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1 INTRODUCCIÓ.

1.1 FORMULACIÓ DEL PROBLEMA
Actualment els blogs, fòrums i xarxes socials tenen molta informació valuosa 
sobre  les  opinions,  preferències,  intencions,  … dels  seus  usuaris.  Poder 
processar  aquesta  informació  permetria  l'aparició  de  múltiples  aplicacions 
com, per exemple,  en el  camp del  màrqueting permetrà avaluar l'impacte 
d'un producte en el mercat, detectar necessitats dels usuaris, o personalitzar 
l'oferta de productes o serveis a cada consumidor, i en el camp sociològic 
permetrà estudiar l'estat d'opinió sobre temes d'actualitat socioeconòmica.

Els  textos  escrits  en  aquests  mitjans  solen  estar  en  llenguatge  “no-
estàndard”,  es  a  dir,  que  no  s'adequa  a  les  normes  ortogràfiques  i 
sintàctiques  establertes.  Per  tant,  contenen  nombroses  paraules, 
expressions,  emoticones,  etc.  que  no  són  processables  amb  les  eines 
existents de processament del llenguatge natural.

Aquest  projecte  vol  intentar  convertir-los  a  la  seva  forma estàndard  i  en 
conseqüència  permetre  que  siguin  processables  pels  analitzadors  de 
llenguatge existents.

1.2 OBJECTIUS
En general l'objectiu del projecte, és desenvolupar un normalitzador de twitts. 
La  normalització  inclou  correcció  ortogràfica  (per  exemple  corregir  els 
accents omesos) però també la conversió de transformacions intencionades 
en  la  seva forma estàndard (com podria ser  la  substitució  de l'escriptura 
pseudofonètica o abreviada per l'escriptura normal de cada paraula).

L'objectiu del projecte es pot dividir en objectius més específics com:
1. Realitzar un estudi del conjunt de paraules usades en un determinat 

idioma  per  poder  substituir  adequadament  aquelles  paraules  es 
detectin  com a  errònies.  D'aquest  estudi  en  sortiran  un  conjunt  de 
percentatges que indicaran la probabilitat de que aparegui una paraula 
precedida per altres dues.

2. Adaptar  la  llibreria  freeling  de  manera  que  es  pugui  utilitzar  per 
consultar el corrector ortogràfic  que ja té implementat juntament amb 
les probabilitats obtingudes anteriorment.

3. Creació i optimització del codi que permeti la normalització de twitts

El projecte es basa en la llibreria FreeLing, una llibreria de software lliure de 
processament  del  llenguatge.  Aquesta  està  orientada  a  processar  textos 
estàndard,  però ja  compta amb un mòdul  capaç de proposar  alternatives 
similars a una paraula desconeguda que aparegui al text.

Aquesta  llibreria  s'ha  incorporat  a  un  mòdul  capaç  de  seleccionar  quina 
alternativa d'escriptura és més adequada per cada paraula, tenint en compte 
el context. Per això s'han usat models del llenguatge a nivell de paraules, i a 
nivell  de  caràcters.  També caldrà  integrar  els  mòduls  en  una  cadena de 
procés que donat un text en el llenguatge no estàndard, el normalitzi i  en 
produeixi l'anàlisi lingüística usant els mòduls de FreeLing.
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2 ABAST DEL PROJECTE.
Per trobar una bona solució al problema plantejat anteriorment vam fixar uns 
passos a seguir abans de començar amb l'elaboració del codi.
Primer es varen estudiar els possibles idiomes amb els quals es treballarà, ja 
que per cada un d'aquests s'ha de tenir un fitxer amb possibles combinacions 
de paraules per poder corregir-les en cas que fos necessari. Al final, es va 
decidir que aquests idiomes fossin Angles i Castellà.
Un cop decidits els idiomes, vam poder començar a obtenir els fitxers de n-
grams que ofereix google.  Aquests fitxers es basen en Google Books per 
obtenir les combinacions de paraules, per a cada combinació ofereixen un 
conjunt de dades que no utilitzem en la seva totalitat, per tant també vam 
determinar quines dades d'aquests fitxers ens poden ser d'utilitat.
Un cop vam decidir quines dades ens eren útils necessitàvem crear un fitxer 
que les emmagatzemi, a més, aquest fitxer no hauria d'ocupar més d'un cert 
espai de disc, ja que es una “petita” part del projecte i si no fos així el tamany 
final del projecte possiblement es dispararia.
Un cop s'ha decidit i implementat tot això es pot començar a desenvolupar el 
codi per programar el normalitzador de twitts.

2.1 OBSTACLES

2.1.1 Errors de codi
Els errors de programació són bastant comuns a l'hora de desenvolupar un 
projecte de software. En aquest cas el risc de cometre un error de codi està 
present fins i tot abans de començar amb el desenvolupament del codi del 
projecte en sí, ja que el tractament dels fitxers que ens descarregarem de 
Google també es farà mitjançant programes senzills degut a que el tamany 
d'aquests és massa gran per fer-ho a mà. Per tal de minimitzar el nombre 
d'errors o almenys minimitzar el seu efecte s'han realitzat proves després de 
cada modificació de codi per garantir que els resultats són correctes.

