomedicina. El objetivo de la comparación es 

detectar el posible plagio cometido en cualquiera de las siguientes variantes: el apropiamiento 

completo de un documento, la copia de distintas partes de una misma fuente sin modificarlas o 

parafrasear partes de un mismo documento. 

Para desarrollar el sistema se ha seguido una metodología dividida en dos pasos. En el primero, 

se clasifica el documento a analizar, según su título, mediante un modelo de clasificación en una 

de las cuatro posibles categorías que conforman la base de datos. En segundo paso, mediante un 

codificador, se transforman a vectores tanto las oraciones del documento a analizar como de los 

documentos de la base de datos que tienen asignada la misma categoría. Una vez generados los 

vectores, se computan las similitudes entre ellos mediante una métrica que permite definir un 

índice de similitud semántica y sintáctica entre los documentos. 

Se ha estudiado el comportamiento de distintos modelos para el proceso de clasificación y 

diversas combinaciones de codificadores y métricas de similitud. Respecto a los modelos de 

clasificación analizados, los mejores resultados han estado obtenidos gracias a CountVectorizer 

+ Multinomial Naive Bayes, con una precisión del 95%. En el caso del codificador y la métrica 
de similitud, la combinación más eficaz y que ha permitido capturar más información ha estado 
Word2Vec + cosine similarity. El uso de estas configuraciones ha permitido crear un sistema de 
detección de plagio robusto que soluciona los objetivos planteados.
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Abstract 

This project defines both theoretical framework and methodology to develop a plagiarism detect 

system that can find similarities in manuscript and typographic documents about academic field, 

written in Spanish, through artificial intelligence. The system allows the comparison between a 

new document to analyze and documents of an own database, created with 79 final projects for 

graduation that have been classified in four categories: automobile, fluid mechanics, electronics 

and biomedicine. The purpose of the comparison is to detect the possibility of plagiarism in 

whichever of these variants: full appropriation of a document, copy of several parts of the same 

source or paraphrase some parts of the same document. 

To develop the system, it is used a two-step strategy. In the first step, the document to analyze is 

classified, according to the title, with a classification algorithm in one of the four possible 

categories which form the database. In the second step, it is used an encoder to transform both the 

sentences of the document to analyze as well as database documents sentences of the same 

category that has been predicted previously. Once the vectors are generated, the similarities 

between them are computed using a metric that allows defining an index of semantic and syntactic 

similarity between the documents. 

It has been studied the performance of different classification models and different encoder 

combinations and similarity metrics. Regarding the classification model, the best results have 

been reached with CountVectorizer + Multinomial Naive Bayes, with an accuracy of 95%. In the 

case of the encoder and the similarity metric, the most effective combination that allows capturing 

more information has been Word2Vec + cosine similarity. These configurations have allowed the 

creation of a plagiarism detection system that can solve the proposed objectives. 
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1. Introducció

En totes les èpoques de la civilització escrita, tant en les regions occidentals, com orientals ha 

existit el plagi. Però, exactament què és el plagi? Segons el Diccionari de la llengua catalana de 

l’Institut d’Estudis Catalans (2019),  plagi pot definir-se com: “Copiar (idees, paraules, obres, 

etc., d’una altre persona) usant-les com a pròpies”. 

Les normatives acadèmiques declaren que el plagi intencionat és una falta disciplinària. Tot i això, 

hi ha diversos estudis suggereixen que més de la meitat dels estudiants ha plagiat en algun moment 

de la seva carrera acadèmica. Avui en dia, gràcies a l’ús generalitzat d’Internet i altres tecnologies 

de la informació, en l’àmbit acadèmic el tipus de plagi més estès és el ciber-plagi. Degut a aquesta 

acció de manca d’originalitat, neixen al llarg de la història diferents mètodes per a detectar aquesta 

mala pràctica. Els mètodes més innovadors i efectius són sistemes que utilitzen algorismes 

matemàtics i intel·ligència artificial per comprovar si un document ha estat plagiat total o 

parcialment a partir d’altres documents o fonts d’internet. 

El plagi no es realitza d’una manera específica, té diferents modalitats. El present document es 

centra en crear un sistema que pugui detectar el plagi acadèmic en cadascuna de les següents 

modalitats: copiar exactament un document i apropiar-se’l com a propi, copiar diferents parts 

d’una mateixa font sense modificar-les o parafrasejar parts d’un mateix document. 

En el camp de la ciència de la computació, la detecció de plagi és una tasca del processament del 

llenguatge natural que pot ser realitzada de dues maneres diferents: un anàlisi intrínsec, que té 

com a objectiu identificar els possibles casos de plagi buscant canvis en l’estil d’escriptura; i 

l’anàlisi basat en el corpus, que compara un document sospitós amb una col·lecció de possibles 

fonts. 

1.1. Objectius del treball 

Els objectius del present treball final de grau són: 

• Generar una base de dades homogènia formada per diferents arxius de text de treballs 

finals de grau separats en quatre categories: automòbil, mecànica de fluids, 

electrònica i biomedicina.

• Crear un sistema de detecció de plagi basat en el corpus que permeti classificar un 

nou document a analitzar, manuscrit o tipogràfic, en una de les quatre categories 

possibles, i que permeti determinar un índex de similitud que representi el percentatge 

total de semblança, tant semàntica com sintàctica, del document a analitzar respecte els 

documents de la base de dades que tinguin la mateixa categoria assignada.  Si l'índex de 

similitud supera un determinat llindar, el document a analitzar és considerat com a 

fraudulent i es mostra el document de la base de dades que té una similitud major amb el 

document a analitzar.

• Emprar i avaluar diferents metodologies per tal d'escollir la configuració que permeti 

obtenir els resultats que més s'adeqüin a la realitat.

• Comparar els resultats obtinguts pel sistema de detecció de plagi creat amb els generats 

per un software comercial.
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2. Estat de l’art

Actualment, degut a la popularització de la pràctica del plagi en l’àmbit acadèmic s’estan 

incorporant diferents eines a les institucions  docents per tal de detectar aquesta violació de la de 

la propietat intel·lectual. Aquestes eines consisteixen en sistemes de detecció de plagi que 

permeten trobar similituds en el text a analitzar amb continguts de pàgines web, documents 

d’internet i documents d’una base de dades pròpia. Generalment, la base de dades de la que 

disposen els sistemes es va actualitzant periòdicament  a partir de l’addició dels documents 

analitzats. D’aquesta manera el sistema no para de créixer i permet contrastar la informació amb 

més fonts. A continuació, es llisten les eines més comuns i potents utilitzades per les universitats 

d’arreu del món: 

• URKUND: És  el software de pagament utilitzat per la Universitat Politècnica de 

Catalunya. Permet processar un document i localitzar-ne d’altres que continguin total o 

parcialment els mateixos continguts: treballs lliurats per l’alumnat, obres de l’àmbit UPC 

o altres disponibles en línia en els següents tipus d'arxius: doc, docx, xls, xlsx, sxw, 
ppt, pptx, pdf, pdf2.0, txt, rtf, html, htm, wps, odt, odp, ods, tif, tiff, ps, hwp, pages i zip. 
Els documents d'altres tipus no són acceptats pel sistema, i per tant no poden ser 
processats. A més, aquest software està sincronitzat amb Moodle i permet realitzar un 

anàlisi que presenta les següents informacions:

o Gràfic de troballes: Gràfic de navegació on es mostren les pàgines del 

document amb coincidències.

o Troballes: Es mostren blocs coincidents o semblants trobats i l’ús anormal 

de caràcters o símbols que calen revisar ja que podrien ser intents d’ocultació de 

plagi.

o Índex de similitud: Mostra el percentatge total de semblança del document 

analitzat, respecte totes les fonts analitzades.

o Informació del document: Informació sobre l’arxiu analitzat com ara: emissor, 

nom del fitxer, data i hora d’enviament i nombre de paraules.

• Turnitin: És un sistema de detecció de plagi que permet identificar ràpidament 

l’escriptura no original comparant el text a analitzar amb bases de dades de 

contingut acadèmic, treballs escolars i pàgines d’Internet. L’empresa fundadora del 

sistema té acords de llicències amb grans bases de dades acadèmiques privades per 

tal de poder comparar els arxius a analitzar amb tots els elements presents en aquestes.

• Copyleaks: És un sistema de detecció de plagi de pagament, que a dia d’avui pot 

ser considerat el més complet. El sistema està automatitzat al núvol i 

permet rastrejar, monitoritzar i detectar plagi en continguts de bases de pròpies, 

privades i d’internet. Un cop analitzat el document, permet generar un informe que 

presenta la mateixa informació que el sistema URKUND. A més, disposa d’una 

aplicació de mòbil per iOS i Android i la possibilitat d'implementar l'anàlisi en 

documents en línia mitjançant un plugin.
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2.1. Abast del treball 

L'abast d'aquest treball consisteix en la creació d'un sistema de detecció de plagi que permet 

determinar si un document a analitzar ha estat plagiat o no a partir d'un dels documents que formen 

part d'una base de dades pròpia. Les úniques temàtiques possibles a analitzar són: enginyeria de 

l'automòbil, electrònica, mecànica de fluids o biomedicina. La decisió final de si el document a 

analitzar és fraudulent o no, es pren a partir del càlcul d'un índex de similitud que permet 

representar el percentatge total de semblança tant semàntica com sintàctica. Per a cada categoria, 

s'ha fixat un llindar de l'índex de similitud. El document que tingui l'índex de similitud major i 

que superi el llindar establert per a la categoria, serà el candidat amb més possibilitats d'haver 

estat objecte de plagi.  

El sistema no rastreja si hi ha plagi en altres documents que no formin part de la base de dades, 

com ara documents d'internet o pàgines web. A més, tant els documents a analitzar com els que 

conformen la base de dades han d'estar redactats a l'espanyol.

La base de dades en la que es centra el sistema s’ha creat a partir de diferents documents que es 

classifiquen en les quatre categories possibles. Aquesta base de dades no s’actualitza a partir 

dels documents analitzats. 

El sistema creat presenta una originalitat  respecte als sistemes de detecció de plagi existents. La 

capacitat de detectar plagi tant en documents tipogràfics com manuscrits. A més, té la capacitat 

d’analitzar dos tipus d’arxius que el software URKUND no admet, arxius .jpeg i .png.  

Per tal de reduir la complexitat computacional del sistema i evitar fer càlculs innecessaris, s'ha 

decidit emprar una metodologia dividida en dos passos: en el primer d'ells es determina 

la categoria del document a analitzar mitjançant un model de classificació en múltiples 

categories. En el segon pas, es calcula l'índex de similitud semàntica del document a 

analitzar amb els documents de la base de dades que tenen assignada la mateixa categoria que 

s'ha predit en el pas anterior. Seguint aquesta metodologia s'evita haver de comparar l'arxiu a 

analitzar amb la totalitat del conjunt de dades i es redueix el temps de computació, que va 

directament relacionat amb els diners invertits en el procés.  

L'ajustament dels diferents mètodes emprats i la configuració final del sistema s'ha realitzat a 

partir de la detecció de plagi en 24 documents generats. Per a cada categoria s'han generat 6 

documents que s'han plagiat de 3 documents originals de la base de dades, variant el percentatge 

i la tècnica de plagi. El plagi s'ha realitzat mitjançant dos mètodes: la còpia exacta (copy-paste) i 

la paràfrasi.  
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3. Marc teòric - PLN  

El processament del llenguatge natural (PLN), també anomenat en anglès Natural Language 

Processing (NLP), és el camp de la intel·ligència artificial i de les ciències de la computació que 

ajuda a les computadores a entendre, interpretar i manipular el llenguatge humà. 

 

El llenguatge humà és un sistema de comunicació complex, divers i estructurat. Les estructures 

semàntiques i sintàctiques varien en funció dels diferents llenguatges i dialectes existents en el 

nostre planeta. Per tal que una computadora pugui entendre el llenguatge humà, cal resoldre 

l’ambigüitat d’aquest fent una transformació a estructures numèriques, ja que d’aquesta manera 

es poden trobar i entendre els patrons inerts en el propi llenguatge. 

3.1. Tècniques de preprocessament 

Les dades a analitzar en aquest projecte són documents de text redactats en espanyol. Aquestes 

dades poden estar incompletes, tenir manques de determinats comportaments o contenir errors i/o 

soroll.  

 

Abans d’inserir les dades als algorismes d’aprenentatge automàtic és necessari aplicar un 

preprocessament per tal d’extreure la major quantitat d’informació a partir del menor número 

possible de dades.  

 

És important conèixer les següents branques de la lingüística espanyola: gramàtica, morfologia, 

sintaxis i semàntica per tal de comprendre correctament el funcionament del llenguatge i aplicar 

un preprocessament adient al text. 

 

Les tècniques de preprocessament que s’han utilitzat en el present projecte són les següents: 

• Eliminació dels  signes de puntuació i accentuació 

• Eliminació dels dígits 

• Transformació de tot el text a lletra minúscula 

• Eliminació de les stop-words de la llengua espanyola. A l’apartat 3.1.1 s’explica amb detall 

aquest concepte. 

• Stemming. A l’apartat 3.1.2. s’explica amb detall aquest concepte. 

 

Mitjançant l'eliminació dels signes de puntuació, accentuació i la transformació del text a lletra 

minúscula s'evita confondre paraules que per error o per normativa s'han redactat de manera 

diferent. Segons una computadora, "Automòbil" i "automobil" són paraules diferents, quan 

realment fan referència al mateix concepte. Al aplicar un preprocessament a aquestes dues 

paraules s'obté exactament la mateixa combinació de caràcters i la màquina pot processar-les com 
a iguals. 

3.1.1. Stop-words 

El terme stop-word fa referencia a les paraules més comuns d’una llengua que, generalment, no 

tenen significat per si soles, sinó que acompanyen o modifiquen el significat d’altres. Aquest 

conjunt de paraules està conformat per preposicions, pronoms, adverbis, articles i fins i tot alguns 

verbs. 
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Segons la tasca que es vulgui realitzar és recomanable considerar les stop-words o no. En el cas 

en que l’ordre de les paraules no tingui importància aquest conjunt de paraules no és rellevant. 

Tot i això, l’article Stamators (2011) demostra que en tasques on l’ordre de les paraules és 

considerat, les stop-words poden capturar algunes similituds sintàctiques. 

La biblioteca NLTK, descrita a l'apartat 3.8, incorpora una llista de les stop-words més comuns 

de 21 llengües diferents, entre elles l’espanyola, que conté un total de 313 paraules. A continuació, 

a la Taula 3-1 es mostra la llista de les 50 stop-words més emprades en la llengua espanyola. 

Taula 3-1: Llista de les 50 stop-words més freqüents 

1. de 11. las 21. como 31. esta 41. donde

2. la 12. por 22. más 32. entre 42. quien

3. que 13. un 23. pero 33. cuando 43. desde

4. el 14. para 24. sus 34. muy 44. todo

5. en 15. con 25. le 35. sin 45. nos

6. y 16. no 26. ya 36. sobre 46. durante

7. a 17. una 27. o 37. también 47. todos

8. los 18. su 28. este 38. me 48. uno

9. del 19. al 29. sí 39. hasta 49. les

10. se 20. lo 30. porque 40. hay 50. ni

3.1.2. Morfologia 

La morfologia és la branca de la lingüística que estudia les regles que regeixen l'estructura interna 

dels mots. Els mots poden ser dividits en morfemes, que són les unitats mínimes dotades de 

significat.  

Es distingeixen dos tipus de morfemes: els morfemes lèxics i els morfemes gramaticals. Els 

morfemes lèxics són aquells on rau el significat central, que és comú a totes les paraules de la 

mateixa família lèxica. En canvi, els morfemes gramaticals, són aquells que aporten únicament 

relacions gramaticals i que serveixen per modificar el significat d'altres morfemes. 

En el preprocessament del text existeix una tècnica molt comú anomenada stemming, que 

consisteix en extreure els morfemes lèxics, també anomenats lexemes, de les paraules i eliminar 

els morfemes gramaticals per tal de mantenir la unitat de significat principal. NLTK incorpora 

una eina anomenada Snowball Stemmer que permet realitzar aquesta tasca òptimament en 
textos redactats en espanyol.  

A continuació, a la Taula 3-2, es mostren diferents exemples del resultat que s'obté al emprar 

Snowball Stemmer en diferents paraules: 

Taula 3-2: Paraula original i lexema 

Paraula original Lexema 

casa cas 

automovilismo automovil 

vendedores vendedor 
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3.2. Encoding 

Els models d'aprenentatge automàtic centrats en el procés del llenguatge natural no entenen el 

text en brut; el text ha de ser convertit a vectors o tensors per tal de poder mantenir la informació 

(features) de les dades. A aquest procés se l'anomena extracció de features o feature encoding. 

Existeixen diferents tècniques per extreure els features del text i representar-los. En el present 

projecte s'han considerat dos dels mètodes més populars: bag-of-words i word-embedding. 

Bag-of-words 

Una bag-of-words és un tipus de representació del text que permet crear un vocabulari de paraules 

presents en els documents i determinar el número d'ocurrències d'aquestes en cadascun d'ells.  

S'anomena bag-of-words perquè qualsevol informació sobre l'estructura de les paraules en el 

document es descarta, posant-ho tot en una bossa imaginaria de termes barrejats. El mètode només 

es centra en si les paraules conegudes apareixen en el document. 

Word embedding 

El mètode word-embedding consisteix en transformar les paraules o conjunts de paraules, que a 

nivell matemàtic són dades desestructurades, a vectors que són capaços de capturar el context 

d'una paraula en un document, la similitud semàntica i sintàctica i diferents relacions amb altres 

paraules. Les paraules que comparteixen contexts similars tenen uns embeddings semblants 

(Mikolov et al. 2013) 

La dimensió del vector pot variar segons l'algorisme que s'utilitzi. Generalment, s'ha d'especificar 

la dimensió del vector a generar com a paràmetre de configuració de l'algorisme. Un word-
embedding de major dimensió té la capacitat de capturar relacions més estretes entre les paraules, 

però l'algorisme que el genera requereix una base de dades major per a un funcionament òptim 

(Mikolov et al. 2013) 

3.2.1. Count Vectorizer 

És un mòdul incorporat a la llibreria de Scikit-learn que permet transformar text a una matriu de 

dues dimensions on cada columna de la matriu representa una paraula del vocabulari, cada fila un 

dels documents i cada cel·la indica si la paraula apareix o no al títol. Les cel·les poden ser 

configurades de tal manera que puguin contenir un número enter (configuració anomenada 

countbased) o binari (configuració anomenada binary). El número enter representa la quantitat de 

cops que la paraula apareix en el document, mentre que en el cas dels termes binaris, es mostra 

un 1 si la paraula apareix o un 0 en el cas contrari. 

El mòdul es configura a partir del vocabulari que es requereixi. D'aquesta manera, quan es vulgui 

codificar un text, aquest serà transformat a una matriu de dues dimensions a partir del 

vocabulari prèviament determinat. 

A continuació, es mostra un exemple de com funciona CountVectorizer  amb els números de les 

cel·les configurats com a enters. S'ha escollit  el següent text pertanyent a un hipotètic 

document: “Plou poc però quan plou plou prou". La Taula 3-3, mostra la idea teòrica per tal de 

visualitzar millor el funcionament del mòdul. Realment, les paraules són transformades en 

números que representen l'índex posicional en la matriu. A la Taula 3-4, es pot observar com 

actua a la pràctica el mòdul. 
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Taula 3-3: Idea teòrica funcionament Count Vectorizer 

Índex Plou plou poc però quan prou 

Document1 1 2 1 1 1 1 

 

Taula 3-4: Funcionament pràctic CountVectorizer 

Índex 0 1 2 3 4 5 

Document 1 2 1 1 1 1 

 

Noti's que sense l'aplicació d'un mínim preprocessament en el text es diferencien les paraules 

"Plou" de "plou", quan realment fan referència al mateix mot. 

 

Aquest mètode és una manera senzilla i potent de representar els features per a tasques 

d’aprenentatge automàtic. No obstant, CountVectorizer només te en compte la freqüència 

d’aparició de les paraules en un únic document però no considera la freqüència d’aparició dels 

mots en un conjunt de documents.   

 

CountVectorizer té diferents paràmetres que poden ser ajustats i que permeten una millor actuació 

segons les dades que es vulguin transformar. Els paràmetres més significatius, i que s'han ajustat 

en el present projecte, són:  

 

1. min_df: L’objectiu d’aquest paràmetre és ignorar les paraules que tenen poques aparicions, 

que poden ser menyspreables i que es podrien qualificar com a soroll. 

En comptes de considerar el total d’aparicions d’una paraula (term frequency), min_df es 

centra en quants documents contenen el terme (document frequency). Aquest paràmetre pot 

ser especificat com a un número enter o un número racional que representa la proporció de 

documents (ex. 0.1 significa que s’ignorin les paraules que apareguin en un 10% dels 

documents). 

2. max_df : A l’hora de generar la matriu de 2D, s’ignoren els termes que tenen una freqüència 

d’aparició major al número especificat. El paràmetre pot ser un número enter o un número 

racional. El número racional representa la proporció de documents (ex. 0.85 implicarà que 

s’ignorin les paraules que apareguin en el 85% dels documents).  

3. binary: Permet configurar CountVectorizer com a un mètode que no utilitza la quantitat 

d'aparicions de paraules/termes. Configurant aquest paràmetre com a True,  si un terme és 

present en un document, se li assignarà el número 1, i si no apareix se li assignarà un 0 

independentment de la seva freqüència d'aparició. Per defecte aquest paràmetre està 

configurat com a False. 

3.2.2. TF-IDF 

TF-IDF és l’acrònim de Term Frequency – Inverse Document Frequency. És una mesura 

numèrica que permet representar la rellevància d’una paraula dins d’un document i d’un conjunt 

de documents.  

 

El TF es determina per a cada paraula. Aquest valor és el número de cops que apareix una paraula 

en un document dividit pel número total de paraules que conformen el document:  
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𝑇𝐹𝑖,𝑗 =  
𝑛𝑖,𝑗

∑ 𝑛𝑖,𝑗𝑘 
(Eq. 3.1) 

L’IDF es calcula per a cada paraula. Aquest càlcul consisteix en fer el logaritme del número de 

documents dividit per el número de documents que contenen cada paraula.  

𝐼𝐷𝐹(𝑤) = log(
𝑁

𝑑𝑓𝑡
) (Eq. 3.2) 

Finalment, el TF – IDF és el producte del TF i de l’IDF: 

𝑤𝑖,𝑗 = 𝑇𝐹𝑖,𝑗 · 𝐼𝐷𝐹(𝑤) (Eq. 3.3) 

A l’aplicar TF-IDF sobre un document, es genera una matriu del tipus sparse. El propòsit d’aquest 

tipus de matriu és estalviar una quantitat substancial d’espai per a un corpus i un vocabulari de 

gran mida. La matriu generada conté els valors TF-IDF de cada paraula. Aquest valor augmenta 

proporcionalment al número de cops que una paraula apareix en un document, però és compensat 

per la freqüència de la paraula en el conjunt de documents. D’aquesta manera se li donen molta 

importància a les paraules que apareixen molts cops en un únic document i no tanta a les paraules 

que apareixen molts cops en tots els documents. 

3.2.3.  Word2Vec 

Word2Vec (W2V) és un model que va ser creat per Google l’any 2013 i que està implementat en 

la biblioteca gensim. La finalitat principal del model és calcular i generar word-embeddings.  

Essencialment, aquest algorisme agafa com a dades d’entrada el corpus de text, crea un vocabulari 

a partir de les paraules que conformen el corpus i genera un espai vectorial on totes les paraules 

úniques del vocabulari són transformades a vectors i representades en l’espai vectorial de tal 

manera que les paraules que comparteixen contexts comuns en el text s’ubiquen més a prop les 

unes de les altres. 

Hi ha dues arquitectures de models diferents que poden ser configurades en el Word2Vec per tal 

de realitzar els embeddings: 

1. CBOW Model

2. Skip-gram Model

La arquitectura del model CBOW intenta predir la paraula actual basant-se en les paraules 

circumdants (paraules de context). L’ordre de les paraules circumdants no influeix en la predicció. 

En canvi, en l’arquitectura del model Skip-gram, el model utilitza la paraula actual per predir les 

paraules circumdants. En aquesta configuració, el model li dona més importància a les paraules 

properes que a les paraules més distants.

L’arquitectura emprada en el present projecte ha estat la CBOW, que segons els autors del model 

és més ràpida que Skip-gram. 

Per tal de poder realitzar el mapeig de cada paraula al multi-espai dimensional, primer de tot, 

s’ha de disposar d’un conjunt de paraules que conformin el vocabulari en el qual es basa el 

model. En el cas del present projecte, el vocabulari s'ha generat a partir de les paraules 

preprocessades del corpus dels documents de la base de dades. Un cop generat el vocabulari, 

s'inicialitza el model Word2Vec, se li  insereix el 
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vocabulari, de tal manera que es genera un vector per a cadascuna de les paraules. Finalment, 
s'han ajustat els següents paràmetres de l'algorisme:

1. Size : Determina la dimensió del vector de cada paraula. Com més gran és el valor major és

el temps de computació

2. Min_count: Mínima freqüència d’aparició d’una paraula per tal de ser considerada.

3. Window: Número de paraules properes a la paraula a codificar que es consideren com a

context

4. Workers: Número de fils d’execució

Per a realitzar una extracció dels features òptima mitjançant aquest mètode, és necessari que les 

paraules dels documents dels quals es volen extreure els features siguin filtrades segons si 

pertanyen al vocabulari del model. Un cop aplicat el filtre, es poden associar les diferents paraules 

als seus vectors corresponents. 

En el cas que es vulgui obtenir un únic vector de features que englobi tota la informació d'una 

oració, es poden emprar dues tècniques. Una d'elles és calcular la mitjana aritmètica dels vectors 

de les paraules que conformen la oració. Segons Arora, Yingyul i Tengyu (2017) aquesta pràctica 

és simple i a la vegada una bona base de partida. Tot i això, tendeix a donar massa importància a 

paraules irrellevants, semànticament parlant. Per tal de solucionar aquest problema, els tres autors 

plantegen un nou mètode anomenat Smooth Inverse Frequency (SIF). Aquest mètode assigna un 

pes a cada paraula de cada oració a partir de l'expressió a/(a+p(w)) on a és un paràmetre que 

generalment es configura amb el valor 0,001 i p(w) és la freqüència estimada d'aparició d'una 

paraula en el corpus de referència. Un cop assignats els pesos a les paraules, es calcula la mitjana 

ponderada dels word-embeddings de cada oració. Finalment, es calcula el component principal 

de l'embedding resultant de les oracions i s'eliminen les seves projeccions en el seu component 

principal. D'aquesta manera s'elimina la variació relacionada amb la sintaxis i la freqüència que, 

semànticament parlant, és menys irrellevant. És a dir, que paraules que apareixen amb molta 

freqüència perden importància i en guanyen les que contribueixen més a la semàntica de la oració. 

3.2.4. Multilingual Universal Sentence Encoder 

Multilingual Universal Sentence Encoder (MUSE) és un model d’encoding desenvolupat per 

Google l’any 2019, basat en una xarxa neuronal CNN. Aquest mòdul està preentrenat en 16 

idiomes diferents, entre ells l’espanyol, i està disponible gratuïtament gràcies a la biblioteca 

TensorFlow Hub. 

Els mòduls preentrenats de Tensorflow Hub poden ser concebuts com a caixes negres, on no cal 

entendre com s'ha configurat prèviament el model però si quin és l'output que es genera. Aquest 

tipus de mòduls són extremadament útils ja que permeten realitzar una tasca sense necessitat de 

disposar d'una gran base de dades ni d'invertir diners i temps per al seu ajustament. 

MUSE permet associar elements del llenguatge natural, com ara frases, a vectors que capturen la 

majoria de la informació semàntica. D’aquesta manera, cada element pot ser representat com un 

únic punt en un espai vectorial. L’objectiu del model és ser capaç de representar l’element perdent 

la menor quantitat d’informació possible. 

La gran majoria dels models de generació d’embeddings públics han estat preentrenats en un 

llenguatge específic mentre que MUSE ha estat entrenat simultàniament en diferents idiomes 

utilitzant una tècnica d’aprenentatge profund anomenada “Multi-task Dual-Encoder Model”. 

L’avantatge que això proporciona és que poden ser comparades oracions de diferents llenguatges 
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utilitzant el seu encoding, ja que els vectors obtinguts es troben en el mateix espai vectorial 

generat pel model. 

A diferència dels word-embeddings clàssics, com ara Word2Vec, MUSE és més potent ja que és 

capaç de transformar a vectors directament oracions o paràgrafs sencers sense necessitat d’un 

pas entremig (Cer et al. 2018). Les representacions vectorials resultants són matrius de dimensió 

512. 

3.3. Anàlisi exploratori de les dades 

Entendre els resultats obtinguts a partir de l’aplicació dels algorismes d’extracció de features pot 

arribar a ser una tasca complicada. És per aquest motiu que es tracten les dades estadísticament  

per tal d’extreure la major quantitat d’informació possible. Una de les tècniques més utilitzades 

és l’anàlisi de components principals o també anomenat PCA (Principal Component Analysis). 

3.3.1. Anàlisi de components principals (PCA) 

L’anàlisi de components principals consisteix en un mètode que permet descriure el conjunt de 

dades en funció d’unes noves variables no correlacionades entre elles, reduint d’aquesta manera 

la dimensió del conjunt de dades a un nou espai vectorial, format per uns vectors que maximitzen 

la variància. 

Per entendre millor com funciona aquest mètode, imaginar que es disposa d’un conjunt de dades 

de dues dimensions (alçada i pes). Aquestes dades poden ser representades com a punts en un pla. 

Ara bé, si l’objectiu fos extreure la variància, el PCA permet trobar un nou sistema de coordenades 

on cada punt tindrà uns nous valors. Els eixos del nou sistema són combinacions de les dades 

inicials, alçada i pes, que s’anomenen “principal components” que maximitzen la variància. A 

continuació, es mostra un exemple de la representació d’aquest hipotètic conjunt de dades de dues 

dimensions a partir de les dades alçada i pes (Il·lustració 3-1) i la representació gràfica que 

s’obtindria després de l’aplicació del PCA (Il·lustració 3-2). 

Il·lustració 3-1: Representació dades hipotètiques 2D 
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Il·lustració 3-2: Representació PCA dades hipotètiques 2D 

 
El número de components principals, és el número de variables en les que es descriu el conjunt 

de dades, que a la vegada és el número de dimensions de l’espai vectorial on es representen. En 

el cas de les dades obtingudes després de l’aplicació dels algorismes d’extracció de features, s’ha 

decidit configurar el número de components principals en 2 per tal de poder representar 

gràficament els resultats en dues dimensions. Els resultats obtinguts de l'aplicació del PCA en 

cadascun dels mètodes d'encoding es troben a l'apartat 5.1. 

3.4. Aprenentatge automàtic supervisat 

Tal i com es comenta a l'apartat 2.1, una de les tasques a realitzar en el present projecte és la de 

classificar un document en una de les següents categories possibles: automòbil, mecànica de 

fluids, electrònica i biomedicina. Aquesta categoria es determina mitjançant algorismes 

d'aprenentatge automàtic supervisats de classificació. 

 

La classificació de documents és una de les aplicacions més utilitzades en el món del 

processament del llenguatge natural. Els algorismes d'aprenentatge automàtic permeten deduir 

l'etiqueta o categoria d'unes dades mai analitzades a partir dels patrons i associacions presents en 

les dades que se li insereixen o també anomenades, dades d'entrenament.  

 

Si un algorisme és ajustat amb totes les dades de les que es disposa i es comprova el seu 

funcionament amb les mateixes, l'algorisme només haurà de repetir el que ha après i funcionarà a 

la perfecció. No obstant, pot fallar a l'hora de predir qualsevol altre tipus de dada que no hagi vist 

en la seva fase d'ingestió, desconeixent-se quina és la precisió real de l'algorisme. A aquesta 

situació se l'anomena overfitting i s'ha d'evitar per tal d'obtenir uns resultats que mostrin la realitat 

de l'actuació de l'algorisme. 

3.4.1. Divisió del conjunt de dades 

Una bona pràctica per tal d'evitar l'overfitting és dividir el conjunt de dades del que es disposa en 

dos grups: un conjunt d'entrenament i un conjunt de test. Els dos grups han d'estar prèviament 

classificats per tal de saber quina categoria es correspon a cadascuna de les dades. D'aquesta 

manera, l'algorisme pot aprendre a partir del conjunt d'entrenament les associacions corresponents 

per tal de llençar prediccions sobre el conjunt de test. Un cop obtingudes les prediccions, es 

comparen amb la realitat i s'analitza la precisió de l'algorisme.  
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Els models ajusten els seus paràmetres interns en funció de les dades que se li insereixen. Per a 

millorar i monitoritzar l'ajustament dels paràmetres interns dels algorismes, s'utilitza un 

subconjunt de les dades d'entrenament que s'anomena conjunt de validació.  

