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Introducció 

 

La web semàntica és un terme molt extens que ha anat evolucionant al llarg del temps. Un 

dels grans reptes d’aquest és compartir dades en comptes de documents sencers per així 

facilitar la comprensió dels temes a tractar.  

 

Dintre de la web semàntica s’ha de tindre en compte un terme i és la semàntica. Aquest es 

considera l’element clau en aquest nou desenvolupament de la web, ja que es poden oferir 

nous serveis mitjançant el tractament d’elements on se li dona un valor semàntic. Això es farà 

gràcies a l’ús del processament de llenguatge natural. 

 

Parlant una mica en termes generals, el processament del llenguatge natural busca 

mecanismes que puguin reconèixer, comprendre i generar el mateix llenguatge natural amb 

algoritmes d’aprenentatge. Per fer-ho, aquestes eines han de ser capaces d’integrar diferents 

disciplines com poden ser: la filosofia, les llengües, la psicologia i l'enginyeria, totes aquestes 

són importants perquè impliquen diferents processos en el llenguatge natural. 

 

El fet que la web semàntica i el processament de llenguatge natural estiguin directament 

connectats és perquè realitzar el canvi de la web actual a la web semàntica suposa una nova 

forma de veure les coses,  ja que els continguts d’aquesta seran etiquetats semànticament. 

És en aquest  punt on el processament de llenguatge natural entra en joc, ja que faciliten 

mecanismes i eines per al desenvolupament i expansió d’aquest nou canvi. 

 

El que es veurà en aquest treball són els elements que s’utilitzen per a integrar dades a la 

web semàntica i una de les parts concretes del processament del llenguatge natural que s’ha 

utilitzat per a donar-li un significat a les paraules que es proporcionen, per a posteriorment 

integrar-les en la web perquè cada investigador les pugui utilitzar en qualsevol moment.
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1. Motivació 

 

La principal motivació per a desenvolupar aquest projecte ha sigut la gran oportunitat que se 

m’ha presentat per desenvolupar un projecte de gran complexitat per una entitat tan gran com 

és la Universitat de Lleida (UdL) i així ser capaç de demostrar els coneixements adquirits 

durant el transcurs de la carrera.  

 

La idea que ha portat a desenvolupar d’aquest projecte ha estat proposada pel professor i 

investigador de la UdL Roberto García on va observar que la pàgina web de VIVO contenia 

una gran quantitat de dades sense processar assignades a cada investigador, cosa que es 

podia optimitzar. En l’esquema de la Figura 1 es pot observar d’on provenen les dades 

contingudes en la pàgina web de VIVO i com s’obtenen per al posterior processat. 

 

 

Figura 1: Esquema obtenció dades VIVO 

(https://github.com/weso/meetings/blob/master/materials/ExpertsUdL-VIVO.pdf)1 

 

Una altra motivació ha sigut les ganes d’aprendre noves tecnologies que em permetin adquirir 

nous coneixements dintre de l’àmbit de la intel·ligència artificial (IA) com és el processament 

de llenguatge natural que és una de les tecnologies que s’han utilitzat per desenvolupar 

aquest projecte. 

 

 

 
1 En aquest enllaç es troba la presentació realitzada per l’investigador Roberto García on es pot 
veure els canvis que es poden realitzar en la pàgina de VIVO. 

https://github.com/weso/meetings/blob/master/materials/ExpertsUdL-VIVO.pdf
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Durant la investigació de com desenvolupar d’aquest projecte he pogut descobrir diferents 

eines que permeten tractar textos molt extensos i així poder donar-me compte dels diferents 

camps que pot es pot abastar amb el processament del llenguatge natural, des d’ajudar a 

caps d’investigació científica, ajudar a extreure informació de textos jurídics, o com és el cas 

d’aquest projecte, organitzar paraules clau i donar-li significat,  entre d’altres.  

2. Objectius 

 

L’objectiu principal d’aquest projecte consisteix a integrar dades de múltiples fonts per així 

construir un portal per tal que mostri els investigadors de la UdL i la recerca que fan.  

 

El projecte estarà dividit en dues parts, la primera estarà encarada al desenvolupament en 

web semàntica que anirà en la línia d’integrar totes les dades que es vagin recuperant per 

cada investigador a partir dels seus perfils o les publicacions de les quals són autors. Aquesta 

part serà desenvolupada mitjançant la part de preprocessament del Llenguatge de 

Processament Natural.   

 

La segona part del projecte està relacionada amb el desenvolupament de components web 

perquè els mateixos investigadors puguin gestionar part de les dades associades als seus 

perfils. 

 

A mesura que aquestes parts es vagin desenvolupant, s’anirà comprovant el seu correcte 

funcionament mitjançant la realització de tests. 
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3. Estat de l’Art 

3.1 La Web Semàntica 

 

La web semàntica és un tipus de web més extensa que conté més significat perquè qualsevol 

usuari d’Internet pugui trobar les respostes de la seva cerca de forma ràpida i senzilla gràcies 

al fet que hi ha més informació. El principal avantatge que s’aconsegueix en fer que una web 

tingui més significat és que es poden obtindre solucions a problemes en la cerca d’informació 

gràcies al fet que s’utilitza una infraestructura comuna on es pot compartir, processar i 

transferir informació de forma més senzilla. 

 

El concepte de web semàntica va ser creat per Tim Berners-Lee el qual el va definir de la 

següent forma: 

 

“The Semantic Web is not a separate Web but an extension of the current one, in which 

information is given well-defined meaning, better enabling computers and people to work in 

cooperation” (Tim Berners-Lee, 2001)  

 

Aquestes línies defineixen els principals objectius de la web semàntica que és que els 

ordinadors siguin capaços d’interpretar documents com ho faríem les persones, ja que 

contindrien dades amb contingut semàntic. 

 

Tim Berners-Lee també va crear la coneguda World Wide Web Consortium (W3C) on va voler 

incloure tota la informació semàntica. Actualment hi ha un equip en la W3C que es dedica a 

millorar, estendre i estandarditzar moltes eines que ja han estat desenvolupades. L’objectiu 

que tenen és que volen ampliar els principis que estan dissenyats per la web en documents 

a dades.  

 

Segons la W3C la web semàntica es basa en el framework de descripció dels recursos (RDF) 

i normalment es dissenya amb la sintaxi que utilitzen els identificadors de recursos uniformes 

(URI) per representar les dades. El fet d’incloure dades als fitxers RDF ajuda a fer que els 

programes puguin crear, descobrir, recopilar, avaluar i processar les dades a la web. 
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3.2. Comparació Web actual amb la Web Semàntica 

 

Com s’ha comentat anteriorment, el propòsit principal de la web semàntica es proporcionar 

més significat a la web actual per a que aquesta sigui més entenedora i que no només sigui 

un repositori d’informació i serveis on la gent hi pugui accedir.  

 

A continuació s’esmentaran les principals diferències entre els dos tipus de web per així 

entendre més el funcionament i els seus propòsits: 

 

Web Actual: 

 

• El llenguatge principal utilitzat és HTML i es dirigeix per a que ho pugui entendre una 

persona. 

• Es treballa amb documents no estructurats i estàtics. 

• La seva estructura es basa en la fusió del contingut de documents HTML. 

• Tota la informació està continguda en les pàgines web connectades entre sí mitjançant 

enllaços. 

•  Contenen bases de dades accessibles mitjançant les pàgines web. 

 

Web Semàntica: 

 

• El llenguatge utilitzat és XML i es dirigeix per a que ho pugui entendre tant una persona 

com un ordinador. 

• Es treballa amb documents estructurats i seguint les pautes d’XML, i aquests 

documents són dinàmics. 

• La seva estructura és en forma de capes. 

• La informació està classificada i estructurada. 

• Es fa ús de la semàntica per a definir el vocabulari (ontologies).  
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En la Figura 2 es mostra l’estructura que plantegen les dos Webs. Com es pot veure la Web 

actual té una estructura en forma de graf formada per nodes del mateix tipus i amb enllaços 

entre ells sense diferenciar. Aquests nodes representen un document de text lliure sense cap 

tipus de relació. En canvi, en la web semàntica els nodes ( representen recursos ) i els 

enllaços representen relacions que es poden entendre fàcilment tant per les persones com 

per un ordinador. Els nodes d’aquesta web inclouen el text formatat i també tota la informació 

estructurada que indica el significat. 

 

 

 
Figura 2: Esquema Web Actual vs. Web Semàntica 
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3.3. Estructura de la Web Semàntica 

 

En la Figura 3 es mostra l’estructura per capes de 7 nivells que Tim Berners-Lee va definir 

per la web semàntica. 

 

  

Figura 3: Estructura de capes de la web semàntica segons Tim Berners-Lee  

(font: Tim Berners-Lee https://www.w3.org/2000/Talks/1206-xml2k-tbl/slide10-0.html) 

 

Des del disseny inicial de l’estructura, aquesta ha anat rebent diferents dissenys de tal forma 

que es van acabar fent tres dissenys diferents. El que s’utilitza actualment és el que es pot 

veure en la Figura 4 i es va presentar l'any 2009.  

 

 

Figura 4: Estructura web semàntica onze capes 

 

https://www.w3.org/2000/Talks/1206-xml2k-tbl/slide10-0.html
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Aquest disseny es composa d’onze capes horitzontals i una de vertical. L’estructura segueix 

el mateix principi de l’arquitectura del model OSI2 on les capes es troben una damunt de l’altra. 

Les capes descriuen funcionalitats i no tecnologies permetent a l’arquitectura mantenir la 

consistència independent a les tecnologies que s’utilitzen durant la seva implementació. 

A continuació es descriuen el funcionament de les capes juntament amb les tecnologies i 

estàndards més utilitzats per al desenvolupament de la web semàntica: 

 

Capa Unicode i URI 

 

Aquestes primeres capes van dirigides al fet que tots els recursos de la web puguin ser 

identificats en qualsevol idioma i per això es fa ús dels caràcters Unicode i dels identificadors 

URI (Uniform Resource Identifier), que són un sistema d'adreçament i d’identificador de 

recursos. 