2.1.2 Temps
Un obstacle important a tenir en compte és el temps. Aquest projecte te una 
data limit  i  això fa que no hi hagui gaire marge per resoldre contratemps 
d'última hora. Per intentar minimitzar-lo s'ha fet un calendari setmanal amb el 
que s'espera que es tingui fet en cada moment de manera que en el cas de 
cada setmana es pugui determinar si el projecte avança segons l'esperat o 
no, i en cas que sigui necessari aplicar mesures per corregir-ho.
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2.1.3 Format de text
Un altre obstacle, en el cas específic d'aquest projecte, és el format de text. 
Com ja s'ha dit abans, es fan servir uns fitxers que proporciona google amb 
col·laboració amb un diccionari de la llibreria freeling per poder determinar la 
correctesa  d'una  frase  i  substituir  les  paraules  errònies  en  cas  que  sigui 
necessari. Això implica que el programa ha de llegir i comparar el contingut 
del fitxer i el que obtenim de la llibreria, però el format del fitxer descarregat 
no és el correcte per fer aquesta comparació. En aquest cas, s'hauria de 
reescriure  el  fitxer  per  transformar-lo  en  el  format  correcte.  Per resoldre 
aquest possible contratemps el que es fa és suposar que no vindrà amb el 
format correcte, d'aquesta manera, a la planificació del calendari, s'ha tingut 
en compte el temps que això suposaria i en el cas que sigui així no implicarà 
un gran contratemps i es podrà seguir amb la planificació normal.

2.1.4 Enmagatzament de dades
Durant  el  desenvolupament  del  projecte,  s'ha  detectat  un  obstacle  que 
inicialment  no  s'havia  tingut  en  compte.  El  cas  és  que,  com  ja  s'havia 
comentat abans, en aquest projecte s'ha de tenir en compte el tamany del 
fitxer  que emmagatzemarà les dades necessàries perquè el  normalitzador 
funcioni correctament i, a més, ha de tenir un accés ràpid a aquestes. Per 
això es va proposar implementar un map que es guardàs a disc en comptes 
de fer-ho a memòria.  Per tant  el  temps que es necessiti  per implementar 
aquesta nova estructura podria endarrerir el desenvolupament del projecte.

2.2 METODOLOGIA 
S'ha utilitzat una metodologia basada en cicles curts (cicles setmanals) ja 
que així es podrà saber si el projecte es troba dins el calendari marcat o no.
A més es tenen reunions periòdiques amb el director del projecte, per poder 
corregir alguns errors que no s'hagin detectat a simple vista o millorar alguns 
aspectes del projecte.

2.3 MITJANS AMB ELS QUE ES TREBALLA

Per fer el projecte s'ha treballat amb: 

1. L'ordinador personal amb un sistema operatiu Ubuntu
2. Llibreria de software lliure FreeLing (http://nlp.lsi.upc.edu/freeling)
3. Fitxers de dades de google 
(https://storage.googleapis.com/books/ngrams/books/datasetsv2.html)
4. Llibreria Kyoto Cabinet per crear maps a disc 
(http://fallabs.com/kyotocabinet/api/index.html)
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3 ESTAT DE L'ART I REFERÈNCIES

3.1 CONTEXTUALITZACIÓ
Actualment a les xarxes socials hi ha una gran quantitat d'informació sobre 
opinions de la gent en temes concrets que podria ser interessant per avaluar 
l'impacte d'un producte sobre la societat o opinions de la gent sobre diversos 
temes. El normalitzador de tweets, va dirigit als usuaris de twitter que vulguin 
utilitzar-lo per assegurar-se de que no es cometen faltes d'ortografia o per qui 
necessiti obtenir informació de la xarxa social però vulgui que aquesta estigui 
escrita correctament perquè es vol avaluar amb alguna aplicació o similars.
Existeixen  correctors  ortogràfics  lliures  com  LanguageTool,  que  es  pot 
instal·lar a LibreOffice o OpenOffice i d'altres que són online com el que es 
troba disponible a softcatala.org.

3.2 ACTORS IMPLICATS
Seguidament llistarem les persones o entitats que es poden interessar per el 
projecte

3.2.1 Desenvolupador, dissenyador i tester
En aquest cas les 3 tasques seran realitzades per jo mateix ja que sóc l'única 
persona que esta desenvolupant el projecte.

3.2.2 Tutor del projecte
El tutor  del  projecte és Lluís Pardó, s'encarrega de supervisar l'avanç del 
projecte a més de ajudar i guiar en el desenvolupament.

3.2.3 Usuaris de Twitter
Persones que,  en  algun  moment,  usen  o  han usat  twitter  i  els  interessa 
disposar d'una eina que garenteixi la correctesa dels textos que escriuen o 
fins i tot dels que reben.