 

La divisió del conjunt de dades en entrenament i test és aleatòria. En alguns casos, quan la base 

de dades està formada per un conjunt d'elements on la proporció de categories no és la mateixa, 

les dades d'entrenament poden diferir en gran mesura respecte a les de test. Si succeís això, 

l'actuació de l'algorisme podria acabar sent errònia. Una solució a aquest problema, és una tècnica 

anomenada K-fold cross-validation (K-fold CV com a abreviatura), que funciona de la següent 

manera: 

 

1. Es separa el conjunt d'entrenament en K grups, també anomenats folds, on K és un valor que 

s'especifica prèviament.  

2. Per a cada grup únic generat: 

a. Es tria el grup com a subconjunt de validació 

b. Els grups restants passen a formar part d'un subconjunt d’entrenament 

c. S’entrena el model escollit a partir del subconjunt d’entrenament i s’avalua en el 

subconjunt de validació.  

d. Es mantenen els resultats obtinguts de l'avaluació i es descarta el model 

3. Finalment, es determina la precisió del model a partir de la mitja de les avaluacions 

computades. La funció que s’utilitza és cross_val_score 

 

A continuació, la Il·lustració 3-3 es mostra un exemple de funcionament de la tècnica K-Fold 

CV amb 5 folds. 

 

 

 
Il·lustració 3-3: K-fold Cross Validation amb 5 fold 

Tal i com es pot observar, el conjunt de test no s'utilitza fins a l'avaluació final, on ja s'han 

ajustat tots els paràmetres i es pot tenir una idea de com funcionarà l'algorisme. 
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3.4.2. Ajustament dels hiper-paràmetres  

Segons la tasca que es vulgui realitzar, els algorismes d'aprenentatge automàtic s'ajusten de 

diferent manera. Hi ha dues variables presents als algorismes que es modifiquen, aquestes són: 

els hiper-paràmetres i els paràmetres. Els hiper-paràmetres són variables de configuració externes 

al model, que no poden ser estimades de les dades, i que han de ser establertes manualment abans 

que d'inserir cap dada. En canvi, els paràmetres dels algorismes són variables de configuració 

interna que s'ajusten un cop el model és entrenat amb les dades. 

De primeres, no es poden conèixer els millors valors per a els hiper-paràmetres en un problema 

donat. Es poden utilitzar normes generals, copiar valors utilitzats en altres temes o buscar el millor 

valor per prova i error. Quan un algorisme d’aprenentatge automàtic s’ajusta per a un problema 

específic, essencialment, s’estan ajustant els hiper-paràmetres per descobrir els paràmetres 

interiors del model que donen els millors resultats. 

 

Els models poden tenir molts hiper-paràmetres i trobar-ne la millor combinació pot convertir-se 

en un problema feixuc si s’ha de fer manualment. Els hiper-paràmetres que s’han ajustat per a 

cada model han estat els que tenen més influència en el seu comportament. És important tenir en 

compte que un major número de hiper-paràmetres ajustats implica un major temps de computació. 

 

A dia d’avui, existeixen molts algorismes per a optimitzar la configuració dels hiper-paràmetres. 

El mètode que s’ha utilitzat en aquest projecte ha estat GridSearch.  

Grid Search 

 

Grid Search és un mètode que permet ajustar els hiper-paràmetres de manera que es construeix i 

s’avalua metòdicament un model per a cada combinació de paràmetres d’un algorisme especificats 

prèviament en una quadrícula. 

 

Per exemple, suposar que es disposa d’un model X que té tres hiper-paràmetres, B1, B2 i B3. En el 

mètode de GridSearch, primer de tot, es defineixen els rangs de valors per a cada hiper-paràmetre.  

 

La definició dels rangs pot realitzar-se a partir de taules de valors: 

• B1 = [0.85,0.9,0.95] 

• B2 = [0,1,3,4] 

• B3 = [1002,1005] 

El rang de valors que es defineix per a cada hiper-paràmetre ha de ser legítim amb la seva 

configuració específica. És a dir, que si un hiper-paràmetre requereix que els valors siguin nombres 

enters, no es poden especificar nombres reals. 

 

GridSearch crearà diferents versions del model X a partir dels diferents rangs dels hiper-paràmetres 

que s’han definit. D’aquesta manera, recorrerà totes les combinacions intermèdies mostrant 

finalment, la combinació d’hiper-paràmetres que conclou en uns millors resultats. 

 

GridSearch permet utilitzar K fold CV per tal d’obtenir uns resultats més robustos. 
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3.5. Models d'aprenentatge automàtic supervisats 

Diferents models d'aprenentatge automàtic supervisats han estat provats abans d'escollir el 

definitiu. Ha sigut necessari realitzar un ajustament dels hiper-paràmetres de cada model i utilitzar 

diferents mètodes d'extracció de features per tal d'arribar a obtenir la configuració òptima que 

permet resoldre la tasca de classificació de documents en diferents categories.  

 

Tots els models que s'han utilitzat estan incorporats a la biblioteca scikit-learn i són alguns dels 

més comuns per a tasques de classificació basades en problemes de processament del llenguatge 

natural. 

3.5.1. Multinomial Naive Bayes  

Multinomial Naive Bayes (MNB) és un model de classificació que implementa l’algorisme de 

Naive Bayes en dades de distribució multinomial. Generalment, s’utilitza com a base de partida 
en problemes del classificació de documents, com per exemple, el filtrat d’spam. 

 

Per a la utilització d’aquest algorisme és necessari disposar d’un conjunt de dades que presenti 

una distribució multinomial. En estadística una distribució multinomial és aquella on cada succés 

conclou en un únic resultat dins d’un número finit N dels possibles resultats. 

 

A l'hora d'aplicar l'algorisme es realitzen dues suposicions: 

1. Es pressuposa que cap parell de features son dependents. 

2. A cada feature se li assigna la mateixa importància. Cap dels atributs és considerat irrellevant 

i s'assumeix que contribueixen equitativament al resultat 

 

La distribució multinomial normalment requereix comptadors de features en números enters, com 

ara els obtinguts a partir de CountVectorizer. No obstant, a la pràctica, comptadors de features 

amb números racionals positius, com ara els obtinguts a partir de TF-IDF també poden funcionar. 

 

L’hiper-paràmetre més significatiu per a l’actuació d’aquest model és l’alpha i implica una 

suavització o no de les dades. L’alpha pot ser configurada en un valor entre 0 o 1. Les alphes >=  

0, impliquen que es tinguin en compte característiques que no s’han vist en les dades 

d’entrenament i evita probabilitats de zero en càlculs posteriors, mentre que en alpha = 1 no. 

3.5.2. Support Vector Machine Linear 

Support Vector Machine linear (SVM linear) és un algorisme utilitzat en problemes 

d’aprenentatge supervisat que permet trobar un hiperplà en un espai d' N dimensions (on N és el 

nombre de classes) que permet classificar les dades. 

 
Als hiperplans se’ls anomena també vectors de suport i es basen en els punts més propensos a 

canviar. D’aquesta manera, es crea un vector que defineix els límits entre les diferents categories. 

 

A continuació, a la Il·lustració 3-4, es presenta un problema on existeixen dues categories. En 

aquest cas, hi ha varis plans possibles de color verd que poden ser triats per a diferenciar 

cadascuna de les classes. 
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Il·lustració 3-4: Representació dels possibles hiperplans en un problema amb dues possibles categories. Recuperat de: 

https://towardsdatascience.com/svm-feature-selection-and-kernels-840781cc1a6c 

No obstant, l’objectiu dels vectors de suport és trobar el pla que tingui un marge màxim, és a dir, 

que la distància sigui la màxima possible entre els punts de dades més propensos a canviar 

d’ambdues classes. A la  Il·lustració 3-5 es mostra l’hiperplà òptim pel cas del problema de dues 

categories. 

 

 

 
Il·lustració 3-5: Representació de l'hiperplà òptim en un problema amb dues possibles categories. Recuperat de: 

https://towardsdatascience.com/svm-feature-selection-and-kernels-840781cc1a6c 

Quan una nova dada és analitzada per l’algorisme, primer és representada en l’espai vectorial i 

després és classificada en una categoria o una altre segons la regió de separació creada pels vectors 

de suport.   

 

Aquest mètode té dos hiper-paràmetres a ajustar: 

 

1. Paràmetre C: Permet determinar quanta importància s’ha de donar als punts de dades 

individuals. Quant major sigui aquest paràmetre més importància es donarà als punts 

individuals (menor regularització), mentre que, a menor valor del paràmetre C, major serà 

la tolerància a errors individuals (major regularització). 

2. Tipus de kernel: Pot ser lineal, polinòmic o radial. 
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3.5.3. Random Forest 

Per entendre bé com funciona aquest algorisme cal definir abans que és un arbre de decisió. Un 

arbre de decisió és un model de predicció que al inserir-li un conjunt de dades crea un diagrama 

de normes de classificació, on cada branca representa el resultat d’una prova i cada node 

representa la decisió presa.  

 

Random Forest és un model que combina un número elevat d’arbres de decisió que operen com 

un conjunt. Cada arbre individual acaba predient una classe i la classe amb més quantitat de 

prediccions es converteix en la predicció definitiva del model Random Forest.  

 

Aquest algorisme té dos hiper-paràmetres a ajustar: 

1. n_estimators: Determina el número d’arbres de decisió en que es basarà el model 

2. max_depth: Màxim número de nivells en cada arbre de decisió 

3.5.4. K Nearest Neighbors 

El funcionament  d’aquest mètode de classificació supervisada consisteix en trobar un número 

predefinit (K) d’objectes que estiguin a la distància més propera d’un nou punt a estudiar. La 

distància pot ser pràcticament qualsevol mesura mètrica. Tot i això, generalment, s’utilitza la 

distància euclidiana, que és la que s’ha emprat en el present projecte. KNN assumeix que els 

elements similars són pròxims entre ells. 

 

És un algorisme simple que permet desenvolupar tant tasques de classificació com de regressió. 

És fàcil d’implementar i d'entendre però té un inconvenient, a mesura que el conjunt de dades 

augmenta la velocitat de l’algorisme disminueix considerablement. 

 

El paràmetre més influent d’aquest algorisme a configurar és la K, que és el número de veïns a 

considerar pel model. 

 

A continuació, a la Il·lustració 3-6, es mostra un exemple on es pot observar com actua el model 

KNN. El cercle verd és l’element que es vol classificar. Si es considera una K=3, el cercle és 

classificat com a triangle, ja que dels 3 elements més pròxims dos d’ells són triangles. Si la K=5 

el cercle és classificat amb la categoria de quadrat, ja que dels 5 elements més pròxims tres són 

quadrats i dos triangles.  

 

 

 
Il·lustració 3-6: Distribució espacial d'un conjunt de dades amb dues possibles categories. Recuperat de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/K vecinos m%C3%A1s pr%C3%B3ximos  
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3.5.5. Regressió Logística Multinomial 

És un mètode que generalitza la regressió logística a un problema de més de dues categories o 

classes possibles. La funció que s’utilitza per a realitzar aquesta tasca és la funció Softmax, que 

permet calcular les probabilitats de distribució d’un esdeveniment per sobre dels “n” possibles 

esdeveniments. 

La funció Softmax calcula la probabilitat de cada possible classe objectiu respecte totes les classes 

possibles. El rang de probabilitats predites es troba comprès entre 0 a 1. La suma de totes les 

probabilitats serà igual a 1. La classe predita serà la que tingui una probabilitat més propera a 1. 

A continuació, es mostra l’expressió matemàtica de la funció Softmax: 

𝐹(𝑋𝑖) =  
𝐸𝑥𝑝(𝑋𝑖)𝑖=0,1,2,…,𝑘

∑ 𝐸𝑥𝑝 (𝑋𝑗)𝑘
𝑗=0

(Eq. 3.4) 

Aquest algorisme presenta dos hiper-paràmetres significatius a ajustar: 

• Paràmetre C: Permet determinar quanta importància s’ha de donar als punts de dades

individuals. Quant major sigui aquest paràmetre més importància es donarà als punts

individuals (menor regularització), mentre que, a menor valor del paràmetre C, major serà

la tolerància a errors individuals (major regularització).

• Solver: Algorisme que s'utilitza per a resoldre el problema. Per a tasques de més de dues

categories, les opcions possibles són: newton-cg, lbfgs, sag i saga.

3.6. Mètriques de similitud 

La similitud entre dos documents de text és una tasca que consisteix en determinar la proximitat 

que hi ha entre els dos objectes d'estudi considerant tant la similitud lèxica com semàntica. Dos 

documents poden ser molt semblants i no tenir cap paraula en comú. És per aquest motiu que són 

necessàries tècniques que permetin capturar el context de les oracions o paràgrafs. 

Els mecanismes que permeten capturar el lèxic i la semàntica del text  en un format idoni (vectors 

o tensors) en tasques d'aprenentatge automàtic són els encoders, descrits a l'apartat 3.2 del 

present projecte.

Al disposar de les representacions dels documents com a vectors o tensors de features, és possible 

comparar-los entre ells i determinar si s'assemblen o no a partir de les mètriques de similitud. 

En aquest apartat s'explica el funcionament bàsic de les dues mètriques de similitud que s'han 

utilitzat en el present projecte. 

3.6.1. Word Mover's distance 

Word Mover's Distance (WMD) és un mètode que va ser introduït l'any 2015 a l'article From 

Word Embeddings to Document Distances per Matt Kusner.  El mètode està inspirat en el mètode 

clàssic Earth Mover's Distance (EMD). Segons Kusner, WMD mesura la dissimilitud entre dos 

documents de text com la quantitat mínima de distància que els word-embeddings d'un document 

han de "viatjar" per a arribar als word-embeddings de l'altre document. És a dir, es calcula la 

distància mínima acumulativa que haurien de desplaçar-se totes les paraules corresponents a un 

document per tal de coincidir amb les paraules del document amb el que s'està comparant. A 

menor distància computada per WMD major és la similitud entre documents. 



Sistema de detecció de plagi en documents mitjançant intel·ligència artificial 

29 

La mètrica WMD no té hiperparàmetres a ajustar i és senzilla d'implementar. La biblioteca 

Gensim inclou aquesta mètrica i permet utilitzar-la a partir dels word-embeddings generats per 

l'algorisme Word2Vec. Per a una millor actuació de la mètrica és recomanable normalitzar els 

vectors. 

3.6.2. Cosine Similarity 

Cosine similarity és una de les mètriques més comuns utilitzades per a determinar la similitud de 

documents independentment de la seva mida. Aquest mètode permet calcular el cosinus de l'angle 

format entre dos vectors no nuls projectats en un espai multi-dimensional a partir del producte 

escalar. Dos vectors amb la mateixa orientació tenen una similitud de 1, ja que l'angle format 

entre ells dos és de 0º. Dos vectors orientats 90º tenen una similitud de 0 mentre que dos vectors 

totalment oposats entre ells tenen una similitud de -1. 

Quan es representen els vectors en el multi-espai dimensional, on cada dimensió es correspon a 

una paraula o oració del document, cosine similarity és capaç de capturar la orientació 

(l'angle) dels documents i no la magnitud. Segons Prabhakaran (2018), l'avantatge que 

proporciona aquesta mètrica és que permet detectar similitud entre documents que han estat 

catalogats com a "no semblants" a partir d'altres mètodes, com per exemple la distància 

Euclidiana. Aquest fet es deu a que independentment de la mida dels documents, els vectors 

associats a les paraules o oracions poden tenir un angle molt petit entre ells. 

3.7. Mètriques d'anàlisi de resultats 

Les mètriques d’avaluació que s’han utilitzat per a l'actuació de cada algorisme d'aprenentatge 

supervisat han estat l’accuracy i la matriu de confusió. L’accuracy és una mètrica que determina 

el tant per cent d’elements ben classificats respecte al total. Aquest valor es calcula de la següent 

manera: 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑟
(Eq. 3.5) 

La matriu de confusió és una eina que permet visualitzar i entendre l’actuació d’un algorisme 

d’aprenentatge supervisat. Cada columna de la matriu representa la classe predita mentre que cada 

fila de la matriu representa la classe real. A la diagonal de la matriu es poden observar les classes 

que s’han predit correctament. Aquesta mètrica permet observar la tendència que té el sistema a 

confondre les classes entre elles. La disposició de les classes en les matrius de confusió que s'han 

obtingut és la que es pot observar a la Taula 3-5: 

Taula 3-5: Disposició de cel·les de la matriu de confusió 

Automòbil Biomedicina Electrònica Mecànica fluids 

Automòbil M11 M12 M13 M14 

Biomedicina M21 M22 M23 M24 

Electrònica M31 M32 M33 M34 

Mecànica fluids M41 M42 M43 M44 
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3.8. Tecnologies utilitzades 

El codi en el que es basa el sistema de detecció de plagi creat s'ha redactat en el llenguatge de 

programació Python, en la seva versió 3.6. El motiu de la tria d'aquest llenguatge ha estat el 

coneixement i l'experiència en el seu ús. A més, és un llenguatge de codi obert que proporciona 

un gran enfoc per a la programació orientada a objectes i disposa d'una comunitat activa que 

centra gran part dels seus esforços en la creació de funcionalitats i biblioteques per a solucionar 

problemes matemàtics i estadístics especialitzats en el tractament de les dades i l'aplicació 

d'algorismes d'aprenentatge automàtic.  

 

A continuació, es llisten i es descriuen les biblioteques que s'han emprat per desenvolupar el 

sistema de detecció de plagi creat: 

• Pandas: Biblioteca incorporada a Python formada per diferents funcions que permeten 

manipular i analitzar dades. Pandas està dissenyada per manipular, agregar i visualitzar dades 

ràpidament. Es caracteritza per les seves dues estructures de dades: Series i DataFrame. 

Series permet emmagatzemar dades en una dimensió mentre que DataFrame ho fa en dues. 

• Numpy: Biblioteca incorporada a Python que proporciona diverses funcions i mètodes 

matemàtics que admeten matrius de grans dimensions.  

• Gensim: Biblioteca incorporada a Python per modelar temes, indexar documents i 

determinar similituds en grans corpus. Està focalitzada al processament del llenguatge 

natural i la recuperació d'informació. 

• Matplotlib: Biblioteca incorporada a Python per a la visualització i personalització ràpida de 

dades en gràfics, histogrames,  gràfics circulars i altres tipus de figures professionals.  

• NLTK: Plataforma per crear programes en Python que treballen amb el llenguatge humà. 

Incorpora llibreries per a la classificació, separació de paraules (tokenization) i stemming 

entre d'altres. 

• Scikit-learn: Biblioteca incorporada a Python centrada en l'aprenentatge automàtic. 

Incorpora diferents algorismes i funcions per a resoldre problemes d'anàlisi i mineria de 

dades. 

• Pickle: Mòdul que incorpora protocols binaris per serialitzar algorismes d'aprenentatge 

automàtic i guardar el format serialitzat a un arxiu per a la seva posterior deserialització i ús 

per a realitzar noves prediccions. 

• Glob: Mòdul que s'utilitza per obtenir arxius i rutes que coincideixen amb un patró 

especificat.  

• TensorflowHub: Llibreria que permet la publicació i l'ús de parts reutilitzables de models 

d'aprenentatge automàtic.  
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4. Metodologia

En aquest capítol s'explica detalladament la metodologia que s'ha seguit per tal de crear un sistema 

de detecció de plagi que permeti determinar un índex de similitud que representi el percentatge 

total de semblança d'un nou document a analitzar respecte a un conjunt de documents d'una base 

de dades.  

Comparar el nou document a analitzar amb totes les dades presents a la base de dades és una 

pèrdua de temps i de capacitat computacional. Per evitar aquesta realitat, s'ha decidit emprar una 

metodologia dividida en dos passos (Hussain i Asif 2015): inicialment,  es classifica el document 

a analitzar en una de les quatre categories possibles (automòbil, mecànica de fluids, biomedicina 

o electrònica) mitjançant un algorisme d'aprenentatge automàtic supervisat. Posteriorment, es

calcula la similitud que té el document a analitzar respecte als documents de la base de dades que

tenen assignada la mateixa categoria que s'ha predit pel model de classificació. Com que els

documents que conformen cadascuna de les categories tenen un vocabulari propi, s'ha decidit

disposar d'un model de càlcul de similitud semàntica per a cada categoria.

A la Il·lustració 4-1, s'observa el diagrama de processos que segueix el sistema de detecció de 
plagi creat. En el diagrama es poden distingir tres blocs:  

• Creació de la base de dades i extracció del text

• Classificació de l'arxiu a analitzar en una de les quatre categories possibles

• Càlcul de l'índex de similitud semàntica

Il·lustració 4-1: Diagrama de processos del sistema 
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4.1. Base de dades 

El sistema de detecció de plagi del present projecte requereix una base de dades conformada per 

diferents documents redactats en espanyol que pertanyin a una de les següents quatre categories: 

automòbil, electrònica, mecànica de fluids i biomedicina.  

Una base de dades que compleixi totes les especificacions requerides no es troba fàcilment. És 

per aquest motiu que s'ha hagut de generar des de zero. Els documents que conformen la base de 

dades són treballs finals de grau corresponents a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est i de 

l'antiga Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona. Els treballs s'han 

descarregat del dipòsit UPCommons. 

Tots els documents descarregats són arxius .pdf. Aquests s'han anomenat exactament igual que 

els títols dels treballs que contenen i s'han classificat en una de les quatre categories possibles 

segons el tema que tracten. 

Un factor rellevant a tenir en compte a l'hora d'utilitzar o crear un conjunt de dades  per a un 

algorisme d'aprenentatge automàtic supervisat és que les diferents categories estiguin 

balancejades. És a dir, que el dataset contingui aproximadament la mateixa proporció de dades 

per a cada categoria, ja que d'aquesta manera s'evitarà estar esbiaixat. La distribució de 

documents segons la categoria de la base de dades que s'ha creat es pot observar-se a la 

Il·lustració 4-2: 

Il·lustració 4-2: Quantitat documents segons cada categoria 

A continuació, a la Taula 4-1 es mostra informació rellevant sobre la base de dades: 

Taula 4-1: Informació sobre la base de dades generada 

Número total de documents 79 

Número total de pàgines 8398 

Número total de paraules 1408062 

Número total d'oracions 56294 

Tipus d'arxiu dels documents .pdf 
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4.2. Extracció del text dels documents de la base de dades 

Per poder treballar amb el text contingut en els documents és necessari extreure'l d'ells. En alguns 

arxius .pdf que contenen text tipogràfic, la tasca d'extracció no es pot realitzar correctament 

mitjançant les biblioteques de Python degut algun tipus de corrupció del document. A més, un 

dels objectius del sistema a crear és la detecció de plagi en documents manuscrits. Per tal 

d'extreure el text de manera homogènia en ambdós casos, s'ha decidit utilitzar l'eina API AI Vision 

de Google. S'ha decidit que el contingut dels documents s'extregui en arxius .txt ja que Python 

permet treballar amb ells fàcilment.   

A continuació, a la Il·lustració 4-3 es mostra el procediment seguit per a l'extracció del text en 
els diferents tipus d'arxius que amb els que s'ha treballat: 

Il·lustració 4-3: Diagrama extracció de text a arxiu .txt 

L’extracció del text de cada document s’ha realitzat mitjançant l’API AI Vision de Google; una 

eina molt potent desenvolupada per Google que utilitza tecnologia de reconeixement òptic de 

caràcters (OCR) per tal de detectar text en imatges o arxius en més de 50 idiomes diferents. Segons 

el tipus d'arxiu que se li insereixi a l'API, l'extracció del text es realitza d'una forma o una altre. 

Si l'arxiu és del tipus .pdf, el text del document s'extreu automàticament a un arxiu JSON que 

inclou la informació de la pàgina, el bloc, el paràgraf, la paraula i la ruptura. Per defecte 

aquest arxiu JSON és emmagatzemat a un contenidor, prèviament especificat, de la 

plataforma cloud de Google, Google Cloud Platform (GCP). Un cop emmagatzemat l'arxiu 

JSON al contenidor, aquest és descarregat localment i processat mitjançant un script que 

permet extreure el text de l'arxiu JSON a un arxiu .txt que té el mateix nom que l'arxiu original. 

Si l'arxiu es del tipus .jpeg, .png8, .png24, .docx, .gif, .bmp, .webp, .raw o .ico; mitjançant 

l'execució d'un script localment, l'API d'AI Vision és capaç d'extreure el text directament en un 

document .txt sense necessitat d'haver de passar per GCP. 

El procediment de l'extracció del text ha estat aplicat un únic cop en els documents de la base 

de dades. D'aquesta manera s'ha obtingut un conjunt de 79 arxius .txt llestos per a ser 

utilitzats com a base de comparació. 

En el cas dels documents a analitzar, el procés haurà de ser executat cada cop que es vulgui 

detectar si hi ha hagut plagi o no. 

L'API d'AI Vision de Google no és una eina gratuïta, s'ha de pagar pels recursos utilitzats. Cada 

mes Google ofereix 1000 unitats gratis a processar. Les unitats són imatges, que en el cas dels 

documents són pàgines. Un cop superades les 1000 unitats processades, de les 1001 a les 5000000 

es cobra 1,5USD per cada paquet de 1000. De 5000001 a 20000000 el preu del paquet de 1000 

disminueix a 0,60 USD. 
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Segons la documentació de l'eina, es recomana tenir en compte que alguns formats d'imatge són 

del tipus "amb pèrdua" (per exemple, JPEG). Si es redueix la mida dels arxius dels formats amb 

pèrdua, es pot generar una degradació en la qualitat de la imatge, i en conseqüència, en l'exactitud 

de l'API. 

Per tal que l'eina pugui funcionar, les imatges han de tenir com a mínim 640x480 píxels i els documents a 
analitzar no poden superar els 20 MB de mida.

4.3. Documents plagiats generats 

Per tal de comprovar la veracitat de les similituds calculades pel sistema i determinar quina és la 

millor configuració encoder-mètrica de similitud s'han generat 24 documents. 

Per a cada categoria s'han creat 6 documents. Aquests s'han plagiat de 3 documents de la base de 

dades mitjançant les tècniques de copy-paste i paràfrasi. Per a cadascun dels tres documents de la 

base de dades que han estat plagiats, s'han creat dues variants, una amb més d'un 42% de plagi i 

l'altre amb menys. El percentatge real de plagi és conegut en cadascun dels documents creats. 

La Taula 4-2 mostra les característiques específiques de cada document plagiat generat. 

Cada categoria té dos documents manuscrits. Un amb un percentatge de plagi major que l'altre. 

Per tal de crear els documents manuscrits amb un percentatge de plagi menor a un 42% s'ha 

utilitzat el document manuscrit amb un percentatge major i s'han obviat algunes parts.

Taula 4-2: Característiques dels documents generats plagiats 

Doc Categoria Tipus de 

document 

 Mètode de 

plagi 

Núm. 

paraules 

totals 

Núm.  

paraules 

plagiades 

% 

real 

plagi 

Doc1.0 M.Fluids Tipogràfic Copy-paste 430 221 51,39 

Doc1.1 M.Fluids Tipogràfic Copy-paste 373 85 22,79 

Doc2.0 M.Fluids Tipogràfic Parafrasejar 253 168 66,40 

Doc2.1 M.Fluids Tipogràfic Parafrasejar 171 47 27,48 

Doc3.0 M.Fluids Manuscrit Copy-paste 244 114 46,53 

Doc3.1 M.Fluids Manuscrit Copy-paste 132 32 24,00 

Doc4.0 Electrònica Tipogràfic Copy-paste 298 240 80,54 

Doc4.1 Electrònica Tipogràfic Copy-paste 332 94 28,31 

Doc5.0 Electrònica Tipogràfic Parafrasejar 241 180 74,69 

Doc5.1 Electrònica Tipogràfic Parafrasejar 342 89 26,02 

Doc6.0 Electrònica Manuscrit Copy-paste 246 132 53,66 

Doc6.1 Electrònica Manuscrit Copy-paste 163 49 30,01 

Doc7.0 Automòbil Tipogràfic Copy-paste 247 148 58,06 

Doc7.1 Automòbil Tipogràfic Copy-paste 549 129 23,50 

Doc8.0 Automòbil Tipogràfic Parafrasejar 305 148 59,92 

Doc8.1 Automòbil Tipogràfic Parafrasejar 295 85 28,81 

Doc9.0 Automòbil Manuscrit Copy-paste 222 94 42,33 

Doc9.1 Automòbil Manuscrit Copy-paste 170 42 24,71 

Doc10.0 Biomedicina Tipogràfic Copy-paste 301 201 74,55 

Doc10.1 Biomedicina Tipogràfic Copy-paste 417 116 27,82 

Doc11.0 Biomedicina Tipogràfic Parafrasejar 351 233 66,39 
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Doc11.1 Biomedicina Tipogràfic Parafrasejar 307 89 28,99 

Doc12.0 Biomedicina Manuscrit Copy-paste 236 126 53,37 

Doc12.1 Biomedicina Manuscrit Copy-paste 113 43 38,05 

A continuació, es mostren dos exemples de fragments dels documents plagiats generats i els 

fragments originals dels documents de la base de dades. A la Il·lustració 4-4, es pot observar un 

paràgraf del Doc3.0 (manuscrit) que s'ha plagiat, mitjançant copy-paste, d'un fragment d'un dels 

documents corresponents a la categoria mecànica de fluids. El text original es mostra a la 

Il·lustració 4-5. 

Il·lustració 4-4: Paràgraf del Doc3.0 

Il·lustració 4-5: Fragment d'un document de la base de dades corresponent a la categoria mecànica de fluids 

La Il·lustració 4-6 mostra un paràgraf del Doc2.0 (tipogràfic) que s'ha plagiat parafrasejant un 

fragment d'un dels documents corresponents a la categoria mecànica de fluids. La Il·lustració 

4-7 mostra el text original a partir del qual s'ha basat el plagi.

Il·lustració 4-6: Paràgraf del Doc2.0  plagiat generat 

Il·lustració 4-7: Fragment d'un document de la base de dades corresponent a la categoria mecànica de fluids. 

Els documents manuscrits plagiats generats amb més d'un 42% de plagi es troben adjuntats a 

l'apartat d'annexos del present projecte. No s'han afegit els de menor percentatge ja que son 

versions més reduïdes dels adjunts. 
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4.4. Classificació dels arxius en múltiples categories 

Un cop creada la base de dades, s'han provat els diferents models d'aprenentatge automàtic 

supervisat descrits a l'apartat 3.4 per tal de determinar la categoria dels documents a analitzar. 

La classificació s'ha realitzat a partir del nom dels arxius, que ha de ser el mateix que el títol 

dels treballs finals de grau. Degut a que els algorismes no saben interpretar les dades de text en 

brut s'ha hagut de fer un preprocessament i una codificació d'aquestes abans d’inserir-les als 

models. Els mètodes d'encoding que s'han utilitzat han estat: CountVectorizer, TF-IDF i 

Word2Vec. 

A continuació, a la Il·lustració 4-8 es mostra el diagrama de passos que es segueix per tal de 
determinar la categoria d'un nou document a analitzar: 

Il·lustració 4-8: Diagrama de processos per a determinar categoria d'un document a analitzar 

Per realitzar la tasca de classificació no és necessari que el document a analitzar sigui d'un tipus 

d'arxiu específic. La premissa que s'ha de complir és que el nom de l'arxiu sigui el mateix que el 

títol del document. Mitjançant un script s'extreu el nom de l'arxiu i es preprocessa el text per tal 

d'obtenir la màxima informació en el mínim nombre de dades possible. El preprocessament que 

es realitza consisteix en: eliminar les stop-words, aplicar stemming, eliminar signes de puntuació, 

dígits, signes d'accentuació i transformar el text a minúscula. 

Després de preprocessar el títol del document, es realitza un encoding d'aquest a partir de tres 

mètodes: CountVectorizer, TF-IDF i Word2Vec. Per tal d'entrenar els tres encoders s'han utilitzat 

els títols dels documents de la base de dades generada. D'aquesta manera, els encoders poden 

aprendre a transformar nous títols a partir dels patrons i associacions apresos en els títols del 

conjunt de dades. El preprocessament realitzat sobre els títols del dataset es el mateix que el dels 
títols dels documents a analitzar.

Abans d'utilitzar els algorismes d'aprenentatge automàtic supervisat, ha sigut necessari analitzar 

l'actuació dels encoders per tal d'observar si es poden diferenciar o no les diferents categories 

entre elles a partir dels features extrets. Aquest procés s'ha realitzat mitjançant l'anàlisi de 

components principals o PCA (Principal Component Analysis). Els resultats obtinguts del PCA 

es mostren a l'apartat 5.1. 