 

Capa XML (XMLNS i XMLSchema) 

 

El propòsit d’aquesta capa és assegurar que s’utilitzi una sintaxi comuna en la web semàntica. 

Extensible Markup Language (XML) és un sistema que permet definir llenguatges de 

marcatge per a documents que contenen la informació estructurada. XMLName Spaces 

(XMLNS) permet combinar diferents llenguatges de marcatge creats per XML en un mateix 

document. Finalment XMLSchema serveix per definir tipus de documents complexos en el 

que es poden especificar el tipus de dades, llistes de components i restriccions de dades com 

en una base de dades. 

 

Capa RDF i RDFSchema: 

 

Aquesta capa està basada en l’anterior i és que defineix el llenguatge universal en el qual es 

podrà expressar les diferents idees en la web semàntica. Resource Description Framework 

(RDF) és un model de representació de metadades que permet representar recursos digitals 

com pàgines web, o qualsevol altre tipus de recurs. RDFSchema és una extensió de RDF que 

aporta un llenguatge amb gran capacitat de representar les relacions semàntiques complexes. 

 

 
2 Open Systems Interconnection model:  
https://www.cloudflare.com/es-es/learning/ddos/glossary/open-systems-interconnection-model-osi/ 
 
 

https://www.cloudflare.com/es-es/learning/ddos/glossary/open-systems-interconnection-model-osi/
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Capa SPARQL: 

 

SPARQL Protocol and RDF Query Language (SPARQL) és un llenguatge de consultes 

semblant a SQL que permet realitzar consultes sobre dades en un graf. El resultat de les 

consultes poden ser un conjunt de resultats o grafs. 

 

Capa OWL: 

 

Una ontologia és una especificació formal d’un domini del coneixement que, com a expressió 

simple, s’identifica com una taxonomia. Una taxonomia consisteix en una jerarquia de 

conceptes i en les relacions de tipus classe-subclasse.  

Una ontologia formalitza una relació d’una classe, n’afegeix de noves i especifica les 

propietats. Per tant aquest nivell fa referència a una ontologia concreta sobre un domini 

concret del coneixement. 

 

També es poden crear ontologies més concretes amb la Web Ontology Language (OWL), 

que és un llenguatge derivat de les lògiques de descripció i ofereix més construccions sobre 

RDFS.  

 

Capa RIF/SWRL: 

 

L’objectiu de Rule Interchange Format és definir un estàndard per l’intercanvi de regles entre 

un sistema de regles i un motor de regles per a la web. 

 

Capa Logic 

 

La capa Logic fa referència a l'estudi de les normes formals que permeten determinar si un 

raonament segueix les seves premisses. El que s’espera d’aquest nivell és que en un futur 

els ordinadors siguin capaços de realitzar raonaments sobre els recursos i els serveis web 

combinats amb els coneixements que s’expressaran en les ontologies, els fets que es 

declaren en les metadades i l’aplicació de les regles lògiques. 
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Capa Proof 

 

La capa Proof implica el procés deductiu real així com la representació de proves en 

llenguatges web i la validació de proves. Es considera que un ordinador assoleix la màxima 

fiabilitat en els seus raonaments quan és capaç de realitzar demostracions o quan és capaç 

de justificar el motiu pel qual ha pres la decisió. 

 

Capa Trust  

 

La capa Trust sortirà mitjançant l’ús de les signatures digitals i altres tipus de coneixements, 

basats en recomanacions d’agents de confiança o en agents de qualificació i certificació i 

organismes de consum.  Aquest nivell en estar situat a la part superior de l’estructura és el 

més important, ja que la web només podrà assolir el seu potencial quan els usuaris tinguin la 

confiança en les seves operacions i en la qualitat de la informació subministrada. 

 

Una cosa important a comentar sobre aquesta estructura és que només les vuit capes inicials 

són les més desenvolupades tot hi que no estan acabades del tot. Per la resta de les capes, 

encara estan en constant desenvolupament perquè puguin ser utilitzats completament, però 

es creu que siguin els més ràpids d'implementar.  

 

Un cop explicates totes les capes que hi ha de l’estructura, a continuació es farà una petita 

explicació per entendre els conceptes d’aquelles capes que han estat més desenvolupades i 

que són els pilars de l’estructura.  
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3.3.1. XML 

 

XML (eXtensible Markup Language) és un conjunt de normes que serveixen per definir 

etiquetes semàntiques per organitzar un document. A més a més, XML es considera un 

metallenguatge3 que permet a cada programador definir el seu propi llenguatge d’etiquetes. 

Mentre que HTML és un llenguatge de marcatge per a documents d’hipertext, XML defineix 

un llenguatge de marcatge per a qualsevol tipus de document que contingui text. 

 

XML prové de l'estàndard SGML4 que és el que s’utilitza per definir llenguatges de marcatge 

generalitzats per als documents. Aquest sistema va ser dissenyat per IBM a principis del 1970 

amb el propòsit de compartir grans volums d’informació amb diferents sistemes operatius de 

forma senzilla, segura i sobretot fiable. 

 

 

 

Figura 5: Esquema Standard Generalized Markup Language (SGML) 

 

Un document XML està compost per una sèrie d’etiquetes obertes i tancades (< >), aquestes 

etiquetes poden estar aniuades o no. Dintre d’aquests delimitadors s’indica el nom de 

l’etiqueta (cada etiqueta té certs valors). Un punt important és saber que cada document ha 

de contenir una única etiqueta que introdueix al fitxer i a partir d’aquí ja es pot definir qualsevol 

tipus de document. 

  

 
3 Metallenguatge significa que un llenguatge serveix per descriure un altre llenguatge. Per exemple, 
igual que HTML, XML utilitza etiquetes (paraules entre “<” i “>”), però no té un conjunt d’etiquetes 
definit ni regles de com utilitzar-les.  
 
4 Standard Generalized Markup Language 
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Figura 6: Exemple codi XML 

 

L’aplicació que més ús se li dona a XML és definir l’estructura dels documents. Això dona peu 

a veure que no només va ser dissenyat per serveis web, sinó que també és un estàndard per 

l’intercanvi d’informació entre diferents instàncies (es pot utilitzar per definir bases de dades, 

editors de text o fulls de càlcul). 

 

A continuació es comentaran els avantatges i inconvenients més importants que es poden 

trobar en XML: 

 

Avantatges: 

● És un llenguatge fàcil de processar pels navegadors web. 

● És un llenguatge fàcil d’entendre tant per humans com per ordinadors. 

● Separa el contingut de la presentació. 

● Dissenyat per qualsevol llenguatge. 

● Conté unes normes estrictes però fàcils d’utilitzar. 

● La seva estructura és jeràrquica 

 

Inconvenients: 

● Es pot produir que en crear un fitxer XML tingui algun error de compatibilitat amb les 

noves versions. 

● Crear un document des de zero pot ser complex. 
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3.3.2. RDF 

RDF (Resource Description Framework), no és realment un llenguatge el qual ens serveixi 

per modelar ontologies, sinó que ens servirà per definir les metadades5, ja que proporciona 

de forma senzilla la forma d’expressar els recursos web. 

 

El llenguatge RDF representa les dades mitjançant el que s’anomenen tripletes, per així 

representar la informació i les relacions que hi poden haver entre ells. Cada tripleta està 

formada pels nodes de subjecte i objecte units per un arc que és el predicat. 

 

● Subjecte: identifica el recurs mitjançant una URI. En el cas d’un document RDF s’ha 

de veure com un identificador que apunta a una part concreta del document. 

● Objecte: pot ser un objecte (URI com identificador) o un literal (cadena de caràcters 

o altre tipus XML) que especifica el valor del predicat per un subjecte. 

● Predicat: representa la propietat del subjecte i altrament s’identifica mitjançant una 

URI. 

 
Figura 7: Exemple de graf triplet RDF 

 

Per definir aquest esquema s’utilitza el vocabulari que proporciona RDFSchema, que 

bàsicament és un conjunt de declaracions que defineixen classes i propietats. 

El vocabulari utilitzat per RDFSchema és el següent: 

 

Classes principals: 

 

Nom de la classe Explicació 

rdfs:Resource Classe a la que pertanyent tots els recursos. 

rdf:Property Classe de les propietats RDF. 

rdfs:Class Permet declarar classes per altres recursos. 

Taula 1: Vocabulari de classes principals RDF. 

 
5 Les metadades són dades que serveixen per descriure les dades contingudes en alguna cosa, com 
pot ser la web, un document o un fitxer. 
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Propietats principals: 

Nom de la classe Explicació 

rdf:type El subjecte és una instància d’una classe. 

rdfs:subClassOf El subjecte és una subclasse d’una classe. 

rdfs:subPropertyOf El subjecte és una subpropietat d’una propietat. 

rdfs:seeAlso Obtenir més informació sobre el subjecte. 

rdfs:isDefinedBy Indica el recurs que defineix el subjecte. 

Taula 2: Vocabulari de propietats principals RDF. 

Restriccions: 

Nom de la classe Explicació 

rdfs:ConstraintResource Defineix una classe Resource per a especificar 

restriccions. 

rdfs:ConstraintProperty Defineix una classe Property per a especificar 

restriccions. 

rdfs:range Rang de la propietat del subjecte. 

rdfs:domain Domini de la propietat del subjecte. 

Taula 3: Vocabulari de restriccions RDF. 

Documentació: 

Nom de la classe Explicació 

rdfs:Literal Classe del valor literal (enters o caràcters). 

rdfs:Statement Classe de les declaracions RDF. 

rdf:subject Especifica el recurs descrit per una sentència on es 

transforma una cosa abstracta en concreta. 

rdf:predicate Identifica la propietat utilitzada en una sentència. 

rdf:object Identifica el valor de la propietat en una sentència. 

rdfs:Container Classe dels contenidors RDF. 

rdf:Bag Classe dels contenidors desordenats. 

rdf:Seq Classe dels contenidors ordenats. 

rdf:Alt Classe dels contenidors d’alternatives. 

rdfs:value Propietat d’un idioma utilitzada per a valors 

estructurats. 