3.2.4 Empreses 
Diverses empreses podrien estar interessades en el producte ja que a twitter 
hi ha una gran quantitat de informació sobre opinions de persones referides a 
determinats  productes.  Podria  ser  que  alguna  de  les  empreses  volgués 
recopilar aquesta informació referent al seu producte per realitzar-hi un estudi 
de mercat i, per tant, facilitaria molt la feina poder garantir la correctesa dels 
textos que obtingui de la web.
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3.3 ESTAT DE L'ART
La nostra intenció es que a més de corregir l'ortografia, també es substitueixi  
l'escriptura pseudofonètica i  per tant es podria utilitzar per poder analitzar 
informació emmagatzemada a les xarxes socials tot i que estigui escrita amb 
un estil molt informal.
 Un  corrector  de  text  normal,  sols  corregeix  basant-se  amb  les  normes 
ortogràfiques  de manera  que en  el  cas de l'escriptura  pseudofonètica  no 
serviria ja que ho detectaria com a paraula erronia i  cercaria una paraula 
similar en quan a caràcters, no en quan a fonètica.
L'objectiu del nostre normalitzador es corregir tant els errors ortogràfics com 
els fonètics. Això es farà amb l'acció conjunta entre un corrector ortogràfic i 
un autòmat que aprengui d'un conjunt de frases, en aquest cas obtingudes 
de Google de manera gratuïta, i amb el que aprengui l'automat aconseguir un 
“suport” per aconseguir una correcta substitució de les paraules errònies.

3.3.1 Corrector ortogràfic
Per l'elaboració d'aquest projecte s'utilitzarà Freeling, una llibreria ja existent 
que s'utilitzarà per obtenir la correcció de les diferents paraules. Aixi per cada 
una de les paraules que es detectin com a incorrectes es podrà seleccionar 
una llista de possibles correccions. 
Amb aquesta llista es podria fer una correcció però no tenim cap mètode per 
detectar  la  paraula correcta.  Es en aquest  moment  on s'utilitza l'autòmat, 
gracies a la combinació entre la llista de possibles correccions de obtindrem 
de  la  llibreria  Freeling  i  l'autòmat,  que  per  cada  paraula  ens  retorna  un 
percentatge  que  indica  la  probabilitat  de  que  sigui  la  paraula  correcta, 
aconseguiríem una correcta correcció del text.

3.3.2 Automat
El nostre autòmat es basaria amb les  dades obtingudes del  fitxers de n-
grams que ofereix Google. Aquests fitxers contenen un conjunt de n paraules 
(en el nostre cas ens interessen els 3-grams) de les quals podem saber el 
nombre  de  llibres  als  que  ha  aparegut,  el  nombre  de  vegades  que  han 
aparegut en total i l'any a les que es varen publicar els llibres a les que han 
aparegut.  A nosaltres  sols  ens  interessa  el  nombre  de  vegades que han 
aparegut per tant l'altre informació ens és innecessària.
Com que aquests fitxers tenen una ocupació total de 106GB ens interessaria 
poder resumir al màxim aquesta informacó ja que es un fitxer que haurà de 
carregar el normalitzador quan s'inici i si ocupàs tant d'espai, això implicaria 
que l'aplicació com a mínim ocuparia el mateix.
Per aconseguir resumir els 106GB s'haurà d'implementar un algorisme de 
manera  que  es  redueixi  al  màxim el  nombre  d'accessos  a  E/S.  Un  cop 
resumit el fitxer amb les dades (l'esperat seria arribar a ocupar menys de 
512MB) es passara a un autòmat que calcula la probabilitat de que aparegui 
una paraula precedida d'altres dues, així utilitzant un algorisme que permeti 
un accés ràpid a cada una de les paraules amb la seva probabilitat, es podria 
per una substitució de les paraules per la seva alternativa més probable.
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3.3.3 Possibles optimitzacions a l'automat
A més del temps que ens duria el resum dels n-grams, un instant a tenir en 
compte a l'hora d'executar el projecte seria el calcul de les probabilitats que 
haurà de fer l'autòmat per a cada paraula. Es per això que s'hauran de cercar 
algorismes eficaços per fer aquests càlculs.
L'algorisme per minimitzar el temps que suposa el calcul dels percentatges 
hauria proporcionar un temps d'accés a mínim a la paraula que es mol cercar 
i intentar minimitzar els càlculs a fer en cada cas. Finalment un altre detall 
important  a  tenir  en  compte  es  que  com que hi  ha  moltes  paraules,  les 
probabilitats  seran  molt  petites,  en  aquests  casos  es  podria  estudiar  la 
possibilitat de mostrar-les de manera logarítmica.

3.3.4 Disseny
El projecte està enfocat a una xarxa social en concret, twitter, això fa que no 
sigui com qualsevol altre corrector corrent, ja que no s'hi escriu el que es vol 
corregir  sinó  que  s'hi  posa  un  tweet,  això  es  podria  fer  mitjançant  l'API, 
aquesta  te  algunes  funcionalitats  públiques,  que  pot  utilitzar  qui  vulgui  i  
d'altres que es necessita autentificació. En el nostre cas ens bastaria amb les 
que s'ofereixen de manera gratuïta que són, per exemple, cercar un usuari 
en concret de twitter, obtenir-ne els tweets veure els seguidors que té, ... 
Nosaltres sols necessitarem accedir al contingut dels tweets dels usuaris i 
passar aquest text al normalitzador per obtenir-ne la correcció.
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4 PLANIFICACIÓ

