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Plantejament inicial, motivació, objectius i 
planificació

Plantejament inicial:
És cert que en les notícies es parla més d’esports que de
qualsevol altre tema?
Es pot obtenir algun mètode per determinar si hi ha biaix
cap a determinades temàtiques en una font de notícies?

Objectius:
Oferir mecanismes automatitzats per:

Recol·lectar notícies anotades semànticament de diferents
fonts on-line.
Unificar els diferents vocabularis per tal d’emprar un
vocabulari únic normalitzat en l’etiquetatge de les notícies.
Determinar a quina de les diferents accepcions fa referència
un determinat mot en una etiqueta.
Categoritzar les etiquetes tot identificant el tipus d’ens a què
es refereixen cadascuna d’elles.

Obtenir una aplicació local que integri totes les
funcionalitats anteriors i amb una GUI que permeti
analitzar els resultats obtinguts fàcilment.



Planificació del projecte

Desviacions respecte a 
la planificació inicial

No hi ha hagut temps de
desenvolupar la funcionalitat
de descoberta de coneixement
i el seu temps ha estat ocupat
per tot el bloc segon i part del
primer, que s’han allargat
considerablement.



Estat de l’art: Fonts de notícies 
etiquetades amb API pública

Funcionalitats comunes de les fonts 
seleccionades:

Permeten consultar l’API via HTTP.
Permeten recol·lectar notícies per 
data.
Algunes de les etiquetes venen 
categoritzades.
Resultats, com a mínim, en format 
JSON.

Fonts seleccionades:
The New York Times (Estats Units)

URL de la documentació de l’API:
http://developer.nytimes.com/docs/rea
d/article_search_api
Funcionalitats pròpies:

Proporciona una classificació de les 
etiquetes en categories i en facets.

The Guardian (Regne Unit)
URL de la documentació de l’API: 
http://www.guardian.co.uk/open-
platform Part de la resposta en JSON a la consulta:

http://content.guardianapis.com/search?from-
date=2011-05-30&order-

by=oldest&format=json&show-tags=all

http://developer.nytimes.com/docs/read/article_search_api
http://developer.nytimes.com/docs/read/article_search_api
http://www.guardian.co.uk/open-platform
http://www.guardian.co.uk/open-platform
http://content.guardianapis.com/search?from-date=2011-05-30&order-by=oldest&format=json&show-tags=all
http://content.guardianapis.com/search?from-date=2011-05-30&order-by=oldest&format=json&show-tags=all
http://content.guardianapis.com/search?from-date=2011-05-30&order-by=oldest&format=json&show-tags=all


Estat de l’art: Treballs similars
El més destacat és el treball de

Borort, S. (2009)

La seva metodologia:
Normalització: basada en la
cercar de l’etiqueta a l’API de
Wikipedia per obtenir una
representació comuna.
Classificació: basada en
facets, se cerca el mot a
DBpedia o a WordNet per
classificar-lo.
Suggeriment: basat en la
freqüència i probabilitat de
coaparició de les etiquetes.

Interès per al TFG:
Normalització i classificació per
obtenir un model d’etiquetes
comú
Suggeriment per a completar
l’etiquetatge manual

Metodologia de normalització de Borort, S. (2009)

Metodologia de classificació d’etiquetes 
de Borort, S. (2009)



Punt de partida del TFG
Material de treball

APIs dels diaris The New York Times i The Guardian
WordNet

Diccionari anglès que té tots els mots categoritzats jeràrquicament
mitjançant relacións X és un Y (on la relació d’Ys són els hypernyms).

API de Wikipedia
Mostra les entrades més probables per a un mot determinat. Resposta
en format XML.

DBpedia
Conté informació categoritzada extreta automàticament de la Wikipedia
sobre les pròpies entrades de la Wikipedia.
Consultable via HTTP mitjançant el llenguatge SPARQL. Resposta en
format XML.