Taula 4: Vocabulari de descripcions RDF. 
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A continuació, en la Figura 8 es mostra un exemple utilitzant la sintaxi RDF en un document 

XML, on es pot apreciar l’ús de tripletes: 

 

 
Figura 8: Exemple RDF en format XML 
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3.3.3. SPARQL 

 

El llenguatge de SPARQL ajuda a realitzar querys o consultes en repositoris continguts en les 

pàgines web. Aquest extreu els valors de dades estructurades i semi estructurades. Alguna 

de les plataformes per accedir a la informació de la web es pot realitzar en DBpedia o en 

Wikidata, entre d’altres. 

 

Aquestes cerques es realitzen mitjançant endpoints (SPARQL Endpoint) que és ni més ni 

menys que l’entrada i la sortida de les bases de dades que ens permetran realitzar les nostres 

consultes.  

 

L’estructura bàsica que ens podem trobar per realitzar les querys en aquest llenguatge és la 

següent: 

 

• PREFIX: és on es declaren els propis prefixos per abreviar les URI’s 

• FROM: és on es defineix el dataset, indicant a quin o quins grafs RDF es realitzarà la 

consulta. 

• SELECT: selecció del resultat indicant la informació que ens ha de retornar la 

consulta. 

• WHERE: patró de la consulta 

• Modificadors de la consulta (ordenar, marcar un límit,....): ORDER BY, LIMIT, GROUP 

BY ... 

 

Si agafem l’exemple de la Figura 7 es pot construir un exemple d’una consulta simple: 

 

                           PREFIX e: <http://marcmasip.org/persona> 

                           SELECT ?edad 

                           WHERE { 

                            ?x e:edad ?e. 

                            } 

 

El resultat d’aquesta consulta seria una taula mostrant com a capçalera el títol que seria edat 

i com a valors el 22.  
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 3.3.4. OWL 

 

El OWL (Web Ontology Language) està dissenyat per a utilitzar la informació que contenen 

els documents que necessiten ser processats per programes o aplicacions. Es pot utilitzar per 

representar el significat del vocabulari i les relacions entre ells (aquesta representació 

s’anomena ontologia). OWL és una extensió de RDF i utilitza les tripletes d’aquest. 

 

Abans que la W3C formés OWL, es van realitzar altres extensions com són  DARPA Agent 

Markup Language (DAML) i Ontology Inference Layer (OIL). Al veure que no es van 

aconseguir els resultats que esperaven, els dos llenguatges es van acabar combinant formant 

així DAML+OIL, però tampoc van aconseguir els resultats que esperaven, ja que estaven 

destinats a unes comunitats molt específiques com són l'e-commerce i en entorns científics. 

 

OWL es presenta en tres espècies:  

● OWL Lite: per a taxonomies i restriccions simples. 

● OWL DL: per a suport lògic de descripcions completes. 

● OWL Full: per la mateixa expressivitat i llibertat sintàctica de RDF. 

 

 

Figura 9: Nivells de llenguatge OWL 
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3.3.4.1. Ontologies 

 

El terme ontologies prové del grec on el seu propòsit era representar una ciència que estudia 

la naturalesa de l’existència. En el context de la Intel·ligència Artificial aquesta definició és 

totalment diferent, ja que en aquest camp el que pretén representar és un comportament 

dintre de la web semàntica. I es que les ontologies dintre de la web semàntica tenen un paper 

molt important, ja que permet que es pugui compartir coneixement dintre de la web. 

 

Es poden identificar tres grans propietats de les ontologies: 

 

● Utilitzen representacions explícites: solen estar escrites en un llenguatge formal i 

que ho pugui llegir qualsevol programa. 

● Els conceptes estan compartits: representen informació respecte a un domini. No 

poden representar un únic punt de vista. 

● Representen un domini en particular: representen el domini en qüestió per resoldre 

un problema. 

 

Les ontologies es poden classificar de diferents formes, però l’any 1998 Nicola Guarino va 

proposar una classificació d’aquestes segons el grau de generalitat i actualment és la que 

s’està utilitzant:  

 

● Ontologies d’alt nivell: contenen  conceptes comuns de totes les ontologies. 

S’utilitzen per relacionar ontologies entre sí mitjançant la seva arrel. 

● Ontologies de tasques: contenen el vocabulari d’una tasca o activitat. 

● Ontologies del domini: descriuen un vocabulari relacionat amb un domini genèric, 

específic o inclús relacionant els conceptes en  les ontologies d’alt nivell. 

● Ontologies d’aplicacions: són les més específiques de totes i descriuen conceptes 

que depenen de les ontologies del domini o de tasques.  
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Figura 10: Esquema relacions entre ontologies 

L’avantatge que es troba a l'hora de classificar les ontologies és que permeten la seva 

reutilització, fent així que si per exemple es defineix una ontologia per un domini aquesta 

almenys s’ha de poder utilitzar per a alguna altra aplicació en el mateix domini. 

 

El model més utilitzat d’ontologia és el model SKOS. 

 

SKOS (Simple Knowledge Organization System) és una iniciativa de W3C en forma 

d’aplicació RDF. Els conceptes s’identifiquen mitjançant URI on aquests es poden etiquetar 

utilitzant relacions semàntiques de diferents tipologies. Aquest model permet mapejar 

conceptes de diferents esquemes, definir col·leccions ordenades i agrupar conceptes. També 

permet establir relacions entre les etiquetes associades als conceptes. 

 

Com ja s’ha comentat el model de dades SKOS és una ontologia definida amb OWL Full.  

Com SKOS està basat en RDF, l’estructura de dades també està formada per tripletes on 

poden ser codificades per qualsevol sintaxi vàlida de RDF. 

 

 
Figura 11: Exemple de graf SKOS 

(font: SKOS https://skos.um.es/acerca/index.php) 
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3.4. Web semàntica i Linked data 

 

Per tindre clar el significat del terme linked data es farà referència a W3C que proporciona 

una definició clara i concisa per entendre aquest terme. 

 

La W3C diu que: 

 Per fer realitat el Web de Dades, és important que la gran quantitat de dades de la 

 web estigui disponible en un format estàndard, accessible i manejable per les eines 

 de la Web Semàntica. A més, la Web Semàntica no només necessita accés a les 

 dades, sinó que les relacions entre les dades també haurien d’estar disponibles  per 

 crear una xarxa de dades (en lloc d’una enorme col·lecció de conjunts de 

 dades). Aquesta col·lecció de conjunts de dades relacionats al web també es pot 

 anomenar linked data.  

 

Actualment hi ha una clara ambigüitat en el terme de linked data, ja no queda clar si l’ús de RDF 

i SPARQL és necessari. 

 

Tim Berners-Lee també va escriure un document on va documentar quatre normes referents 

a linked data. Aquestes normes són les següents: 

 

● Utilitzar les URI per identificar els recursos públics de la web. 

● Aprofitar la part de HTTP de la URI perquè es puguin localitzar i consultar els recursos. 

● Proporcionar informació útil del recurs (URI) per mitjà d’estàndards (RDF,SPARQL). 

● Incloure enllaços cap a altres URI relacionades amb les dades contingudes en el 

recurs. 

 

El primer principi proposa que l’ús de les URI no només sigui per identificar documents web 

o contingut digital, sinó que també s’utilitzi per referenciar objectes del món real i també 

objectes abstractes. El segon principi fa referència a fer ús de les URIs HTTP per identificar 

objectes del món real i objectes abstractes, fent així que aquestes URIs deixin de tindre una 

referència al protocol HTTP per aconseguir que puguin donar una descripció de l'objecte. El 

tercer principi proposa fer ús d’un únic model de dades per publicar dades estructurades a la 

web. Per últim, el quart principi proposa l’ús d’hipervincles per connectar tot tipus de dades. 
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Un exemple que s’utilitza molt dintre del camp de linked data és DBpedia. 

 

 

Figura 12: “Linked Open Cloud Diagram" by Richard Cyganiak y Anja Jentzsch 

(font: Richard Cyganiak i Anja Jentzsch https://lod-cloud.net/) 

 

DBpedia és una extracció de les dades dels quadres d’informació de Wikipedia. Això permet 

que DBpedia es pugui utilitzar per respondre consultes complexes i enllaçar les dades de la 

Wikipedia amb altres tipus de dades dintre de la web.  

 

Aquest projecte va ser realitzat per la Universitat Lliure de Berlín  i la Universitat de Leipzing, 

en col·laboració amb OpenLink Software.  

  

  

https://lod-cloud.net/
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3.5. Processament de Llenguatge Natural 

 

El Processament de Llenguatge Natural (PLN) o Natural Language Processing (NLP) és la 

pràctica de l’enteniment de com les persones organitzem els nostres pensaments, sentiments, 

llenguatge i comportament. Aquest camp s’estén fins a les ciències de la computació, la 

intel·ligència artificial (IA) i la lingüística en l’estudi de les interaccions entre persones i 

ordinadors (IPO).  

 

L’objectiu del NLP és poder dotar a l’ordinador de la capacitat d’interpretar un text simulant 

l’habilitat humana d’entendre el llenguatge. Limitacions pràctiques, d’interès econòmic o 

pràctic fan que únicament les llengües més parlades puguin ser aplicades al seu ús.  