4.1 PROGRAMACIÓ DEL PROJECTE

Com que durant el desenvolupament del projecte, han aparegut obstacles 
que no s'havien tingut en compte en un principi com l'excessiu tamany del 
map  necessari  per  emmagatzemar  la  informació  necessària  perquè  el 
normalitzador funcioni, ja que no hi havia manera de saber exactament el 
tamany d'aquest  fins que és programes, hem hagut de reajustar la duració 
del  projecte,  que serà,  aproximadament,  d'uns 8 mesos,  de 16/02/15 fins 
05/10/15 tot  i,  així i  tot,  encare no s'ha de descartar  la possibilitat  que la 
planificació temporal pugui variar mínimament.

4.2 PLA DE PROJECTE

4.2.1 Planificació del projecte
Aquesta és la primera part del projecte.
En aquesta part es s'han definit les següents parts referides a la planificació 
d'un projecte:

• Definició de l'abast del projecte

• Planificació temporal

• Gestió econòmica

• Contextualització

4.2.2 Anàlisi i disseny del projecte
L'objectiu d'aquesta etapa és analitzar el projecte i determinar quin seria el 
millor disseny final.
L'objectiu  del  projecte  és trobar  una algorisme eficaç  que sigui  capaç de 
corregir els twitts que no estiguin en la forma estàndard, respectant però que, 
com que es tracta d'una xarxa social, és molt probable trobar-se mencions a 
altres usuaris que no necessitin ser corregides i, en aquests casos, detectar-
les  i  deixar-les  sense  modificacions.  Ja  existeixen  tecnologies  que  intenten 
imitar aquest comportament, de fet, s'han realitzat competicions com la que va tenir 
lloc al congrés W-NUT el juliol de 2015. Per tant, la intenció del projecte és que 
donat un twitt com entrada sigui capaç d'obtenir-ne una sortida correcta per 
poder ser utilitzada posteriorment per estudis que ho necessitin.
La  idea  del  projecte  es  fer  una  ampliació  a  una  llibreria  que  pugui  ser 
utilitzada dins un projecte major en el cas de que fos necessària, per tant no 
precisa d'una interfície gràfica.
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4.2.3 Preparació per l'implementació
Abans  de  començar  amb  el  desenvolupament  del  projecte  en  sí, 
necessitàvem disposar dels n-grams. Els que nosaltres utilitzarem els ofereix 
Google gratuïtament.
Els n-grams són un conjunt de fitxers que contenen una llista de diferents 
combinacions de paraules juntament amb el nombre de vegades que s'ha 
trobat aquella combinació especifica en un any determinat. 
Subdivisions:

▪ Descàrrega de fitxers

Els fitxers que necessitarem per tirar endavant el projecte estan a 
https://storage.googleapis.com/books/ngrams/books/datasetsv2.h
tml allà s'hauran de descarregar els arxius .zip de 3-grams en els 
idiomes que vulguem que funcioni l'aplicació.

▪ Unificació

Un cop  s'han  descarregat  els  fitxers,  s'han  de  descomprimir  i 
unificar en un sol document .csv de manera que es pugui accedir 
fàcilment des de la nostra aplicació.

▪ Estructurar el fitxer

El  fitxer  que  conté  els  3-grams,  necessita  d'una  estructura 
especial per tal que el programa pugui fer un correcte ús de les 
dades.
Primer s'haurà d'especificar l'idioma en el qual estan els 3-grams, 
el  nombre  de  paraules  de  cada  gram (en  el  nostre  cas  3),  i 
finalment els 3-grams que hem obtingut anteriorment. Igualment, 
els 3-grams no es poden posar al document directament ja que 
ocuparia massa espai, es per això que es canviara cada paraula 
per un identificador numèric i després s'agfegirà un diccionari on 
es  tindran  totes  les  relacions  entre  cada  paraula  i  el  seu 
identificador

▪ Map a disc

Finalment, amb el fitxer degudament estructurat, caldrà crear el 
map a disc de manera que es pugui accedir a qualsevol 3-gram 
que  contingui  amb  el  temps  mínim,  ja  que,  l'ordinador  no  te 
memòria suficient com per emmagatzemar un map del tamany 
necessari durant l'execució del normalitzador.
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4.2.4 Implementació
Per  dur  a  terme  la  implementació  és  van  definir  un  conjunt  de  tasques 
necessàries pel desenvolupament del projecte. 
A continuació es llistaran aquestes tasques genèriques ordenades segons les 
seves precondicions, cada una d'elles consta de una primera fase de anàlisi, 
implementació i finament una de proves. Les tasques són:

• Adaptar la llibreria Freeling per obtenir-ne les dades necessàries pel 
nostre normalitzador.

• Implementar la lectura dels n-grams per obtenir-ne tota la informació 
necessària de manera eficient.

• Implementar l'autòmat que permetrà fer una millor  substitució de les 
paraules gracies als n-grams

• Funcionament conjunt de l'autòmat i la llibreria. Actualment ens trobem 
a n'aquest punt on ja s'haurien de poder corregir els textos i substituir-hi 
les paraules errònies.