Estratègia:
Normalització:

Objectiu: obtenir un vocabulari comú.
Procediment: selecció del millor candidat entre WordNet i Wikipedia

Classificació:
Objectiu: discriminar entre els diferents significats d’un mot.
Tipus: basada en facets (Persona, Organització, Lloc, Instant o període
de temps, Terme descriptor)
Procediment: cerca d’hypernyms a WordNet i si no s’aconsegueix
classificar, a Dbpedia.



Especificació de requisits (R) i anàlisi (A)

Casos d’ús identificats (R)
Iniciar el recol·lector de notícies
Iniciar l’analitzador de notícies
Visualitzar resultats per font
Visualitzar resultats per etiqueta

Model de negoci (A)
ArticleSource (Font de notícies)
Author (Autor)
Article
Tag (Etiqueta o anotació 
semàntica)
TagDraft (Etiqueta original)
NormalizedTag (Etiqueta 
normalitzada)
Facet (Aspecte a què es refereix 
una etiqueta)



Anàlisi (II): Col·laboració entre classes

Cas d’ús: iniciar el recol·lector Cas d’ús: iniciar l’analitzador

Cas d’ús: visualitzar els resultats per font Cas d’ús: visualitzar els resultats per etiqueta



Disseny (I): selecció de la tecnologia i 
disseny de la persistència.

Selecció de la tecnologia:
Llenguatge de programació: Java (JDK 6)
SGBD: MySQL Community Server 5.5.8
WordNet v2.1 (per a MS Windows)
Llibreries externes:

JDBC 5.1.15 de MySQL per a l’accés a la base de dades
JSON-Simple per al tractament dels textos JSON
Java API for WordNet Searching (JAWS) per a l’accés programàtic a WordNet

Disseny de la persistència:



Disseny (II): Mòdul recol·lector



Disseny (III): Mòdul analitzador



Disseny (IV): procediment d’anàlisi de 
les notícies



Disseny (V): procediment de normalització i 
classificació de les etiquetes

La millor opció es considera
aquella en què la seva forma
canònica s’escriu de la
mateixa manera que
l’etiqueta o, alternativament,
la primera obtinguda a
WordNet i, sinó, la primera
de la Wikipedia



Disseny (VI): Classificació de les 
etiquetes en facets

Assignació del Facet segons l’hypernym identificat
Hypernym Facet

Person Person

Organization, organisation Organization

Location, place Geographic location

Time period Time related

Qualsevol altre Descriptive Subject

Hypernyms de WordNet 
per al mot United Kingdom

Valors per al camp rdf:type de DBpedia
(anàleg dels hypernyms)

per al mot Paul McCartney



Disseny (VII): Explorador de resultats



Proves i discussió dels resultats
Proves del Mòdul recol·lector

Conjunt de prova: articles del 13/04/2011 al 11/06/2011
Articles recol·lectats: NYT 159 per dia; The Guardian: 116 per dia.
Etiquetes assignades: 7 etiquetes assignades per article
Temps de descàrrega+parseig per dia i font: 10-12s
Temps de descàrrega+parseig+desat a la base de dades: 40s
Procediment limitant: el desat a la base de dades.

Mòdul d’anàlisi (I)
Procediment de normalització

Conjunt de prova: 20 primeres etiquetes del 11/06/2011
Etiquetes han quedat sense normalitzar: 25%
Grau de normalització errònia: 20% (millora d’un 50%*)

La millora en el mètode és lleugera, ja que el mètode original obtenia ja bons 
resultats.

Temps de procès: 0,98 segons (empitjora un 25%*)
Procediment de classificació

Conjunt de prova: 50 primeres etiquetes amb facets del 11/06/2011
Etiquetes que classifiquen erròniament: 8% (millora d’un 20%)

La millora es deu a que hi ha més etiquetes que normalitzen correctament.
La millora en la normalització és superior a la de la classificació. Això és degut al fet 
que la majoria d’etiquetes classifiquen com a Descriptive Subject, tant en la seva 
forma normal correcta com en la incorrecta.