 

El NLP funciona a través de l’aprenentatge automàtic (Machine Learning o ML). Els sistemes 

d’aprenentatge automàtic emmagatzemen les paraules i les formes en què s’uneixen com 

qualsevol altra de forma de dades. Frases, oracions i de vegades llibres sencers 

s’introdueixen en els motors de ML on es processen en base les regles gramaticals, els hàbits 

lingüístics de la parla de la gent. L’ordinador utilitza aquestes dades per trobar patrons i 

extrapolar el que ve després. 
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3.6. Història del NLP 

 

L'any 1960 es va produir el primer contacte amb NLP on es van realitzar els primers processos 

de traducció automàtica aconseguint traduir fins a seixanta oracions del rus a l'anglès. Durant 

aquella dècada es van crear i utilitzar diferents “corpus” basats en documents de text on es 

van extreure i analitzar elements lèxics relacionats amb un únic tòpic en específic. A més a 

més, es van començar a introduir tècniques de NLP com la “teoria de la dependència 

conceptual” per a representar coneixement en un ordinador. 

 

En els anys setanta es van implementar diferents tècniques de “parsing” per així ser capaços 

d’entendre les estructures gramaticals de les oracions. També es van crear ontologies 

conceptuals que estructuren informació del món real en dades que puguin entendre els 

ordinadors i es van dissenyar noves tècniques lògiques i de raonament per a representar i 

extreure coneixements d’un ordinador. 

  

Durant el transcurs dels anys vuitanta, es van implementar algoritmes d’aprenentatge per a 

ordinadors per així poder eliminar dependències de conjunts complexes de regles en el text 

estudiat. Es van fer ús de tècniques estadístiques per així prendre decisions probabilístiques 

basades en la incorporació de pesos associats amb les característiques lingüístiques de les 

dades d’entrada. Finalment es van començar a fer ús d’algoritmes d’aprenentatge 

supervisats.  No va ser a fins a finals d’aquesta dècada quan es van introduir els algoritmes 

de Machine Learning (ML). 

 

Finalment en els anys noranta van estar enfocats principalment en la investigació d’algoritmes 

d’aprenentatge no supervisat i semi-supervisat, es van extreure característiques lèxiques i 

sintàctiques de documents de text i es van fer ús de tècniques de Recuperació de la 

informació per així extreure informació rellevant de les webs. En aquesta època es van fer 

molt populars tècniques molt reconegudes en  aquest àmbit com: Named entity recognition 

(NER), Part-Of-Speech tagging (PoS) i Reconeixement de veu (Speech recognition).  
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3.7. Arquitectura del Processament de Llenguatge Natural 

 

Dintre del NLP es poden diferenciar dos grups que ajuden a entendre i generar els textos. 

 

Figura 13: Classificació de NLP 

 

3.7.1. Natural Language Understanding (NLU) 

 

La Comprensió del Llenguatge Natural (NLU) ajuda a la màquina a entendre i analitzar el 

llenguatge humà extraient les metadades del contingut com conceptes, entitats, paraules clau, 

emocions, relacions i rols semàntics. 

3.7.1.1. Anàlisis lèxic i morfològic 

  

La funció de l'anàlisi morfològic consisteix a detectar les relacions que s’estableixen entre les 

unitats mínimes que formen una paraula com poden ser els sufixos i els prefixos. Aquest té 

una relació directa amb l’anàlisi lèxic, ja que amb aquest el que es pretén és obtenir informació 

sobre la paraula i si aquesta té més d’un significat doncs obtindrà diferents entrades. 
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3.7.1.2. Anàlisi sintàctic 

 

L’anàlisi sintàctic o també anomenat parsing consisteix en un conjunt d’algorismes que ajuden 

a la comprensió sintàctica d’una oració. La seva funció principal és etiquetar cada un dels 

components sintàctics de l'oració i analitzar com es combinen les paraules per construir 

correctament l’oració. El resultat d’aquest procés consisteix a generar una estructura 

(normalment d’arbre) amb les categories sintàctiques que apareixen a l’oració. 

 

3.7.1.3. Anàlisis semàntic 

 

El processament de l’anàlisi semàntic determina els possibles significats d’una frase basant-

se en els diferents significats que pot tindre una mateixa paraula en un context diferent. El 

significat que s’obté com a resultat té el nom de knowledge representation, que consisteix que 

el lèxic proporciona el component semàntic de cada paraula i l’analitzador semàntic el 

processa per obtenir el significat de la frase. 

 

3.7.1.4. Anàlisis pragmàtic 

 
Consisteix a afegir informació addicional a l’anàlisi del significat de la frase segons el context 

on aparegui. El que interessa de l’anàlisi pragmàtic és la intenció de l’autor del text o del 

parlant. 

 

3.7.2. Natural Language Generation (NLG) 

 

La Generació del Llenguatge Natural (NLG) actua com un  traductor que converteix les dades 

que han sigut computades en representació del llenguatge natural. Aquest implica la 

planificació de textos, la planificació de frases i la realització de textos. 
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Les principals diferències entre NLU i NLG són les següents: 

 

Natural Language Understanding (NLU) Natural Language Generation (NLG) 

Ajuda a explicar el significat darrere del 

llenguatge natural, tant si es tracta de text 

escrit com en veu.  

Ajuda a generar llenguatge natural 

mitjançant màquines. 

Genera fets a partir de llenguatge natural 

mitjançant l’ús de diferents eines i tècniques 

(com etiquetadors POS, analitzadors, ...), 

per tal de desenvolupar aplicacions de NLP. 

Parteix de fets com les etiquetes POS, 

anàlisis de resultats, ..., per generar el 

llenguatge natural. 

És el procés de lectura i interpretació del 

llenguatge. 

És el procés d’escriure o generar llenguatge. 

Taula 5: Diferencies entre NLU i NLG 
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3.8. Construir un pipeline per Processament de Llenguatge 

Natural 

La següent imatge mostra quins són els passos que se segueixen per a construir un pipeline 

bàsic per al NLP: 

 

Sentence 

Segmentation 
Tokenization 

Lemmatize/ 

Stemming 
Stop Words 

Dependency 

Parsing 

Part Of 

Speech 

(PoS) 

Name Entity 

Recognition 

(NER) 

Chunking 

 

Figura 14: Esquema preprocessament NLP 

Els passos a seguir per a crear el pipeline no són estrictes, és a dir, que els podem ajustar 

segons les nostres necessitats, fins i tot es poden arribar a obviar.  

 

Aquests són els passos per construir un pipeline bàsic: 

3.8.1. Fragmentació de frases 

Aquest primer pas serveix per a fragmentar els textos en frases per separat, ja que s’ha de 

tindre en compte que cada frase té una idea diferent i a més a més, es farà més fàcil a l'hora 

de desenvolupar els següents passos. 

 

3.8.2. Tokenització 

S’utilitza per trencar textos o frases en solament paraules o tokens. 

 

3.8.3. Stemming 

La derivació regressiva o stemming és el procés de creació d’un nou lexema a partir d’una 

paraula mitjançant l’eliminació d’un afix (eliminar el prefix, sufix, infix, interfix o circumfix). 

L’objectiu d’eliminar els afixos és poder quedar-se amb l’arrel de la paraula. 

 

Exemple:   Intel·ligència, intel·ligent → intel·ligen 

 

El problema que té la derivació regressiva és que la paraula arrel que es genera no sempre 

té significat que és el que passa en l’exemple mostrat. La paraula “intel·ligen”  no té significat. 
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3.8.4. Lemmatization 

La lematització s’encarrega d’agrupar diferents formes flexionades de la paraula, 

anomenades lema. El seu objectiu és com el de la derivació regressiva, i és trobar l’arrel de 

la paraula. 

 

Exemple: Intel·ligència, intel·ligent, intel·ligentment → lemma: intel·ligent 

 

La principal diferència respecte al stemmer és que aquest no assegura que trobi significat a 

l’arrel obtinguda i el lemmatizer sí que ho farà.  

3.8.5. Stop words 

Les stop words o paraules de parada són aquelles paraules que apareixen molt freqüentment 

als textos. Aquestes paraules s’han d’eliminar abans de començar amb l'anàlisi estadístic.  

 

Exemple: 

 

En anglès: “and”, “the”, “in” ... 

En castellà: “y” , “en”, “de” .... 

 

3.8.6. Dependency parsing 

L’objectiu d’aquest apartat és crear un arbre on es pugui veure com estan relacionades entre 

si les paraules de la frase. 

 

3.8.7. Part Of Speech (PoS) tags 

En aquesta part s’indica quines són les funcions de cada paraula amb el seu significat, així 

com gramaticalment dintre de la frase. Cada paraula té una funció diferent segons en el 

context que s’utilitzi. 

 

3.8.8. Name Entity Recognition (NER) 

El NER és el procés per detectar les entitats dels noms en els textos i els classifica segons 

els tipus més comuns, com són: persones, llocs, organitzacions, noms de productes, noms 

de companyies ... 
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3.8.9. Chunking 

El chunking o anàlisi superficial, s’utilitza per recollir la informació individual i agrupar-la en 

peces de frases més grans. 
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3.9. Usos del Processament de Llenguatge Natural 

 

Les eines del processament de llenguatge natural poden ajudar a les empreses a analitzar 

dades i descobrir informació,  automatitzar processos que consumeixen molt temps i ajudar 

a obtenir un avantatge més competitiu. Aquesta ajuda ve donada gràcies a que aquests 

algoritmes de processament de llenguatge natural es basen en l’aprenentatge automàtic, cosa 

que en el cas de les empreses és un gran benefici, ja que aquestes requereixen de l’anàlisi 

d’una gran quantitat de dades i en general en els algorismes d’aprenentatge automàtic com 

més dades s’analitzen, més precís és el model. 

 

Els algoritmes poden ser utilitzats en les següents aplicacions: 

 

● Anàlisi de sentiments: s’utilitza a la web per analitzar l’actitud, el comportament i 

l’estat emocional de l’emissor. Aquesta aplicació s’implementa  mitjançant la 

combinació de NLP i estadístiques assignant els valors al text (positiu, negatiu o 

neutrals), fent així que es pugui identificar l’estat d’ànim del context (feliç, trist, enfadat, 

etc.). 