4.2.4.1  Adaptar llibreria Freeling
Pel  desenvolupament  del  projecte,  s'ha  utilitzat  la  llibreria 
freeling com a base. Amb la llibreria, obtenim les variants de 
cada paraula errònia que detectam i  en feim una llista per 
posteriorment  poder  utilitzar-la  amb la  finalitat  de  trobar  la 
paraula que més s'adequa segons el context.

4.2.4.2  Fitxers de ngrams
Una part  important  del  projecte  són  els  fitxers  de  ngrams, 
necessaris pel calcul que es realitzarà a l'hora de seleccionar 
la paraula més probable en el  cas de que es produeixi  un 
error. Aquests fitxers són un conjunt de frases de 'n' paraules 
de les que es sap el nombre d'aparicions que han fer en un 
llibre determinar  de un cert  any, aquests,  es poden obtenir 
de Google ja que estan penjats i son gratuïts per tothom.
Ara el que necessitàvem era escollir quins fitxers descarregar 
dels que ens oferia la web. Nosaltres vam escollir castellà i 
anglès.
Un cop vam descarregar els fitxers, calia reduir el seu tamany 
i adaptar el format en el que ens presentaven la informació, ja 
que, per una part, eren massa grans (100GB aprox.) i a més 
per poder llegir-los necessitàvem tenir un format controlat a 
tot el fitxer.
El primer que necessitavem era minvar l'espai que ocupaven 
els fitxers, per això vam crear un nou fitxer que servia com a 
diccionari on per cada paraula que apareixia a l'anterior fitxer 
s'hi assignava un id i es guardava a n'aquest nou fitxer. Al 
mateix temps, es canvien les paraules per l'id corresponent 
en el fitxer de ngrams i s'eliminen les dades referents a l'any i 
el nombre de llibres en el que apareix la frase, deixant sols el 
nombre de cops que apareix.
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Finalment  es  van  filtrar  els  ngrams  de  forma  de  que 
s'eliminaren  totes  les  línies  que  tinguessin  un  nombre 
d'aparicions menor a 150.

4.2.4.3  Algorismes
Una part important del projecte és l'algorisme que ens servirà 
per  seleccionar  la  paraula  més  probable  segons  la  llista 
d'alternatives  que  ens  aporta  la  llibreria  freeling,  per  cada 
paraula errònia que es detecti, tinguen en compte el context.
L'objectiu és trobar un algorisme optim i que sigui capaç de 
calcular  la combinació total  de totes les alternatives que te 
cada paraula de la frase que s'està analitzant.
L'algorisme que millor s'adequa a les nostres necessitats és 
l'algorisme  de  Viterbi.  Amb  aquest  algorisme  aconseguim 
calcular la frase més probable sense necessitat de calcular 
totes  les  possibles  combinacions  amb  cada  una  de  les 
alternatives corresponents a cada paraula.
El que hem fet és, en primer lloc calcular la probabilitat que es 
doni una paraula precedida d'altres 2. Per exemple, suposem 
que tenim un bigram (conjunt de 2 paraules) i volem trobar 
l'alternativa més probable d'una tercera. Així el que es faria és 
per  a  cada  alternativa  de  la  tercera  paraula  calcular  la 
probabilitat  d'aquestes  sabent  les  2  anteriors.  Un  cop  es 
saben les probabilitats, es selecciona la major i  es repeteix 
l'operació per la següent paraula de la frase que cal analitzar 
sempre recordant la probabilitat acumulada amb les consultes 
anteriors. Així al final de la frase es tindrà la probabilitat total 
amb el conjunt de totes les alternatives que pot tenir.
Amb aquest mètode, un cop s'ha arribat al final de la frase, 
només cal comprovar quina es la probabilitat major i  fer un 
recorregut invers de les alternatives per trobar-ne la solució.
Un  punt  a  tenir  en  compte  perquè  es  pugui  aplicar 
correctament aquest algorisme en el nostre cas, és que es 
pugui  accedir  rapidament  a  les  dades dels  ngrams que  ja 
hauríem d'haver descarregat i  adaptat anteriorment. A més, 
per facilitar el calcul probabilístic, el que es va fer és substituir 
el valor corresponent a les aparicions de cada un del ngrams 
pel logaritme d'aquest valor, així, les operacions que s'hauran 
de fer sols seran sumes i restes a l'hora de treure'n un resultat 
útil per la taula que usa l'algorisme.

4.2.4.4  Implementació conjunta de Freeling i Algorismes
Un cop es tenen l'algorisme finalitzat i els fitxers de ngrams a punt 
per  ser  llegits,  falta  muntar-ho  tot  perquè  pugui  funcionar  de 
manera conjunta. Primer de tot, es crearen llistes amb cada una 
de les alternatives de les paraules que formen la frase a corregir, 
en el cas de que la paraula seleccionada sigui correcta, la llista 
sols conté aquesta paraula, si és errònia, conté la paraula original i 
el conjunt d'alternatives que ens ofereix la llibreria Freeling.
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Amb cada una d'aquestes llistes s'omplirà la taula de l'algorisme 
de  Viterbi,  per  fer-ho  s'han  de  consultar  els  fitxers  que  hem 
generat anteriorment dels que extreiem els valors necessaris per 
fer els càlculs probabilístics. S'ha carregat el diccionari generat a 
memòria amb la intenció de utilitzar-lo per traduir les paraules de 
la llista de alternatives als identificadors que se'ls hi ha assignat en 
els fitxers, per fer tot això amb el temps mínim, s'ha utilitzat un 
map ja que permet un temps d'accés mínim a l'hora de fer les 
consultes.