Finalment, els diferents models d’aprenentatge automàtic supervisat, descrits a l'apartat 3.4, han 

estat provats. S'ha utilitzat la tècnica GridSearch per tal d'utilitzar diferents combinacions tant 

d'hiper-paràmetres com d'encoders per a cadascun dels algorismes. D'aquesta manera s'ha pogut 

escollir la millor configuració per a cada model. Els resultats obtinguts i la presa de decisions de 

les millors configuracions es troben a l'apartat 5.1. 

4.5. Anàlisi de l'extracció del text mitjançant l'API AI Vision de 

Google 

Tot el sistema de detecció de plagi es basa en la comparació entre les oracions del document a 

analitzar i els documents de la base de dades que tenen assignada la mateixa categoria.  Les 
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oracions que es comparen han estat extretes de l'arxiu original mitjançant l'API AI Vision de 

Google utilitzant el procediment descrit a l'apartat 4.2. 

L'API AI Vision de Google és una eina molt potent però imperfecte. És per aquest motiu que ha 

estat necessari analitzar el percentatge de precisió de l'extracció de text. Per a fer-ho, s'han 

utilitzat els diferents documents plagiats generats que es troben llistats a la Taula 4-2. 

Com que el sistema de detecció de plagi també es centra en analitzar documents manuscrits, per 

tal de no analitzar un únic tipus de cal·ligrafia, els quatre documents generats han estat redactats 

per diferents persones. D'aquesta manera, els resultats obtinguts en l'anàlisi són més representatius 

i no estan esbiaixats a un únic tipus de cal·ligrafia. 

L'anàlisi que s'ha realitzat ha consistit en comparar mitjançant un script de Python el text del 

document .txt generat per l'API Vision amb el text del document real. En el cas dels 

documents manuscrits, ha estat necessari generar manualment un arxiu tipogràfic amb el 

mateix contingut de text per a poder contrastar les diferències. 

A continuació, s'explica l'exemple de l'anàlisi aplicat en un dels documents manuscrits 
generats, el Doc3.0. Aquest anàlisi és extrapolable als demés documents. Primer de tot, es 

generen dues llistes buides i cadascuna s’omple respectivament amb el text del document real i 

el text del document extret per l'API AI Vision. A continuació, es realitza un 

preprocessament  del text de les dues llistes que consisteix en eliminar stop-words, eliminar 

signes de puntuació i accentuació, eliminar dígits i aplicar stemming. D'aquesta manera es 

mantenen els termes amb els que realment treballa el sistema de detecció de plagi. Finalment, es 

separa el text obtingut del preprocessament en termes i es determinen les diferències entre les 

llistes que els contenen. En el cas del document manuscrit d'exemple, després del 

preprocessament, la llista de termes del text original conté 244 paraules mentre que la llista de 

termes corresponent al text extret per l'API té 249 paraules. Al computar la diferència entre 

les dues llistes es mostren 31 paraules de la llista de termes extrets per l'API que no es 

corresponen amb la realitat. Per tant, la precisió de l'extracció del text mitjançant l'eina de 

Google es pot determinar a partir de la divisió del número de termes ben extrets (249-31) entre 

el total de termes reals. En el cas del document d'exemple la precisió de l'extracció és d'un 

89,34% 

A l'apartat 5.2 es mostren els diferents resultats obtinguts per a l'anàlisi realitzat en els 24 

documents plagiats generats. 

4.6. Similitud semàntica textual 

Després d'haver assignat la categoria del document a analitzar mitjançant el model de 

classificació i haver extret el text mitjançant l'API AI Vision de Google, es procedeix al càlcul 

de l’índex de similitud semàntica entre el document a estudiar i els documents de la base de 

dades que es corresponen a la mateixa categoria. L'índex de similitud entre documents es 

determina a partir de la combinació d'un encoder i una mètrica de similitud. 

Degut a que cada categoria considerada es caracteritza per tenir un vocabulari específic, s'ha 

pres la decisió de generar una combinació encoder-mètrica de similitud per a cadascuna 

d'elles. D'aquesta manera, els encoders s'ajustaran a partir del vocabulari específic i les 

representacions vectorials generades no barrejaran conceptes. S'han provat les mateixes 

combinacions per a cadascuna de les categories.
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Els resultats obtinguts per a les diferents combinacions d'encoder-mètrica de similitud es 

troben a l'apartat 5.3.1, mentre que la presa de decisions de quina és la millor combinació per 

a cada categoria es troba justificada a l'apartat 5.3.2. 

A continuació, a la Il·lustració 4-9 es mostra el diagrama de processos per a la determinació de 
l'índex de similitud semàntica.  

Il·lustració 4-9: Diagrama de processos del bloc de similitud semàntica 

El diagrama mostra com l'arxiu a analitzar, després d'haver estat classificat en una de les quatre 

categories, és preprocessat i comparat amb els documents de la base de dades que tenen assignada 

la mateixa categoria mitjançant la configuració encoder-mètrica de similitud òptima.  

És necessari que els documents a comparar siguin arxius .txt. Per a transformar els arxius originals 

a arxius .txt s'utilitza la metodologia descrita a l'apartat 4.2. Un cop es disposa dels arxius .txt, es 

preprocessa el text obtenint un llistat d'oracions per a cada document. El preprocessament 

consisteix en eliminar les stop-words, aplicar stemming, eliminar signes de puntuació, 

accentuació, dígits i separar el text en oracions. 

Quan es disposa del conjunt d'oracions preprocessades, s'aplica l'encoder i finalment, s'utilitza la 

mètrica de similitud per comparar la semblança entre les codificacions generades. 

A partir de les comparacions obtingudes, es tria la màxima similitud per a cada oració del 

document a analitzar. Calculant la mitjana entre aquests valors màxims, es pot determinar l'índex 

de similitud entre documents.. 

Per tal de triar quina és la millor configuració encoder-mètrica de similitud per a cada categoria, 

s'han provat les següents combinacions sobre els 24 documents plagiats generats: 

• TF-IDF + cosine similarity

• Word2Vec + cosine similarity

• Word2Vec + SIF + cosine similarity

• Word2Vec + World's Movers Distance

• Multilingual Universal Sentence Encoder  + cosine similarity

En el cas dels encoders TF-IDF i Word2Vec es requereix un previ ajustament/entrenament de 

l'algorisme a partir del vocabulari de cada categoria. El vocabulari utilitzat han estat les paraules 

preprocessades presents en els documents de la base de dades. En canvi, en el cas del Multilingual 
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Universal Sentence Encoder no és necessari cap ajustament ja que aquest ve preentrenat a partir 

de diferents bases de dades de grans dimensions de 16 idiomes diferents. 

Determinar amb exactitud i veracitat que un document analitzat és legítim o no és una tasca 

complicada. Quin és l'índex de similitud mínim a partir del qual un document pot ser catalogat 

com a document fraudulent? Per a poder respondre a aquesta pregunta s'ha decidit establir un cert 

llindar de similitud per a cada categoria. 

Per tal d'establir el llindar, s'han seguit els següents passos per a cadascuna de les quatre 

categories:  

1. S'han calculat les similituds entre les oracions dels documents de la base de dades mitjançant

la seva configuració òptima d'encoder-mètrica de similitud.

2. S'ha generat una distribució de freqüència de les similituds entre les oracions.

3. S'ha establert el llindar en el valor de la similitud que té aproximadament un 97,5% de les

similituds totals computades a la seva esquerra.

Les quatre distribucions de freqüència i el fixament del llindar es troben a l'apartat 5.3.3. 

La generació de les distribucions de freqüència és un procés lent, que en alguns casos implica un 

temps superior a les dotze hores de càlcul. L'execució en local i l'emmagatzematge d'aquestes 

dades provoca una saturació de la màquina. És per aquest motiu que s'ha decidit realitzar la 

computació de les similituds per a generar les distribucions a una màquina virtual, on 

s'ha configurat un servidor de Jupyter Notebook. 

Les especificacions tècniques de la màquina virtual creada són les següents: 8vCPU, 30GB de 

memòria RAM i un disc d'arrencada de 100GB. La màquina s'ha pogut configurar a partir de 

la creació d'un compte gratuït a Google Cloud que disposa de 300 dòlars per a realitzar les 

tasques requerides.  

El temps invertit en el procés a la màquina virtual no disminueix respecte al temps d'execució en 

local. Tot i això, el fet d'executar el procés al núvol permet alliberar capacitat computacional a 

la màquina local i seguir treballant de manera més eficaç.  
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5. Resultats i avaluacions 

En aquest capítol es mostren els diferents resultats obtinguts en els processos de classificació de 

documents en múltiples categories, extracció de text i similitud semàntica entre documents. A 

partir dels resultats obtinguts, es justifica la tria de les millors configuracions per a cadascun dels 

processos.  

5.1. Resultats classificació de documents en múltiples categories 

Per a cadascun dels models presentats en l’apartat 3.5 s’han utilitzat com a extractors de features: 

CountVectorizer Binary, CountVectorizer Countbased, TF-IDF i Word2Vec. En el cas del model 

Multinomial Naive Bayes no s’ha utilitzat el Word2Vec ja que els valors obtinguts en l'encoding 

mitjançant el Word2Vec poden ser negatius i MNB només accepta valors positius. 

  

A continuació, es mostren les diferents representacions gràfiques en dues dimensions de l'anàlisi 

de components principals. Aquesta tècnica s'ha aplicat per a cada tipus d'extractor de features tant 

en el dataset en la seva totalitat com en el conjunt d'entrenament.  

 

 
       Il·lustració 5-1: PCA 2D - Totes les dades - CV countbased       Il·lustració 5-2: PCA 2D - Totes les dades - CV binary 

 
             Il·lustració 5-3: PCA 2D- Totes les dades - TF-IDF                  Il·lustració 5-4: PCA 2D - Totes les dades - W2V

      



Sistema de detecció de plagi en documents mitjançant intel·ligència artificial 

41 

Al observar les diferents representacions de les dades en dues dimensions, pot comprovar-se que 

en el cas de l’extracció de features mitjançant el mètode CountVectorizer, ja sigui count based o 

binary, es crea una agrupació central on es barregen punts de totes les categories. Separades del 

núvol central es distingeixen tres regions. A la regió superior s'agrupen les dades de la categoria 

mecànica de fluids, a la inferior biomedicina i a l'extrem dret automòbil. Observant aquesta 

representació pot veure’s que hi ha uns patrons associats a les dades que permeten diferenciar-les 

considerablement entre elles.  

En el cas de la representació del PCA en dues dimensions del featuring realitzat amb TF-IDF i 

Word2Vec, totes les categories es troben barrejades en un mateix núvol de punts allargat. Tot i 

això, dins d'aquest gran núvol de punts es diferencien zones de categories. En el cas del mètode 

TF-IDF, a la part superior del núvol s'agrupen les dades corresponents a la categoria automòbil, 

a la inferior mecànica de fluids i al mig es troben barrejades les categories d'electrònica i 

biomedicina. En canvi, respecte la representació del Word2Vec sembla que algunes zones del 

núvol allargat segueixin un patró però no és suficientment consistent com per poder afirmar-ho. 

El mètode PCA permet mostrar la variància provocada per cadascun dels components que el 

conformen. A continuació, a la Taula 5-1 es mostren les dades de la variància de cadascun dels 

components per a cada mètode d’extracció de features utilitzat en tot el conjunt de dades: 

Taula 5-1: Variància de cada component principal segons l'encoder emprat en tot el conjunt de dades 

Mètode de featuring Variància component 

principal 1 [%] 

Variància component 

principal 2 [%] 

CountVectorizer binary 47,69 37,96 

CountVectorizer 

countbased 

47,19 37,73 

TF-IDF 22,13 19,32 

Word2vec 75,91 2,43 

La suma de les dues variàncies per a cada mètode representa la quantitat d’informació rellevant 

que es manté pels components principals. El mètode CountVectorizer binary és el que manté més 

informació (85,65%).  

Les representacions anteriors es corresponen a tot el conjunt de dades. A continuació, es mostren 

els gràfics obtinguts després d’aplicar el PCA en els features obtinguts per a cada tipus d’extractor 

en el conjunt d’entrenament: 
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Il·lustració 5-5: PCA 2D-Dades d'entrenament-CV Binary        Il·lustració 5-6: PCA 2D-Dades d'entrenament-CVcountbased  

 

 
Il·lustració 5-7:PCA 2D - Dades d'entrenament - TF-ID                Il·lustració 5-8: PCA 2D - Dades d'entrenament - W2V 

Les representacions gràfiques són molt semblants a les del PCA aplicat en tot el conjunt de dades. 

En el cas de CountVectorizer binary i countbased les classes que es diferencien més són 

automòbil i mecànica de fluids ja que la major part dels punts corresponents a aquestes categories 

es troben separats dels demés. En canvi, les categories d'electrònica i biomedicina tendeixen a 

agrupar-se entre elles, fet que acabarà provocant una possible confusió entre les dues classes en 

els models.  
 

Respecte a les dades representades pel TF-IDF, es torna a observar un núvol de punts allargat on 

a la part superior es troben els punts de la categoria automòbil, a la inferior mecànica de fluids i 

al mig biomedicina i electrònica. Tot i això, els punts de la categoria biomedicina es troben molt 

concentrats mentre que els d'electrònica tendeixen a estar més dispersos. 

 

En el cas de la representació gràfica del PCA aplicat sobre les dades obtingudes pel Word2Vec, 

s'observa un altre núvol de punts allargat on totes les classes es troben barrejades. Algunes zones 

del núvol tenen concentracions de punts d'una categoria específica però no hi ha un patró definit 

com en els altres casos.  
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A partir d'aquestes representacions es pot comprovar que els mètodes de bag-of-words o TF-IDF 

funcionen millor  que els word-embeddings a l'hora d'extreure característiques per a tasques de 

classificació en múltiples categories. En canvi, els word-embeddings destaquen més per a tasques 

d'identificació de relacions semàntiques i contingut contextual (Sieg Adrien 2018). 

 

Les variàncies de cadascun dels components principals per a cada mètode d’extracció de features 

utilitzats en el conjunt de d'entrenament es mostren a la Taula 5-2. 

 
Taula 5-2: Variància de cada component principal segons l'encoder emprat en el conjunt d'entrenament 

Mètode de featuring Variància component 

principal 1 [%] 

Variància component 

principal 2 [%] 

CountVectorizer binary 52,35 42,29 

CountVectorizer  

countbased 

52,03 41,99 

TF-IDF 29,01 23,81 

Word2Vec 78,93 2,12 

 

El mètode que manté més informació en els seus dos components principals torna a ser 

CountVectorizer binary. En el cas del conjunt d'entrenament es manté un 94,64% de la 

informació. 

 

Per tal de determinar el millor extractor de features per a cada model i la configuració òptima dels 

seus hiper-paràmetres, s'ha utilitzat la tècnica GridSearch juntament amb K-fold CV de 3 folds 

sobre el conjunt d'entrenament. Un cop s'han ajustat els algorismes, s'han llençat prediccions sobre 

el conjunt de test per tal d'avaluar la seva actuació. Els resultats obtinguts per a les millors 

configuracions de cada model es mostren a la Taula 5-3: 

 
Taula 5-3:Millor configuració i resultats de cada algorisme 

Combinació Hiper-

paràmetres 

Accuracy 

[%] 

Matriu de 

confusió 

 

 

CountVectorizer Binary + 

Multinomial Naive Bayes 

 

 

Alpha = 0,6 

 

 

95,0 

 

 

4 0 0 0 

0 3 0 0 

1 0 6 0 

0 0 0 6 

 

 

CountVectorizer  Countbased + 

SVM linear 

 

 

C = 1 

 

 

90,0 

 

 

4 0 0 0 

0 3 0 0 

0 1 6 0 

0 1 0 5 
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CountVectorizer Binary + 

Random Forest 

 

 

Max_depth = 17 

N_estimators = 

901 

 

 

70,0 

 

 

4 0 0 0 

0 3 0 0 

0 5 2 0 

0 1 0 5 

 

 

CountVectorizer Countbased + 

KNN 

 

 

N_neighbors = 4 

 

 

60,0 

 

 

4 0 0 0 

2 0 1 0 

5 0 2 0 

0 0 0 6 

 

CountVectorizer Binary + 

Multinomial Logistic Regresion 

 

C = 1 

Solver = lbfgs 

Multi_class = 

multinomial 

 

 

90,0 

 

 

4 0 0 0 

0 3 0 0 

0 2 5 0 

0 0 0 6 

 

Observant les dues mètriques d’avaluació obtingudes per a cada model, s’ha arribat a la conclusió 

que el millor algorisme és Multinomial Naive Bayes combinat amb l’extractor de features 

CountVectorizer configurat en mode binary. A partir de l'ajustament de l'hiper-paràmetre alpha 

en 0,6 i l'entrenament de l'algorisme amb el 75% de les dades s'ha obtingut una accuracy del 95% 

en les prediccions sobre el conjunt de test. A  més, tal i com es pot observar a la primera matriu 

de confusió, l'algorisme només ha errat en unes de les prediccions, confonent un dels documents 

de la categoria "Automòbil" amb "Electrònica". 

 

Un cop seleccionat el millor algorisme i las seva configuració, s’ha entrenat amb tot el conjunt de 

dades i s’ha exportat el model a un arxiu .pkl mitjançant un mòdul de Python anomenat pickle. 

Aquest mòdul permet emmagatzemar al disc un objecte de Python de tal manera que es mantingui 

tota la informació necessària per tal de reconstruir l’objecte en qualsevol altre script. 

5.2. Resultats de l'extracció del text mitjançant API AI Vision de Google 

En aquest apartat es mostren els resultats obtinguts a partir de la comparació del text extret 

mitjançant l'API AI Vision de Google i el text real dels documents plagiats generats. En els casos 

on l'extracció no ha estat el 100% correcte, s'han hagut de realitzar els càlculs explicats a l'apartat 

4.5.  

 
Taula 5-4: Informació i resultats dels documents plagiats generats extrets mitjançant API Vision de Google 

Document Categoria Tipus de document Precisió [%] 

Doc1.0 M.Fluids Tipogràfic 100 

Doc1.1 M.Fluids Tipogràfic 100 

Doc2.0 M.Fluids Tipogràfic 100 

Doc2.1 M.Fluids Tipogràfic 100 
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Doc3.0 M.Fluids Manuscrit 91,39 

Doc3.1 M.Fluids Manuscrit 90,74 

Doc4.0 Electrònica Tipogràfic 100 

Doc4.1 Electrònica Tipogràfic 100 

Doc5.0 Electrònica Tipogràfic 100 

Doc5.1 Electrònica Tipogràfic 100 

Doc6.0 Electrònica Manuscrit 72,72 

Doc6.1 Electrònica Manuscrit 67,08 

Doc7.0 Automòbil Tipogràfic 100 

Doc7.1 Automòbil Tipogràfic 100 

Doc8.0 Automòbil Tipogràfic 100 

Doc8.1 Automòbil Tipogràfic 100 

Doc9.0 Automòbil Manuscrit 50,00 

Doc9.1 Automòbil Manuscrit 44,71 

Doc10.0 Biomedicina Tipogràfic 100 

Doc10.1 Biomedicina Tipogràfic 100 

Doc11.0 Biomedicina Tipogràfic 100 

Doc11.1 Biomedicina Tipogràfic 100 

Doc12.0 Biomedicina Manuscrit 91,26 

Doc12.1 Biomedicina Manuscrit 76,10 

Tal i com es pot observar a la Taula 5-4, el producte ofert per Google funciona a la perfecció 
amb els documents tipogràfics. Tota la informació present en aquest tipus de documents s'extreu 
als arxius .txt. No obstant, la precisió d'extracció disminueix en el cas dels documents 
manuscrits. 

Quatre persones diferents han redactat els documents manuscrits. D'aquesta manera s'ha pogut 

analitzar l'actuació de l'API en diferents tipus de cal·ligrafies i obtenir uns resultats més 

representatius del funcionament final del sistema, ja que aquest hauria de poder detectar plagi en 

qualsevol document escrit a mà per a una persona amb una cal·ligrafia llegible. 

La mitjana aritmètica entre els valors de  precisió obtinguts per a  l'extracció del text en 

documents manuscrits és de 73%. Això significa que, aproximadament, un 27% de la 

informació present en els documents escrits a mà es perd en el procés d'extracció. Fet que pot 

arribar a perjudicar la detecció de plagi i el càlcul de l'índex de similitud. 
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5.3. Resultats similitud semàntica textual 

En aquest apartat es mostren els resultats obtinguts a partir de l'aplicació de les diferents 

combinacions encoder-mètrica de similitud sobre cadascun dels documents plagiats generats per 

a cada categoria.  

 

A partir dels resultats obtinguts, es justifica la millor configuració per a cada categoria prenent 

com a principals factors de decisió: la exactitud de la predicció del document que s'ha utilitzat 

com a base de plagi, el temps de càlcul de les similituds entre oracions del document a analitzar i 

els documents de la base de dades i la diferència entre la màxima similitud establerta i la mitjana 

de les demés similituds.  

 

Un cop triada la millor configuració per a cada categoria, es calcula la distribució de freqüència 

de similitud entre les oracions dels documents de la base de dades i es fixa un llindar a partir del 

qual es pot determinar si un document és fraudulent o no. 

5.3.1. Resultats encoder-mètrica similitud  

A continuació, per a cada categoria es mostren sis taules que inclouen els resultats obtinguts a 

partir de l'aplicació de les diferents combinacions encoder-mètrica de similitud utilitzades.  

 

Mecànica de fluids 

 

Nom del document plagiat: "Turbinas dinámicas y golpe de ariete" 

Plagiat del document: "Estudio fluidodinámico de un agitador de turbina" 

% real plagio : 51,39 

 
Taula 5-5: Resultats encoder-mètrica similitud Doc1.0 - mecànica de fluids 

 

 

 

 

 

 

 

Doc1.0 Similitud 

màxima[%]/ 

Distància 

Mitjana 

similituds[%]/Distància 

 

Temps 

càlcul 

similituds 

Predicció 

correcte/incorrecte 

TF-

IDF+cos 

64,64 18,60 15,9ms  

W2V+cos  77,20 43,84 16,4s  

W2V + 

WMD 

0,441 1,043 4min 25s  

W2V + 

SIF + cos  

77,20 43,84 18,5s  

MUSE + 

cos  

77,07 45,05 23,1ms  
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Nom del document plagiat: "Turbinas dinámicas y golpe de ariete" 

Plagiat del document: "Estudio fluidodinámico de un agitador de turbina" 

% real plagio : 22,79 

 
Taula 5-6: Resultats encoder-mètrica de similitud Doc1.1 - mecànica de fluids 

 

Nom del document plagiat: "Estudio de la carga térmica en una instalación frigorífica " 

Plagiat del document: "Instalación frigorífica para cámaras de congelación"  

% real de plagi: 66,40  

 
Taula 5-7:Resultats encoder-mètrica similitud Doc2.0 - mecànica de fluids 

 

 

 

 

Doc1.1 Similitud 

màxima[%]/ 

Distància 

Mitjana 

similituds[%]/Distància 

 

Temps 

càlcul 

similituds 

Predicció 

correcte/incorrecte 

TF-

IDF+cos 

35,49 16,74 20,3ms  

W2V+cos  55,20 41,49 25,5s  

W2V + 

WMD 

0,845 1,064 5min 32s  

W2V + 

SIF + cos  

55,20 41,49 18,2s  

MUSE + 

cos  

61,85 48,25 20,9ms  

Doc2.0 Similitud 

màxima[%]/ 

Distància 

Mitjana 

similituds[%]/Distància 

 

Temps 

càlcul 

similituds 

Predicció 

correcte/incorrecte 

TF-

IDF+cos  

51,16 16,46 13,5ms  

W2V+cos  58,58 40,22 14,9s  

W2V + 

WMD 

0,746 1,083 2min 59s  

W2V + 

SIF + cos 

58,58 39,77 12,8s  

MUSE + 

cos  

65,61 42,65 20,2ms 
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Nom del document plagiat: "Estudio de la carga térmica en una instalación frigorífica" 

Plagiat del document: "Instalación frigorífica para cámaras de congelación" 

% real de plagi: 27,48 

 
Taula 5-8:Resultats encoder-mètrica similitud Doc2.1 - mecànica de fluids 

 

Nom del document plagiat: "Curvas características de una bomba centrífuga" 

Plagiat del document: "Simulación del comportamiento de una bomba hidráulica" 

% real de plagi: 46,53% 

 
Taula 5-9: Resultats encoder-mètrica similitud Doc3.0 - mecànica de fluids 

 

 

 

 

Doc2.1 Similitud 

màxima[%]/ 

Distància 

Mitjana 

similituds[%]/Distància 

 

Temps 

càlcul 

similituds 

Predicció 

correcte/incorrecte 

TF-

IDF+cos  

42,91 17,50 17ms  

W2V+cos  54,11 41,12 12,4s  

W2V + 

WMD 

0,839 1,068 2min 43s  

W2V + 

SIF + cos 

54,11 41,12 11,6s  

MUSE + 

cos  

57,76 43,16 33,3ms 

 
 

Doc3.0 Similitud 

màxima[%]/ 

Distància 

Mitjana 

similituds[%]/Distància 

 

Temps 

càlcul 

similituds 

Predicció 

correcte/incorrecte 

TF-

IDF+cos 

37,90 19,09 18,9ms  

W2V+cos  49,46 40,07 12,1s  

W2V + 

WMD 

0,876 1,072 2min 42s  

W2V + 

SIF + cos 

49,46 42,74 13,5s  

MUSE + 

cos 

58,17 44,08 51,6ms  
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Nom del document plagiat: "Curvas características de una bomba centrífuga" 

Plagiat del document: "Simulación del comportamiento de una bomba hidráulica" 

% real de plagi: 24  

 
Taula 5-10: Resultats encoder-mètrica similitud Doc3.1 - mecànica de fluids 

 

Electrònica 

 

Nom del document plagiat: "Amplificador de sonido digital" 

Plagiat del document: "Amplificador en clase D para aplicaciones de audio" 

% real de plagi: 80,54% 

 
Taula 5-11:Resultats encoder-mètrica similitud Doc4.0 - electrònica 

 

 

DOC3.1 Similitud 

màxima[%]/ 

Distància 

Mitjana 

similituds[%]/Distància 

 

Temps 

càlcul 

similituds 

Predicció 

correcte/incorrecte 

TF-

IDF+cos 

31,51 20,39 24,5ms  

W2V+cos  50,41 40,06 10,6s  

W2V + 

WMD 

0,957 1,064 2min 23s  

W2V + 

SIF + cos 

50,41 42,27 14,4s  

MUSE + 

cos 

53,32 43,68 53,7ms  

Doc4.0 Similitud 

màxima[%]/ 

Distància 

Mitjana 

similituds[%]/Distància 

 

Temps 

càlcul 

similituds 

Predicció 

correcte/incorrecte 

TF-

IDF+cos  

90,69 18,64 30ms  

W2V+cos  92,55 44,66 38,8s  

W2V + 

WMD 

0,152 1,053 8min 53s  

W2V + 

SIF + cos  

92,55 44,66 34,3s  

MUSE + 

cos 

92,21 41,57 42,4ms  
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Nom del document plagiat: "Amplificador de sonido digital " 

Plagiat del document: "Amplificador en clase D para aplicaciones de audio" 

% real de plagi: 28,31 

 
Taula 5-12:Resultats encoder-mètrica similitud Doc4.1 - electrònica 

 

Nom del document plagiat: "Sistema de regulación de temperatura en una fábrica" 

Plagiat del document: "Sistema electrónico para el control del clima en entornos industriales" 

% real de plagi: 74,69 

 
Taula 5-13: Resultats encoder-mètrica similitud Doc5.0 - electrònica 

 

 

 

 

Doc4.1 Similitud 

màxima[%]/ 

Distància 

Mitjana 

similituds[%]/Distància 

 

Temps 

càlcul 

similituds 

Predicció 

correcte/incorrecte 

TF-

IDF+cos  

50,86 17,18 22,4ms  

W2V+cos  65,64 42,56 49,5s  

W2V + 

WMD 

0,661 1,080 11min 22s  

W2V + 

SIF + cos  

65,64 42,56 28,9s  

MUSE + 

cos 

61,66 38,23 50,5ms  

Doc5.0 Similitud 

màxima[%]/ 

Distància 

Mitjana 

similituds[%]/Distància 

 

Temps 

càlcul 

similituds 

Predicció 

correcte/incorrecte 

TF-

IDF+cos  

61,26 18,92 19,3ms  

W2V+cos  69,65 44,89 23,7s  

W2V + 

WMD 

0,588 1,057 6min 13s  

W2V + 

SIF + cos  

69,65 44,89 19,7s  

MUSE + 

cos  

76,19 45,34 38ms  
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Nom del document plagiat: "Sistema de regulación de temperatura en una fábrica" 

Plagiat del document: "Sistema electrónico para el control del clima en entornos industriales" 

% real de plagi: 26,02 

Taula 5-14: Resultats encoder-mètrica similitud Doc5.1 - electrònica 

Nom del document plagiat: "La implementación de los robots electrónicos en nuestras casas" 

Plagiat del document: "Estación robotizada de paletizado" 

% real de plagi: 53,66 

Taula 5-15: Resultats encoder-mètrica similitud Doc6.0 - electrònica 

Doc5.1 Similitud 

màxima[%]/ 

Distància 

Mitjana 

similituds[%]/Distància 

Temps 

càlcul 

similituds 

Predicció 

correcte/incorrecte 

TF-

IDF+cos 

26,82 15,40 29,9ms 

W2V+cos 51,49 44,00 1min 1s 

W2V + 

WMD 

0,965 1,107 11min 37s 

W2V + 

SIF + cos 

51,49 44,00 34,6s 

MUSE + 

cos 

52,14 40,46 72,94ms 

Doc6.0 Similitud 

màxima[%]/ 

Distància 

Mitjana 

similituds[%]/Distància 

Temps 

càlcul 

similituds 

Predicció 

correcte/incorrecte 

TF-

IDF+cos 

48,95 18,28 51,8ms 

W2V+cos 58,62 42,72 31s 

W2V + 

WMD 

0,804 1,071 4min 52s 

W2V + 

SIF + cos 

58,80 42,72 30,3s 

MUSE + 

cos 

58,62 39,78 77,2ms 
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Nom del document plagiat: "La implementación de los robots electrónicos en nuestras casas" 

Plagiat del document: "Estación robotizada de paletizado" 

% real de plagi: 30,06 

Taula 5-16: Resultats encoder-mètrica similitud Doc6.1 - electrònica 

Automòbil 

Nom del document plagiat: "Comparación en un coche del rendimiento de un motor diesel y un 

motor Stirling" 

Plagiat del document: "Evolución del rendimiento de un motor de combustión interna aplicación 

a pistones" 

% real de plagi: 61,36 

Taula 5-17: Resultats encoder-mètrica similitud Doc7.0 - automòbil 

Doc6.1 Similitud 

màxima[%]/ 

Distància 

Mitjana 

similituds[%]/Distància 

Temps 

càlcul 

similituds 

Predicció 

correcte/incorrecte 

TF-

IDF+cos 

23,36 13,68 46,6ms 

W2V+cos 49,95 43,51 24,3s 

W2V + 

WMD 

1,00 1,096 5min 22s 

W2V + 

SIF + cos 

49,95 43,51 23,7s 

MUSE + 

cos 

55,60 40,08 51,2ms 

Doc7.0 Similitud 

màxima[%]/ 

Distància 

Mitjana 

similituds[%]/Distància 

Temps 

càlcul 

similituds 

Predicció 

correcte/incorrecte 

TF-

IDF+cos 

80,41 16,90 32,6ms 

W2V+cos 

sim 

87,50 42,10 28,3s 

W2V + 

WMD 

0,256 1,088 6min 41s 

W2V + 

SIF + cos 

87,50 42,10 31,4s 

MUSE + 

cos 

89,50 41,34 59,1ms 
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Nom del document plagiat: "Comparación en un coche del rendimiento de un motor diesel y un 

motor Stirling" 

Plagiat del document: "Evolución del rendimiento de un motor de combustión interna aplicación 

a pistones" 

% real de plagi: 23,50 

Taula 5-18: Resultats encoder-mètrica similitud Doc7.1 - automòbil 

Nom del document plagiat: "Caja de cambios de un vehículo mixto adaptable" 

Plagiat del document: "Proyecto de vehículo todoterreno dotado de biotrituradora" 

% real de plagi: 59,92 

Taula 5-19: Resultats encoder-mètrica similitud Doc8.0 - automòbil 

Doc7.1 Similitud 

màxima[%]/ 

Distància 

Mitjana 

similituds[%]/Distància 

Temps 

càlcul 

similituds 

Predicció 

correcte/incorrecte 

TF-

IDF+cos 

55,16 15,58 22,2ms 

W2V+cos 

sim 

67,99 41,03 51,1s 

W2V + 

WMD 

0,641 1,097 10min 22s 

W2V + 

SIF + cos 

67,99 41,03 32s 

MUSE + 

cos 

71,20 40,87 25,6ms 

Doc8.0 Similitud 

màxima[%]/ 

Distància 

Mitjana 

similituds[%]/Distància 

Temps 

càlcul 

similituds 

Predicció 

correcte/incorrecte 

TF-

IDF+cos 

42,59 17,06 41,2ms 

W2V+cos 59,42 41,99 19,7s 

W2V + 

WMD 

0,782 1,071 4min 41s 

W2V + 

SIF + cos 

59,42 41,99 18,7s 

MUSE + 

cos 

63,51 41,57 44,1ms 
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Nom del document plagiat: "Caja de cambios de un vehículo mixto adaptable" 