● Chatbots i assistents virtuals: s’utilitzen per a la resposta automàtica de preguntes, 

dissenyats per entendre el llenguatge natural i proporcionar una resposta adequada 

mitjançant la generació de llenguatge natural. 

● Classificació del text: consisteix a entendre, processar i classificar automàticament 

el text no estructurat. Aquest genera etiquetes per a classificar els textos. 

● Reconeixement d’entitats: mitjançant NLP es poden identificar diferents entitats del 

text com serien una persona, un lloc o una organització. 

● Resum de text: consisteix a extreure la informació més important dels textos i el seu 

objectiu principal és simplificar el procés de passar grans quantitats de dades, com 

ara articles científics, contingut de notícies o documentació legal. 

● Traducció automàtica:  s’utilitza per traduir un text o veu d’un idioma natural a un 

altre. 

● Detecció de correu brossa:  s’utilitza per detectar els correus electrònics no desitjats 

que arriben a la safata d’entrada de l’usuari.  
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3.10. Eines utilitzades pel Processament de Llenguatge Natural 

Dintre de l’àmbit del NLP es poden trobar gran varietat d’eines en diferents llenguatges. Les 

eines que s’explicaran a continuació són les més utilitzades en llenguatge Python, ja que són 

les que més utilitza la comunitat, a més a més cal dir que la majoria d’aquestes llibreries són 

Open Source. 

 

3.10.1. NLTK6 

NLTK (Natural Language Toolkit) és una plataforma líder en la creació de programes Python 

per treballar amb dades per al processament de llenguatge natural. Proporciona interfícies 

fàcils d’utilitzar amb més de 50 corpus i recursos lèxics com WordNet, juntament amb un 

conjunt de biblioteques de processament de text per a la classificació, la tokenització, la 

derivació (stemming), l’etiquetatge (tagging), l’anàlisi u raonament semàntic i un fòrum actiu. 

 

3.10.2. spaCy7 

spaCy és una llibreria gratuïta de codi obert per al processament avançat de llenguatge 

natural (NLP) en Python. Aquest està dissenyat específicament per a l’ús en producció i ajuda 

a crear aplicacions que processen i “entenen” grans volums de text. Es pot utilitzar per 

construir sistemes que puguin extreure informació o perquè puguin entendre el llenguatge 

natural, o per a processar prèviament un text per deep-learning. 

 

3.10.3. Freeling8 

Freeling és un projecte creat per Lluís Padró com a mitjà per posar a disposició de la comunitat 

els resultats de la investigació realitzada al grup de recerca de processament de llenguatge 

natural de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). És una llibreria en C ++ que 

proporciona funcionalitats per una gran varietat d’idiomes. Existeixen vàries APIs que 

permeten utilitzar Freeling en altres llenguatges, com Python. 

  

 
6 https://www.nltk.org/ 
7 https://spacy.io/ 
8 http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/node/1 
 

https://www.nltk.org/
https://spacy.io/
http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/node/1
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3.10.4. Stanford CoreNLP9 

Stanford CoreNLP és un framework dissenyat per Java que proporciona solucions per a la 

majoria de tasques més comuns del processament de llenguatge natural. Pot realitzar taques 

de NLP com anàlisi de sentiments, aprenentatge de patrons inicialitzats, NER (Name Entity 

Recognition) en 53 idiomes, i etiquetatge POS (Part-of-Speech). Existeixen APIs per altres 

llenguatges de programació, com Python. 

 

 

  

 
9 https://nlp.stanford.edu/ 
 

https://nlp.stanford.edu/
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4.  Desenvolupament 

 

El projecte està dividit en petites iteracions les quals han anat sorgint a mesura que aquest 

ha anat avançant. Pel que fa a la part de NLP, en el projecte només es podrà veure aplicada 

la part de preprocessament de dades, ja que en el cas que se situa l’objectiu del projecte no 

es necessita utilitzar cap mena de classificació de textos i per tant tot el que és la part de 

POS10, NER11 i altres procediments per construir un pipeline en NLP no seran necessaris. 

4.1. Entorn utilitzat per desenvolupar el projecte 

Pel que fa a la part de la implementació del projecte s’ha decidit treballar amb el llenguatge 

de programació de Python, més concretament amb Python 3.8. S’ha pres aquesta decisió, 

ja que la gran majoria de llibreries i frameworks utilitzats per a desenvolupar les tècniques del 

llenguatge de processament natural estan fets en aquest llenguatge (tot hi que hi ha APIs que 

permeten utilitzar algunes tecnologies en altres llenguatges). 

 

Per a desenvolupar el projecte s’han utilitzat dos entorns, el primer va ser Jupyter Notebook 

i el segon PyCharm.  El primer d’ells s’ha utilitzat per realitzar la primera part del projecte 

degut a la seva facilitat per veure el resultat de les dades per la part de desenvolupament de 

NLP i el segon ha estat utilitzat per la construcció tant del projecte com de les estructures per 

emmagatzemar totes les dades. 

4.2. Organització del projecte 

Per veure el resultat del treball, es pot fer accedint al repositori de GitHub12 que s’ha creat per 

aquest treball. 

 

El projecte consta de tres carpetes principals i d’un fitxer requirements.txt amb les 

dependències del projecte.  

 

En la carpeta files es troben tots els fitxers tant dels exemples proporcionats per treballar, 

com els resultats de totes les iteracions que s’explicaran a continuació. La carpeta src és la 

que conté tots els fitxers amb les funcionalitats del projecte. Dintre es troba el fitxer tfg_nlp.py 

on s’executa tot el funcionament del treball. 

 
10 Veure en apartat 3.8.7 
11 Veure en apartat 3.8.8 
12 Repositori del treball: https://github.com/Drakitus/TFG-nlp 

https://github.com/Drakitus/TFG-nlp
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Finalment, en la carpeta test es troben tot els fitxers amb les proves realitzades per comprovar 

el correcte funcionament del treball realitzat. A més a més, conté una carpeta anomenada 

files on hi ha els resultats de les proves del fitxer test_clean_keywords.py  
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5.  Metodologia 

Per a la implementació d’aquest projecte s’ha seguit un conjunt de processos que han portat 

a la construcció final del projecte. Previ a tot el desenvolupament es van fer estudis en la web 

semàntica i en NLP per a tindre clares totes les llibreries, eines i procediments necessaris per 

a la correcta implementació. 

5.1. Obtenció de la informació 

La informació per portar a terme el desenvolupament del projecte ha estat proporcionada per 

la pàgina web de VIVO en format CSV, on el seu contingut està estructurat de la forma 

“resource, keyword”. 

 

Aquest contingut es troba en un fitxer anomenat samples_researchers_publications-

keywords.csv el qual s’identificarà com a fitxer gran. Altrament, també s’ha proporcionat un 

fitxer més petit on realitzar les proves anomenat Researcher-06000001-keywords.csv el 

qual s’identificarà com a fitxer petit. 

5.2. Definició de les iteracions 

Per definir el procés per desenvolupar el projecte es va realitzar un petit estudi on es va 

establir totes les tasques a implementar i el resultat va derivar en petites iteracions que 

completarien la implementació del projecte.  

Les iteracions definides van ser les següents: 

 

1. Iteració 1: Neteja de dades 

2. Iteració 2: Enllaç de keywords amb les seves entitats 

3. Iteració 3: Compactació de les keywords 

4. Iteració 4: Optimització del contingut de l’estructura de dades 

5. Iteració 5: Serialització de dades mitjançant normes SKOS 

6. Iteració 6: Filtre del resultat de les consultes 

 

Cada iteració es finalitza en el moment en què s’han fet les corresponents proves unitàries 

comprovant així el correcte funcionament de sistema. 
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5.3. Obtenció dels resultats 

Els resultats del projecte han estat el resultat de cada iteració, en ells s’han creat diferents 

fitxers de test per a comprovar en aquells punts més importants del programa, que el seu 

funcionament és correcte.  

6.  Planificació Temporal 

 

L’inici del projecte es va realitzar el dia 5 d’octubre del 2020 on es va fer l’explicació sobre el 

propòsit del projecte i tot el treball de desenvolupament que s’havia de realitzar.  

 

Durant el desenvolupament s’han anat fent petites reunions en un període aproximat de dues 

setmanes entre cada reunió per anar revisant tant el treball constant, com el desenvolupament 

de les iteracions. 

 

La finalització del projecte està prevista durant l’inici del segon semestre el qual comença el  

dia 18 de febrer de 2021. 

7.  Pressupost 

 

El projecte ha estat desenvolupat principalment en un MacBook Air de 2015, però també s’ha 

realitzat en un ordinador de sobretaula amb una pantalla. 

 

Les hores de treball que han estat empleades al dia han estat unes 6 hores de mitja, cosa 

que fa un total d'unes 156 hores al mes. El treball s’ha finalitzat en un total de 4 mesos.  

 

Tots els IDE, llibreries i frameworks utilitzats pel desenvolupament són gratuïts.  

 

 

Material Cost 

624h x 10€/h 6240 € 
Taula 6: Pressupost material 
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8.  Iteració 1 
 

Aquesta primera iteració va encarada principalment a la neteja i tractament de dades, si 

parlem en tècniques de desenvolupament de NLP, estaríem parlant en la part de 

preprocessament de les dades. 

 

Tot aquest procés s’ha desenvolupat a l’eina de Jupyter Notebook. Es va prendre la decisió 

de començar aquí, ja que Jupyter proporciona una gran facilitat de veure les dades a mesura 

que es va realitzant el procés de neteja i així no caure en un error més endavant, a més a 

més, molts projectes de NLP han estat desenvolupats en aquesta eina pel mateix motiu.  

8.1. Requeriments / Especificació 

Per completar aquesta iteració el sistema ha de ser capaç de llegir les dades que s’obtenen 

d’un fitxer CSV on el seu format és “resource, keyword” (“identificador d’investigador, 

paraula clau”). Aquest fitxer s’haurà d’obrir de forma correcta de tal forma que no es perdi cap 

tipus d’informació. 