També és necessari un accés ràpid a l'hora de trobar l'ngram dins 
el fitxer, per tant, també s'ha posat a un map, tot i que, en aquest 
cas  en  vam  trobar  amb  el  problema  de  que  el  document  era 
massa extens com per poder emmagatzemar-lo tot a memòria i 
per  tant  impossibilitava  la  possibilitat  de  realitzar  un  map 
convencional.

Com a solució a aquest problema s'ha optat per crear un arxiu que 
simuli  l'estructura  d'un  map  emmagatzemat  a  disc.  D'aquesta 
forma es tindrà un accés ràpid a les dades sense necessitat de 
emmagatzemar  a  memòria  la  informació  dels  fitxers  que 
emmagatzemaven els ngrams.

Per aconseguir aquest propòsit s'han estudiat diverses alternatives 
com:

• Lmdb

• STXXL

• GigaBASE

• mmap

• kyotocabinet   

Després de provar cada un de les opcions mencionades, la que va 
mostrar un millor resultat va ser la de  kyotocabinet  i  per tant ha 
estat la que s'ha utilitzat per continuar amb el desenvolupament 
del projecte.

Pel  funcionament  d'aquest  map  emmagatzemat  a  disc  és 
necessari crear el fitxer abans de l'execució del programa i, des de 
el programa, obrir-lo i fer-hi les consultes pertinents.

Amb això s'ha pogut  aconseguir  accedir  rapidament a una línia 
concreta  d'un  document  que,  si  fos  de  text  pla,  ocuparia  uns 
quants Gigabytes.

Amb tot això funcionant, l'algorisme ens retornarà l'alternativa més 
probable,  segons  els  fitxers  de  ngrams,  a  la  frase  que  s'hi  ha 
introduït inicialment.
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4.2.4.5  Proves i conclusions
Per  comprovar  el  funcionament  del  projecte  es  van  obtenir  un 
conjunt de twitts de la competició Lexical Normalisation for English 
Tweets  que va tenir lloc al  ACL 2015 Workshop on Noisy User-
generated Text (W-NUT) que va tenir lloc a Beijing, Xina.

Per  evaluar  el  comportament  del  nostre  normalitzador,  en 
calcularem, per una part, la presició per determinar quina quantitat 
de acerts té en relació als errors de llenguatge que es detecten i, 
per  l'altra,  el  recall  per  tenir  una  idea  general  de  les  paraules 
corregides respecte a les que necessitaven correcció, tan si s'han 
detectat com si no.

errors corregits correctament
errors detectats

=Precisió

errorscorregits correctament
paraules quenecessiten correcció

=Recall

En el cas de l'anglés els resultats van ser:

• Nombre d'errors que hi havia a les mostres: 55967

• Nombre d'errors corrgits correctament: 17923

• Nombre d'errors detectats: 48851

• Precisió: 36,68%

• Recall: 32,02%

El twitts en castellà els hem obtingut de la competició Tweet-norm 
2013 que va tenir lloc a Madrid, Espanya.

Amb les mostres que hem obtingut d'aquests, hem pogut avaluar 
el comportament del nostre normalitzador en castellà:

• Nombre d'errors que hi havia a les mostres: 3490

• Nombre d'errors corrgits correctament: 1117

• Nombre d'errors detectats: 3257

• Precisió: 34,29%

• Recall: 32%

En general veim que el percentatge de recall ronda el 32% en els 
dos casos, mentre que en el cas de la presició, augmenta el valor 
fins el 34% en el cas del castella i el 36% en el cas de l'anglés.

S'ha de tenir  en compte que el  funcionament del  normalitzador 
depén de les alternatives que pugui obtenir d'una paraula erronea, 
si  n'obté  moltes  alternatives  és  més  probable  trobar  alguna 
paraula erronea que sigui més probable que la que hauría de ser 
correcte, per exemple, en el cas de “is my namee” el normalitzador 
enten com a possibles alternatives “name” i “game”. En aquest cas 
especific,  segons  els  fitxers  de  ngrams,  és  més  probable  la 
aparició de la frase “is my game” que “is my name” i per tant fatia 
la substitució erronea.
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Per  tant,  el  resultat  final  pot  variar   molt  amb el  simple  fet  de 
canviar els fitxers desde on s'extreuen els ngrams per calcular el 
percentatge, bona part dels errors es deuen a que twitter es un 
xarxa social actual i on s'utilitzen moltes expresions com “hahaha”, 
“yeah” o “oh” entre d'altres i que les dades de les que disposam 
als documents d'ngrams s'han obtingut de llibres al llarg de molts 
d'anys i per tant, pot ser no apareixen tan frecuentment com per 
poder  determinar  la  seva  aparició  a  n'aquestes  frases 
correctament tal i com passaria amb un llenguatge més formal.
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4.3 DIAGRAMA DE GANTT