Plagiat del document: "Proyecto de vehículo todoterreno dotado de biotrituradora" 

% real de plagi: 28,81 

Taula 5-20: Resultats encoder-mètrica similitud Doc8.1- automòbil 

Nom del document plagiat: "Fatiga en la suspensión de una motocicleta" 

Plagiat del document: "Diseño del chasis de una motocicleta" 

% real de plagi: 42,33 

Taula 5-21: Resultats encoder-mètrica similitud Doc9.0 - automòbil 

Doc8.1 Similitud 

màxima[%]/ 

Distància 

Mitjana 

similituds[%]/Distància 

Temps 

càlcul 

similituds 

Predicció 

correcte/incorrecte 

TF-

IDF+cos 

33,09 17,07 24,9ms 

W2V+cos 49,77 41,99 44,1s 

W2V + 

WMD 

0,897 1,071 7min 13s 

W2V + 

SIF + cos 

49,77 41,99 27s 

MUSE + 

cos 

58,26 41,30 36,1ms 

Doc9.0 Similitud 

màxima[%]/ 

Distància 

Mitjana 

similituds[%]/Distància 

Temps 

càlcul 

similituds 

Predicció 

correcte/incorrecte 

TF-

IDF+cos 

44,42 12,18 14,8ms 

W2V+cos 58,67 41,09 9,39s 

W2V + 

WMD 

0,774 1,137 1min 46s 

W2V + 

SIF + cos 

58,67 41,09 8,79s 

MUSE + 

cos 

51,79 40,98 24,9ms 
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Nom del document plagiat: "Fatiga en la suspensión de una motocicleta" 

Plagiat del document: "Diseño del chasis de una motocicleta" 

% real de plagi: 28 

Taula 5-22: Resultats encoder-mètrica similitud Doc9.1 - automòbil 

Biomedicina 

Nom del document plagiat: "Medidas de seguridad en un quirófano" 

Plagiat del document: "Identificación y caracterización de la dotación de requisitos de la 

instalación y condicionantes del uso del equipo electromédico presente en un quirófano de 

oftalmología" 

% real de plagi: 74,55 

Taula 5-23:Resultats encoder-mètrica similitud Doc10.0 - biomedicina 

DOC9.1 Similitud 

màxima[%]/ 

Distància 

Mitjana 

similituds[%]/Distància 

Temps 

càlcul 

similituds 

Predicció 

correcte/incorrecte 

TF-

IDF+cos 

40,36 13,59 21,3ms 

W2V+cos 53,52 38,85 6,28s 

W2V + 

WMD 

0,891 1,124 1min 4s 

W2V + 

SIF + cos 

53,52 38,85 6s 

MUSE + 

cos 

57,29 40,08 80,4ms 

Doc10.0 Similitud 

màxima[%]/ 

Distància 

Mitjana 

similituds[%]/Distància 

Temps 

càlcul 

similituds 

Predicció 

correcte/incorrecte 

TF-

IDF+cos 

86,03 17,61 17,4ms 

W2V+cos 87,45 43,97 38,1s 

W2V + 

WMD 

0,253 1,081 9min 21s 

W2V + 

SIF + cos 

87,45 43,97 32,6s 

MUSE + 

cos 

88,76 40,41 60ms 
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Nom del document plagiat: "Medidas de seguridad en un quirófano" 

Plagiat del document: "Identificación y caracterización de la dotación de requisitos de la 

instalación y condicionantes del uso del equipo electromédico presente en un quirófano de 

oftalmología" 

% real de plagi: 27,82 

Taula 5-24:Resultats encoder-mètrica similitud Doc10.1 - biomedicina 

Nom del document plagiat: "La intubación en pacientes" 

Plagiat del document: "Análisis de la potencia de respiración en pacientes en proceso de 

extubación" 

% real de plagi: 66,39 

Taula 5-25: Resultats encoder-mètrica similitud Doc11.0 - biomedicina 

Doc10.1 Similitud 

màxima[%]/ 

Distància 

Mitjana 

similituds[%]/Distància 

Temps 

càlcul 

similituds 

Predicció 

correcte/incorrecte 

TF-

IDF+cos 

50,48 17,81 17,8ms 

W2V+cos 64,56 44,90 37,4s 

W2V + 

WMD 

0,708 1,075 10min 22s 

W2V + 

SIF + cos 

64,56 44,90 35,3s 

MUSE + 

cos 

62,05 40,60 63,09ms 

Doc11.0 Similitud 

màxima[%]/ 

Distància 

Mitjana 

similituds[%]/Distància 

Temps 

càlcul 

similituds 

Predicció 

correcte/incorrecte 

TF-

IDF+cos 

54,92 17,66 20,6ms 

W2V+cos 

sim 

62,52 43,77 1min 11s 

W2V + 

WMD 

0,657 1,083 13min 28s 

W2V + 

SIF + cos 

62,52 43,77 52,7s 

MUSE + 

cos 

70,68 45,49 63,2ms 
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Nom del document plagiat: "La intubación en pacientes" 

Plagiat del document: "Análisis de la potencia de respiración en pacientes en proceso de 

extubación" 

% real de plagi: 28,99 

Taula 5-26: Resultats encoder-mètrica similitud Doc11.1 - biomedicina 

Nom del document plagiat: "Detección de anomalías en señales cardiológicas" 

Plagiat del document: "Procesado de señales cardíacas y respiratorias mediante técnicas lineales 

y no lineales" 

% real de plagi: 53,37 

Taula 5-27: Resultats encoder-mètrica similitud Doc12.0 - biomedicina 

Doc11.1 Similitud 

màxima[%]/ 

Distància 

Mitjana 

similituds[%]/Distància 

Temps 

càlcul 

similituds 

Predicció 

correcte/incorrecte 

TF-

IDF+cos 

45,99 17,82 17,8ms 

W2V+cos 

sim 

56,72 43,40 35,8s 

W2V + 

WMD 

0,794 1,086 8min 

W2V + 

SIF + cos 

56,72 43,48 35s 

MUSE + 

cos 

62,10 44,70 59,5ms 

Doc12.0 Similitud 

màxima[%]/ 

Distància 

Mitjana 

similituds[%]/Distància 

Temps 

càlcul 

similituds 

Predicció 

correcte/incorrecte 

TF-

IDF+cos 

50,61 19,26 102ms 

W2V+cos 62,59 44,78 42,5s 

W2V + 

WMD 

0,714 1,065 5min 50s 

W2V + 

SIF + cos 

62,59 44,78 38,6s 

MUSE + 

cos 

68,86 47,73 217ms 
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Nom del document plagiat: "Detección de anomalías en señales cardiológicas" 

Plagiat del document: "Procesado de señales cardíacas y respiratorias mediante técnicas lineales 

y no lineales" 

% real de plagi: 38,05 

Taula 5-28: Resultats encoder-mètrica similitud Doc12.1 - biomedicina 

5.3.2. Anàlisi dels resultats de les configuracions encoder-mètrica de similitud 

Tal i com es pot observar en les diferents taules de l'apartat anterior, totes les configuracions 

encoder-mètrica de similitud han predit correctament el document de la base de dades que ha estat 

plagiat.  

Els resultats obtinguts són homogenis per a cada tipus específic de document i cada categoria. És 

per aquest motiu que la millor configuració serà la mateixa en els quatre casos. No obstant, cada 

configuració haurà de ser ajustada al seu vocabulari específic.  

Les prediccions realitzades en tots els casos en que s'ha emprat la configuració TF-IDF + cosine 

similarity han sigut correctes. A més, aquesta combinació de mètodes és la que presenta una 

diferència més pronunciada entre la màxima similitud i les demés similituds calculades. No 

obstant, s'ha decidit no considerar aquesta configuració ja que generalment s'utilitza com a base 

de partida i no permet emmagatzemar el context de les paraules tal i com fan els word-embeddings 
(Sieg Aidrien, 2018).  

La bona actuació del TF-IDF + cosine similarity es deu a que els documents plagiats generats 

estan formats per poques paraules. L'encoding realitzat sobre les paraules plagiades provoca que 

aquestes prenguin un pes més elevat respecte les demés, ja que apareixen pocs cops tant en el 

propi document a analitzar com en el conjunt de documents de la base de dades. Al comparar les 

matrius del tipus sparse generades, el document de la base de dades que té una matriu més 

semblant a la del document a analitzar serà la que tindrà un índex de similitud major computat 

pel cosine similarity. A partir dels resultats obtinguts d'aquesta configuració, es pot deduir que en 

els documents de la base de dades els termes plagiats pràcticament no apareixen, tret del document 

original d'on s'ha basat el plagi. 

Doc12.1 Similitud 

màxima[%]/ 

Distància 

Mitjana 

similituds[%]/Distància 

Temps 

càlcul 

similituds 

Predicció 

correcte/incorrecte 

TF-

IDF+cos 

29,21 15,30 24,4ms 

W2V+cos 49,57 42,58 20s 

W2V + 

WMD 

0,943 1,104 3min 44s 

W2V + 

SIF + cos 

49,57 42,58 19s 

MUSE + 

cos 

62,62 48,98 83,5ms 
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Els resultats obtinguts per les configuracions Word2Vec + cosine similarity, on els vectors de les 

oracions s'han calculat a partir de la mitjana dels vectors de les paraules que conformen les 

oracions, i Word2Vec+SIF+cosine similarity són pràcticament els mateixos. Les prediccions 

realitzades en ambdós casos són correctes i els valors de les similituds màximes i la mitjana 

aritmètica de les demés similituds són quasi bé idèntiques. Aquestes dues configuracions 

funcionen bé i únicament necessiten un previ entrenament del model a partir del vocabulari de 

cada categoria per tal de generar l'espai vectorial i la representació de les paraules en aquest. El 

motiu de que la diferència entre la similitud màxima i la mitjana de les demés similituds sigui 

menor a la del TF-IDF+cosine similarity es deu a que els word-embeddings no només es centren 

en si una paraula apareix o no, com ho fa TF-IDF, sinó que també es fixen en les paraules del 

voltant i el context que les engloba, capturant d'aquesta manera més informació. Com que en els 

documents d'una mateixa categoria es parla de temàtiques molt semblants, és normal que es 

detectin un major nombre de similituds entre el document a analitzar i els documents de la base 

de dades que no han estat la font del plagi.  
 

Els vectors de les paraules que comparteixen contexts semblants són representats a una distància 

menor a l'espai vectorial generat pel Word2Vec. És per aquest motiu que la configuració W2V + 

Words Movers Distance també funciona correctament. Tot i això, el temps invertit en el càlcul de 

les distàncies entre oracions mitjançant la tècnica WMD és massa elevat.  

 

En el cas de la configuració de MUSE + cosine similarity els resultats són correctes i el càlcul es 

realitza ràpidament. Les màximes similituds tenen una diferència amb les similituds mitjanes 

similars a les computades pel Word2Vec + cosine similarity. Era d'esperar una bona actuació 

d'aquesta configuració ja que és un model preentrenat per Google en el que s'han invertit una gran 

quantitat de diners i temps. A més, és fàcil d'utilitzar i no requereix un pas entremig en la conversió 

de les oracions a vectors com en el cas de Word2Vec. No obstant, aquest model s'ha de carregar 

a partir de tensorflowhub a través d'internet i aquest fet pot provocar una lenta importació segons 

la connectivitat que es disposi en el seu moment d'ús.  

 

A partir de l'anàlisi dels resultats de cadascuna de les configuracions s'ha decidit que la 

combinació encoder-mètrica de similitud òptima per a resoldre la tasca plantejada és 

Word2Vec+cosine similarity. Aquesta configuració és ràpida i senzilla d'importar, permet 

capturar la similitud semàntica entre les paraules i oracions i els resultats que s'obtenen s'ajusten 

adequadament a la realitat. El pas entremig per a l'btenció dels vectors de cada oració s'ha decidit 

que es realitzi mitjançant la tècnica del càlcul de la mitjana dels vectors de cada paraula de la 

oració.  

 

En conclusió, s'han generat quatre models de Word2Vec que s'han entrenat respectivament a partir 

del vocabulari únic de cada categoria. Aquest vocabulari ha estat preprocessat prèviament, seguint 

els passos descrits a l'apartat 3.1, abans de ser inserit al model. Els quatre models s'han ajustat 

amb els següents paràmetres: min_count =1, window = 4, workers = 4 i size = 50. Un cop realitzat 
l'entrenament s'han descarregat els models en quatre arxius .pkl. 

5.3.3. Corbes de distribució de freqüència i fixament del llindar per a cada categoria. 

En aquest apartat es mostren les distribucions de freqüència de similituds entre oracions per a 

cada categoria. Aquestes distribucions s'han calculat a partir de la configuració Word2Vec + 

cosine similarity ajustada al vocabulari específic de cada categoria.  

 

A partir de les distribucions de freqüència es pot fixar un llindar de l'índex de similitud que 

permet determinar si un document és fraudulent o no. 
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Automòbil 

Il·lustració 5-9: Distribució de freqüències de similituds - Oracions automòbil 

A la Il·lustració 5-9 es mostra la distribució de freqüències del total de 80596702 similituds 

computades entre les oracions dels documents de la base de dades corresponents a la 

categoria automòbil. Tal i com es pot observar, és una distribució normal on la mitjana de les 

similituds és de 0,0093 i la desviació estàndard és de 0,1461, un valor petit que implica que les 

dades estan poc disperses. En general, les oracions dels documents de la categoria automòbil 

s'assemblen poc entre elles. De totes les similituds computades, només 343808 són majors a 

0,35. És a dir, que un 98,75% de les oracions són inferiors a aquesta xifra. Gràcies a la 

distribució i els valors nombrats anteriorment es pot fixar el llindar, a partir del qual un 

document de la categoria automòbil pot ser determinat com a fraudulent, a 0,35. 

Biomedicina: 

Il·lustració 5-10: Distribució de freqüències de similituds - Oracions biomedicina 

La distribució de freqüències de la categoria biomedicina pot observar-se a la Il·lustració 5-10. 

S'han computat un total de 259808746 similituds. La distribució és normal, la mitjana de les 

similituds és de 0,007893 i la desviació estàndard de 0,14723. A partir d'aquests valors es pot 

determinar que les dades estan poc disperses i que les oracions s'assemblen poc entre elles. Del 

total de similituds calculades, 630827 són majors a 0,38. És a dir, que un 98,85% de les oracions
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són inferiors a aquesta xifra. Per tant, el llindar a partir del qual un document de la 

categoria biomedicina pot ser determinat com a fraudulent és de 0,38. 

Electrònica 

Il·lustració 5-11: Distribució de freqüències de similituds - Oracions electrònica 

En el cas de la categoria electrònica s'han computat un total de 236775090 similituds. La 

distribució de freqüències es pot observar a la Il·lustració 5-11 . Igual que les dues distribucions 

anteriors, té una forma acampanada i simètrica característiques d'una distribució Gaussiana. La 

mitjana de les similituds és de 0,02476 i la distribució estàndard de 0,15801. Del total de 

similituds calculades, 699937 són majors al valor 0,44, és a dir, que un 98,74% de les similituds 

són inferiors a aquesta xifra. Per tant, el llindar a partir del qual un document de la categoria 

electrònica pot ser determinat com a fraudulent és de 0,44. 

Mecànica de fluids 

Il·lustració 5-12: Distribució de freqüències de similituds - Oracions mecànica de fluids 

La  Il·lustració 5-12 mostra la distribució de freqüències de similituds per a les oracions de la 
categoria mecànica de fluids. S'han computat un total de 44001342 similituds. Aquest número és 



Sistema de detecció de plagi en documents mitjançant intel·ligència artificial 

62

inferior al de les demés categories a causa de la naturalesa dels treballs finals de grau que formen 

part de la base de dades. La gran majoria dels treballs són projectes en els que es fan estudis sobre 

simulacions de fluids en diferents superfícies i això implica que els documents tinguin un elevat 

nombre d'imatges i una menor quantitat de text.  

La distribució de la categoria mecànica de fluids és una distribució gaussiana, on la mitjana de 

similituds és de 0,01393 i la distribució estàndard de 0,14791. Aquests valors són molt similars a 

les altres tres distribucions. 

Del total de similituds calculades, 196864 són majors al valor 0,36. És a dir, que un 98,81% de 

les similituds computades són inferiors a aquesta xifra. Per tant, el llindar a partir del qual un 

document de la categoria mecànica de fluids pot ser determinat com a fraudulent és de 0,36. 

5.4.  Resultats obtinguts amb un software comercial 

Finalment, s'han comparat els resultats obtinguts a partir del sistema de detecció de plagi creat 

amb els que genera un software comercial de detecció de plagi anomenat CopyLeaks. 

CopyLeaks és una de les eines més potents que existeixen a dia d'avui per a realitzar la tasca de 

detecció de plagi en documents. Els usuaris del sistema poden confirmar l'originalitat dels seus 

arxius a través d'algorismes que escanegen i rastregen contingut de text similar tant a internet com 

a bases de dades pròpies. A més, ofereix la funcionalitat de comparar dos documents únicament 

entre ells. 

El funcionament de l'eina és senzill, l'usuari introdueix l'arxiu o el text que vol analitzar i comença 

el procés de rastreig. Al acabar, es mostra un informe on apareixen els documents o llocs webs 

més similars trobats i les seves respectives similituds amb el document a analitzar. La mesura de 

similitud final és la suma de tots els valors de similitud expressats com un percentatge. 

Aquesta eina permet rastrejar gratuïtament el plagi en 10 pàgines. Un cop esgotada la quota 

gratuïta s'indica que l'eina és de pagament i s'ofereixen dos plans a escollir: pla d'estudiant o pla 

d'empresa. El preu d'escaneig de 10 pàgines o 25000 paraules, seguint el pla d'estudiant, és de 

10,99 dòlars. 

Com que tots els documents generats han estat plagiats d'arxius que es troben penjats al dipòsit 

d'internet UPCommons, l'eina té la capacitat de rastrejar-los. A continuació, a la Error! 

Reference source not found., es mostren els percentatges de similitud detectats per CopyLeaks 

i si el software ha estat capaç de detectar el document original com a font de plagi. A més, es 

mostren els percentatges de similitud obtinguts pel sistema creat i els percentatges de similitud 

reals per a poder realitzar una comparació. 

Taula 5-29:Resultats i anàlisi CopyLeaks,  sobre els documents generat 

Document % similitud 

CopyLeaks 
%similitud 

sistema creat 
% 

similitud 

real 

Detecció CopyLeaks 

document original 

correcte/ no correcte 
Doc1.0 51,20 77,20 51,39 
Doc1.1 98,40 55,20 22,79 
Doc2.0 31,20 58,58 66,40 
Doc2.1 55,60 54,11 27,48 
Doc4.0 72,00 92,55 80,54 
Doc4.1 98,50 65,64 28,31 
Doc5.0 34,90 69,65 74,69 
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Doc5.1 97,40 51,49 26,02 
Doc7.0 51,20 87,50 58,06 
Doc7.1 98,50 67,99 23,50 
Doc8.0 69,20 51,25 48,52 
Doc8.1 76,60 49,77 28,81 
Doc10.0 34,00 49,58 66,78 
Doc10.1 97,70 64,56 27,82 

Doc11.0 70,70 62,52 66,39 

Doc11.1 99,00 56,72 28,99 

A partir dels resultats obtinguts, es pot observar que l'eina CopyLeaks és molt precisa a l'hora de 

detectar la similitud en els documents tipogràfics generats a partir del mètode de plagi  copy-

paste. En els quatre documents d'aquestes característiques que tenen un percentatge de plagi real 

major al 42% (Doc1.0, Doc4.0, Doc7.0 i Doc 10.0), s'ha detectat correctament el document 

original com a font de plagi. Tret de la similitud detectada en el Doc10.0, les demés s'ajusten 

més a la realitat que les similituds computades pel sistema de detecció de plagi creat en el 

present projecte.  

No obstant, en els documents tipogràfics generats mitjançant la tècnica de copy-paste on el 

percentatge de plagi és menor al 42% (Doc 1.1, Doc4.1, Doc7.1 i Doc10.1), l'eina només és 

capaç de detectar el document original com a font de plagi en un dels quatre casos, en el Doc7.1. 

En els demés, es rastregen similituds amb altres fonts. 

CopyLeaks no és capaç de detectar plagi en documents manuscrits, és per aquest motiu que els 8 

documents manuscrits generats no han estat afegits a la Taula 5-29 Error! Reference source 

not found.. Al inserir un arxiu que conté l'escaneig un document escrit a mà, apareix un error de 

l'eina notificant que la mínima longitud del text ha de ser de 30 caràcters i almenys 6 paraules 

han d'aparèixer en ell. A continuació, a la Il·lustració 5-13 es mostra l'error que notifica 

CopyLeaks a l'intentar detectar plagi en un arxiu .pdf amb les característiques comentades: 

Il·lustració 5-13: Error mostrat per CopyLeaks al inserir-li un document manuscrit 

En el cas dels documents tipogràfics generat mitjançant la tècnica de la paràfrasi, CopyLeaks ha 

estat capaç de detectar plagi en altres llocs webs i/o documents que no són el document original. 

Aquest resultat proporcionat pel software és parcialment correcte. En el cas del Doc11.0, un 

66,39% del document ha estat parafrasejat d'un treball final de grau i l'altre 33,61% ha estat copiat 
exactament de la Wikipedia. CopyLeaks és capaç de detectar la part del plagi del Doc11.0 

corresponent a la Wikipedia però no la part corresponent al document original. Aquest fet 

succeeix de la mateixa manera en els documents: 2.1, 5.0, 5.1, 8.0, 8.1 i 11.1. No obstant, en el 
Doc2.0 si que s'ha detectat el document original com a arxiu similar. 

Un cop analitzats els resultats, es pot afirmar que CopyLeaks és una eina amb una gran base de 

referències i un potent sistema de rastreig per a analitzar els documents d'interès. L'eina funciona 

a la perfecció a l'hora de detectar plagi en documents tipogràfics on s'ha realitzat copy-paste en 

un percentatge elevat del text. Quan el percentatge de plagi disminueix, l'eina tendeix a errar en 

la seva detecció de similituds. En el cas de la detecció de plagi en documents tipogràfics que han 

estat parafrasejats, l'eina no funciona gaire bé, ja que només ha sigut capaç de detectar el 
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document original en 1 cas dels 8 analitzats. Finalment, cal destacar la impossibilitat de l'eina 

d'analitzar i rastrejar plagi en documents manuscrits.  

 

Comparant els resultats obtinguts per CopyLeaks i pel sistema creat, es pot afirmar que 

CopyLeaks funciona millor a l'hora de rastrejar similituds en documents on s'ha realitzat una còpia 

exacte de parts extenses. La precisió de la similitud s'ajusta més a la realitat que la que proporciona 

el sistema creat. Ara bé, si el percentatge de plagi disminueix o si el text es modifica lleugerament 

per tal de dir el mateix amb diferents paraules, CopyLeaks és incapaç de rastrejar similituds en el 

document original. En canvi,  el sistema creat és molt més fiable en aquests casos ja que ha 

detectat la font original en el 100% documents analitzats, mentre que CopyLeaks només ho ha fet 

en un 25%.  
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Conclusions  

Els objectius plantejats a l'inici del projecte han estat assolits. S'ha generat una base de dades 

homogènia que ha permès realitzar un estudi de diversos algorismes i configuracions per tal 

d'ajustar els processos en els que es basa el sistema de detecció de plagi creat: procés de 

classificació i procés de detecció de similitud semàntica i sintàctica.  

 

En el cas del procés de classificació, l'estudi ha permès determinar com a millor combinació 

CountVectorizer binary + Multinomial Naive Bayes, amb una precisió del 95% en les prediccions 

sobre el conjunt de test, seguida d'un 90% obtingut en les combinacions CountVectorizer binary 
+ Multinomial Logistic Regression i CountVectorizer countbased + SVM linear.  

 

Per altra banda, el procés de detecció de similitud semàntica i sintàctica s'ha configurat a partir 

de la combinació de l'encoder Word2Vec i la mètrica de similitud cosine similarity, que han estat 

els dos mètodes que conjuntament han permès obtenir uns millors resultats. La capacitat del W2V 

de poder capturar la similitud semàntica i el context de les paraules s'ha vist reflexada en l'estudi 

realitzat sobre els 24 documents plagiats generats. Els índex de similitud obtinguts s'han 

aproximat a les similituds reals i a més, s'ha pogut detectar correctament en tots els casos el 

document original que ha estat font del plagi.  

 

El sistema és capaç d'analitzar tan documents tipogràfics com manuscrits. L'eina utilitzada per a 

la extracció del text és un producte ofert per Google anomenat API AI Vision. El seu 

funcionament és perfecte en el cas dels documents tipogràfics, mentre que en els manuscrits es 

perd, aproximadament, un 27% de la informació degut a la impossibilitat d'interpretar alguns 

caràcters. No obstant, la pèrdua considerable d'informació no ha suposat cap problema a l'hora de 

detectar correctament els documents originals d'on s'ha basat el plagi dels documents plagiats 

generats.  

 

Tot i el bon funcionament del sistema, la precisió del model de classificació podria ser més 

elevada, d'aquesta manera s'asseguraria una detecció del plagi en documents del tot fiable, ja que 

si la predicció de la categoria no es realitza correctament, el document a analitzar serà comparat 

amb documents que tracten sobre temàtiques diferents, i per tant, serà menys probable que es 

pugui detectar plagi. 

 

S'han comparat els resultats obtinguts del sistema creat amb els generats per un software 

comercial anomenat CopyLeaks. Mitjançant la comparació, s'ha pogut observar que CopyLeaks 

funciona perfectament a l'hora de detectar plagi en fragments extensos de documents tipogràfics 

que han estat copiats exactament. En aquest cas, els resultats que proporciona CopyLeaks 

s'apropen més a la realitat que els obtinguts pel sistema creat. No obstant, al disminuir la quantitat 

de plagi en els documents o al canviar la tècnica de plagi per la paràfrasi, CopyLeaks deixa de 
funcionar tan bé. Dels 24 documents plagiats generats, CopyLeaks només ha estat capaç de 

detectar el document original en un 25% dels casos.  Aquest fet també es deu a la incapacitat del 

software de detectar plagi en documents manuscrits. En canvi, el sistema creat ha determinat 

correctament el document original en el 100% dels casos. Els únics aspectes, a nivell funcional 

bàsic, que té el sistema creat a envejar de Copyleaks són: la possibilitat de detectar plagi en més 

d'una font i la capacitat de rastrejar plagi en altres fonts que no formin part d'una base de dades 

pròpia.  

 

Finalment, es pot concloure amb el fet que s'ha pogut desenvolupar un sistema de detecció de 

plagi basat en el corpus que ha complert satisfactòriament els objectius inicialment plantejats. El 

sistema podria ampliar-se en diversos aspectes que es comenten en el següent apartat.  
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Treball futur 

L'abast del treball ha estat assolit. Tot i això, durant el transcurs del projecte han anat sorgint idees  

que podria ser interessant desenvolupar en un futur per tal de millorar l'actuació del sistema i fer-

lo el més autònom possible. A continuació, es llisten algunes d'elles: 

• Afegir una major quantitat de documents a la base de dades amb títols variats. D'aquesta 

manera es podria fer un re-entrenament del model de classificació i obtenir una major 

precisió. L'augment de la base de dades també permetria ajustar el Word2Vec a un 

vocabulari més extens, i per tant, es podrien capturar més relacions entre paraules. 

• Adaptar el sistema per a que pogués detectar plagi en més d'un document. 

• Adaptar el sistema per a poder detectar plagi en altres fonts que no pertanyin a una base de 

dades pròpia, com per exemple: pàgines web o altres dipòsits de dades. 

• Automatitzar l'addició dels documents que s'analitzen a la base de dades i a partir d'un cert 

número d'anàlisis re-entrenar tant el model de classificació com l'encoder.  

• Automatitzar tot el sistema de detecció de plagi al núvol i sincronitzar-lo amb un 

visualitzador des del que es pogués penjar el document a analitzar i es mostrés en ell els 

resultats del sistema.   
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Pressupost 

En aquest capítol s'inclou el pressupost que suposa la creació i l'ús del sistema de detecció de 

plagi creat.  

Tot l'entrenament i l'ajustament de les diferents configuracions s'ha pogut realitzar 

localment a una màquina amb les següents especificacions: 

• MacBook Pro: 13 -inch, 2017, Four Thunderbolt 3 Ports.

• Procesador: 3,1 GHz Intel Core i5 de doble núcli

• Memòria: 8GB 2133 MHz LPDDR

• Disc d'arranc: Macintosh HD

• Gràfics: Intel Iris Plus Graphis 650 1536 MB

Actualment, el preu d'aquesta màquina al mercat és de 1617 €. 

A més del cost associat a la màquina, s'ha de considerar el pagament del sou del creador del 

sistema. El creador del sistema ha estat un estudiant de quart any de la Universitat 

Politècnica de Catalunya. La UPC estableix en els seus convenis de col·laboració de 

pràctiques que el mínim import a pagar a un estudiant de pràctiques és de 8€/hora. 

Considerant que l'estudiant cobra aquest import i que el temps total invertit en l’adquisició dels 

coneixements necessaris i el procés de creació del sistema ha estat d'unes 250 hores 

aproximadament, el preu total a pagar a l'estudiant seria de 2000€. 

Per a realitzar el còmput de la similitud entre les oracions dels documents de la base de dades i 

generar les distribucions de freqüència s'ha utilitzat una màquina virtual de la plataforma 

cloud de Google (GCP) de 8vCPU, 30 GB de RAM i 100 GB de disc d'arrencada. 

Aquesta màquina virtual té un cost associat de 197€ per un mes complet de funcionament. És a 

dir 197€ equivalents a 720 hores de feina. Realment, la màquina virtual només ha estat 

activa durant un període de 33 hores. Per tant, s'han invertit 9,03€ en el, procés.  

S'ha utilitzat l'API AI Vision de Google per a l'extracció del text. Aquest producte ofert per 

Google té la següent taula de costos: 

Taula 0-1: Preus API AI Vision Google 

Funció 

Preu per cada 1000 unitats 

Primeres 1000 

unitats al mes 

De 1001 a 5000000 

unitats al mes 

De 5000001 a 20000000 

unitats al mes 

Detecció de 
text 

Gratis 1,35 € 0,55 euros 

Respecte a la informació de la taula, una unitat equival a una pàgina d'un document. S'ha hagut 

d'extreure el text de tots els documents de la base de dades un únic cop. La base de dades està 

formada per 8398 pàgines. Considerant que tota l'extracció del text de la base de dades s'ha 

realitzat en el mateix mes i que s'han processat gratuïtament 1000 pàgines, el cost associat a les 
7398 pàgines restants, que equivalen a vuit paquets de 1000, és de 10,8€.
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S'ha de tenir en compte que al crear un compte a GCP, Google ofereix 300 dòlars 

(aproximadament 273€) gratuïts per a realitzar qualsevol funció. Hi ha alguns límits d'ús però 

pràcticament es poden utilitzar tots els recursos i productes. Per tant, tant l'ús de l'API AI 

Vision de Google com l'ús de la màquina virtual podrien descomptar-se d'aquests crèdits gratuïts. 

El sistema creat s'executa a la màquina local. Amb les despeses associades a l'adquisició de la 

màquina i el pagament del sou del creador del sistema ja n'hi hauria suficient. És a dir, amb un 

total de 3617 € es podria desenvolupar aquest sistema per a un ús propi. Es podrien aprofitar els 

crèdits gratuïts de Google per a extreure el text dels documents a analitzar fins al punt 

d'exhaurir-los tots i haver de pagar l'import d' 1,35€ per cada paquet de 1000. 

El sistema també es podria crear a la plataforma GCP i ser automatitzat allà. D'aquesta 

manera s'evitarien les despeses associades a l'adquisició del MacBook però s'haurien 

d'assumir les despeses associades al temps d'ús de la màquina virtual.  
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ANEX A
A continuació, és mostren els diferents scripts que s'han utilitzat per a acabar creant el sistema de detecció de plagi en el que es 
basa el present projecte. L'ordre dels scripts que es mostren és el següent:

1. Sistema de detecció de plagi mitjançant intel·ligència artificial
2. Models de classificació de documents en múltiples categories
3. Ajustament de les diferents combinacions d'encoder-mètrica de similitud per determinar l'índex de similitud semàntica
4. Distribució de freqüència de similitud entre oracions

Respecte l'script 3, només es mostra l'execució d'aquest en un dels 24 documents plagiats generats. En concret, en el Doc1.0,
corresponent a la categoria mecànica de fluids. Aquest script pot ser extrapolat als 23 documents restants.