 

Seguidament un cop s’hagi satisfet aquest requeriment, es realitzarà una neteja de les 

paraules clau per a simplificar el seu posterior processat i es tractaran les paraules mitjançant 

les eines del preprocessament de NLP per a que més endavant se’ls hi proporcioni un 

significat. 

 

Per acabar, es construirà una estructura de dades en forma de diccionari per mostrar les 

paraules clau netes i el contingut de la informació proporcionada. 

 

A mesura que es vagin finalitzant els passos que s’han anat comentant, s’aniran realitzant les 

proves unitàries pertinents per a comprovar que tot funciona correctament. 

8.2. Disseny 

El disseny està inspirat en seguir la part de preprocessament de NLP el qual està dirigit al 

tractament previ de les dades. Aquesta inclou els apartats mostrats en el següent esquema: 
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Figura 15: Esquema iteració 1 

 

8.3. Implementació 

Aquest apartat estarà dividit en diferents parts per facilitar l’explicació dels passos realitzats 

per finalitzar aquesta iteració. 

8.3.1. Obertura del fitxer amb les dades 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, aquesta iteració primerament necessita que les dades 

que es proporcionen mitjançant un fitxer CSV siguin extretes i tractades correctament sense 

perdre cap mena d’informació. Per fer-ho s’ha fet ús de la llibreria pandas la qual ajudarà a 

obrir les dades en un millor format i més fàcils de tractar.  

 

A l’hora d’obrir el fitxer es van trobar problemes per llegir algunes línies del document. Aquest 

problema era causat per algunes línies que no estaven ben expressades en format CSV,  ja 

que les files de la columna keyword contenien diverses paraules separades per diferents 

signes de puntuació i no es trobaven entre cometes dobles cosa que causava problemes al 

moment d’obrir el document.  A continuació es mostra un exemple d’una línia incorrecta: 

 

https://vivo.invid.udl.cat/individual/UDL-00000467,"colonic 

metabolism, microbiome, polyphenols, phenol metabolism, ultra-

performance liquid chromatography mass spectrometry, wine, vino" 

 

Per solucionar aquest problema de forma temporal el que es va fer és obviar aquestes línies 

per així poder continuar treballant. Per fer-ho es va utilitzar el paràmetre error_bad_lines en 

el moment d’obrir el fitxer. 
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df = pd.read_csv(‘samples_researchers_publications-keywords.csv’, 

delimiter = ‘,’, error_bad_lines = False) 

 

Finalment per solucionar aquesta part es va obrir el fitxer i seguidament es van separar les 

dades dels “resource” i de les “keywords”. Per la part de la columna de “resource” es 

mantenia guardada en una variable i la part de les “keywords” es la que es va ficar entre 

cometes dobles. En el cas que la columna keyword contingués només una paraula, a 

l’utilitzar pandas per obrir el fitxer, les cometes serien obviades. En el cas en què contingui 

més d’una, apareixerà tot el contingut entre cometes.  

 

Aquesta modificació es va bolcar en un nou fitxer anomenat file-keywords-split.csv que és 

el que s’utilitza com a nou fitxer d’informació. 

 

8.3.2. Neteja de les paraules clau 

 

Quan ja es tenia la informació del fitxer disponible es podia observar que hi havia paraules 

que estaven en diferent format (majúscules, minúscules, espais en blanc de més ...) i per això 

es va crear una funció anomenada normalize() on es realitza tota aquesta neteja de les 

paraules clau.  

 

Un altre aspecte a tenir en compte un cop es podia tractar la informació, és que hi havien 

paraules clau repetides i per tant s'havien d'eliminar.  En la funció keywords_cleaner() es 

poden trobar dos procediments per a solucionar aquest problema. 

 

Primerament es va crear un dataframe on aquest obtindria les dades del fitxer file-keywords-

split.csv. En aquest dataframe es realitza el trencament de les dades que contenien més 

d’una dada en una mateixa columna per diferents signes de puntuació, per això hi ha una 

funció que s’encarrega de tractar aquesta part i s’anomena splitter(). Un cop es realitza 

aquesta fragmentació de les paraules, es torna a bolcar aquestes dades en el mateix fitxer 

per així finalment tindre preparada tota la informació per al seu posterior processat.  

 

 

Figura 16: Fitxer sense netejar 

Figura 17: Fitxer net 
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Finalment per a eliminar les paraules claus repetides en el fitxer es fica totes les paraules 

claus en una llista i es comprova que no hi hagi paraules repetides. Aquest pas servirà com 

ajuda per a poder processar les paraules amb més facilitat. 

 

8.3.3. Processament de les paraules clau  

 

Un cop ja es podia continuar amb el tractament de les dades, es va ser començar amb  la 

part de preprocessament de dades de NLP.   

 

En aquesta part no s’ha pogut seguir el model explicat en l’apartat 3.8, ja que el 

desenvolupament d’aquest projecte està enfocat a tractar únicament paraules que no tenen 

cap context que els hi pugui donar un significat dintre d’una oració. 

 

Un dels clars exemples és que les eines de stop-words, tokenització de les línies del text, 

la part de PoS, de NER i chunking  no han estat utilitzats, ja que com s’ha comentat no es 

disposava de text per a aquestes tècniques tinguessin una referència sobre el significat de la 

paraula. Per tant els únics apartats que s’han utilitzat per al tractament de les dades han sigut 

el stemmer i el lemmatizer.  

 

  

 

En primera instància es va pensar d’utilitzar el tokenizer per aquelles paraules compostes 

que es trobaven en el fitxer. Per paraules compostes s’entén que són paraules que estan 

formades per paraules simples, com per exemple com es pot trobar en el fitxer 

Researcher_06000001_keywords.csv: colaboración multidisciplinar.  

Si s’apliqués el tokenizer en aquestes paraules, el seu significat variaria i no s’identificaria a 

la paraula que es demanava originalment. 

 

Un dels grans problemes que es poden trobar en el NLP és el tractament del multillenguatge. 

En els fitxers CSV que es proporcionen es pot observar que hi ha paraules en diferents 

idiomes (siguin en català, castellà o anglès) i és un factor a tindre en compte, ja que per 

Figura 19: Exemple resultat stemmer Figura 18: Exemple resultat lemmatizer 
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utilitzar les eines de processament de llenguatge natural com stemmer i lemmatizer es 

necessiten diferents mòduls per a cada idioma. Com a solució el que es va fer és crear una 

funció anomenada language_keyword() on el seu objectiu és detectar l'idioma de cada 

paraula i d’aquesta forma poder utilitzar el mòdul corresponent per a cada eina. 

 

Durant la cerca dels mòduls que s'han d’utilitzar per a cada eina es va trobar que el català no 

era un idioma amb suport ni per part de spaCy pel lemmatizer ni per part de NLTK per al 

stemmer. Per sort, buscant mòduls específics per al català es va trobar un repositori a GitHub 

que proporcionava un model en català creat per un desenvolupador de la comunitat que 

estava inspirat en els mòduls que utilitzava spaCy per als altres idiomes. Aquest model només 

pot ser utilitzat per la part de lemmatizer. 

 

Els mòduls que s’han utilitzat per a fer el stemmer han sigut: 

● SnowballStemmer13 

 

Els mòduls que s’han utilitzat per a fer el lemmatizer han sigut: 

● en_core_web_sm14 

● es_core_news_sm15 

● ca_fasttext_wiki_md16 

8.3.4. Construcció de l'estructura final 

 

Quan ja es tenia tot el contingut desenvolupat, es va procedir a la construcció del diccionari 

final amb totes les dades. 

 

Aquest diccionari s’anomena d_key i està creat dintre d’un main on a més a més s’executa 

tots els processos de tractament de les paraules clau que s’ha anat explicant en aquesta 

iteració. 

 

El contingut d’aquest diccionari es genera en una funció anomenada process() on es crea tot 

l'esquelet del diccionari proporcionant tota la informació de cada paraula clau que s’ha anat 

explicant anteriorment.  

 

 
13 https://snowballstem.org/ 
14 https://github.com/explosion/spacy-models/releases/tag/en_core_web_sm-3.0.0 
15 https://github.com/explosion/spacy-models/releases/tag/es_core_news_sm-3.0.0 
16 https://github.com/ccoreilly/spacy-catala 

https://snowballstem.org/
https://github.com/explosion/spacy-models/releases/tag/en_core_web_sm-3.0.0
https://github.com/explosion/spacy-models/releases/tag/es_core_news_sm-3.0.0
https://github.com/ccoreilly/spacy-catala
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Per acabar aquesta iteració, es va observar que el temps de processament de cada paraula 

era molt alt i per tant es va decidir fer ús de multiprocessos per a reduir aquest temps. 

8.4. Resultats / Conclusions 

 

El resultat extret d’aquesta iteració ha estat per una part el correcte tractament dels fitxers 

proporcionats per a poder llegir correctament les dades contingudes per a posteriorment 

tractar-les mitjançant la neteja de dades i la part de preprocessament de dades de NLP. 

 

Per l’altra banda s’ha creat un nou fitxer anomenat file-keywords-split.csv on s’ha realitzat 

el bolcat amb les dades amb el correcte format de dades. Com a format de dades correcte 

s’entén a què hi hagi la columna resource els investigadors, i en la columna de keyword, 

una única paraula per a cada investigador. 

 

Finalment també s’ha obtingut una primera versió del diccionari d_key amb les paraules clau 

tractades, juntament amb la informació extreta per a cada una d’elles. 

 

 

Figura 20: Exemple resultat diccionari d_key (fitxer petit) 
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9. Iteració 2 

9.1. Requeriments / Especificació 

L’objectiu principal d’aquesta iteració és donar un significat a cada paraula per a preparar-les 

de cara a afegir-les dintre de la web semàntica. Per donar un significat a cada paraula 

primerament s’haurà d’obtenir una URI per cada una d’elles de forma que s’utilitzi com a nou 

identificador en cada investigador.  