4.4 DURACIÓ APROXIMADA

Tasca Duració aproximada

Planificació del Projecte 90

Anàlisi i DissenyAnalisi90h 64

Preparació per l'implementació 40

Adaptar la llibreria Freeling 104

Lectura dels n-grams 72

Implementació de l'automat 88

Funcionament conjunt de l'automat i la 
llibreria

56

Fita final 48

Total 562

4.5 VALORACIÓ D'ALTERNATIVES
Durant l'elaboració del projecte poden sorgir diferents desviacions sobre el 
pla original. Aquestes desviacions s'intentaran analitzar i gestionar per tal de 
que  l'impacte  sobre   la   planificació  del  projecte  sigui  mínim.  Això 
s'aconseguira gràcies a la metodologia àgil utilitzada ja que el fet fe fixar-se 
uns  objectius  setmanals  farà  que  es  puguin  detectar  les  possibles 
desviacions que hagin aparegut durant la setmana amb molta facilitat.
L'aparició  d'aquestes  desviacions,  ha  suposat  que  les  hores  dedicades  a 
determinades tasques hagin canviat i que eventualment algunes tasques es 
solapin degut a que, alguna d'elles necessita un temps de calcul en el que no 
es pot fer res més per aquella tasca però això no impedeix que s'avanci en 
alguna altra de forma paral·lela.

4.5.1 Classificació segons el nivell de risc
• Risc Baix: Planificació del Projecte, anàlisi i Disseny, Preparació per la 

implementació, Fita final

• Risc Mitjà: Adaptar la llibreria Freeling, Lectura dels n-grams

• Risc  Alt:  Implementació  de  l'automat,  Funcionament  conjunt  de  la 
llibreria i l'automat

Aquesta classificació s'ha tingut en compte a l'hora de elaborar el diagrama 
de gantt i ja s'ha donat un termini mes llarg a les que tenen major risc per  
minimitzar les possibles desviacions temporals que puguin aparèixer



5 Pressupost i sostenibilitat

5.1 CONSIDERACIONS I COMENTARIS
Durant  el  projecte  s'han  utilitzat  diferents  eines  que  han  ajudat  al  seu 
desenvolupament. En aquest document s'estima el cost del projecte tinguen 
en  compte  els  recursos  humans,  hardware,  software  i  les  seves 
corresponents llicències i els possibles costos indirectes que el projecte hagi 
pogut ocasionar.
Per tal de desviar-se el mínim del pressupost previst, han anat actualitzant 
les hores corresponents a cada tasca de manera setmanal coincidint amb les 
revisions dels objectius que ens hem marcat setmanalment. Per tant, al final 
el pressupost correspon a la durada real del projecte. Cal tenir en compte 
que tot i  que setmanalment s'adaptin les hores de feina al pressupost del 
projecte, aquest s'ha de finalitzar dins els terminis establerts.
Les  hores  de  feina  que  es  tenen  en  compte  al  pressupost,  deriven 
directament  del  diagrama de Gantt.  De la  mateixa manera les  eines que 
utilitzaran  també  estaran  relacionades  amb  les  diferents  tasques  que  es 
realitzen al projecte i per tant també apareixen al mateix diagrama.

5.2 PRESSUPOST

5.2.1 Recursos humans
Aquest projecte només l'ha dut a terme una persona que, per tant, ha ocupat 
tots els rols necessaris al projecte: Cap de projecte, Programador i tester.
Com a cap de projecte ha hagut de treballar durant tota la planificació del 
projecte i la part d'anàlisi de cada una de les etapes, això vol dir que han 
sigut 90h dedicades a la planificació,   unes 112h dedicades a l'anàlisi  de 
cada una de les etapes del projecte i per acabar unes 48h dedicades a la fita 
final del projecte que inclueix el tancament, la memòria i la presentació.
El programador ha treballat durant la part de preparació per l'implementació i 
l'implementació de cada una de les fases del  projecte.  Segons el  que es 
mostra al diagrama de gantt, això correspon a 40h dedicades a preparar-ho 
tot per la posterior implementació i unes 168h dedicades a l'implementació.
Finalment  com  a  tester,  s'ha  en  la  darrera  part  de  cada  etapa 
d'implementació  del  projecte  que,  en  conjunt,  seran  72h  que  s'han  fet  a 
mesura  que  la  part  de  programació  ha  acabant  les  cada  una  de  les 
funcionalitats que ha de tenir el projecte.
A la següent taula es pot veure les hores de treball que corresponen a cada 
rol i el cost que suposarà.