En el cas de l'script 4, només es mostra l'execució d'aquest per a la categoria electrònica. El codi és extrapolable a les demés
categories.

Tots els scripts es troben al repositori de Github del projecte https://github.com/rolosa10/tfg_rls_qp_2020

Sistema de detecció de plagi mitjançant intel·ligència artificial

Importació de les biblioteques/dependències necessàries

In [1]:
import pandas as pd
import glob
import os
import pickle
import numpy as np
from nltk.corpus import stopwords
from nltk.stem import SnowballStemmer
import nltk
import unidecode
import re
from sklearn import metrics
import time
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
import unidecode
from google.cloud import vision
import io
import shutil
from google.cloud import storage
import os
import json
import docx2txt

In [2]:
os.environ['GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS'] =
'/Users/rogerlopezsantalo/Desktop/TFG/97_Keys/proyecto_personal/plagio-documentos-266509-4a5fc329d
ed0.json'

In [3]:
stemmer = SnowballStemmer('spanish')

ESPECIFICAR PATH DEL DOCUMENT A ANALITZAR

In [4]:
path = '../06FUNCIONAMENT_SISTEMA/Arxiu_analitzar/Fatiga en la suspensión de una motocicleta.jpg'
path_doc_analitzar = path

https://github.com/rolosa10/tfg_rls_qp_2020


path_doc_analitzar = path

Càrrega de l'encoder i el model de classificació

In [5]:
#Encoder: CountVectorizer Binary
with open('../03Models/classificacio/cv_binary.pkl', 'rb') as file:
    pickle_feature = pickle.load(file)
    
#Model de classificació
with open('../03Models/classificacio/model_classificacio_mnb.pkl', 'rb') as file:
    pickle_model = pickle.load(file)

Predicció de la categoria del document a analitzar

In [6]:
#Funció que permet executar la predicció a partir de la combinació encoder+model classificació (Cv
binary + MLR)
def prediccion(titulo):
    titulo = titulo.split('/')[-1].split('.')[0]
    titulo = titulo.replace('_',' ')
    
    word_tokens = nltk.word_tokenize(titulo)
    text_without_stopwords= " ".join([w for w in word_tokens if not w in stopwords.words('spanish')
])
    stemmed_text = " ".join(stemmer.stem(word) for word in 
nltk.word_tokenize(text_without_stopwords))
    no_punctuaction_text = re.sub(r'[^\w\s]','',stemmed_text)
    #no_punctuaction_text = unidecode.unidecode(stemmed_text)
    no_digits_text = re.sub('\d', '', no_punctuaction_text)
    X = pickle_feature.transform(pd.Series(no_digits_text))
    return(pickle_model.predict(X))

start = "\033[1m"
end = "\033[0;0m"

label = prediccion(path)
print('La categoria que prediu el model de classificació per al document amb títol: '+str(path.spl
it('/')[-1].split('.')[0])+' es: '+start+label[0]+end)

Càlcul de similitud semàntica textual del document a analitzar amb els demés documents de la
base de dades que tenen assignada la mateixa categoria.

In [7]:
#Funció que permet pre-processar el text dins de qualsevol tfg i separar-lo en sentences
def clean_raw_text (documento):
    text_sentences = []
    text = str(documento).replace('\n',' ')
    text = nltk.sent_tokenize(text)
    
    for sentence in text:
        words = []
        sentence = sentence.lower()
        word_tokens = nltk.word_tokenize(sentence)
        filtered_text = " ".join([w for w in word_tokens if not w in stopwords.words('spanish')])
        stemmed_text = " ".join(stemmer.stem(word) for word in nltk.word_tokenize(filtered_text))  
        no_punctuaction_text = re.sub(r'[^\w\s]','',stemmed_text)
        no_accents = unidecode.unidecode(no_punctuaction_text)
        no_digits_text = re.sub('\d', '', no_accents)
        for word in nltk.word_tokenize(no_digits_text):
            if len(word) >=2:
                words.append(word)
                                
        no_digits_text = " ".join(words)
        clean1 = re.sub(' +', ' ',no_digits_text)

La categoria que prediu el model de classificació per al document amb títol: Fatiga en la 
suspensión de una motocicleta es: Automobil



        clean1 = re.sub(' +', ' ',no_digits_text)
        full_clean = clean1.strip()    
        text_sentences.append(full_clean)
        
    text_sentences = [x for x in text_sentences if x !='']
    return(text_sentences)

#Funció que permet descarregar un objecte de Google Storage
def download_blob(bucket_name, source_blob_name, destination_file_name):
        """Downloads a blob from the bucket."""
        # bucket_name = "your-bucket-name"
        # source_blob_name = "storage-object-name"
        # destination_file_name = "local/path/to/file"

        storage_client = storage.Client()

        bucket = storage_client.bucket(bucket_name)
        blob = bucket.blob(source_blob_name)
        blob.download_to_filename(destination_file_name)

        print(
            "Descarregant arxiu: {} localment. \n".format(
                source_blob_name, destination_file_name
            )
        )

#Funció que permet carregar un objecte a Google Storage        
def upload_blob(bucket_name, source_file_name, destination_blob_name):
        """Uploads a file to the bucket."""
        # bucket_name = "your-bucket-name"
        # source_file_name = "local/path/to/file"
        # destination_blob_name = "storage-object-name"

        storage_client = storage.Client(project='plagio-documentos-266509')
        bucket = storage_client.bucket(bucket_name)
        blob = bucket.blob(destination_blob_name)

        blob.upload_from_filename(source_file_name)

        print(
            "Arxiu {} pujat a storage amb el nom: {}. \n".format(
                source_file_name, destination_blob_name
            )
        )

#Funció que permet eliminar un objecte de Google Storage
def delete_blob(bucket_name, blob_name):
    """Deletes a blob from the bucket."""
    # bucket_name = "your-bucket-name"
    # blob_name = "your-object-name"

    storage_client = storage.Client()

    bucket = storage_client.bucket(bucket_name)
    blob = bucket.blob(blob_name)
    blob.delete()

    print("Arxiu {} eliminat.\n".format(blob_name))

#FUNCIÓ COMPARACIÓ DOCUMENT A ANALITZAR VS DOCUMENTS DE LA MATEIXA CATEGORIA ASSIGNADA
def comparacio_doc_analitzar_vs_base_dades(path_doc_analitzar,categoria):
    
    
    #PELS DOCUMENTS A ANALITZAR .PDF
    if path_doc_analitzar.split('/')[-1].split('.')[-1] == 'pdf':

        client = storage.Client(project='plagio-documentos-266509')
        upload_blob('arxius_analitzar','../06FUNCIONAMENT_SISTEMA/Arxiu_analitzar/'+path_doc_analit
zar.split('/')[-1],path_doc_analitzar.split('/')[-1])
        doc_extreure = []
        for blob in client.list_blobs('arxius_analitzar'): #!!! Canviar el prefix per 'dataset_pdf'
ja que 'original_dataset' es el de proves
            doc_extreure.append(blob.name)
        
        
        #Crea un o varis json a la carpeta 'dataset_json/[Sub_carpeta_especifica]' dins del bucket 
'dataset_tfg' per a cada document. 
        #El json conté tot el text del document



        #El json conté tot el text del document

        for file in doc_extreure:
            gcs_source_uri = 'gs://arxius_analitzar/'+file
            gcs_destination_uri = 'gs://json_analitzar/'+file

            """OCR with PDF/TIFF as source files on GCS"""
            # Supported mime_types are: 'application/pdf' and 'image/tiff' in case of DOCUMENT_TEXT
_DETECTION
         
            mime_type = 'application/pdf'

            # How many pages should be grouped into each json output file.
            batch_size = 100 ## Número de pàgines que seran agrupades en un mateix json file. El mà
xim és 100
            client = vision.ImageAnnotatorClient()

            feature = vision.types.Feature(type=vision.enums.Feature.Type.DOCUMENT_TEXT_DETECTION)

            gcs_source = vision.types.GcsSource(uri=gcs_source_uri)
            input_config = vision.types.InputConfig(gcs_source=gcs_source, mime_type=mime_type)

            gcs_destination = vision.types.GcsDestination(uri=gcs_destination_uri)
            output_config = vision.types.OutputConfig(gcs_destination=gcs_destination, batch_size=b
atch_size)

            async_request = vision.types.AsyncAnnotateFileRequest(features=[feature], input_config=
input_config,output_config=output_config)

            operation = client.async_batch_annotate_files(requests=[async_request])

            print('Extraient text del document mitjantçant Google API VISION. \n')
            operation.result(timeout=600)
            
            
        #Descarrego arxiu Json localment
        nom_json_descarregar = []
        storage_client = storage.Client()
        for blob in storage_client.list_blobs('json_analitzar'):
            nom_json_descarregar.append(blob.name)
            
        
download_blob('json_analitzar',nom_json_descarregar[0],'../06FUNCIONAMENT_SISTEMA/json_analitzar/'
+nom_json_descarregar[0].split('.pdf')[0]+'.json')
        
        #Elimino arxiu .pdf i .json del cloud  
        nom_pdf_eliminar = []
        storage_client = storage.Client()
        for blob in storage_client.list_blobs('arxius_analitzar'):
            nom_pdf_eliminar.append(blob.name)
            
        delete_blob('arxius_analitzar',nom_pdf_eliminar[0])
        delete_blob('json_analitzar',nom_json_descarregar[0])
            
        #Extrec el text de l'arxiu json a un arxiu txt generat localment 
        json_doc_list = (glob.glob("../06FUNCIONAMENT_SISTEMA/json_analitzar/*"))  
        
        for file in json_doc_list:
            texto = file.split('/')[-1]

            with open(file,'r') as json_file:
                values = json.load(json_file)

            with open('../06FUNCIONAMENT_SISTEMA/txt_analitzar/'+file.split('/')[-1].split('.json')
[0]+'.txt','w+') as f:
                try:   
                    for i in range(0,len(values['responses'])):
                        try:
                            f.write(values['responses'][i]['fullTextAnnotation']['text'])
                        except KeyError as e:
                            if(e.args[0] != 'fullTextAnnotation'):
                                print(e)
                                raise(e)   
                except:
                    print(file)
        print('Text extret a un arxiu .txt \n')
        



        
        
    #PELS DOCUMENTS .DOCX
    elif path_doc_analitzar.split('/')[-1].split('.')[-1] == 'docx':
        result = docx2txt.process(path_doc_analitzar)
        result = result.replace('\n',' ')
        result = " ".join(result.split())
        print('Extraient el text del document a un arxiu .txt \n')
        with open('../06FUNCIONAMENT_SISTEMA/txt_analitzar/'+path_doc_analitzar.split('/')[-1].spli
t('.')[0]+'.txt','w+') as file:
            file.write(result)
        print('Text extret a un arxiu .txt \n')
            
            
    #PELS DOCUMENTS .JPEG, .PNG8,.PNG24,.GIF
    else:
        print('Extraient el text a un arxiu .txt \n')
        client = vision.ImageAnnotatorClient()
        with io.open(path_doc_analitzar, 'rb') as image_file:
            content = image_file.read()
        image = vision.types.Image(content=content)
        response = client.text_detection(image=image)
        
        
        with open('../06FUNCIONAMENT_SISTEMA/txt_analitzar/'+path_doc_analitzar.split('/')[-1].spli
t('.')[0]+'.txt','w+') as file:
            file.write(response.text_annotations[0].description.replace('\n',' '))
        print('Text extret a un arxiu .txt \n')
        
        
        
        
   
    #CÀLCUL DE L'ÍNDEX DE SIMILITUD SEMÀNTICA 
    print('Inici del càlcul de la similitud semàntica entre el document a analitzar i els 
documents de la categoria: '+start+label[0]+end)    
    
    path_txt_doc_analitzar = '../06FUNCIONAMENT_SISTEMA/txt_analitzar/*'
    #Carrego el text del document a analitzar
    llista_text_documents_plagiats = []
    ###!!!1 MIRAR SI FUNCIONA BÉ EL PATH JA QUE ESTIC AGAFANT EL TXT GENERAT DE LA EXTRACCIÓ
    for file in glob.glob(path_txt_doc_analitzar):
        with open(file,'r') as txt:
            llista_text_documents_plagiats.append(txt.read())
    
    #Extrec les oracions del document a analitzar
    plag_document_sentences = []
    for i in range (0,len(llista_text_documents_plagiats)):
        plag_document_sentences.append(clean_raw_text(llista_text_documents_plagiats[i]))
    
   
    #############################
    if categoria =='Automobil':
        
        #LListo tots els tfg dins de la categoria automobil
        llista_text_documents_automobil = []
        for file in glob.glob('../00Data/dataset_txt/Automobil/*'):
            with open(file,'r') as txt:
                llista_text_documents_automobil.append(txt.read())
                
        #Pre-processo i separo en oracions els documents de la categoria automobil
        base_document_sentences = []
        for i in range (0,len(llista_text_documents_automobil)):
            base_document_sentences.append(clean_raw_text(llista_text_documents_automobil[i]))

        #Carrego el model word2vec entrenat amb el vocabulari de la categoria automobil  
        with 
open('../03Models/w2v_models_for_compute_similarities/w2v_semantic_text_similarity_automobil.pkl',
'rb') as file:
            w2v_model = pickle.load(file)
        
        #Creo una llista de llistes on tinc les diferents frases tokenitzades de cada document de 
la base de dades. [[[]]]
        base_documents_frases_tokenitzades = []
        for i in range (0,len(base_document_sentences)):
            frases_tokenitzades = []
            for sentence in base_document_sentences[i]:
                frases_tokenitzades.append(nltk.word_tokenize(sentence))#Tokenitzo cada frase, obte



                frases_tokenitzades.append(nltk.word_tokenize(sentence))#Tokenitzo cada frase, obte
nint una llista de paraules per a cada frase
            base_documents_frases_tokenitzades.append(frases_tokenitzades)

        #Creo una llista de llistes on tinc les diferents frases tokenitzades del document a anali
tzar.
        plag_document_frases_tokenitzades = []
        for sentence in plag_document_sentences[0]: 
            plag_document_frases_tokenitzades.append(nltk.word_tokenize(sentence))

        #Filtro les paraules dels documents base de cada frase segons si pertanyen al vocabulari d
el word2vec
        base_filtered_document_sentence_global = []
        for document in base_documents_frases_tokenitzades: 
            filtered_sentence_global=[] 
            for sentence in document: 
                filtered_sentence_global.append([word for word in sentence if word in w2v_model.wv.
vocab])
            base_filtered_document_sentence_global.append(filtered_sentence_global)

        #Filtro les paraules de les frases del document a analitzar segons si pertanyen al vocabul
ari del word2vec
        plag_filtered_document_sentence = []
        for sentence in plag_document_frases_tokenitzades:
            plag_filtered_document_sentence.append([word for word in sentence if word in w2v_model.
wv.vocab])
            
        #Transformo a vectors les paraules de cada frase de cada document de la base de dades a 
partir del wor2vec.
        #No ha estat necessari filtrar les paraules perquè totes ja formen part del vocabulari. Si
no fos així, hauria de filtrar-les 
        base_document_sentence_vectors = []
        for i in range (0,len(base_filtered_document_sentence_global)):
            frase_vectorizada = []
            for sentence in base_filtered_document_sentence_global[i]:
                mean = []
                for word in sentence:
                    mean.append(w2v_model.wv.get_vector(word))
                mean = np.array(mean).mean(axis=0)
                frase_vectorizada.append(mean)
            base_document_sentence_vectors.append(frase_vectorizada)

        #Transformo a vectors les paraules de cada frase del document a analitzar a partir del wor
2vec.
        plag_document_sentence_vectors = []
        for sentence in plag_filtered_document_sentence:
            mean = []
            for word in sentence:
                mean.append(w2v_model.wv.get_vector(word))
            mean = np.array(mean).mean(axis=0)
            plag_document_sentence_vectors.append(mean)
            
        #Transformo els vectors dels documents de la base de dades d'una dimensió a dues 
dimensions per tal de poder aplicar posteriorment cosine similarity
        base_document_sentence_vectors_good_format = []
        for document in base_document_sentence_vectors:
            vectorizado_bueno = []
            for vector in document:
                vectorizado_bueno.append([vector])
            base_document_sentence_vectors_good_format.append(vectorizado_bueno)
            
        #Transformo els vectors del document a analitzar d'una dimensió a dues dimensions per tal 
de poder aplicar posteriorment cosine similarity
        plag_document_sentence_vectors_good_format = []
        for vector in plag_document_sentence_vectors:
            plag_document_sentence_vectors_good_format.append([vector])
    
        #Computo les similituds entre els vectors del document a analitzar i els vectors de cada d
ocument de la base de dades mitjançant cosine similarity
        similarities_between_each_vector_plag_each_vector_base = []
        for i in range (0,len(base_document_sentence_vectors_good_format)):
            each_document = []
            for vector2 in plag_document_sentence_vectors_good_format:
                each_plag_sentence = []
                for vector1 in base_document_sentence_vectors_good_format[i]:
                    each_plag_sentence.append(cosine_similarity(vector2,vector1))
                each_document.append(each_plag_sentence)



            similarities_between_each_vector_plag_each_vector_base.append(each_document)    
    
        #Extrec les màximes similituds dels documents de la base de dades per a cada frase del 
document a analitzar
        best_similarities_sentence_document = []
        for i in range (0,len(similarities_between_each_vector_plag_each_vector_base)):
            each_document = []
            for each_vector in similarities_between_each_vector_plag_each_vector_base[i]:
                each_document.append(max(each_vector))
            best_similarities_sentence_document.append(each_document)

        #Calculo l'index de similitud entre el document a analitzar i els documents de la base de 
dades
        index_entre_documents_w2v = []
        for each_document in best_similarities_sentence_document:
            index_entre_documents_w2v.append(sum(each_document)/len(each_document))
                
        #Llindar de plagi fixat a partir de la distribució de freqüències de similitud entre 
oracions dels documents de la base de dades corresponents a la categoria automòbil
        if max(index_entre_documents_w2v) > 0.35:
            return('El document de la base de dades titulat: 
'+str(glob.glob('../00Data/dataset_txt/Automobil/*')
[index_entre_documents_w2v.index(max(index_entre_documents_w2v))].split('/')[-1])+' te un percentat
ge de similitud del: '+str(max(index_entre_documents_w2v)[0])+' respecte al document a analitzar')
    
        else:
            return('No s''ha detectat cap document a la base de dades que tingui una semblança 
major o igual al 35% i que pugui ser considerat objecte de plagi.')
    #############################
    if categoria =='Mecanica_fluids':
        
        #LListo tots els tfg dins de la categoria automobil
        llista_text_documents_automobil = []
        for file in glob.glob('../00Data/dataset_txt/Mecanica_fluids/*'):
            with open(file,'r') as txt:
                llista_text_documents_automobil.append(txt.read())
                        
        #Pre-processo i separo en oracions els documents de la categoria automobil
        base_document_sentences = []
        for i in range (0,len(llista_text_documents_automobil)):
            base_document_sentences.append(clean_raw_text(llista_text_documents_automobil[i]))
            
        #Carrego el model word2vec entrenat amb el vocabulari de la categoria automobil  
        with 
open('../03Models/w2v_models_for_compute_similarities/w2v_semantic_text_similarity_mecanica_fluids.pkl'
, 'rb') as file:
            w2v_model = pickle.load(file)
        
        #Creo una llista de llistes on tinc les diferents frases tokenitzades de cada document de 
la base de dades. [[[]]]
        base_documents_frases_tokenitzades = []
        for i in range (0,len(base_document_sentences)):
            frases_tokenitzades = []
            for sentence in base_document_sentences[i]:
                frases_tokenitzades.append(nltk.word_tokenize(sentence))#Tokenitzo cada frase, obte
nint una llista de paraules per a cada frase
            base_documents_frases_tokenitzades.append(frases_tokenitzades)

        #Creo una llista de llistes on tinc les diferents frases tokenitzades del document a anali
tzar
        plag_document_frases_tokenitzades = []
        for sentence in plag_document_sentences[0]: 
            plag_document_frases_tokenitzades.append(nltk.word_tokenize(sentence))
     
        #Filtro les paraules dels documents base de cada frase segons si pertanyen al vocabulari d
el word2vec
        base_filtered_document_sentence_global = []
        for document in base_documents_frases_tokenitzades: 
            filtered_sentence_global=[] 
            for sentence in document: 
                filtered_sentence_global.append([word for word in sentence if word in w2v_model.wv.
vocab])
            base_filtered_document_sentence_global.append(filtered_sentence_global)

        #Filtro les paraules del document a analitzar segons si pertanyen al vocabulari del word2v
ec
        plag_filtered_document_sentence = []



        plag_filtered_document_sentence = []
        for sentence in plag_document_frases_tokenitzades:
            plag_filtered_document_sentence.append([word for word in sentence if word in w2v_model.
wv.vocab])
 
        #Transformo a vectors les paraules de cada frase de cada document de la base de dades a 
partir del wor2vec i genero un vector per a cada frase
        #No ha estat necessari filtrar les paraules perquè totes ja formen part del vocabulari. Si
no fos així, hauria de filtrar-les
        base_document_sentence_vectors = []
        for i in range (0,len(base_filtered_document_sentence_global)):
            frase_vectorizada = []
            for sentence in base_filtered_document_sentence_global[i]:
                mean = []
                for word in sentence:
                    mean.append(w2v_model.wv.get_vector(word))
                mean = np.array(mean).mean(axis=0)
                frase_vectorizada.append(mean)
            base_document_sentence_vectors.append(frase_vectorizada)

        #Transformo a vectors les paraules de cada frase del document a analitzar a partir del wor
d2vec i genero un vector per a cada frase
        plag_document_sentence_vectors = []
        for sentence in plag_filtered_document_sentence:
            mean = []
            for word in sentence:
                mean.append(w2v_model.wv.get_vector(word))
            mean = np.array(mean).mean(axis=0)
            plag_document_sentence_vectors.append(mean)

        #Transformo els vectors d'una dimensió a dues dimensions per tal de poder aplicar 
posteriorment cosine similarity
        base_document_sentence_vectors_good_format = []
        for document in base_document_sentence_vectors:
            vectorizado_bueno = []
            for vector in document:
                vectorizado_bueno.append([vector])
            base_document_sentence_vectors_good_format.append(vectorizado_bueno)

        #Transformo els vectors del document a analitzar d'una dimensió a dues dimensions per tal 
de poder aplicar posteriorment cosine similarity
        plag_document_sentence_vectors_good_format = []
        for vector in plag_document_sentence_vectors:
            plag_document_sentence_vectors_good_format.append([vector])
            
        #Computo les similituds entre els vectors del document a analitzar i els vectors de cada d
ocument de la base de dades mitjançant cosine similarity
        similarities_between_each_vector_plag_each_vector_base = []
        for i in range (0,len(base_document_sentence_vectors_good_format)):
            each_document = []
            for vector2 in plag_document_sentence_vectors_good_format:
                each_plag_sentence = []
                for vector1 in base_document_sentence_vectors_good_format[i]:
                    each_plag_sentence.append(cosine_similarity(vector2,vector1))
                each_document.append(each_plag_sentence)
            similarities_between_each_vector_plag_each_vector_base.append(each_document)
    
        #Extrec les màximes similituds dels documents de la base de dades per a cada frase del 
document a analitzar
        best_similarities_sentence_document = []
        for i in range (0,len(similarities_between_each_vector_plag_each_vector_base)):
            each_document = []
            for each_vector in similarities_between_each_vector_plag_each_vector_base[i]:
                each_document.append(max(each_vector))
            best_similarities_sentence_document.append(each_document)

        #Calculo l'index de similitud entre el document a analitzar i els documents de la base de 
dades de la categoria mecanica de fluids
        index_entre_documents_w2v = []
        for each_document in best_similarities_sentence_document:
            index_entre_documents_w2v.append(sum(each_document)/len(each_document))
              
        if max(index_entre_documents_w2v) > 0.36: 
            return('El document de la base de dades titulat: 
'+str(glob.glob('../00Data/dataset_txt/Mecanica_fluids/*')
[index_entre_documents_w2v.index(max(index_entre_documents_w2v))].split('/')[-1])+' te un percentat
ge de similitud del: '+str(max(index_entre_documents_w2v)[0])+' respecte al document a analitzar')
        else:



        else:
            return('No s''ha detectat cap document a la base de dades que tingui una semblança 
major o igual al 36% i que pugui ser considerat objecte de plagi.')  
    #############################
    if categoria =='Electronica':
        
        #LListo tots els tfg dins de la categoria automobil
        llista_text_documents_automobil = []
        for file in glob.glob('../00Data/dataset_txt/Electronica/*'):
            with open(file,'r') as txt:
                llista_text_documents_automobil.append(txt.read())
                         
        #Pre-processo i separo en oracions els documents de la categoria automobil
        base_document_sentences = []
        for i in range (0,len(llista_text_documents_automobil)):
            base_document_sentences.append(clean_raw_text(llista_text_documents_automobil[i]))

        #Carrego el model word2vec entrenat amb el vocabulari de la categoria automobil  
        with 
open('../03Models/w2v_models_for_compute_similarities/w2v_semantic_text_similarity_electronica.pkl'
, 'rb') as file:
            w2v_model = pickle.load(file)
        
        #Creo una llista de llistes de llistes on tinc les diferents frases tokenitzades de cada d
ocument de la base de dades. [[[]]]
        base_documents_frases_tokenitzades = []
        for i in range (0,len(base_document_sentences)):
            frases_tokenitzades = []
            for sentence in base_document_sentences[i]:
                frases_tokenitzades.append(nltk.word_tokenize(sentence))#Tokenitzo cada frase, obte
nint una llista de paraules per a cada frase
            base_documents_frases_tokenitzades.append(frases_tokenitzades)

        #Creo una llista de llistes on tinc les diferents frases tokenitzades del document a anali
tzar.
        plag_document_frases_tokenitzades = []
        for sentence in plag_document_sentences[0]: 
            plag_document_frases_tokenitzades.append(nltk.word_tokenize(sentence))

        #Filtro les paraules dels documents base de cada frase segons si pertanyen al vocabulari d
el word2vec
        base_filtered_document_sentence_global = []
        for document in base_documents_frases_tokenitzades: 
            filtered_sentence_global=[] 
            for sentence in document: 
                filtered_sentence_global.append([word for word in sentence if word in w2v_model.wv.
vocab])
            base_filtered_document_sentence_global.append(filtered_sentence_global)

        #Filtro les paraules del document a analitzar segons si pertanyen al vocabulari del word2v
ec
        plag_filtered_document_sentence = []
        for sentence in plag_document_frases_tokenitzades:
            plag_filtered_document_sentence.append([word for word in sentence if word in w2v_model.
wv.vocab])

        #Transformo a vectors les paraules de cada frase de cada document a partir del wor2vec i g
enereo un vector per a cada frase.
        #No ha estat necessari filtrar les paraules perquè totes ja formen part del vocabulari. Si
no fos així, hauria de filtrar-les
        base_document_sentence_vectors = []
        for i in range (0,len(base_filtered_document_sentence_global)):
            frase_vectorizada = []
            for sentence in base_filtered_document_sentence_global[i]:
                mean = []
                for word in sentence:
                    mean.append(w2v_model.wv.get_vector(word))
                mean = np.array(mean).mean(axis=0)
                frase_vectorizada.append(mean)
            base_document_sentence_vectors.append(frase_vectorizada)

        #Transformo a vectors les paraules de cada frase del document a partir del word2vec i gene
ro un vector per a cada frase.
        plag_document_sentence_vectors = []
        for sentence in plag_filtered_document_sentence:
            mean = []
            for word in sentence:



            for word in sentence:
                mean.append(w2v_model.wv.get_vector(word))
            mean = np.array(mean).mean(axis=0)
            plag_document_sentence_vectors.append(mean)

        #Transformo els vectors dels documents base d'una dimensió a dues dimensions per tal de po
der aplicar posteriorment cosine similarity
        base_document_sentence_vectors_good_format = []
        for document in base_document_sentence_vectors:
            vectorizado_bueno = []
            for vector in document:
                vectorizado_bueno.append([vector])
            base_document_sentence_vectors_good_format.append(vectorizado_bueno)

        #Transformo els vectors del document a analitzar d'una dimensió a dues dimensions per tal 
de poder aplicar posteriorment cosine similarity
        plag_document_sentence_vectors_good_format = []
        for vector in plag_document_sentence_vectors:
            plag_document_sentence_vectors_good_format.append([vector])
    
        #Computo les similituds entre els vectors del document a analitzar i els vectors de cada d
ocument de la base de dades mitjançant cosine similarity
        similarities_between_each_vector_plag_each_vector_base = []
        for i in range (0,len(base_document_sentence_vectors_good_format)):
            each_document = []
            for vector2 in plag_document_sentence_vectors_good_format:
                each_plag_sentence = []
                for vector1 in base_document_sentence_vectors_good_format[i]:
                    each_plag_sentence.append(cosine_similarity(vector2,vector1))
                each_document.append(each_plag_sentence)
            similarities_between_each_vector_plag_each_vector_base.append(each_document)
    
        #Extrec les màximes similituds dels documents de la base de dades per a cada frase del 
document a analitzar
        best_similarities_sentence_document = []
        for i in range (0,len(similarities_between_each_vector_plag_each_vector_base)):
            each_document = []
            for each_vector in similarities_between_each_vector_plag_each_vector_base[i]:
                each_document.append(max(each_vector))
            best_similarities_sentence_document.append(each_document)
                  
        #Calculo l'index de similitud entre el document a analitzar i els documents de la base de 
dades de la categoria electronica
        index_entre_documents_w2v = []
        for each_document in best_similarities_sentence_document:
            index_entre_documents_w2v.append(sum(each_document)/len(each_document))
        
        if max(index_entre_documents_w2v)>0.44:   
            return('El document de la base de dades titulat: 
'+str(glob.glob('../00Data/dataset_txt/Electronica/*')
[index_entre_documents_w2v.index(max(index_entre_documents_w2v))].split('/')[-1])+' te un percentat
ge de similitud del: '+str(max(index_entre_documents_w2v)[0])+' respecte al document a analitzar')
    
        else:
            return('No s''ha detectat cap document a la base de dades que tingui una semblança 
major o igual al 44% i que pugui ser considerat objecte de plagi.')                      
    #############################
                                             
    if categoria =='Biomedicina':
        
        #LListo tots els tfg dins de la categoria biomedicina
        llista_text_documents_automobil = []
        for file in glob.glob('../00Data/dataset_txt/Biomedicina/*'):
            with open(file,'r') as txt:
                llista_text_documents_automobil.append(txt.read())
         #Pre-processo i separo en oracions els documents de la categoria biomedicina
        base_document_sentences = []
        for i in range (0,len(llista_text_documents_automobil)):
            base_document_sentences.append(clean_raw_text(llista_text_documents_automobil[i]))

        #Carrego el model word2vec entrenat amb el vocabulari de la categoria biomedicina
        with 
open('../03Models/w2v_models_for_compute_similarities/w2v_semantic_text_similarity_biomedicina.pkl'
, 'rb') as file:
            w2v_model = pickle.load(file)
        
        #Creo una llista de llistes on tinc les diferents frases tokenitzades de cada document. [[
[]]]



[]]]
        base_documents_frases_tokenitzades = []
        for i in range (0,len(base_document_sentences)):
            frases_tokenitzades = []
            for sentence in base_document_sentences[i]:
                frases_tokenitzades.append(nltk.word_tokenize(sentence))#Tokenitzo cada frase, obte
nint una llista de paraules per a cada frase
            base_documents_frases_tokenitzades.append(frases_tokenitzades)

        #Creo una llista de llistes on tinc les diferents frases tokenitzades del document a anali
tzar
        plag_document_frases_tokenitzades = []
        for sentence in plag_document_sentences[0]: 
            plag_document_frases_tokenitzades.append(nltk.word_tokenize(sentence))

        #Filtro les paraules dels documents base de cada frase segons si pertanyen al vocabulari d
el word2vec
        base_filtered_document_sentence_global = []
        for document in base_documents_frases_tokenitzades: 
            filtered_sentence_global=[] 
            for sentence in document: 
                filtered_sentence_global.append([word for word in sentence if word in w2v_model.wv.
vocab])
            base_filtered_document_sentence_global.append(filtered_sentence_global)

        #Filtro les paraules del document plagiat segons si pertanyen al vocabulari del word2vec
        plag_filtered_document_sentence = []
        for sentence in plag_document_frases_tokenitzades:
            plag_filtered_document_sentence.append([word for word in sentence if word in w2v_model.
wv.vocab])

        #Transformo a vectors les paraules de cada frase de cada document a partir del wor2vec.
        #No ha estat necessari filtrar les paraules perquè totes ja formen part del vocabulari. Si
no fos així, hauria de filtrar-les
        base_document_sentence_vectors = []
        for i in range (0,len(base_filtered_document_sentence_global)):
            frase_vectorizada = []
            for sentence in base_filtered_document_sentence_global[i]:
                mean = []
                for word in sentence:
                    mean.append(w2v_model.wv.get_vector(word))
                mean = np.array(mean).mean(axis=0)
                frase_vectorizada.append(mean)
            base_document_sentence_vectors.append(frase_vectorizada)

        #Transformo les frases del document a analitzar a vectors a partir de la mitjana dels vect
ors de les paraules que conformen les frases
        plag_document_sentence_vectors = []
        for sentence in plag_filtered_document_sentence:
            mean = []
            for word in sentence:
                mean.append(w2v_model.wv.get_vector(word))
            mean = np.array(mean).mean(axis=0)
            plag_document_sentence_vectors.append(mean)

        #Transformo els vectors d'una dimensió a dues dimensions per tal de poder aplicar 
posteriorment cosine similarity
        base_document_sentence_vectors_good_format = []
        for document in base_document_sentence_vectors:
            vectorizado_bueno = []
            for vector in document:
                vectorizado_bueno.append([vector])
            base_document_sentence_vectors_good_format.append(vectorizado_bueno)

        #Transformo els vectors d'una dimensió a dues dimensions per tal de poder aplicar 
posteriorment cosine similarity
        plag_document_sentence_vectors_good_format = []
        for vector in plag_document_sentence_vectors:
            plag_document_sentence_vectors_good_format.append([vector])
    
        #Computo les similituds entre els vectors del document a analitzar i els vectors de cada d
ocument de la base de dades mitjançant cosine similarity
        similarities_between_each_vector_plag_each_vector_base = []
        for i in range (0,len(base_document_sentence_vectors_good_format)):
            each_document = []
            for vector2 in plag_document_sentence_vectors_good_format:
                each_plag_sentence = []
                for vector1 in base_document_sentence_vectors_good_format[i]:



                for vector1 in base_document_sentence_vectors_good_format[i]:
                    each_plag_sentence.append(cosine_similarity(vector2,vector1))
                each_document.append(each_plag_sentence)
            similarities_between_each_vector_plag_each_vector_base.append(each_document)
    
        #Extrec les màximes similituds dels documents de la base de dades per a cada frase del 
document a analitzar
        best_similarities_sentence_document = []
        for i in range (0,len(similarities_between_each_vector_plag_each_vector_base)):
            each_document = []
            for each_vector in similarities_between_each_vector_plag_each_vector_base[i]:
                each_document.append(max(each_vector))
            best_similarities_sentence_document.append(each_document)

        #Calculo l'index de similitud entre el document a analitzar i els documents de la base de 
dades
        index_entre_documents_w2v = []
        for each_document in best_similarities_sentence_document:
            index_entre_documents_w2v.append(sum(each_document)/len(each_document))
            
        
    
        
        if max(index_entre_documents_w2v) > 0.38: #Canviar % del llindar que estableixi la dist fre
q de biomedicina
            return('El document de la base de dades titulat: 
'+str(glob.glob('../00Data/dataset_txt/Biomedicina/*')
[index_entre_documents_w2v.index(max(index_entre_documents_w2v))].split('/')[-1])+' te un percentat
ge de similitud del: '+str(max(index_entre_documents_w2v)[0])+' respecte al document a analitzar')
    
        else:
            return('No s''ha detectat cap document a la base de dades que tingui una semblança 
major o igual al 38% i que pugui ser considerat objecte de plagi.')
    