 

Seguidament, una vegada obtingudes aquestes URI s’han de fer consultes mitjançant 

SPARQL, ja que la informació de les pàgines de DBpedia i Wikidata estan emmagatzemades 

en format RDF. Aquestes consultes es realitzen per tal d’obtenir la informació necessària per 

a cada paraula.  

 

Tota la informació resultant s’ha d’emmagatzemar dintre d'una estructura de dades. 

9.2. Disseny 

 
Figura 21: Esquema iteració 2 

9.3. Implementació 

Per començar aquesta iteració s’ha fet ús d’una part de codi proporcionada pel grup de 

recerca WESO de la Universitat d'Oviedo, el fitxer utilitzat s’anomena 

linking_entity_linking.py on la funció principal d’aquest és poder enllaçar les paraules de 

les quals es disposen amb entitats a Wikidata o DBpedia. 
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El codi utilitzat inicialment era dirigit a fer un ús general de les sol·licituds HTTP a les pàgines 

de Wikidata o DBpedia, per tant s'havia d'adaptar als requisits d’aquest projecte. El canvi més 

important ha estat el fet que les entitats tornessin com a  resultat les URI tant per DBpedia 

com per Wikidata de cada paraula perquè posteriorment puguin ser utilitzats. També cal 

destacar que en la classe de WikidataEntityLinker() s’ha tingut en compte l’idioma en què 

es troba cada paraula per generar la URL per cada una  d’elles. A més a més, s’ha observat 

que la cerca que es realitzava a Wikidata per cada paraula no era del tot precisa i com a 

mesura s’ha pres la decisió de crear un nou mètode anomenat pick_preferred() on s’agafen 

aquelles URI amb identificador més curt.  

 

Dintre de cada classe hi ha un mètode anomenat link_entities() que és on s’estableix la 

connexió per a cada pàgina web per obtenir les dades de cada paraula en format JSON. En 

aquest mètode de la classe DBpediaEntityLinker() hi ha una línia que és l’encarregada de 

decodificar les dades per llegir-les en format JSON. 

 

res_dict = json.loads(res.content) 

 

Es en aquest punt on es produeix de forma esporàdica un error que sorgeix per la 

sobrecàrrega de consultes que es produeixen en la pàgina web de DBpedia i deixa de retornar 

les dades correctament. L’error json.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 

column 1 (char 0) es produeix degut a que el contingut del JSON retornat és buit. 

 

 

Figura 22: Error produït en la decodificació de dades en DBpedia 

 

Aquest error apareix únicament quan es vol processar el fitxer gran samples_researchers 

_publications-keywords.csv ja que conté una gran quantitat de dades que al voler 

processar-les vàries vegades la pàgina deixa de retornar les dades correctament. 



44 
 

La informació obtinguda anteriorment s’ha afegit en la funció process() que com s’ha 

comentat anteriorment construeix la informació del diccionari d_key.  

 

Per continuar donant significat a les paraules clau, s’ha creat un fitxer nou anomenat 

compacting_keys.py  on es realitzen les consultes SPARQL a les API de DBpedia i Wikidata. 

Les consultes s’han realitzat amb l’objectiu d’obtenir els labels de cada keyword referents al 

nom i el llenguatge en diferents idiomes (català, castellà i anglès), perquè posteriorment 

puguin ser tractats juntament amb les keywords ja tractades. 

 

Per realitzar aquestes consultes s’ha fet ús dels anomenats agents d’usuari, ja que facilita 

la interacció entre l’usuari i el contingut web a consultar.  

 

 

 

L’ús d’aquest agent s’ha utilitzat principalment per prevenir el rebuig de la connexió entre el 

client i el servidor a l’hora de realitzar moltes i de manera seguida consultes als endpoint de 

les API de cada pàgina. En l’error es pot observar en la Figura 23 es mostra el rebuig en la 

connexió comentat anteriorment. 

 

 

Figura 23: Error de rebuig en la connexió a Wikidata 

 

Per finalitzar aquesta iteració s’ha creat un nou document CSV anomenat replace-keywords-

uri.csv on el seu contingut és l’identificador de cada professor (resource) i  les URI obtingudes 

mitjançant les consultes comentades anteriorment. 
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9.4. Resultats / Conclusions 

 

Els resultats d’aquesta iteració han sigut primerament la finalització del diccionari d_key 

afegint-hi les noves entrades a Wikidata i DBpedia per cada paraula clau corresponent. 

D’aquesta forma es podrà consultar més fàcilment la informació referent a cada paraula clau.  

 

 

Figura 24: Resultat exemple diccionari d_key amb noves dades (fitxer petit) 

 

Finalment mitjançant les URI obtingudes en el pas anterior, s’han pogut realitzar consultes 

SPARQL per obtenir els labels adients per així aconseguir les entitats adients per a cada 

paraula del nostre fitxer.  
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10. Iteració 3 

10.1. Requeriments / Especificació 

 

En aquesta iteració s’ha d’aconseguir que totes les dades siguin compactades per així 

relacionar les paraules clau que es passen inicialment i han estat tractades en les iteracions 

anteriors, juntament amb els labels obtinguts en les consultes realitzades a Wikidata i 

DBpedia. 

10.2. Disseny 

Aquest esquema representa els passos que s’han realitzat en cada una de les iteracions que 

s’han fet i que s’han explicat en les iteracions vistes anteriorment. En aquesta iteració només 

es tindrà en compte la part on es forma el cicle amb les keywords amb la seva estructura final 

i els labels obtinguts en les pàgines de DBpedia i Wikidata. 

A més a més s’han pres un conjunt de decisions de disseny per a obtenir millors resultats a 

l’hora de realitzar les queries a DBPedia i Wikidata. També s’ha modificat el contingut del 

diccionari d_key per tractar només amb les dades necessàries.   

 

 
Figura 25: Esquema iteració 3 
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10.3. Implementació 

 

La primera decisió de disseny que s’ha pres ha estat la modificació del contingut del diccionari 

d_key, on només es tindrà en compte el llenguatge de cada keyword, la seva lemmatització i 

les URI a DBpedia i Wikidata. S’ha decidit incloure només aquest contingut, ja que seran els 

únics que es tindran en compte a l’hora de comparar el resultat amb els labels obtinguts de 

les consultes a DBpedia i Wikidata. 

 

La segona i última modificació realitzada ha estat el canvi d'atribut a tractar per realitzar 

l’enllaç d’entitats a DBpedia i Wikidata, i és que ara en comptes de passar la paraula clau es 

fa ús del lemma obtingut de cada paraula per així obtenir un resultat més precís a l’hora de 

generar les URI per cada pàgina. 

 

Continuant amb aquesta iteració el primer que s’ha fet ha estat construir un diccionari nou 

anomenat com_keys on s’ha utilitzat com a clau del diccionari i per tant com a nou 

identificador de cada paraula la URI a DBpedia o Wikidata. Com a primera opció s’ha agafat 

la de DBpedia, i en cas que aquella paraula no el tingui s’ha agafat la de Wikidata. També hi 

ha casos on la paraula no ha estat enllaçada a cap de les dues URI i per tant s’ha utilitzat la 

mateixa com a clau. Com a valor del diccionari, inicialment contenia la keyword referenciada 

a la URI assignada juntament amb l'idioma que es troba. Finalment se li ha afegit els noms i 

els idiomes obtinguts de cada consulta realitzada en la segona iteració. Una vegada afegit tot 

el contingut al diccionari s’han fet les comprovacions necessàries perquè no hi hagi cap dels 

valors repetits.  

 

Per acabar aquesta iteració s’ha bolcat aquest diccionari en un nou fitxer CVS anomenat 

compacting_keys.csv. 
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10.4. Resultat / Conclusions 

 

Com a resultat d’aquesta operació s’ha obtingut un diccionari nou anomenat com_keys on 

es guarden totes les URI que fan referència a una keyword, juntament amb totes les seves 

traduccions en català, castellà i anglès. Aquesta informació ha estat bolcada en el fitxer 

anomenat compacting_keys.csv. 

 

 

Figura 26: Resultat exemple diccionari com_keys (fitxer petit) 
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11. Iteració 4 

11.1. Requeriments / Especificació 

 

L’objectiu d’aquesta iteració és acabar de fer més precisa la informació dels diccionaris per a 

que sigui preparada per a la seva serialització. Per fer-ho s’ha de millorar la neteja de les 

paraules clau, donar més precisió a l’hora de realitzar les peticions a les API de Wikidata o 

DBpedia i neteja en els mateixos diccionaris. 

11.2. Disseny 

Aquest disseny representa les modificacions realitzades sobre les iteracions anteriors fent 

que millori la qualitat del programa. 

 

Figura 27: Esquema iteració 4 

11.3. Implementació 

 

Per a millorar la neteja de les paraules el que s’ha fet primerament és en el tractament del 

fitxer amb les dades, s’eliminen totes aquelles paraules amb longitud inferior a 4, per així 

eliminar el màxim d’acrònims possibles. A més a més, s’ha modificat el contingut del mètode 

splitter() on a part de millorar la fragmentació per signes de puntuació, s’han tingut en compte 

eliminar totes aquelles paraules que es troben entre parèntesis, ja que en la gran part dels 

casos es tractava d’acrònims de les paraules.  
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Posteriorment, en el fitxer linking_entity_linking.py s’ha modificat el funcionament en el 

mètode pick_preferred() on per a cada resultat de cada paraula en format JSON s’han obviat 

aquelles entitats que fan referència a articles o a diaris per així obtenir un millor resultat en la 

URI obtinguda finalment. 

 

Un cop aconseguit uns millors resultats de les entitats per a cada paraula, en el diccionari 

com_keys on se situa aquest resultat, s’han eliminat totes aquelles paraules les quals no 

se’ls hi ha aconseguit proporcionar una URI com a identificador. També s’han eliminat del 

diccionari aquelles claus on el contingut d’aquestes només hi hagi un únic valor, cosa que 

significa que el contingut d’aquesta URI no és rellevant i no se li dona un significat concret a 

la paraula. 