ROL HORES €/h Preu total

Cap de projecte 100 h 40€/h 4.000,00 €

Programador 390 h 35€/h 13.650,00 €

Tester 72 h 30€/h 2.160,00 €

TOTAL 562,0 h 19.810,00 €
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5.2.2 Hardware
A  més  dels  recursos  humans,  per  dur  a  terme  el  projecte  han  sigut 
necessaris un ordinador per poder programar el normalitzador de twitts. En 
aquest cas, tal i com es pot veure a la següent taula, sols es necessita un 
ordinador.
Tot i que pot parèixer excessiu comprar un ordinador per aquest projecte, cal 
tenir en compte que en un futur servirà per la elaboració de altres projectes, i 
per  tant  no  s'haurà  de  tornar  a  contemplar  aquest  cost  mentre  funcioni 
aquest nou ordinador.

PRODUCTE UNITATS PREU

Mac Book Pro Retina 13” 1 1.829,00 €

TOTAL 1.829,00 €

5.2.3 Software
En quan a les eines software necessàries per la gestió i el desenvolupament 
del normalitzador, han sigut les que es mostren a la següent taula

ETAPA PROGRAMA UNITATS PREU

Planificació Microsoft Office Mac 1 219,00 €

Project Libre 1 0,00 €

Desenvolupament Eclipse 1 0,00 €

FreeLing 1 0,00 €

TOTAL 219,00 €

5.2.4 Altres despeses
En aquesta part es contemplaran despeses causades pel desenvolupament 
del projecte però que no corresponen a aquest. Aquestes despeses poden 
ser: Transport, electricitat i paper entre altres.

PRODUCTE PREU PER UNITAT UNITATS COST 

Paper 5€/pack 1 pack 5,00 €

Transport 1€/trajecte 30 trajectes 30,00 €

TOTAL 35,00 €
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5.2.5 Cost total del projecte

CONCEPTE COST

Recursos Humans 20.560,00 €

Hardware 1.829,00 €

Software 219,00 €

Altres despeses 35,00 €

TOTAL 22.643,00 €

5.3 CONTROL DE DESVIACIONS
El principal problema que ha sorgit i que afectarà el pressupost final, es la 
desviació temporal degut a que no s'esperava un tamany tan gran pel que fa 
al  map  necessari  pel  funcionament  del  normalitzador,  a  més,  trobar  una 
solució no ha sigut facil ja que s'han provat diferents mètodes i eines que 
podrien funcionar en el nostre cas, com per exemple lmdb i després d'un 
temps de  proves  s'ha  vist  que  fallaven.  Finalment  hem pogut  resoldre  el 
problema  amb  Kyoto  Cabinet.  Això,  per  tant,  ha  suposat  una  desviació 
temporal important respecte al que s'havia planificat. Per tal de compensar 
aquestes desviacions, s'utiltizarà el  diagrama de Gantt de manera que es 
pugui reorganitzar tot el projecte ajustant el temps dedicat a cada tasca amb 
l'objectiu de seguir acabant dins el termini esperat i amb el pressupost pactat.
Degut a que les tasques es realitzen de manera seqüencial, no es possible 
que 2 tasques tenguin una desviació temporal al mateix temps.

5.4 SOSTENIBILITAT

5.4.1 Dimensió Econòmica
La gran majoria de les eines que s'han pressupostat en aquest pressupost 
del projecte podran ser reutilitzades per a futurs projectes de manera que no 
s'hauria de repetir l'inversió de per exemple, l'ordinador o la part de Office ja 
que no es perden al finalitzar el projecte sinó que es poden tornar a aprofitar 
en un futur.

5.4.2 Dimensió Social
Actualment hi ha una gran quantitat de persones a nivell mundial que utilitzen 
les  xarxes  socials  per  comunicar-se,  compartir  informació  i  opinions.  El 
nostre programa va dirigit a aquesta gent que necessita obtenir informació de 
les xarxes socials, però que per diferents causes es necessari que estigui en 
un llenguatge estàndard i correcte.
Aquest projecte pretén doncs facilitar aquesta correcció o normalització dels 
textos per que es pugui emmagazamar la informació que es necessiti.  En 
concret,  es  dirigeix  als  usuaris  de  twitter  tot  i  que  en  un  futur  es  podria 
adaptar per altres xarxes socials  fins i tot perquè els usuaris ho utilitzassin 
com a corrector de text normal al seu propi ordinador.
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Tot i  que el  projecte te com a objectiu principal  ser utilitzat en una xarxa 
social i que, per tant, no esta enfocat a una zona de la societat en concret, es 
pot delimitar pels idiomes que es capaç a tractar, en el nostre cas, serà el 
castellà i l'angles. Això es degut a les limitacions de temps i dades de les que 
disposem per  elaborar  el  normalitzador,  ja  que es necessiten mostres de 
l'idioma que es vol tractar.

5.4.3 Dimensió Ambiental
Pel que fa  l'àrea ambiental, el projecte no hi té un gran efecte ja que al ser 
tot software les úniques despeses que poden afectar al medi ambient són les 
indirectes  com  la  producció  de  l'electricitat  que  es  consumira  durant 
l'elaboració del projecte tant en forma de llum com energia pels ordinadors i 
la fabricació de parer que possiblement s'utilitzi per prendre algunes notes.

5.4.4 Matriu de Sostenibilitat
¿Sostenible? Economica Social Ambiental

Planificación 7 7 8

valoración 00:10 00:10 00:10
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