In [8]:
%%time
comparacio_doc_analitzar_vs_base_dades('../06FUNCIONAMENT_SISTEMA/Arxiu_analitzar/'+path.split('/')
[-1],label[0])

Neteja de les carpetes locals dels arxius a analitzar

In [9]:
shutil.move('../06FUNCIONAMENT_SISTEMA/Arxiu_analitzar/'+path.split('/')[-1], 
'../06FUNCIONAMENT_SISTEMA/Arxius_analitzats/')
if len(glob.glob('../06FUNCIONAMENT_SISTEMA/json_analitzar/*'))>=1:
    shutil.move('../06FUNCIONAMENT_SISTEMA/json_analitzar/'+path.split('/')[-1].split('.')[0]+'.jso
n', '../06FUNCIONAMENT_SISTEMA/jsons_analitzats/')
shutil.move('../06FUNCIONAMENT_SISTEMA/txt_analitzar/'+path.split('/')[-1].split('.')[0]+'.txt', '.
./06FUNCIONAMENT_SISTEMA/txts_analitzats/')
print('Els arxius han estat moguts a les carpetes "ANALITZATS"')

Extraient el text a un arxiu .txt 

Text extret a un arxiu .txt 

Inici del càlcul de la similitud semàntica entre el document a analitzar i els documents de la cat
egoria: Automobil
CPU times: user 1min 6s, sys: 8.11 s, total: 1min 14s
Wall time: 1min 18s

Out[8]:
'El document de la base de dades titulat: Diseno_del_chasis_de_una_motocicleta te un percentatge d
e similitud del: [0.5765367] respecte al document a analitzar'

Els arxius han estat moguts a les carpetes "ANALITZATS"



Models de classificació de documents en múltiples categories

Importació de biblioteques/dependències necessàries

In [205]:
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import glob
import os
import pickle
from googletrans import Translator
import numpy as np 
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer, TfidfVectorizer
from nltk.corpus import stopwords
from sklearn.svm import SVC
from nltk.stem import SnowballStemmer
import nltk
import unidecode
import re
from sklearn.model_selection import KFold
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from sklearn import metrics
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.decomposition import PCA
import time

Càrrega de la base de dades

Càrrega de tot el dataset, eliminació stopwords, aplicació stemmer, eliminació signes d'accentuació i puntuació, eliminació
dígits i transformació del text a minúscula

In [206]:
stemmer = SnowballStemmer('spanish')

In [207]:
#Per a cada categoria del dataset es realitza el mateix pre-processament
pwd_list_automobil = (glob.glob("../00Data/dataset_pdf/Automobil/*.pdf")) #Llistar path arxius cat
egoria
listado_titulos_automobil_removed_stopwords = []
listado_titulos_automobil_stemmed = []
titulos_automobil_preprocesados = []

for element in pwd_list_automobil:
    texto = element.split('/')[-1].split('.pdf')[0]
    texto = texto.replace('_',' ')
    #Tokenitzo
    word_tokens = nltk.word_tokenize(texto) 
    #Filtro NO stopwords
    filtered_sentence = [w for w in word_tokens if not w in stopwords.words('spanish')] 
    listado_titulos_automobil_removed_stopwords.append(" ".join(filtered_sentence)) 
    
for titulo in listado_titulos_automobil_removed_stopwords:
    #Aplico stemmer sobre les paraules filtrades
    listado_titulos_automobil_stemmed.append(" ".join([stemmer.stem(word) for word in 
nltk.word_tokenize(titulo)]))

for titulo in listado_titulos_automobil_stemmed:
    #Eliminació signes de puntuació, accentuació
    titulos_automobil_preprocesados.append(re.sub(r'[^\w\s]','',titulo))
    
    
pwd_list_biomedicina = (glob.glob("../00Data/dataset_pdf/Biomedicina/*.pdf"))



pwd_list_biomedicina = (glob.glob("../00Data/dataset_pdf/Biomedicina/*.pdf"))
listado_titulos_biomedicina_removed_stopwords = []
listado_titulos_biomedicina_stemmed = []
titulos_biomedicina_preprocesados = []

for element in pwd_list_biomedicina:
    texto = element.split('/')[-1].split('.pdf')[0]
    texto = texto.replace('_',' ')
    word_tokens = nltk.word_tokenize(texto) 
    filtered_sentence = [w for w in word_tokens if not w in stopwords.words('spanish')]
    listado_titulos_biomedicina_removed_stopwords.append(" ".join(filtered_sentence))
    
for titulo in listado_titulos_biomedicina_removed_stopwords:
    listado_titulos_biomedicina_stemmed.append(" ".join([stemmer.stem(word) for word in 
nltk.word_tokenize(titulo)]))

for titulo in listado_titulos_biomedicina_stemmed:
    titulos_biomedicina_preprocesados.append(re.sub(r'[^\w\s]','',titulo))
    
    
pwd_list_electronica = (glob.glob("../00Data/dataset_pdf/Electronica/*.pdf"))
listado_titulos_electronica_removed_stopwords = []
listado_titulos_electronica_stemmed = []
titulos_electronica_preprocesados = []

for element in pwd_list_electronica:
    texto = element.split('/')[-1].split('.pdf')[0]
    texto = texto.replace('_',' ')
    word_tokens = nltk.word_tokenize(texto) 
    filtered_sentence = [w for w in word_tokens if not w in stopwords.words('spanish')]
    listado_titulos_electronica_removed_stopwords.append(" ".join(filtered_sentence))
    
for titulo in listado_titulos_electronica_removed_stopwords:
    listado_titulos_electronica_stemmed.append(" ".join([stemmer.stem(word) for word in 
nltk.word_tokenize(titulo)]))

for titulo in listado_titulos_electronica_stemmed:
    titulos_electronica_preprocesados.append(re.sub(r'[^\w\s]','',titulo))
    
    
    
pwd_list_fluids = (glob.glob("../00Data/dataset_pdf/Mecanica_fluids/*.pdf"))
listado_titulos_fluids_removed_stopwords = []
listado_titulos_fluids_stemmed = []
titulos_fluids_preprocesados = []

for element in pwd_list_fluids:
    texto = element.split('/')[-1].split('.pdf')[0]
    texto = texto.replace('_',' ')
    word_tokens = nltk.word_tokenize(texto) 
    filtered_sentence = [w for w in word_tokens if not w in stopwords.words('spanish')]
    listado_titulos_fluids_removed_stopwords.append(" ".join(filtered_sentence))
    
for titulo in listado_titulos_fluids_removed_stopwords:
    listado_titulos_fluids_stemmed.append(" ".join([stemmer.stem(word) for word in 
nltk.word_tokenize(titulo)]))

for titulo in listado_titulos_fluids_stemmed:
    titulos_fluids_preprocesados.append(re.sub(r'[^\w\s]','',titulo))
    

In [208]:
df1 = pd.DataFrame({'Label':'Automobil','Doc_name': titulos_automobil_preprocesados})
df2 = pd.DataFrame({'Label':'Biomedicina','Doc_name': titulos_biomedicina_preprocesados})
df3 = pd.DataFrame({'Label':'Electronica','Doc_name': titulos_electronica_preprocesados})
df4 = pd.DataFrame({'Label':'Mecanica_fluids','Doc_name': titulos_fluids_preprocesados})

df = pd.concat([df1,df2,df3,df4]) 
df.head(10)

Out[208]:

Label Doc_name

0 Automobil disen vehicul desplaz personal ciud



In [209]:
df.Label.unique()

In [210]:
#Quantitat de documents
len(df)

In [211]:
#Comprovació dels títols 
len(df.Doc_name) == len(df.Doc_name.unique())

Train test split

In [212]:
#Defineixo les variables i les etiquetes. X: variables, y: etiquetes
X = df.Doc_name
y = df.Label
print(X.shape)
print(y.shape)

In [213]:
#Separació del dataset en train i test. 75% train, 25% test
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.25, random_state=27)
print(X_train.shape)
print(X_test.shape)
print(y_train.shape)
print(y_test.shape)

0 Automobil disen vehicul desplaz personal ciud

1 Automobil disen bascul traser motociclet

2 Automobil mecanism elev per gru dautomobils carreg lateral

3 Automobil disen caj cambi seis veloc

4 Automobil analisis disen implementacion septim relacion ...

5 Automobil laboratori ensay certificacion vehicul

6 Automobil disen transmision todoterren adapt vehicul tip...

7 Automobil cap activ

8 Automobil disen element suspension vehicul competicion

9 Automobil disen implementacion vehicul uniaxial control ...

Label Doc_name

Out[209]:
array(['Automobil', 'Biomedicina', 'Electronica', 'Mecanica_fluids'],
      dtype=object)

Out[210]:
79

Out[211]:
True

(79,)
(79,)

(59,)
(20,)
(59,)



FEATURING

Countvectorizer (Term frequency) --> COUNT BASED FEATURE EXTRACTION

In [214]:
vect = CountVectorizer(stop_words=stopwords.words('spanish')) 
#S'inicialitza el vectoritzador i s'eliminen les stopwords del castellà
#Es pot configurar min_df o max_df com a híper-paràmetre
#You must always have a 1D object so CountVectorizer can turn into a 2D object for the model to be
built on

In [215]:
#Entreno el vectoritzador, l'ajusto amb les dades de X_train i transformo les mateixes
X_train_dtm = vect.fit_transform(X_train)

In [216]:
# Transformo els títols de X_test a partir del vectoritzador prèviament entrenat amb X_train
X_test_dtm = vect.transform(X_test) 

In [217]:
### Transformració de totes les dades disponibles (X_train+X_test)
vect_max = CountVectorizer(stop_words=stopwords.words('spanish'))
X_transf_dtm = vect_max.fit_transform(X)

PCA 2D de tot el conjunt

In [218]:
input_PCA_full_cv1 = X_transf_dtm.toarray()
#Fixo el número de components principals // Dimensions
pca = PCA(n_components=2)
principalComponents = pca.fit_transform(input_PCA_full_cv1)
#DataFrame amb els dos components principals i els seus labels corresponents
principalDf = pd.DataFrame(data = principalComponents, columns = ['principal component 1', 'princip
al component 2'])
principalDf['labels'] = list(y)

In [219]:
principalDf.head(5)

In [220]:
explained_variance = pca.explained_variance_ratio_
print('El component principal 1 conté un ratio de variança = '+str(explained_variance[0])+' mentre 
que el component principal 2 conté un ratio de variança de '+str(explained_variance[1]))

(59,)
(20,)

Out[219]:

principal component 1 principal component 2 labels

0 0.928449 0.239416 Automobil

1 0.706155 0.173175 Automobil

2 -0.168962 -0.204358 Automobil

3 0.707506 0.173719 Automobil

4 1.133711 0.247745 Automobil



que el component principal 2 conté un ratio de variança de '+str(explained_variance[1]))

In [221]:
##Plotting 2D

fig2 = plt.figure(figsize = (6,6))
ax3 = fig2.add_subplot(1,1,1) 
ax3.set_xlabel('Component principal 1', fontsize = 10)
ax3.set_ylabel('Component principal 2', fontsize = 10)
#ax3.set_title('PCA 2D - Totes les dades - Featuring CV Countbased', fontsize = 20)

targets = y.unique()
colors = ['r', 'b','y','g','k']

for target, color in zip(targets,colors):
    indicesToKeep = principalDf['labels'] == target
    ax3.scatter(principalDf.loc[indicesToKeep, 'principal component 1']
               , principalDf.loc[indicesToKeep, 'principal component 2'], c = color, s = 30,alpha = 
0.2)

ax3.legend(targets)

PCA 2D del conjunto de train

In [222]:
input_PCA_full_cv1 = X_train_dtm.toarray()
pca2 = PCA(n_components=2)
principalComponents = pca2.fit_transform(input_PCA_full_cv1)
principalDf2 = pd.DataFrame(data = principalComponents, columns = ['principal component 1', 'princi
pal component 2'])
principalDf2['labels'] = list(y_train)

In [223]:
principalDf2.head(5)

El component principal 1 conté un ratio de variança = 0.05005665326979357 mentre que el component 
principal 2 conté un ratio de variança de 0.04020930292003918

Out[221]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x13675bb38>

Out[223]:

principal component 1 principal component 2 labels



In [224]:
explained_variance = pca2.explained_variance_ratio_
print('El component principal 1 conté un ratio de variança = '+str(explained_variance[0])+' mentre 
que la componente principal 2 conté un ratio de variança de '+str(explained_variance[1]))

In [225]:
##Plotting 2D

fig2 = plt.figure(figsize = (6,6))
ax3 = fig2.add_subplot(1,1,1) 
ax3.set_xlabel('Component principal 1', fontsize = 10)
ax3.set_ylabel('Component principal 2', fontsize = 10)
#ax3.set_title('PCA 2D - Conjunt train - CV countbased', fontsize = 20)

targets = y.unique()
colors = ['r', 'b','y','g','k']

for target, color in zip(targets,colors):
    indicesToKeep = principalDf2['labels'] == target
    ax3.scatter(principalDf2.loc[indicesToKeep, 'principal component 1']
               , principalDf2.loc[indicesToKeep, 'principal component 2'], c = color, s = 30,alpha =
0.2)

ax3.legend(targets)

Countvectorizer (Binary Weighting) --> Binary feature representation

In [226]:
cv = CountVectorizer(binary=True,max_df =0.90, stop_words=stopwords.words('spanish'))
#max_df permet ignorar les paraules que apareixen en el 90% dels documents

0 1.233183 0.292151 Automobil

1 -0.509077 -0.611040 Mecanica_fluids

2 0.957690 -0.126779 Electronica

3 1.373269 0.247815 Biomedicina

4 -0.715717 1.437459 Biomedicina

principal component 1 principal component 2 labels

El component principal 1 conté un ratio de variança = 0.05824032505179005 mentre que la componente 
principal 2 conté un ratio de variança de 0.047930506576639165

Out[225]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x12b8ae400>



#max_df permet ignorar les paraules que apareixen en el 90% dels documents
#S'eliminen les stopwords en castellà 

In [227]:
X_train_dtm2 = cv.fit_transform(X_train)

In [228]:
X_test_dtm2 = cv.transform(X_test)

In [229]:
### Transformació de TOTES LES DADES DISPONIBLES
cv_max = CountVectorizer(binary=True,max_df =0.90, stop_words=stopwords.words('spanish')) 
X_transf_dtm2 = cv_max.fit_transform(X) #Faig un fit transform del countVectorizer amb tots els tí
tols pre-processats

PCA 2D de tot el conjunt (cv binary weighting)

In [230]:
input_PCA_full_cv1 = X_transf_dtm2.toarray()
pca3 = PCA(n_components=2)
principalComponents = pca3.fit_transform(input_PCA_full_cv1)
principalDf3 = pd.DataFrame(data = principalComponents, columns = ['principal component 1', 'princi
pal component 2'])
principalDf3['labels'] = list(y)
principalDf3.head(5)

In [231]:
explained_variance = pca3.explained_variance_ratio_
print('El componente principal 1 conté un ratio de variança = '+str(explained_variance[0])+' 
mentre que el component principal 2 conté un ratio de variança de '+str(explained_variance[1]))

In [232]:
##Plotting 2D

fig2 = plt.figure(figsize = (6,6))
ax3 = fig2.add_subplot(1,1,1) 
ax3.set_xlabel('Component principal 1', fontsize = 10)
ax3.set_ylabel('Component principal 2', fontsize = 10)
#ax3.set_title('PCA 2D - Totes les dades - CV binary', fontsize = 20)

targets = y.unique()
colors = ['r', 'b','y','g','k']

for target, color in zip(targets,colors):
    indicesToKeep = principalDf3['labels'] == target
    ax3.scatter(principalDf3.loc[indicesToKeep, 'principal component 1']
               , principalDf3.loc[indicesToKeep, 'principal component 2'], c = color, s = 30,alpha =

Out[230]:

principal component 1 principal component 2 labels

0 0.926774 0.249339 Automobil

1 0.705009 0.182453 Automobil

2 -0.169129 -0.216630 Automobil

3 0.706359 0.183039 Automobil

4 1.132295 0.259597 Automobil

El componente principal 1 conté un ratio de variança = 0.050636574582241925 mentre que el 
component principal 2 conté un ratio de variança de 0.040293206720242836



               , principalDf3.loc[indicesToKeep, 'principal component 2'], c = color, s = 30,alpha =
0.2)

ax3.legend(targets)

PCA 2D conjunt de train (cv binary weighting)

In [233]:
input_PCA_full_cv1 = X_train_dtm2.toarray()
pca4 = PCA(n_components=2)
principalComponents = pca4.fit_transform(input_PCA_full_cv1)
principalDf4 = pd.DataFrame(data = principalComponents, columns = ['principal component 1', 'princi
pal component 2'])
principalDf4['labels'] = list(y_train)
principalDf4.head(5)

In [234]:
explained_variance = pca4.explained_variance_ratio_
print('El componente principal 1 conté un ratio de variança = '+str(explained_variance[0])+' 
mentre que el component principal 2 conté un ratio de variança de '+str(explained_variance[1]))

In [235]:
##Plotting 2D

fig2 = plt.figure(figsize = (6,6))
ax3 = fig2.add_subplot(1,1,1) 

Out[232]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x12d943b70>

Out[233]:

principal component 1 principal component 2 labels

0 1.233479 0.300205 Automobil

1 -0.524410 -0.590876 Mecanica_fluids

2 0.953977 -0.150646 Electronica

3 1.370408 0.293662 Biomedicina

4 -0.695439 1.491004 Biomedicina

El componente principal 1 conté un ratio de variança = 0.059086041372236296 mentre que el 
component principal 2 conté un ratio de variança de 0.04808443527803817



ax3 = fig2.add_subplot(1,1,1) 
ax3.set_xlabel('Component principal 1', fontsize = 10)
ax3.set_ylabel('Component principal 2', fontsize = 10)
#ax3.set_title('PCA 2D - Conjunt Train - CV binary', fontsize = 20)

targets = y.unique()
colors = ['r', 'b','y','g','k']

for target, color in zip(targets,colors):
    indicesToKeep = principalDf4['labels'] == target
    ax3.scatter(principalDf4.loc[indicesToKeep, 'principal component 1']
               , principalDf4.loc[indicesToKeep, 'principal component 2'], c = color, s = 30,alpha =
0.2)

ax3.legend(targets)

TF-IDF vectorizer --> Term frequency representation

In [236]:
tfidf_vectorizer = TfidfVectorizer(use_idf=True, max_df = 0.90, stop_words=stopwords.words('spanish
'),ngram_range=(1,2))
#max_df = permet ignorar els tokens (words) que tenen una freqüència major a la especificada

In [237]:
X_train_dtm3 = tfidf_vectorizer.fit_transform(X_train)

In [238]:
X_test_dtm3 = tfidf_vectorizer.transform(X_test)

In [239]:
### Transformració de TOTES LES DADES DISPONIBLES
tfidf_vectorizer_max = TfidfVectorizer(use_idf=True, max_df = 0.90, 
stop_words=stopwords.words('spanish'),ngram_range=(1,2))
X_transf_dtm3 = tfidf_vectorizer_max.fit_transform(X)

PCA 2D de tot el conjunt de dades (tf-idf)

In [240]:

Out[235]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x12d2cbcc0>



input_PCA_full_cv1 = X_transf_dtm3.toarray()
pca5 = PCA(n_components=2)
principalComponents = pca5.fit_transform(input_PCA_full_cv1)
principalDf5 = pd.DataFrame(data = principalComponents, columns = ['principal component 1', 'princi
pal component 2'])
principalDf5['labels'] = list(y)
principalDf5.head(5)

In [241]:
explained_variance = pca5.explained_variance_ratio_
print('El component principal 1 conté un ratio de variança = '+str(explained_variance[0])+' mentre 
que el componente principal 2 conté un ratio de variança de '+str(explained_variance[1]))

In [242]:
##Plotting 2D

fig2 = plt.figure(figsize = (6,6))
ax3 = fig2.add_subplot(1,1,1) 
ax3.set_xlabel('Component principal 1', fontsize = 10)
ax3.set_ylabel('Component principal 2', fontsize = 10)
#ax3.set_title('PCA 2D - Totes les dades - Tf idf', fontsize = 20)

targets = y.unique()
colors = ['r', 'b','y','g','k']

for target, color in zip(targets,colors):
    indicesToKeep = principalDf5['labels'] == target
    ax3.scatter(principalDf5.loc[indicesToKeep, 'principal component 1']
               , principalDf5.loc[indicesToKeep, 'principal component 2'], c = color, s = 30,alpha =
0.2)

ax3.legend(targets)

Out[240]:

principal component 1 principal component 2 labels

0 -0.140096 0.238500 Automobil

1 -0.126313 0.213873 Automobil

2 -0.002436 -0.011668 Automobil

3 -0.088885 0.155684 Automobil

4 -0.136828 0.257736 Automobil

El component principal 1 conté un ratio de variança = 0.02422849986735849 mentre que el componente 
principal 2 conté un ratio de variança de 0.02073970900899861

Out[242]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x13533e390>



PCA 2D conjunt de train (tf-idf)

In [243]:
input_PCA_full_cv1 = X_train_dtm3.toarray()
pca6 = PCA(n_components=2)
principalComponents = pca6.fit_transform(input_PCA_full_cv1)
principalDf6 = pd.DataFrame(data = principalComponents, columns = ['principal component 1', 'princi
pal component 2'])
principalDf6['labels'] = list(y_train)
principalDf6.head(5)

In [244]:
explained_variance = pca6.explained_variance_ratio_
print('El component principal 1 conté un ratio de variança = '+str(explained_variance[0])+' mentre 
que el component principal 2 conté un ratio de variança de '+str(explained_variance[1]))

In [245]:
##Plotting 2D

fig2 = plt.figure(figsize = (6,6))
ax3 = fig2.add_subplot(1,1,1) 
ax3.set_xlabel('Component principal 1', fontsize = 10)
ax3.set_ylabel('Component principal 2', fontsize = 10)
#ax3.set_title('PCA 2D - Conjunt de train - Tf idf', fontsize = 20)

targets = y.unique()
colors = ['r', 'b','y','g','k']

for target, color in zip(targets,colors):
    indicesToKeep = principalDf6['labels'] == target
    ax3.scatter(principalDf6.loc[indicesToKeep, 'principal component 1']
               , principalDf6.loc[indicesToKeep, 'principal component 2'], c = color, s = 30,alpha =
0.2)

ax3.legend(targets)

Out[243]:

principal component 1 principal component 2 labels

0 -0.097255 0.287609 Automobil

1 -0.002699 -0.181357 Mecanica_fluids

2 -0.107681 0.112081 Electronica

3 -0.109071 0.101515 Biomedicina

4 0.002822 -0.152466 Biomedicina

El component principal 1 conté un ratio de variança = 0.029565125067284946 mentre que el component 
principal 2 conté un ratio de variança de 0.02590609327226379

Out[245]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x12d317278>



WORD2VEC

In [246]:
import multiprocessing
from gensim.models import Word2Vec

In [247]:
#PASSOS A REALITZAR
#1. Inicialitzo el word2vec amb els paràmetres necessaris i creo un vocabulari a partir de totes l
es paraules 
#que hi ha dins del meu conjunt de documents .txt. S'ha de fer un pre-processament inicial per eli
minar:
#stopwords, fer stemming, elminar signes de puntuació i transformar a lower. 
#2. Entreno el word2vec amb tot el vocabulari
#3. Tokenitzo paraules conjunt train i test i les filtro per només quedar-me amb les que formen pa
rt del meu vocabulari
#4. Transformo paraules a vectors
#5. Calculo la mitjana de cada dimensió del vector per tal de tenir un mateix valor per inserir al
model matemàtic 
#--> Resoulting vector would be your feature title representation
#6. Entreno al classificador amb el conjunt de train i evaluo en el conjunt de test

Creació del vocabulari pel word2vec

In [248]:
llista_text_documents_automobil = []
llista_text_documents_biomedicina = []
llista_text_documents_electronica = []
llista_text_documents_mecanica_fluids = []

for file in glob.glob('../00Data/dataset_txt/Biomedicina/*'):
    with open(file,'r') as txt:
        llista_text_documents_biomedicina.append(txt.read())

for file in glob.glob('../00Data/dataset_txt/Electronica/*'):
    with open(file,'r') as txt:
        llista_text_documents_electronica.append(txt.read())
        
for file in glob.glob('../00Data/dataset_txt/Mecanica_fluids/*'):
    with open(file,'r') as txt:
        llista_text_documents_mecanica_fluids.append(txt.read())
        
for file in glob.glob('../00Data/dataset_txt/Automobil/*'):
    with open(file,'r') as txt:
        llista_text_documents_automobil.append(txt.read())
        
#Ajunto tot el text de tots els documents en una unica llista per tal de processar-ho i tokenitzar
-ho tot per
#obtenir el vocabulari necessàri pel word2vec
all_documents = llista_text_documents_automobil + llista_text_documents_biomedicina + 
llista_text_documents_electronica + llista_text_documents_mecanica_fluids



In [249]:
vocab_words = []

for tfg in all_documents:
    tfg = tfg.replace('\n',' ')
    for parag in tfg.split(' '):
        word_tokens = nltk.word_tokenize(parag)
        filtered_text = " ".join([w for w in word_tokens if not w in stopwords.words('spanish')])
        stemmed_text = " ".join(stemmer.stem(word) for word in nltk.word_tokenize(filtered_text))
        no_punctuaction_text = re.sub(r'[^\w\s]','',stemmed_text)
        no_digits_text = re.sub('\d', '', no_punctuaction_text)
        vocab_words.append(nltk.word_tokenize(no_digits_text))

    vocab_words

In [250]:
#Elimino els elements de la llista buits
vocab_words_clean = [x for x in vocab_words if x != []]
len(vocab_words_clean)

In [251]:
#Inicialitzo el word2vec i li insereixo el vocabulari en el qual es basarà.
from gensim.models import Word2Vec
%time
w2v_model = Word2Vec(vocab_words_clean,
                     size=50, #Dimensió del vector
                     min_count=3, #Mínima d'aparaicions al vocabulari per ser considerat
                     window=2, #Paraules com a context
                     workers=4) #Número de fils d'execució         

In [252]:
len(w2v_model.wv.vocab) #Vocabulari del word2vec

In [253]:
#S'han de filtrar les paraules dels títols dels TFG de tal manera que només es mantinguin aquelles
que formen part
#del vocabulari del word2vec. Un cop fet això, ja disposaré d'un vector per a cada paraula.

#L'objectiu és  transformar els títols a FEATURES a partir dels vectors. Per a això, s'ha de calcu
lar la mitjana
#de de cada dimensió de cada paraula que forma part d'un mateix títol. És a dir, si un títol te 5 
paraules i la dimensió
#del word2vec és de 50. Hauré de calcular la mitjana dels valors de cada dimensió de les 5 paraule
s 50 cops.

#Un cop tingui els features dels títols, podré entrenar un classificador i validar.

In [254]:
#1. Filtrar les paraules dels títols de train i test en les conegudes pel word2vec

titulo_tokenizado_train = [] 
for element in X_train.tolist(): 
    titulo_tokenizado_train.append(nltk.word_tokenize(element))
    

Out[250]:
679043

CPU times: user 2 µs, sys: 0 ns, total: 2 µs
Wall time: 4.77 µs

Out[252]:
12310



    
filtered_title_train = []
for title in titulo_tokenizado_train:
    filtered_title_train.append([word for word in title if word in w2v_model.wv.vocab])
    
titulo_tokenizado_test = [] 
for element in X_test.tolist(): 
    titulo_tokenizado_test.append(nltk.word_tokenize(element))
    
filtered_title_test = []
for title in titulo_tokenizado_test:
    filtered_title_test.append([word for word in title if word in w2v_model.wv.vocab])             

In [255]:
df_train = pd.DataFrame({'Title':X_train, 'Filtered_title_train' : filtered_title_train})
df_test = pd.DataFrame({'Title':X_test, 'Filtered_title_test' : filtered_title_test})

In [256]:
df_train.head(5)

In [257]:
w2v_model.vector_size

In [258]:
#Em permet obtenir un vector resultant que es la feature representation dels títols de train i tes
t
titles_vectorized_train = []
for title in filtered_title_train:
    mean = []
    for word in title:
        mean.append(w2v_model.wv.get_vector(word))
     
    mean = np.array(mean).mean(axis=0)
    titles_vectorized_train.append(mean)
    
    
titles_vectorized_test = []
for title in filtered_title_test:
    mean = []
    for word in title:
        mean.append(w2v_model.wv.get_vector(word))
    mean = np.array(mean).mean(axis=0)
    titles_vectorized_test.append(mean)

In [259]:
print(len(titles_vectorized_train))
print(len(titles_vectorized_test))

Out[256]:

Title Filtered_title_train

18 disen analisis vehicul electr liger movil urba... [disen, analisis, vehicul, electr, liger, movi...

5 estudi dinam vuel girodin helicopter compuest [estudi, dinam, vuel, girodin, helicopter, com...

20 disen implentacion amplif audi clas d control ... [disen, amplif, audi, clas, d, control, bas, m...

11 disen sistem personaliz notif pacient riesg ca... [disen, sistem, personaliz, notif, pacient, ri...

8 deteccion clasificacion diferent form eritroci... [deteccion, clasificacion, diferent, form, eri...