Normalització basada en categories (no en facets)
S’ha desenvolupat un mètode basat en la comparació de la jerarquia d’hypernyms 
de l’etiqueta amb la de la categoria (no el facet). 
Resultat: no hi ha millora i massa temps de càlcul.
Fracàs degut a que, en essència, són conceptes molt diferents diferents i no 
convergeixen en hypernyms (p.e. Una persona i un esport).



Proves i discussió dels resultats (II)
Mòdul d’exploració de resultats

Conjunt de prova
Notícies del 13/04/2011 al 11/06/2011

Anàlisi del top 10

Top 10 del diari The Guardian Top 10 del diari The New York Times

Es pot observar el següent:
Els dos diaris tenen una forta projecció internacional
Mala normalització de les etiquetes ‘Countries and Territories’ i ‘UK news’ (List of…)
Les notícies nacionals se situen força amunt, però en el NYT per darrera els esports i negocis.
Els esports ocupen una posició molt rellevant, seguits de les notícies de negocis.
Al NYT hi ha més articles sobre el que passa a Àfrica
L’esport més important al Regne Unit és el futbol, i als Estats Units, el beisbol
…

Per tant, es poden extreure conclusions sobre el biaix informatiu de les fonts 
de notícies mitjançant el programa desenvolupat en aquest TFG.

A més a més l’opció de filtrar els resultats per períodes entre dates permet afinar més sobre el 
tractament de notícies durant determinats dies, que també és un tema força interessant.



Conclusions més importants
La normalització de les etiquetes basada exclusivament en el nom de
l’etiqueta és un procés en el què inevitablement es produeixen resultats
incorrectes. Tanmateix, la proporció de resultats favorables és suficient per
al propòsit d’aquest TFG.

La normalització ajudada mitjançant l’ús de la categoria a la qual pertany
una etiqueta no pot basar-se exclusivament en la similitud de la jerarquia
d’hypernyms entre l’etiqueta i la seva categoria, ja que en essència són
dos conceptes diferents i no tenen perquè estar vinculats en la seva
categorització, sinó en una relació semàntica molt més complexa.

La categorització de les etiquetes en facets ha estat un procediment útil
per comprovar que hi ha hagut millora en el mètode de normalització, però
no és una mesura quantitativa vàlida per a mesurar aquesta millora.
Aquesta mesura no hi ha més remei que fer-la a mà o mitjançant conjunts
d’etiquetes de prova.

Una bona estratègia per millorar la capacitat de normalització d’aquesta
aplicació pot ser la creació d’una ontologia pròpia a partir de les dades que
es van obtenint amb una classificació jeràrquica de les etiquetes
normalitzades que es vagi construint mitjançant algun procediment
d’aprenentatge basat, per exemple, en les freqüències i probabilitats de
coaparició de les etiquetes en els articles.



Futures línies de treball
Desenvolupar un procediment de normalització que tingui en compte la categoria a la
què pertany l’etiqueta.

Desenvolupar un procediment d’aprenentatge que permeti categoritzar i classificar les
etiquetes en categories més que no pas en facets. (creació d’una ontologia pròpia)

Utilitzar mètriques de similitud entre frases per tal de millorar el procediment de
selecció del millor candidat en la normalització quan no hi hagi categoria.

Utilitzar els facets provinents de les fonts de notícies per millorar el procediment de
normalització.

Desenvolupar un sistema predictor d’etiquetes de tal manera que permeti completar la
classificació manual i que, per tant, pugui fer més comparables les notícies entre fonts
(p.e. si té classificació World News, que tingui també World).

Millorar els procediments de recollida per tal de fer-la més flexible.

Millorar el procediment d’anàlisi i permetre diferents anàlisis i que es puguin visualitzar
per separat, ja que DBpedia i Wikipedia són fonts dinàmiques.

Revisar les estructures de dades per incrementar l’eficiència del programa. Ja s’estan
utilitzant moltes taules de hash i conjunts ordenats, però no és suficient.
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