Out[257]:
50



In [260]:
df_train['titles_vectorized_train'] = titles_vectorized_train
df_test['titles_vectorized_test'] = titles_vectorized_test

X_train_dtm4 = df_train['titles_vectorized_train']
X_test_dtm4 = df_test['titles_vectorized_test']

df_train.head(5)

PCA 2D word2vec title embedding - train

In [261]:
input_PCA_full_w2v1 = X_train_dtm4.tolist()
pca7 = PCA(n_components=2)
principalComponents = pca7.fit_transform(input_PCA_full_w2v1)
principalDf7 = pd.DataFrame(data = principalComponents, columns = ['principal component 1', 'princi
pal component 2'])
principalDf7['labels'] = list(y_train)
principalDf7.head(5)

In [262]:
explained_variance = pca7.explained_variance_ratio_
print('El componente principal 1 conté un ratio de variança = '+str(explained_variance[0])+' 
mentre que el componente principal 2 conté un ratio de variança de '+str(explained_variance[1]))

In [263]:

59
20

Out[260]:

Title Filtered_title_train titles_vectorized_train

18
disen analisis vehicul electr liger movil
urba...

[disen, analisis, vehicul, electr, liger,
movi...

[-0.0010420661, -0.0031679752, -
0.0017333939, ...

5
estudi dinam vuel girodin helicopter
compuest

[estudi, dinam, vuel, girodin, helicopter,
com...

[7.07036e-05, 0.0003088652,
0.00028170468, -0....

20
disen implentacion amplif audi clas d
control ...

[disen, amplif, audi, clas, d, control,
bas, m...

[-0.014793817, 0.014781517, 0.004235365,
-0.01...

11
disen sistem personaliz notif pacient
riesg ca...

[disen, sistem, personaliz, notif,
pacient, ri...

[-0.0011348187, 0.00041147272, -
0.0013615427, ...

8
deteccion clasificacion diferent form
eritroci...

[deteccion, clasificacion, diferent, form,
eri...

[-0.0014797689, 0.004655091,
0.0020485618, -0....

Out[261]:

principal component 1 principal component 2 labels

0 -0.009688 -0.002715 Automobil

1 -0.001916 0.001463 Mecanica_fluids

2 0.125481 -0.007726 Electronica

3 0.012311 0.000338 Biomedicina

4 0.046943 0.002249 Biomedicina

El componente principal 1 conté un ratio de variança = 0.6091688903115847 mentre que el componente 
principal 2 conté un ratio de variança de 0.04421620457291218



##Plotting 2D
fig2 = plt.figure(figsize = (6,6))
ax3 = fig2.add_subplot(1,1,1) 
ax3.set_xlabel('Component principal 1', fontsize = 10)
ax3.set_ylabel('Component principal 2', fontsize = 10)
#ax3.set_title('PCA 2D - Conjunt de train - W2V', fontsize = 20)

targets = y.unique()
colors = ['r', 'b','y','g','k']

for target, color in zip(targets,colors):
    indicesToKeep = principalDf7['labels'] == target
    ax3.scatter(principalDf7.loc[indicesToKeep, 'principal component 1']
               , principalDf7.loc[indicesToKeep, 'principal component 2'], c = color, s = 30,alpha =
0.2)

ax3.legend(targets)

PCA 2D WORD2VEC - Tot el conjunt de dades

In [264]:
all_data_w2v = X_train_dtm4.tolist() + X_test_dtm4.tolist()

In [265]:
input_PCA_full_w2v1 = all_data_w2v
pca8 = PCA(n_components=2)
principalComponents = pca8.fit_transform(input_PCA_full_w2v1)
principalDf8 = pd.DataFrame(data = principalComponents, columns = ['principal component 1', 'princi
pal component 2'])
principalDf8['labels'] = list(y_train)+list(y_test)
principalDf8.head(5)

Out[263]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x12bdb3940>

Out[265]:

principal component 1 principal component 2 labels

0 -0.011674 -0.003385 Automobil

1 -0.003998 0.001567 Mecanica_fluids

2 0.124287 -0.007654 Electronica

3 0.010320 0.000695 Biomedicina

4 0.044987 0.002924 Biomedicina



In [266]:
explained_variance = pca8.explained_variance_ratio_
print('El component principal 1 conté un ratio de variança = '+str(explained_variance[0])+' mentre 
que el component principal 2 conté un ratio de variança de '+str(explained_variance[1]))

In [267]:
##Plotting 2D
fig2 = plt.figure(figsize = (6,6))
ax3 = fig2.add_subplot(1,1,1) 
ax3.set_xlabel('Component principal 1', fontsize = 10)
ax3.set_ylabel('Component principal 2', fontsize = 10)
#ax3.set_title('PCA 2D - Totes les dades - W2V', fontsize = 20)

targets = y.unique()
colors = ['r', 'b','y','g','k']

for target, color in zip(targets,colors):
    indicesToKeep = principalDf8['labels'] == target
    ax3.scatter(principalDf8.loc[indicesToKeep, 'principal component 1']
               , principalDf8.loc[indicesToKeep, 'principal component 2'], c = color, s = 30,alpha =
0.2)

ax3.legend(targets)

MODELS

Multinomial Naive Bayes

In [268]:
from sklearn.naive_bayes import MultinomialNB

In [269]:
#Faig GridSearchper a cada tipus de featuring en el model MNB.
#D'aquesta manera puc trobar els híper-paràmetres que millor s'ajusten al model 

4 0.044987 0.002924 Biomedicina
principal component 1 principal component 2 labels

El component principal 1 conté un ratio de variança = 0.7561222573800795 mentre que el component p
rincipal 2 conté un ratio de variança de 0.02536213380156796

Out[267]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x12bb5f400>



#D'aquesta manera puc trobar els híper-paràmetres que millor s'ajusten al model 

param_grid = {'alpha': np.arange(0,1.1,0.1)}
mnb_prueba = MultinomialNB()

In [270]:
param_grid

In [271]:
grid_mnb_cv_countbased = GridSearchCV(estimator=mnb_prueba, param_grid=param_grid, cv = 3,n_jobs = 
-1)
grid_mnb_cv_binary = GridSearchCV(estimator=mnb_prueba, param_grid=param_grid, cv = 3,n_jobs = -1)
grid_mnb_tfidf = GridSearchCV(estimator=mnb_prueba, param_grid=param_grid, cv = 3,n_jobs = -1)

grid_result_1 = grid_mnb_cv_countbased.fit(X_train_dtm, y_train)
grid_result_2= grid_mnb_cv_binary.fit(X_train_dtm2, y_train)
grid_result_3 = grid_mnb_tfidf.fit(X_train_dtm3,y_train)

print("CV CountBased Best: %f using %s" % (grid_result_1.best_score_, grid_result_1.best_params_))
#print("Execution time: " + str((time.time() - start_time)) + ' ms'+'\n')

print("CV binary Best: %f using %s" % (grid_result_2.best_score_, grid_result_2.best_params_))
#print("Execution time: " + str((time.time() - start_time)) + ' ms'+'\n')

print("Tf-idf Best: %f using %s" % (grid_result_3.best_score_, grid_result_3.best_params_))
#print("Execution time: " + str((time.time() - start_time)) + ' ms'+'\n')

In [303]:
#Segons GridSearch, la millor opció és el featuring en CV binary i una alpha de 0.6
#Un cop triat el millor tipus de configuració. 
#Inicialitzo un model amb aquestes característiques i avaluo sobre X_test

mnb = MultinomialNB(alpha = 0.6)
%time mnb.fit(X_train_dtm2,y_train)

Out[270]:
{'alpha': array([0. , 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1. ])}

/Users/rogerlopezsantalo/anaconda3/lib/python3.6/site-
packages/sklearn/model_selection/_search.py:814: DeprecationWarning: The default of the `iid` para
meter will change from True to False in version 0.22 and will be removed in 0.24. This will change 
numeric results when test-set sizes are unequal.
  DeprecationWarning)
/Users/rogerlopezsantalo/anaconda3/lib/python3.6/site-
packages/sklearn/model_selection/_search.py:814: DeprecationWarning: The default of the `iid` para
meter will change from True to False in version 0.22 and will be removed in 0.24. This will change 
numeric results when test-set sizes are unequal.
  DeprecationWarning)

CV CountBased Best: 0.677966 using {'alpha': 0.6000000000000001}
CV binary Best: 0.677966 using {'alpha': 0.6000000000000001}
Tf-idf Best: 0.644068 using {'alpha': 0.2}

/Users/rogerlopezsantalo/anaconda3/lib/python3.6/site-
packages/sklearn/model_selection/_search.py:814: DeprecationWarning: The default of the `iid` para
meter will change from True to False in version 0.22 and will be removed in 0.24. This will change 
numeric results when test-set sizes are unequal.
  DeprecationWarning)

CPU times: user 4.21 ms, sys: 9.42 ms, total: 13.6 ms
Wall time: 14 ms

Out[303]:
MultinomialNB(alpha=0.6, class_prior=None, fit_prior=True)



In [304]:
y_pred_class = mnb.predict(X_test_dtm2)

In [305]:
metrics.accuracy_score(y_test,y_pred_class)

In [306]:
metrics.confusion_matrix(y_test, y_pred_class)

Support Vector Machine linear

In [276]:
#Faig GridSearch per a cada tipus de featuring en el model SVM.
#D'aquesta manera puc trobar els híper-paràmetres que millor s'ajusten al model 
param_grid2 = {'C': np.arange(1,1000,1)}
svm = SVC(kernel='linear')

In [277]:
grid_svm_cv_countbased = GridSearchCV(estimator=svm, param_grid=param_grid2, cv = 3,n_jobs = -1)
grid_svm_cv_binary = GridSearchCV(estimator=svm, param_grid=param_grid2, cv = 3,n_jobs = -1)
grid_svm_tfidf = GridSearchCV(estimator=svm, param_grid=param_grid2, cv = 3,n_jobs = -1)
grid_svm_w2v = GridSearchCV(estimator=svm, param_grid = param_grid2, cv=3 , n_jobs = -1)

grid_result_4 = grid_svm_cv_countbased.fit(X_train_dtm, y_train)
grid_result_5= grid_svm_cv_binary.fit(X_train_dtm2, y_train)
grid_result_6 = grid_svm_tfidf.fit(X_train_dtm3,y_train)
grid_result_7 = grid_svm_w2v.fit(X_train_dtm4.tolist(),y_train)

print("CV CountBased Best: %f using %s" % (grid_result_4.best_score_, grid_result_4.best_params_))
#print("Execution time: " + str((time.time() - start_time)) + ' ms'+'\n')

print("CV binary Best: %f using %s" % (grid_result_5.best_score_, grid_result_5.best_params_))
#print("Execution time: " + str((time.time() - start_time)) + ' ms'+'\n')

print("Tf-idf Best: %f using %s" % (grid_result_6.best_score_, grid_result_6.best_params_))
#print("Execution time: " + str((time.time() - start_time)) + ' ms'+'\n')

print("W2V Best: %f using %s" % (grid_result_7.best_score_, grid_result_7.best_params_))
#print("Execution time: " + str((time.time() - start_time)) + ' ms'+'\n')

MultinomialNB(alpha=0.6, class_prior=None, fit_prior=True)

Out[305]:
0.95

Out[306]:
array([[4, 0, 0, 0],
       [0, 3, 0, 0],
       [1, 0, 6, 0],
       [0, 0, 0, 6]])

/Users/rogerlopezsantalo/anaconda3/lib/python3.6/site-
packages/sklearn/model_selection/_search.py:814: DeprecationWarning: The default of the `iid` para
meter will change from True to False in version 0.22 and will be removed in 0.24. This will change 
numeric results when test-set sizes are unequal.
  DeprecationWarning)
/Users/rogerlopezsantalo/anaconda3/lib/python3.6/site-
packages/sklearn/model_selection/_search.py:814: DeprecationWarning: The default of the `iid` para
meter will change from True to False in version 0.22 and will be removed in 0.24. This will change 
numeric results when test-set sizes are unequal.



In [278]:
#Segons GridSearch, la millor opció és el featuring en CV binary una C de 1
#Un cop triat el millor tipus de configuració. 
#Inicialitzo un model amb aquestes característiques i avaluo sobre X_test

svm_best = SVC(kernel='linear',C=1)
%time svm_best.fit(X_train_dtm,y_train)

In [279]:
y_pred_class2 = svm_best.predict(X_test_dtm)

In [280]:
metrics.accuracy_score(y_test,y_pred_class2)

In [281]:
metrics.confusion_matrix(y_test, y_pred_class2)

Random Forest

In [282]:
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

In [283]:

numeric results when test-set sizes are unequal.
  DeprecationWarning)
/Users/rogerlopezsantalo/anaconda3/lib/python3.6/site-
packages/sklearn/model_selection/_search.py:814: DeprecationWarning: The default of the `iid` para
meter will change from True to False in version 0.22 and will be removed in 0.24. This will change 
numeric results when test-set sizes are unequal.
  DeprecationWarning)

CV CountBased Best: 0.711864 using {'C': 1}
CV binary Best: 0.711864 using {'C': 1}
Tf-idf Best: 0.711864 using {'C': 2}
W2V Best: 0.389831 using {'C': 997}

/Users/rogerlopezsantalo/anaconda3/lib/python3.6/site-
packages/sklearn/model_selection/_search.py:814: DeprecationWarning: The default of the `iid` para
meter will change from True to False in version 0.22 and will be removed in 0.24. This will change 
numeric results when test-set sizes are unequal.
  DeprecationWarning)

CPU times: user 3.36 ms, sys: 1.74 ms, total: 5.1 ms
Wall time: 3.19 ms

Out[278]:
SVC(C=1, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
    decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma='auto_deprecated',
    kernel='linear', max_iter=-1, probability=False, random_state=None,
    shrinking=True, tol=0.001, verbose=False)

Out[280]:
0.9

Out[281]:
array([[4, 0, 0, 0],
       [0, 3, 0, 0],
       [0, 1, 6, 0],
       [0, 1, 0, 5]])



In [283]:
#Faig GridSearch per a cada tipus de featuring en el model Random forest.
#D'aquesta manera puc trobar els híper-paràmetres que millor s'ajusten al model 
param_grid3 = {'n_estimators': np.arange(1,1000,100),'max_depth' : np.arange(1,20,1)}
rf = RandomForestClassifier(random_state=4)

In [284]:
grid_rf_cv_countbased = GridSearchCV(estimator=rf, param_grid=param_grid3, cv = 3,n_jobs = -1)
grid_rf_cv_binary = GridSearchCV(estimator=rf, param_grid=param_grid3, cv = 3,n_jobs = -1)
grid_rf_tfidf = GridSearchCV(estimator=rf, param_grid=param_grid3, cv = 3,n_jobs = -1)
grid_rf_w2v = GridSearchCV(estimator=rf, param_grid=param_grid3, cv = 3,n_jobs = -1)

grid_result_8 = grid_rf_cv_countbased.fit(X_train_dtm, y_train)
grid_result_9= grid_rf_cv_binary.fit(X_train_dtm2, y_train)
grid_result_10 = grid_rf_tfidf.fit(X_train_dtm3,y_train)
grid_result_19 = grid_rf_tfidf.fit(X_train_dtm4.tolist(),y_train)

print("CV CountBased Best: %f using %s" % (grid_result_8.best_score_, grid_result_8.best_params_))
#print("Execution time: " + str((time.time() - start_time)) + ' ms'+'\n')

print("CV binary Best: %f using %s" % (grid_result_9.best_score_, grid_result_9.best_params_))
#print("Execution time: " + str((time.time() - start_time)) + ' ms'+'\n')

print("Tf-idf Best: %f using %s" % (grid_result_10.best_score_, grid_result_10.best_params_))
#print("Execution time: " + str((time.time() - start_time)) + ' ms'+'\n')

print("W2V Best: %f using %s" % (grid_result_19.best_score_, grid_result_19.best_params_))
#print("Execution time: " + str((time.time() - start_time)) + ' ms'+'\n')

In [344]:
#Com a resultat del GridSearch s'obté que la millor configuració pel model és:
#Featuring amb CV binari i amb els paràmetres max_depth = 17 i n_estimators=901

rf_best = RandomForestClassifier(max_depth=17,n_estimators=901,random_state=17)
%time rf_best.fit(X_train_dtm2,y_train)

/Users/rogerlopezsantalo/anaconda3/lib/python3.6/site-
packages/sklearn/model_selection/_search.py:814: DeprecationWarning: The default of the `iid` para
meter will change from True to False in version 0.22 and will be removed in 0.24. This will change 
numeric results when test-set sizes are unequal.
  DeprecationWarning)
/Users/rogerlopezsantalo/anaconda3/lib/python3.6/site-
packages/sklearn/model_selection/_search.py:814: DeprecationWarning: The default of the `iid` para
meter will change from True to False in version 0.22 and will be removed in 0.24. This will change 
numeric results when test-set sizes are unequal.
  DeprecationWarning)
/Users/rogerlopezsantalo/anaconda3/lib/python3.6/site-
packages/sklearn/model_selection/_search.py:814: DeprecationWarning: The default of the `iid` para
meter will change from True to False in version 0.22 and will be removed in 0.24. This will change 
numeric results when test-set sizes are unequal.
  DeprecationWarning)

CV CountBased Best: 0.711864 using {'max_depth': 17, 'n_estimators': 901}
CV binary Best: 0.711864 using {'max_depth': 17, 'n_estimators': 901}
Tf-idf Best: 0.423729 using {'max_depth': 3, 'n_estimators': 201}
W2V Best: 0.423729 using {'max_depth': 3, 'n_estimators': 201}

/Users/rogerlopezsantalo/anaconda3/lib/python3.6/site-
packages/sklearn/model_selection/_search.py:814: DeprecationWarning: The default of the `iid` para
meter will change from True to False in version 0.22 and will be removed in 0.24. This will change 
numeric results when test-set sizes are unequal.
  DeprecationWarning)

CPU times: user 567 ms, sys: 38.4 ms, total: 605 ms
Wall time: 721 ms

Out[344]:
RandomForestClassifier(bootstrap=True, class_weight=None, criterion='gini',
                       max_depth=17, max_features='auto', max_leaf_nodes=None,
                       min_impurity_decrease=0.0, min_impurity_split=None,



In [345]:
y_predicted3= rf_best.predict(X_test_dtm2)

In [346]:
metrics.accuracy_score(y_test,y_predicted3)

In [347]:
metrics.confusion_matrix(y_test,y_predicted3)

K Nearest Neighbors

In [289]:
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

In [290]:
#Faig GridSearch per a cada tipus de featuring en el model Random forest.
#D'aquesta manera puc trobar els híper-paràmetres que millor s'ajusten al model 
param_grid4 = {'n_neighbors' : np.arange(1,15,1)}
knn = KNeighborsClassifier()

In [291]:
grid_knn_cv_countbased = GridSearchCV(estimator=knn, param_grid=param_grid4, cv = 3,n_jobs = -1)
grid_knn_cv_binary = GridSearchCV(estimator=knn, param_grid=param_grid4, cv = 3,n_jobs = -1)
grid_knn_tfidf = GridSearchCV(estimator=knn, param_grid=param_grid4, cv = 3,n_jobs = -1)
grid_knn_w2v = GridSearchCV(estimator=knn, param_grid=param_grid4, cv = 3,n_jobs = -1)

grid_result_11 = grid_knn_cv_countbased.fit(X_train_dtm, y_train)
grid_result_12= grid_knn_cv_binary.fit(X_train_dtm2, y_train)
grid_result_13 = grid_knn_tfidf.fit(X_train_dtm3,y_train)
grid_result_14 = grid_knn_tfidf.fit(X_train_dtm4.tolist(),y_train)

print("CV CountBased Best: %f using %s" % (grid_result_11.best_score_, grid_result_11.best_params_)
)
#print("Execution time: " + str((time.time() - start_time)) + ' ms'+'\n')

print("CV binary Best: %f using %s" % (grid_result_12.best_score_, grid_result_12.best_params_))
#print("Execution time: " + str((time.time() - start_time)) + ' ms'+'\n')

print("Tf-idf Best: %f using %s" % (grid_result_13.best_score_, grid_result_13.best_params_))
#print("Execution time: " + str((time.time() - start_time)) + ' ms'+'\n')

print("W2V Best: %f using %s" % (grid_result_14.best_score_, grid_result_14.best_params_))
#print("Execution time: " + str((time.time() - start_time)) + ' ms'+'\n')

                       min_impurity_decrease=0.0, min_impurity_split=None,
                       min_samples_leaf=1, min_samples_split=2,
                       min_weight_fraction_leaf=0.0, n_estimators=901,
                       n_jobs=None, oob_score=False, random_state=17, verbose=0,
                       warm_start=False)

Out[346]:
0.7

Out[347]:
array([[4, 0, 0, 0],
       [0, 3, 0, 0],
       [0, 5, 2, 0],
       [0, 1, 0, 5]])

/Users/rogerlopezsantalo/anaconda3/lib/python3.6/site-



In [313]:
#Com a resultat del GridSearch s'obté que la millor configuració pel model és:
#Featuring amb countvectorizer countbased i amb els paràmetres n_neighbors=4

knn_best = KNeighborsClassifier(n_neighbors = 4)
%time knn_best.fit(X_train_dtm,y_train)

In [314]:
y_predicted4 = knn_best.predict(X_test_dtm)

In [315]:
metrics.accuracy_score(y_test,y_predicted4)

In [316]:
metrics.confusion_matrix(y_test,y_predicted4)

Multinomial Logistic Regression

/Users/rogerlopezsantalo/anaconda3/lib/python3.6/site-
packages/sklearn/model_selection/_search.py:814: DeprecationWarning: The default of the `iid` para
meter will change from True to False in version 0.22 and will be removed in 0.24. This will change 
numeric results when test-set sizes are unequal.
  DeprecationWarning)
/Users/rogerlopezsantalo/anaconda3/lib/python3.6/site-
packages/sklearn/model_selection/_search.py:814: DeprecationWarning: The default of the `iid` para
meter will change from True to False in version 0.22 and will be removed in 0.24. This will change 
numeric results when test-set sizes are unequal.
  DeprecationWarning)
/Users/rogerlopezsantalo/anaconda3/lib/python3.6/site-
packages/sklearn/model_selection/_search.py:814: DeprecationWarning: The default of the `iid` para
meter will change from True to False in version 0.22 and will be removed in 0.24. This will change 
numeric results when test-set sizes are unequal.
  DeprecationWarning)

CV CountBased Best: 0.457627 using {'n_neighbors': 4}
CV binary Best: 0.457627 using {'n_neighbors': 4}
Tf-idf Best: 0.508475 using {'n_neighbors': 3}
W2V Best: 0.508475 using {'n_neighbors': 3}

/Users/rogerlopezsantalo/anaconda3/lib/python3.6/site-
packages/sklearn/model_selection/_search.py:814: DeprecationWarning: The default of the `iid` para
meter will change from True to False in version 0.22 and will be removed in 0.24. This will change 
numeric results when test-set sizes are unequal.
  DeprecationWarning)

CPU times: user 1.21 ms, sys: 791 µs, total: 2 ms
Wall time: 2.08 ms

Out[313]:
KNeighborsClassifier(algorithm='auto', leaf_size=30, metric='minkowski',
                     metric_params=None, n_jobs=None, n_neighbors=4, p=2,
                     weights='uniform')

Out[315]:
0.6

Out[316]:
array([[4, 0, 0, 0],
       [2, 0, 1, 0],
       [5, 0, 2, 0],
       [0, 0, 0, 6]])



In [296]:
from sklearn.linear_model import LogisticRegression

In [297]:
#Faig GridSearch per a cada tipus de featuring en el model Random forest.
#D'aquesta manera puc trobar els híper-paràmetres que millor s'ajusten al model 
param_grid5 = {'C' : np.arange(1,8000,5), 'solver':['lbfgs','newton-cg']}
#Especifico que serà un problema multinomial
mlr = LogisticRegression(multi_class='multinomial')

In [298]:
grid_mlr_cv_countbased = GridSearchCV(estimator=mlr, param_grid=param_grid5, cv = 3,n_jobs = -1)
grid_mlr_cv_binary = GridSearchCV(estimator=mlr, param_grid=param_grid5, cv = 3,n_jobs = -1)
grid_mlr_tfidf = GridSearchCV(estimator=mlr, param_grid=param_grid5, cv = 3,n_jobs = -1)
grid_mlr_w2v = GridSearchCV(estimator=mlr, param_grid=param_grid5, cv = 3,n_jobs = -1)

grid_result_15 = grid_mlr_cv_countbased.fit(X_train_dtm, y_train)
grid_result_16= grid_mlr_cv_binary.fit(X_train_dtm2, y_train)
grid_result_17 = grid_mlr_tfidf.fit(X_train_dtm3,y_train)
grid_result_18 = grid_mlr_tfidf.fit(X_train_dtm4.tolist(),y_train)

print("CV CountBased Best: %f using %s" % (grid_result_15.best_score_, grid_result_15.best_params_)
)
#print("Execution time: " + str((time.time() - start_time)) + ' ms'+'\n')

print("CV binary Best: %f using %s" % (grid_result_16.best_score_, grid_result_16.best_params_))
#print("Execution time: " + str((time.time() - start_time)) + ' ms'+'\n')

print("Tf-idf Best: %f using %s" % (grid_result_17.best_score_, grid_result_17.best_params_))
#print("Execution time: " + str((time.time() - start_time)) + ' ms'+'\n')

print("W2V Best: %f using %s" % (grid_result_18.best_score_, grid_result_18.best_params_))
#print("Execution time: " + str((time.time() - start_time)) + ' ms'+'\n')

In [317]:

/Users/rogerlopezsantalo/anaconda3/lib/python3.6/site-
packages/sklearn/model_selection/_search.py:814: DeprecationWarning: The default of the `iid` para
meter will change from True to False in version 0.22 and will be removed in 0.24. This will change 
numeric results when test-set sizes are unequal.
  DeprecationWarning)
/Users/rogerlopezsantalo/anaconda3/lib/python3.6/site-
packages/sklearn/model_selection/_search.py:814: DeprecationWarning: The default of the `iid` para
meter will change from True to False in version 0.22 and will be removed in 0.24. This will change 
numeric results when test-set sizes are unequal.
  DeprecationWarning)
/Users/rogerlopezsantalo/anaconda3/lib/python3.6/site-
packages/sklearn/model_selection/_search.py:814: DeprecationWarning: The default of the `iid` para
meter will change from True to False in version 0.22 and will be removed in 0.24. This will change 
numeric results when test-set sizes are unequal.
  DeprecationWarning)

CV CountBased Best: 0.711864 using {'C': 1, 'solver': 'lbfgs'}
CV binary Best: 0.711864 using {'C': 1, 'solver': 'lbfgs'}
Tf-idf Best: 0.593220 using {'C': 6686, 'solver': 'lbfgs'}
W2V Best: 0.593220 using {'C': 6686, 'solver': 'lbfgs'}

/Users/rogerlopezsantalo/anaconda3/lib/python3.6/site-
packages/sklearn/model_selection/_search.py:814: DeprecationWarning: The default of the `iid` para
meter will change from True to False in version 0.22 and will be removed in 0.24. This will change 
numeric results when test-set sizes are unequal.
  DeprecationWarning)
/Users/rogerlopezsantalo/anaconda3/lib/python3.6/site-
packages/sklearn/linear_model/logistic.py:947: ConvergenceWarning: lbfgs failed to converge. 
Increase the number of iterations.
  "of iterations.", ConvergenceWarning)



In [317]:
#Com a resultat del GridSearch s'obté que la millor configuració pel model és:
#Featuring amb cv binary i amb els paràmetres C = 1 i solver lbfgs

mlr_best = LogisticRegression(C=1,solver='lbfgs',multi_class='multinomial')
%time mlr_best.fit(X_train_dtm2,y_train)

In [318]:
y_predicted5 = mlr_best.predict(X_test_dtm2)

In [319]:
metrics.accuracy_score(y_test,y_predicted5)

In [320]:
metrics.confusion_matrix(y_test,y_predicted5)

Entrenar el millor algorisme amb totes les dades i descarregar-lo en un arxiu .pkl

MNB + cv binary

In [333]:
#Entreno amb totes les dades el millor algorisme
mnb_definitiu = MultinomialNB(alpha=0.6)
%time mnb_definitiu.fit(X_transf_dtm2,y)

In [334]:
#Descarrego el model
pkl_filename = "model_classificacio_mnb.pkl"
with open('../03Models/'+pkl_filename, 'wb') as file:
    pickle.dump(mnb_definitiu, file)

In [335]:

CPU times: user 13.3 ms, sys: 812 µs, total: 14.1 ms
Wall time: 16.2 ms

Out[317]:
LogisticRegression(C=1, class_weight=None, dual=False, fit_intercept=True,
                   intercept_scaling=1, l1_ratio=None, max_iter=100,
                   multi_class='multinomial', n_jobs=None, penalty='l2',
                   random_state=None, solver='lbfgs', tol=0.0001, verbose=0,
                   warm_start=False)

Out[319]:
0.9

Out[320]:
array([[4, 0, 0, 0],
       [0, 3, 0, 0],
       [0, 2, 5, 0],
       [0, 0, 0, 6]])

CPU times: user 3.97 ms, sys: 12.4 ms, total: 16.3 ms
Wall time: 27.4 ms

Out[333]:
MultinomialNB(alpha=0.6, class_prior=None, fit_prior=True)



#Descarrego l'extractor de features en un arxiu
#Per descarregar-ho he de descarregar cv_max
feature_pkl_filename = "cv_binary.pkl"
with open('../03Models/'+feature_pkl_filename, 'wb') as file:
    pickle.dump(cv_max, file)

Prova model classificació en múltiples categories (CountVectorizer binary + mlr)

In [336]:
with open('../03Models/classificacio/cv_binary.pkl', 'rb') as file:
    pickle_feature = pickle.load(file)

In [337]:
#MNB + CV BINARY
with open('../03Models/classificacio/model_classificacio_mnb.pkl', 'rb') as file:
    pickle_model = pickle.load(file)

In [339]:
def prediccion(titulo):
    stemmer = SnowballStemmer('spanish')
    word_tokens = nltk.word_tokenize(titulo)
    text_without_stopwords= " ".join([w for w in word_tokens if not w in stopwords.words('spanish')
])
    stemmed_text = " ".join(stemmer.stem(word) for word in 
nltk.word_tokenize(text_without_stopwords))
    no_punctuaction_text = re.sub(r'[^\w\s]','',stemmed_text)
    no_digits_text = re.sub('\d', '', no_punctuaction_text)
    
    X = pickle_feature.transform(pd.Series(no_digits_text))
    return(pickle_model.predict(X))

In [340]:
prediccion('La intubación en pacientes')

In [341]:
prediccion('Sistema de regulación de temperatura de una fabrica')

In [342]:
prediccion('Máquinas frigoríficas, refrigeración por compresión de vapor')

In [343]:
prediccion('Curvas características de una bomba hidráulica centrífuga')

Out[340]:
array(['Biomedicina'], dtype='<U15')

Out[341]:
array(['Electronica'], dtype='<U15')

Out[342]:
array(['Mecanica_fluids'], dtype='<U15')

Out[343]:
array(['Mecanica_fluids'], dtype='<U15')



Ajustament de les diferents combinacions d'encoder-mètrica de
similitud per determinar l'índex de similitud semàntica

Importo llibreries i dependències

In [1]:
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import glob
import os
import pickle
from googletrans import Translator
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer, TfidfVectorizer
from nltk.corpus import stopwords
from nltk.stem import SnowballStemmer
import nltk
import unidecode
import re
from sklearn.model_selection import KFold
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from sklearn import metrics
import time
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity

In [2]:
stemmer = SnowballStemmer('spanish')

Càrrega dels documents de la base de dades d'una categoria específica

In [3]:
#LListo tots els tfg dins de la categoria mecanica de fluids. 
#Si volgués estudiar una altre categoria hauria de canviar el path.
llista_text_documents_mecanica_fluids = []
for file in glob.glob('../00Data/dataset_txt/Mecanica_fluids/*'):
    with open(file,'r') as txt:
        llista_text_documents_mecanica_fluids.append(txt.read())
        

Càrrega del document plagiat a analitzar

In [4]:
#Especificar el document a analitzar en el bucle inferior.
llista_text_documents_plagiats = []
for file in glob.glob('../00Data/plagiados_por_categorias/txt/Mecanica_fluids/Turbinas dinámicas y
golpe de ariete.txt'):
    with open(file,'r') as txt:
        llista_text_documents_plagiats.append(txt.read())

Preprocessament del text

In [5]:
#Funció que permet pre-processar el text dins de qualsevol tfg i separar-lo en oracions
def clean_raw_text (documento):
    text_sentences = []
    text = str(documento).replace('\n',' ')



    text = str(documento).replace('\n',' ')
    text = nltk.sent_tokenize(text)
    
    for sentence in text:
        words = []
        sentence = sentence.lower()
        word_tokens = nltk.word_tokenize(sentence)
        filtered_text = " ".join([w for w in word_tokens if not w in stopwords.words('spanish')])
        stemmed_text = " ".join(stemmer.stem(word) for word in nltk.word_tokenize(filtered_text))  
        no_punctuaction_text = re.sub(r'[^\w\s]','',stemmed_text)
        no_accents = unidecode.unidecode(no_punctuaction_text)
        no_digits_text = re.sub('\d', '', no_accents)
        for word in nltk.word_tokenize(no_digits_text):
            if len(word) >=2:
                words.append(word)
                                
        no_digits_text = " ".join(words)
        clean1 = re.sub(' +', ' ',no_digits_text)
        full_clean = clean1.strip()    
        text_sentences.append(full_clean)
        
    text_sentences = [x for x in text_sentences if x !='']
    return(text_sentences)

In [6]:
#Es crea una llista de llista de llistes on per a cada document es llisten les diferents oracions 
pre-processades

base_document_sentences = []
for i in range (0,len(llista_text_documents_mecanica_fluids)):
    base_document_sentences.append(clean_raw_text(llista_text_documents_mecanica_fluids[i]))
    
plag_document_sentences = []
for i in range (0,len(llista_text_documents_plagiats)):
    plag_document_sentences.append(clean_raw_text(llista_text_documents_plagiats[i]))
    

Generar vocabulari

In [7]:
#Creo el vocabulari pel Word2Vec amb totes les paraules dels documents base

vocab_words = []

for tfg in llista_text_documents_mecanica_fluids:
    tfg = tfg.replace('\n',' ')
    for parag in tfg.split(' '):
        words = []
        parag = parag.lower()
        word_tokens = nltk.word_tokenize(parag)
        filtered_text = " ".join([w for w in word_tokens if not w in stopwords.words('spanish')])
        stemmed_text = " ".join(stemmer.stem(word) for word in nltk.word_tokenize(filtered_text))
        no_punctuaction_text = re.sub(r'[^\w\s]','',stemmed_text)
        no_accents = unidecode.unidecode(no_punctuaction_text)
        no_digits_text = re.sub('\d', '', no_accents)
        for word in nltk.word_tokenize(no_digits_text):
            if len(word) >=2:
                words.append(word)
                                
        no_digits_text = " ".join(words)
        clean1 = re.sub(' +', ' ',no_digits_text)
        full_clean = clean1.strip()    
        
        
        
        vocab_words.append(nltk.word_tokenize(full_clean))
        

    vocab_words

vocab_words = [x for x in vocab_words if x !=[]]
print(len(vocab_words))



print(len(vocab_words))

TF-IDF + cos similarity

In [80]:
all_sentences_in_one_list = []
for document in base_document_sentences:
    for sentence in document:
        all_sentences_in_one_list.append(sentence)

In [81]:
len(all_sentences_in_one_list)

In [82]:
#Inicialitzo TF-IDF
tfidf_vectorizer = TfidfVectorizer()

In [83]:
#Fit_transform amb les sentences de base
tfidf_vectorizer.fit(all_sentences_in_one_list)

tf_idf_matrius_documents_base = []
for document in base_document_sentences:
    tf_idf_matrius_documents_base.append(tfidf_vectorizer.transform(document))

#Transform les sentences de plagi
tfidf_matrix_plag = tfidf_vectorizer.transform(plag_document_sentences[0])#Especifico l'unic 
document que hi ha

In [84]:
%%time
similituds_per_cada_document = []
for document in tf_idf_matrius_documents_base:
    similituds_per_cada_document.append(cosine_similarity(document,tfidf_matrix_plag))

In [85]:
similitud_global_per_document = []
for document in similituds_per_cada_document:
    similitud_global_per_document.append(sum(document.max(axis=0))/len(document.max(axis=0)))
    
    

In [86]:
similitud_global_per_document

92696

Out[81]:
6899

CPU times: user 13.2 ms, sys: 2.13 ms, total: 15.3 ms
Wall time: 15.9 ms

Out[86]:
[0.2101534358616269,
 0.16400976859556846,
 0.07648039469877646,
 0.2097877427776879,



In [87]:
#L'index del document que té la similitud màxima. Podria printar els que tinguessin una similitud 
major al 35%
similitud_global_per_document.index(max(similitud_global_per_document))

In [88]:
#EL DOCUMENT DEL QUAL S'HA FET EL PLAGI
print('S''ha detectat plagi en el document analitzat')
print('El document amb títol : '+str(glob.glob('../00Data/dataset_txt/Mecanica_fluids/*')
[similitud_global_per_document.index(max(similitud_global_per_document))].split('/')[-1])+' té una 
semblança del '+str(max(similitud_global_per_document)*100)+'%')

In [89]:
#MITJANA DE SIMILITUDS ENTRE ELS DOCUMENTS SENSE CONSIDERAR LA MÀXIMA SIMILITUD:
sum(similitud_global_per_document[:-1])/len(similitud_global_per_document[:-1])

WORD2VEC

In [8]:
from gensim.models import Word2Vec
%time
w2v_model = Word2Vec(vocab_words,
                     size=50,
                     min_count=1, #MIN COUNT EN 1. SINO TINC PROBLEMES A L'HORA DE COMPUTAR COSINE 
SIMILARITY
                     window=2,
                     workers=4) 

w2v_model.init_sims(replace=True)  # Normalizes the vectors in the word2vec class.

In [91]:
len(w2v_model.wv.vocab) #Vocabulari del word2vec

 0.2097877427776879,
 0.2678788919295006,
 0.10316638994815484,
 0.2033653580661739,
 0.19758900534534019,
 0.20177721925011524,
 0.1782031863029215,
 0.15612839115754448,
 0.186245235899371,
 0.22758953708905946,
 0.2336213877690274,
 0.17369625792652288,
 0.6464136971379421]

Out[87]:
15

Sha detectat plagi en el document analitzat
El document amb títol : Estudio_fluidodinamico_de_un_agitador_de_turbina té una semblança del 64.6
413697137942%

Out[89]:
0.18597948017449273

CPU times: user 2 µs, sys: 1e+03 ns, total: 3 µs
Wall time: 5.01 µs

Out[91]:
7534



Descarrego el model
pkl_filename = "w2v_semantic_text_similarity_mecanica_fluids.pkl" with
open('../03Models/w2v_models_for_compute_similarities/'+pkl_filename, 'wb') as file: pickle.dump(w2v_model, file)

Word2vec + cosine similarity

In [92]:
#Creo una llista de llistes on tinc les diferents frases tokenitzades de cada document. [[[]]]
base_documents_frases_tokenitzades = []
for i in range (0,len(base_document_sentences)):
    frases_tokenitzades = []
    for sentence in base_document_sentences[i]:
        frases_tokenitzades.append(nltk.word_tokenize(sentence))#Tokenitzo cada frase, obtenint 
una llista de paraules per a cada frase
    base_documents_frases_tokenitzades.append(frases_tokenitzades)
    
    
    
#Faig el mateix amb el document plagiat
plag_document_frases_tokenitzades = []
for sentence in plag_document_sentences[0]: 
    plag_document_frases_tokenitzades.append(nltk.word_tokenize(sentence))

In [93]:
#Filtro les paraules dels documents base de cada frase segons si pertanyen al vocabulari del word2
vec
base_filtered_document_sentence_global = []
for document in base_documents_frases_tokenitzades: 
    filtered_sentence_global=[] 
    for sentence in document: 
        filtered_sentence_global.append([word for word in sentence if word in w2v_model.wv.vocab])
    base_filtered_document_sentence_global.append(filtered_sentence_global)
    
    
#Faig el mateix amb el document plagiat
plag_filtered_document_sentence = []
for sentence in plag_document_frases_tokenitzades:
    plag_filtered_document_sentence.append([word for word in sentence if word in 
w2v_model.wv.vocab])
    

In [94]:
#L'índex son els documents, a cada row hi ha una llista de les diferents frases tokentizades.
df_base = pd.DataFrame({'Filtered_Sentence': base_filtered_document_sentence_global})
df_plag = pd.DataFrame({'Filtered Sentence': plag_filtered_document_sentence})

In [95]:
#Transformo a vectors les paraules de cada frase de cada document a partir del wor2vec.
#No ha estat necessari filtrar les paraules perquè totes ja formen part del vocabulari. Si no fos 
així, hauria de filtrar-les
base_document_sentence_vectors = []
for i in range (0,len(base_filtered_document_sentence_global)):
    frase_vectorizada = []
    for sentence in base_filtered_document_sentence_global[i]:
        mean = []
        for word in sentence:
            mean.append(w2v_model.wv.get_vector(word))
        mean = np.array(mean).mean(axis=0)
        frase_vectorizada.append(mean)
    base_document_sentence_vectors.append(frase_vectorizada)
    
    
#plagi

7534



#plagi
plag_document_sentence_vectors = []
for sentence in plag_filtered_document_sentence:
    mean = []
    for word in sentence:
        mean.append(w2v_model.wv.get_vector(word))
    mean = np.array(mean).mean(axis=0)
    plag_document_sentence_vectors.append(mean)

In [96]:
#Transformo els vectors d'una dimensió a dues dimensions per tal de poder aplicar posteriorment co
sine similarity
base_document_sentence_vectors_good_format = []
for document in base_document_sentence_vectors:
    vectorizado_bueno = []
    for vector in document:
        vectorizado_bueno.append([vector])
    base_document_sentence_vectors_good_format.append(vectorizado_bueno)
    
#El mateix pel document plagiat
plag_document_sentence_vectors_good_format = []
for vector in plag_document_sentence_vectors:
    plag_document_sentence_vectors_good_format.append([vector])
    

In [97]:
%%time
similarities_between_each_vector_plag_each_vector_base = []
for i in range (0,len(base_document_sentence_vectors_good_format)):
    each_document = []
    for vector2 in plag_document_sentence_vectors_good_format:
        each_plag_sentence = []
        for vector1 in base_document_sentence_vectors_good_format[i]:
            each_plag_sentence.append(cosine_similarity(vector2,vector1))
        each_document.append(each_plag_sentence)
    similarities_between_each_vector_plag_each_vector_base.append(each_document)

In [98]:
len(similarities_between_each_vector_plag_each_vector_base)

In [99]:
len(similarities_between_each_vector_plag_each_vector_base[0])

In [100]:
len(similarities_between_each_vector_plag_each_vector_base[0][0])

In [101]:
#La llista similarities_between_each_vector_plag_each_vector_base es una llista que conté 16 eleme
nts (documents):
#Per a cada document hi ha una llista de 14 elements. 

CPU times: user 16.2 s, sys: 71.2 ms, total: 16.3 s
Wall time: 16.4 s

Out[98]:
16

Out[99]:
14

Out[100]:
541



#Cadascun dels 14 elements es correspon a un dels vectors del document plagiat. 
#Dins de cadascun dels 14 elements hi ha 541 similituds.
#S'ha comparat cada vector del document plagiat amb cada vector del document base.
#L'objectiu es que per a cada document extreure la similitud màxima de cadascun dels 14 elements 
#i calcular l'index de simlitud global.

In [102]:
best_similarities_sentence_document = []
for i in range (0,len(similarities_between_each_vector_plag_each_vector_base)):
    each_document = []
    for each_vector in similarities_between_each_vector_plag_each_vector_base[i]:
        each_document.append(max(each_vector))
    best_similarities_sentence_document.append(each_document)

In [103]:
index_entre_documents_w2v = []
for each_document in best_similarities_sentence_document:
    index_entre_documents_w2v.append(sum(each_document)/len(each_document))
    
index_entre_documents_w2v  

In [104]:
#Índex de similitud entre documents
max(index_entre_documents_w2v)

In [105]:
glob.glob('../00Data/dataset_txt/Mecanica_fluids/*')
[index_entre_documents_w2v.index(max(index_entre_documents_w2v))].split('/')[-1]

In [106]:
#Mitjana de similituds entre els documents sense considerar la màxima similitud
sum(index_entre_documents_w2v[:-1])/len(index_entre_documents_w2v[:-1])

Word2vec embeddings + word mover's distance

Out[103]:
[array([[0.48598108]], dtype=float32),
 array([[0.40634847]], dtype=float32),
 array([[0.314605]], dtype=float32),
 array([[0.43441653]], dtype=float32),
 array([[0.46903542]], dtype=float32),
 array([[0.35735634]], dtype=float32),
 array([[0.4866169]], dtype=float32),
 array([[0.4273612]], dtype=float32),
 array([[0.4642219]], dtype=float32),
 array([[0.4320094]], dtype=float32),
 array([[0.4183214]], dtype=float32),
 array([[0.4368577]], dtype=float32),
 array([[0.52176607]], dtype=float32),
 array([[0.4840319]], dtype=float32),
 array([[0.43751302]], dtype=float32),
 array([[0.7719879]], dtype=float32)]

Out[104]:
array([[0.7719879]], dtype=float32)

Out[105]:
'Estudio_fluidodinamico_de_un_agitador_de_turbina'

Out[106]:
array([[0.43842947]], dtype=float32)



Word2vec embeddings + word mover's distance

In [107]:
import pyemd

In [108]:
%%time
wmdist_between_each_vector_plag_each_vector_base = []

for i in range (0,len(base_filtered_document_sentence_global)):
    each_document = [] 
    for sentence1 in plag_filtered_document_sentence:
        each_plag_sentence = []
        for sentence2 in base_filtered_document_sentence_global[i]:
            each_plag_sentence.append(w2v_model.wmdistance(sentence2,sentence1))
                                      
        each_document.append(each_plag_sentence)
                                      
    wmdist_between_each_vector_plag_each_vector_base.append(each_document)

In [109]:
len(wmdist_between_each_vector_plag_each_vector_base)

In [110]:
len(wmdist_between_each_vector_plag_each_vector_base[0])

In [111]:
len(wmdist_between_each_vector_plag_each_vector_base[0][0])

In [112]:
less_distance_sentence_document = []
for i in range (0,len(wmdist_between_each_vector_plag_each_vector_base)):
    each_document = []
    for each_vector in wmdist_between_each_vector_plag_each_vector_base[i]:
        each_document.append(min(each_vector))
    less_distance_sentence_document.append(each_document)

In [113]:
less_distance_sentence_document[0]

/Users/rogerlopezsantalo/anaconda3/lib/python3.6/site-packages/ipykernel_launcher.py:8: 
DeprecationWarning: Call to deprecated `wmdistance` (Method will be removed in 4.0.0, use 
self.wv.wmdistance() instead).
  

CPU times: user 4min 23s, sys: 693 ms, total: 4min 23s
Wall time: 4min 25s

Out[109]:
16

Out[110]:
14

Out[111]:
541

Out[113]:
[0.9428449303501133,



In [114]:
distance_entre_documents_w2v = []
for each_document in less_distance_sentence_document:
    distance_entre_documents_w2v.append(sum(each_document)/len(each_document))
    
distance_entre_documents_w2v  

In [115]:
#Distància mínima entre documents
min(distance_entre_documents_w2v)

In [116]:
glob.glob('../00Data/dataset_txt/Mecanica_fluids/*')
[distance_entre_documents_w2v.index(min(distance_entre_documents_w2v))].split('/')[-1]

In [117]:
sum(distance_entre_documents_w2v[:-1])/len(distance_entre_documents_w2v[:-1])

Word2vec + Smooth inverse frequency + cosine similarity

In [118]:

[0.9428449303501133,
 1.0771786720228143,
 1.05127246715718,
 0.859252649579193,
 1.0986147916534428,
 1.0875597113012556,
 0.9730258332700894,
 1.0505522011919317,
 0.9993910348652768,
 0.9489173508866168,
 1.0092065774347254,
 1.046650517796031,
 0.9698651883140696,
 0.8989752608608694]

Out[114]:
[1.0009505133345435,
 1.055623165602435,
 1.1427019837248673,
 1.0356003308711226,
 1.011058408232542,
 1.1044433624207233,
 1.0394452348479715,
 1.0289421062446322,
 1.020307430692151,
 1.031916893890839,
 1.080745489271955,
 1.0182708095978548,
 0.9915994734672594,
 1.0369422084411264,
 1.0481899604027833,
 0.44136889358612336]

Out[115]:
0.44136889358612336

Out[116]:
'Estudio_fluidodinamico_de_un_agitador_de_turbina'

Out[117]:
1.0431158247361871



In [118]:
plag_filtered_document_sentence_no_tokenized = []
for sentence in plag_filtered_document_sentence:
    plag_filtered_document_sentence_no_tokenized.append(' '.join(sentence))

In [119]:
base_filtered_document_sentence_no_tokenized = []
for document in base_filtered_document_sentence_global:
    listado_documentos = []
    for sentence in document:
        listado_documentos.append(' '.join(sentence))
    base_filtered_document_sentence_no_tokenized.append(listado_documentos)

In [120]:
def get_word_frequency(word_text):
    return 0.0001  

In [121]:
plag_sif_sentences_vectorized = []
a: float=1e-3
for sentence in plag_filtered_document_sentence_no_tokenized:
    vs = np.zeros(50)
    sentence_length = len(sentence)
    for word in nltk.word_tokenize(sentence):
        a_value = a/(a+get_word_frequency(word))
        vs = np.add(vs, np.multiply(a_value,w2v_model.wv.get_vector(word)))
    vs = np. divide(vs,sentence_length)
    plag_sif_sentences_vectorized.append(vs)

In [122]:
base_sif_document_sentences_vectorized = []
a: float=1e-3
    
for document in base_filtered_document_sentence_no_tokenized:
    lista_documents = []
    for sentence in document:
        vs = np.zeros(50)
        sentence_length = len(sentence)
        for word in nltk.word_tokenize(sentence):
            a_value = a/(a+get_word_frequency(word))
            vs = np.add(vs, np.multiply(a_value,w2v_model.wv.get_vector(word)))
        vs = np. divide(vs,sentence_length)
        lista_documents.append(vs)
    base_sif_document_sentences_vectorized.append(lista_documents)

In [125]:
#Converteixo els vectors generats per a cada frase a vectors de 2D per tal d'aplicar cosine simila
rity entre ells.
plag_sif_sentences_vectorized_good_format = []
for vector in plag_sif_sentences_vectorized:
    plag_sif_sentences_vectorized_good_format.append([vector])
    
base_sif_document_sentences_vectorized_good_format = []
for document in base_sif_document_sentences_vectorized:
    list_document = []
    for vector_sentence in document:
        list_document.append([vector_sentence])
    base_sif_document_sentences_vectorized_good_format.append(list_document)

In [128]:
#Computo similituds entre vectors
%%time
similarities_between_vectors_base_plag_sif = []

for i in range (0,len(base_sif_document_sentences_vectorized_good_format)):



for i in range (0,len(base_sif_document_sentences_vectorized_good_format)):
    each_document = []
    for vector2 in plag_sif_sentences_vectorized_good_format:
        each_plag_sentence = []
        for vector1 in base_sif_document_sentences_vectorized_good_format[i]:
            each_plag_sentence.append(cosine_similarity(vector2,vector1))
        each_document.append(each_plag_sentence)
    similarities_between_vectors_base_plag_sif.append(each_document)

In [129]:
#Ara la llista best_similarities_sentence_document_sif és una llista dels 16 documents de la base 
de dades que contenen
#Les màximes similituds amb cada frase del document plagiat (14 similituds)
best_similarities_sentence_document_sif = []
for i in range (0,len(similarities_between_vectors_base_plag_sif)):
    each_document = []
    for each_vector in similarities_between_vectors_base_plag_sif[i]:
        each_document.append(max(each_vector))
    best_similarities_sentence_document_sif.append(each_document)

In [130]:
#Calculo l'índex de simliitud per a cada document amb el document plagiat
index_entre_documents_w2v_sif = []
for each_document in best_similarities_sentence_document_sif:
    index_entre_documents_w2v_sif.append(sum(each_document)/len(each_document))
    
index_entre_documents_w2v_sif

In [131]:
#Document amb màxima similitud
print(max(index_entre_documents_w2v_sif))
glob.glob('../00Data/dataset_txt/Mecanica_fluids/*')
[index_entre_documents_w2v_sif.index(max(index_entre_documents_w2v_sif))].split('/')[-1]

In [132]:
#Weighting amb SIF i fent mean, els resultats son pràcticament els mateixos

In [133]:
sum(index_entre_documents_w2v_sif[:-1])/len(index_entre_documents_w2v_sif[:-1])

CPU times: user 17.6 s, sys: 213 ms, total: 17.8 s
Wall time: 18.5 s

Out[130]:
[array([[0.48598111]]),
 array([[0.40634844]]),
 array([[0.31460501]]),
 array([[0.43441651]]),
 array([[0.46903542]]),
 array([[0.35735636]]),
 array([[0.48661694]]),
 array([[0.42736121]]),
 array([[0.46422189]]),
 array([[0.43200934]]),
 array([[0.41832141]]),
 array([[0.4368577]]),
 array([[0.52176605]]),
 array([[0.48403186]]),
 array([[0.43751297]]),
 array([[0.77198786]])]

[[0.77198786]]

Out[131]:
'Estudio_fluidodinamico_de_un_agitador_de_turbina'



sum(index_entre_documents_w2v_sif[:-1])/len(index_entre_documents_w2v_sif[:-1])

UNIVERSAL SENTENCE ENCODER - MULTILINGUAL

In [134]:
import tensorflow as tf
import tensorflow_hub as hub
import tensorflow_text #ERA EL QUE NECESSITAVA!!!!!

In [135]:
%%time
embed = hub.load("https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder-multilingual/3")

In [136]:
#Faig embed de la llista de sentences de tot un document:
base_document_sentences_embeddings_use = []
for i in range(0,len(base_document_sentences)):
    base_document_sentences_embeddings_use.append(embed(base_document_sentences[i]))
    

In [137]:
#Calculo el embeddings de cada frase d'un document en una mateixa matriu que sera una 14x512
plag_document_sentences_embeddings_use = embed(plag_document_sentences[0])

In [138]:
base_document_sentences_embeddings_use[0].shape

In [139]:
%%time
#Calculo la similitud de la matriu d'embeddings de cada document base amb la matriu d'embeddings d
e la matriu plagi
#Adjunto els resultats a similarities_between_base_plag
similarities_between_base_plag = []
for document_tensor in base_document_sentences_embeddings_use:
    
similarities_between_base_plag.append(cosine_similarity(document_tensor,plag_document_sentences_embeddi
ngs_use))
    

In [140]:
best_similarities_between_base_plag = []
for document in similarities_between_base_plag:
    best_similarities_between_base_plag.append(document.max(axis=0))

In [141]:

Out[133]:
array([[0.43842948]])

CPU times: user 2.21 s, sys: 723 ms, total: 2.93 s
Wall time: 3.51 s

Out[138]:
TensorShape([541, 512])

CPU times: user 37.7 ms, sys: 5.76 ms, total: 43.4 ms
Wall time: 23.1 ms



similarity_index_use_between_base_plag = []
for i in range (0,len(best_similarities_between_base_plag)):
    similarity_index_use_between_base_plag.append(sum(best_similarities_between_base_plag[i]/len(be
st_similarities_between_base_plag[i])))

In [142]:
#Printar totes les similituds i la maxima tambe
similarity_index_use_between_base_plag

In [143]:
print(max(similarity_index_use_between_base_plag))
glob.glob('../00Data/dataset_txt/Mecanica_fluids/*')[similarity_index_use_between_base_plag.index(
max(similarity_index_use_between_base_plag))].split('/')[-1]

In [144]:
#Mitjana de similituds sense tenir en compte la màxima
sum(similarity_index_use_between_base_plag[:-1])/len(similarity_index_use_between_base_plag[:-1])

Out[142]:
[0.5140185728669167,
 0.4290044233202934,
 0.36235099472105503,
 0.45256517082452774,
 0.5055232439190149,
 0.3982669096440077,
 0.4534240011125803,
 0.4882507435977459,
 0.503564853221178,
 0.4508955143392086,
 0.44092260859906673,
 0.48860074020922184,
 0.5004921369254589,
 0.49465914256870747,
 0.4727472700178623,
 0.7707100156694651]

0.7707100156694651

Out[143]:
'Estudio_fluidodinamico_de_un_agitador_de_turbina'

Out[144]:
0.463685755059123



Distribució freqüència
La distribució de freqüències de les similituds entre frases s'ha calculat per a cada categoria mitjançant la combinació
encoder+mètrica que funciona millor: Word2Vec[mean] + cosine similarity.

Importo biblioteques i dependències

In [3]:
#!pip install unidecode
#!pip install gensim
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import glob
import os
import pickle
import numpy as np
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer, TfidfVectorizer
from nltk.corpus import stopwords
from nltk.stem import SnowballStemmer
import nltk
import unidecode
import re
from sklearn import metrics
import time
import collections
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
from gensim.models import Word2Vec
#nltk.download('punkt')
#nltk.download('stopwords')

Càrrega del conjunt de dades

In [4]:
stemmer = SnowballStemmer('spanish')

In [5]:
#LListo tots els tfg dins de la categoria mecanica de fluids
llista_text_documents_mecanica_fluids = []
for file in glob.glob('TFG/00Data/dataset_txt/Electronica/*'):
    with open(file,'r') as txt:
        llista_text_documents_mecanica_fluids.append(txt.read())

In [6]:
len(llista_text_documents_mecanica_fluids)

Distribució de freqüència vs similitud entre tots els documents d'una mateixa categoria
mitjançant Word2Vec[mean] + Cosine Similarity

In [7]:
#Funció que permet pre-processar el text dins de qualsevol tfg i separar-lo en sentences
def clean_raw_text (documento):
    text_sentences = []
    text = str(documento).replace('\n',' ')
    text = nltk.sent_tokenize(text)

Out[6]:
22



    text = nltk.sent_tokenize(text)
    
    for sentence in text:
        words = []
        word_tokens = nltk.word_tokenize(sentence)
        filtered_text = " ".join([w for w in word_tokens if not w in stopwords.words('spanish')])
        stemmed_text = " ".join(stemmer.stem(word) for word in nltk.word_tokenize(filtered_text))  
        no_punctuaction_text = re.sub(r'[^\w\s]','',stemmed_text)
        no_accents = unidecode.unidecode(no_punctuaction_text)
        no_digits_text = re.sub('\d', '', no_accents)
        for word in nltk.word_tokenize(no_digits_text):
            if len(word) >=2:
                words.append(word)
                                
        no_digits_text = " ".join(words)
        clean1 = re.sub(' +', ' ',no_digits_text)
        full_clean = clean1.strip()    
        text_sentences.append(full_clean)
        
    text_sentences = [x for x in text_sentences if x !='']
    return(text_sentences)

In [8]:
#Es crea una llista de llistes on per a cada document es llisten les diferents sentences pre-proce
ssades
document_sentences = []
for i in range (0,len(llista_text_documents_mecanica_fluids)):
    document_sentences.append(clean_raw_text(llista_text_documents_mecanica_fluids[i]))

In [9]:
%%time
#Creo el vocabulari pel Word2Vec amb totes les paraules dels documents base

vocab_words = []

for tfg in llista_text_documents_mecanica_fluids:
    tfg = tfg.replace('\n',' ')
    for parag in tfg.split(' '):
        words = []
        word_tokens = nltk.word_tokenize(parag)
        filtered_text = " ".join([w for w in word_tokens if not w in stopwords.words('spanish')])
        stemmed_text = " ".join(stemmer.stem(word) for word in nltk.word_tokenize(filtered_text))
        no_punctuaction_text = re.sub(r'[^\w\s]','',stemmed_text)
        no_accents = unidecode.unidecode(no_punctuaction_text)
        no_digits_text = re.sub('\d', '', no_accents)
        for word in nltk.word_tokenize(no_digits_text):
            if len(word) >=2:
                words.append(word)
                                
        no_digits_text = " ".join(words)
        clean1 = re.sub(' +', ' ',no_digits_text)
        full_clean = clean1.strip()       
        vocab_words.append(nltk.word_tokenize(full_clean))
    vocab_words
vocab_words = [x for x in vocab_words if x !=[]]
print(len(vocab_words))

In [10]:
# Inicialitzo el Word2Vec amb totes les paraules dels documents base. 
#IMPORTANT: Especifico min_count = 1 per tal de no haver de filtrar les paraules.
w2v_model = Word2Vec(vocab_words,
                     size=50,
                     min_count=1,
                     #min_count=3,
                     window=4,
                     workers=4) 

214264
CPU times: user 3min 4s, sys: 16.9 s, total: 3min 21s
Wall time: 3min 26s



w2v_model.init_sims(replace=True)  # Normalizes the vectors in the word2vec class.

In [11]:
len(w2v_model.wv.vocab) #Vocabulari del word2vec

In [12]:
#Creo una llista de llistes on tinc les diferents frases tokenitzades de cada document.
documents_frases_tokenitzades = []
for i in range (0,len(document_sentences)):
    frases_tokenitzades = []
    for sentence in document_sentences[i]:
        frases_tokenitzades.append(nltk.word_tokenize(sentence))#Tokenitzo cada frase, obtenint 
una llista de paraules per a cada frase
    documents_frases_tokenitzades.append(frases_tokenitzades)
    

In [13]:
#Transformo a vectors les paraules de cada frase de cada document a partir del wor2vec.
#No ha estat necessari filtrar les paraules perquè totes ja formen part del vocabulari. 
document_sentence_vectors = []
for i in range (0,len(documents_frases_tokenitzades)):
    frase_vectorizada = []
    for sentence in documents_frases_tokenitzades[i]:
        mean = []
        for word in sentence:
            mean.append(w2v_model.wv.get_vector(word))
        mean = np.array(mean).mean(axis=0)
        frase_vectorizada.append(mean)
    document_sentence_vectors.append(frase_vectorizada)

In [14]:
#Transformo els vectors d'una dimensió a dues dimensions per tal de poder aplicar posteriorment co
sine similarity
document_sentence_vectors_good_format = []
for document in document_sentence_vectors:
    vectorizado_bueno = []
    for vector in document:
        vectorizado_bueno.append([vector])
    document_sentence_vectors_good_format.append(vectorizado_bueno)

In [15]:
def frases_similitud_coseno(document1,document2):
    similarities_between_sentences = []
    for vector1 in document1:
        for vector2 in document2:
            similarities_between_sentences.append(cosine_similarity(vector1,vector2))
    return(similarities_between_sentences)

In [16]:
%%time
## Càlcul similituds entre frases mitjançant cosine similarity
similarities_between_sentences = []
for j in range(0,len(document_sentence_vectors_good_format)):
    similitud_entre_dos_documents = []
    for i in range(0,len(document_sentence_vectors_good_format)):
        if j != i:
            
similitud_entre_dos_documents.append(frases_similitud_coseno(document_sentence_vectors_good_format[j],d
ocument_sentence_vectors_good_format[i]))
    similarities_between_sentences.append(similitud_entre_dos_documents) 

Out[11]:
15301



In [17]:
#Número de similituds totals computades
llista_numero_similituds = []
for document in similarities_between_sentences:
    for another_document in document:
        llista_numero_similituds.append(len(another_document))
print('Número de similituds computades: '+str(sum(llista_numero_similituds)))

In [18]:
#Afegeixo totes les similituds computades a una única llista
llista_similituds = []
for document in similarities_between_sentences:
    for another_document in document:
        for similarity in another_document:
            llista_similituds.append(similarity)

In [19]:
#Calculo les unique similituds i els cops que apareix cadascuna
(unique,counts) = np.unique(llista_similituds, return_counts = True)
freq = np.asarray((unique,counts)).T
freq.shape

In [20]:
x = freq[:,0] #Returns the first column

In [21]:
#Mitjana de la distribució de freqüències
x.mean()

In [22]:
#Desviació estàndar de les distribucions de freqüència
x.std()

In [35]:
%%time
plt.hist(x=x,rwidth=0.7, bins=40,color='lightskyblue')
plt.grid()
plt.xlabel('Similituds')
plt.ylabel('Freqüència')
plt.title('Distribució de freqüències - Oracions electrònica')
plt.axvline(x=0.44,color='red',linestyle='dashed',label='llindar')
plt.axvline(x=0.024763, color = 'purple',label='mitjana')
plt.axvline(x=0.15801163,color='green',label='desviació_estàndar')
plt.axvline(x=-0.15801163,color='green')

CPU times: user 11h 24min 26s, sys: 4min, total: 11h 28min 27s
Wall time: 11h 33min 21s

Número de similituds computades: 236775090

Out[19]:
(55651955, 2)

Out[21]:
0.024763432972851607

Out[22]:
0.15801163071899615



plt.axvline(x=-0.15801163,color='green')
plt.legend(prop={'size': 8})

In [32]:
similituds_majors_035 = []
for similarity in x:
    if similarity > 0.44:
        similituds_majors_035.append(similarity)
len(similituds_majors_035)

In [33]:
100-(len(similituds_majors_035)/len(x))*100

CPU times: user 710 ms, sys: 17.1 ms, total: 727 ms
Wall time: 730 ms

Out[32]:
699937

Out[33]:
98.74229575582744
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