 

Una altra modificació ha estat canviar la prioritat de l’URI en el diccionari com_keys on 

s’agafen en primera instància les URI referents a Wikidata, ja que les cerques són més 

precises i per tant en cas que hi hagi alguna keyword en diferent idioma, en assignar-li la 

mateixa URI, com la informació està continguda en diccionaris, aquesta s’eliminarà del 

diccionari. 

 

Finalment s’han canviat els agents d’usuari per uns que no siguin tan genèrics per a que 

siguin més clars en cas de qualsevol problema a l’hora de realitzar les consultes SPARQL. 

 

Per veure les millores dels resultats obtinguts per les modificacions comentades anteriorment, 

s’han creat dos mètodes diferents per a cada diccionari amb l’objectiu de mostrar les dades 

de forma numèrica per veure la informació que conté cada un d’ells.   

11.4. Resultat / Conclusions 

 

El resultat extret d’aquesta iteració ha estat la precisió de les cerques de les URI en Wikidata 

i la millora de qualitat de les paraules contingudes en el diccionari comp_keys, fent així que 

aquest no tingui contingut repetit. 

 

A continuació es pot veure els resultats extrets abans i després de les modificacions, 

aplicades en els dos fitxers de dades proporcionats. 
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11.4.1. Estadístiques fitxer gran 

  Diccionari d_key 

  Iteració 3 Iteració 4 

Paraules processades 14077 13794 

Conté dos URIs 4604 4020 

Conté una URI 6736 6470 

Conté zero URIs 2737 3304 

Temps de processat 03h:29m:23s 03h:12m:05s 
 

Taula 7: Resultats estadístiques diccionari d_key fitxer gran 

 

  Diccionari com_keys   

  Iteració 3 Iteració 4   

Paraules processades 11168 5860 Paraules processades 

Conté URI com a clau 8431 1303 Conté més de tres idiomes 

No conté URI com a clau 2737 2119 Conté tres idiomes 

- - 2438 Conté dos idiomes 

Temps de processat 01h:13m:00s 01h:27m:15s Temps de processat 
 

Taula 8: Resultats estadístiques diccionari com_keys fitxer gran 

11.4.2. Estadístiques fitxer petit 

 

                              

 
 

 

 

 

 

              

 

  Diccionari com_keys   

  Iteració 3 Iteració 4   

Paraules processades 101 66 Paraules processades 

Conté URI com a clau 54 21 Conté més de tres idiomes 

No conté URI com a clau 47 31 Conté tres idiomes 

- - 14 Conté dos idiomes 

Temps de processat 00h:00m:35s 00h:00m:35s Temps de processat 
 

Taula 10: Resultats estadístiques diccionari com_keys fitxer petit 

  Diccionari d_key 

  Iteració 3 Iteració 4 

Paraules processades 112 106 

Conté dos URIs 54 51 

Conté una URI 47 44 

Conté zero URIs 11 11 

Temps de processat 00h:01m:22s 00h:01m:42s 

Taula 9: Resultats estadístiques diccionari d_key fitxer petit 
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Com es pot observar tant en la Taula 8 com en la Taula 10, les dades a comparar en cada 

iteració són diferents, ja que en la iteració 3 es té en compte la precisió de quantes claus del 

diccionari es composen d’una URI i quantes no, cosa que en la iteració 4 totes aquelles claus 

que no contenen una URI no es consideren correctes i per tant s’eliminen. Per això en la 

iteració 4 es té en compte la precisió en la quantitat d’idiomes en que es troba la paraula clau, 

fent així que com més en tingui es pot assumir que s’han trobat uns resultats concloents per 

a cada paraula. 
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12. Iteració 5 

12.1. Requeriments / Especificació 

L’objectiu d’aquesta iteració és relacionar les dades obtingudes en els diccionaris i fitxers 

anteriorment mitjançant la normativa SKOS perquè mitjançant tripletes es preparin les dades 

per a integrar-les en la web semàntica. 

12.2. Disseny 

Aquest disseny representa l’objectiu d’aquesta iteració on com a finalitat es vol aconseguir un 

fitxer que contingui totes les dades construïdes en format de tripletes. 

 
Figura 28: Esquema iteració 5 

Esquema de les construccions de les dades en forma de tripletes. 

 

 

 

 
Figura 29: Esquema tripletes construïdes 
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12.3. Implementació 

 

Per realitzar aquesta iteració s’ha necessitat l'ús del diccionari comp_keys per obtenir la 

informació proporcionada a cada paraula i també s’ha fet ús del contingut del fitxer replace-

keywords-uri.csv el qual conté l'identificador de l’investigador, juntament amb l’URI 

associada a cada paraula clau. El contingut d’aquest fitxer s’ha bolcat sobre l'estructura de 

dades en forma de diccionari per al posterior processat. Aquest diccionari és l’anomenat 

researcher_terms.  

 

Un cop ja es tenen totes les dades preparades per al seu processat, s’ha creat un mètode 

anomenat serialization(). El propòsit d’aquest és enllaçar les dades dels diccionaris 

comentats anteriorment mitjançant tripletes de RDF. Per fer-ho primerament es fa ús dels 

anomenats Namespace els quals ajuden a abreujar les URI fent així que no s’hagin d'escriure 

cada vegada. El vocabulari que s’utilitza per a aquests namespaces són els de SKOS el qual 

ja bé definit per la llibreria urllib3 i el de VIVO el qual s’ha hagut de crear, ja que no existeix. 

 

A continuació, s’agafen totes les URI que representen una keyword i es crea una referència 

a la URI (correspon al subjecte de les tripletes). Un cop creada aquesta referència, es 

construeix una tripleta amb aquesta referència i el tipus en què es troba, que en el nostre cas 

és SKOS.concept el qual s’utilitza per definir tsaures o organitzar termes. Per cada keyword 

també es crea una tripleta amb el concepte que s’està tractant, el seu label i finalment l’idioma 

en què es troba i amb això s’aconsegueix emmagatzemar totes les labels referents a cada 

concepte. 

 

Finalment per associar l’investigador amb el seu concepte també es crea una nova tripleta, 

amb la referència a l’investigador i la referència al concepte associant-ho amb el namespace 

de VIVO creat anteriorment. 

12.4. Resultat / Conclusions 

El resultat d’aquesta iteració ha estat un fitxer anomenat researchers_reas.ttl amb el 

contingut de totes les tripletes de RDF relacionant investigadors amb les seves keywords. 

Amb aquest fitxer s’aconsegueix que totes aquestes dades es puguin integrar en la pàgina 

web de Rhizomer17.  

 
17 Rhizomer és una aplicació web que facilita la publicació i l’exploració de dades de la web 
semàntica i en particular de les dades enllaçades (Linked Data). Per veure més informació: 
https://rhizomik.net/rhizomer 

https://rhizomik.net/rhizomer
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13. Iteració 6 

13.1. Requeriments / Especificació 

L’objectiu d’aquesta iteració és millorar la qualitat de les definicions de les paraules clau i per 

tant precisant més en els resultats extrets en les consultes tant de DBpedia com de Wikidata. 

A més a més, també es pretén millorar una part de la serialització de les tripletes RDF per tal 

que associï un conjunt concret d’URIs amb el seu corresponent investigador. 

 

Totes aquestes dades han d’estar correctament processades i preparades per a que puguin 

ser penjades a la pàgina web de Rhizomer. 

13.2. Disseny 

 
Figura 30: Esquema iteració 6 

 

Pel que fa la part del disseny de la serialització de les dades, com només s’han modificat els 

diccionaris i no la forma de construir les tripletes RDF, s’ha continuat amb els dissenys tant 

de la Figura 28 i la Figura 29. 
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13.3. Implementació 

Abans de realitzar la modificació de les queries, s’han modificat els agents d’usuari per a que 

siguin més clarificadors i així no utilitzar identificadors tant genèrics com es feia abans. 

 

Un dels problemes que es troba en les definicions proporcionades en cada paraula clau es 

que moltes d’elles obtenien significats que provenen d’articles fent que no tinguin una definició 

del tot correcta, es per això, que la modificació de les queries ha estat encarada a obtenir el 

nom, el idioma i si és un article o no, per a que posteriorment totes aquelles paraules que 

estiguin referenciant a articles siguin  ignorades i es proporcioni un altra definició que s’adapti 

més al significat de la paraula.  Després d’aquest filtre, com s’explica en la segona iteració, 

es produeix la construcció del diccionari comp_keys, i és en aquest punt on a causa de 

l’aplicació d’aquest filtre moltes de les paraules han estat ignorades, ja que no s’ha trobat un 

significat concloent per elles. 

 

Tot hi que s’han millorat molt els resultats obtinguts, hi continuen havent paraules les quals 

fan referència a altres definicions, ja siguin, pel·lícules, grups de música, entre d’altres. El 

problema que hi ha en aquests casos és que són més difícils de controlar. 

 

Un aspecte a tenir en compte un cop modificades les queries, és que es produeix el següent 

error: HTTP Error 504 Gateway timeout.  

 

Figura 31: HTTP Error 504 Gateway timeout 

 

Aquest error apareix a l’hora de realitzar consultes al endpoint de DBpedia. L’error consisteix 

en que el servidor està actuant com a gateway o servidor proxy al estar utilitzant el endpoint 

per a realitzar les consultes i aquest no rep en el temps suficient la informació sol·licitada de 

la pàgina de DBpedia.  Per solucionar-ho només cal tornar a executar el codi, ja es probable 

que el servidor estigui rebent moltes consultes al mateix temps i no pugui gestionar-ne més. 
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Altrament, també s’han hagut de realitzar modificacions a l’estructura dels diccionaris 

comp_key i researcher_terms, ja que hi havia un conjunt d’URIs de DBpedia les quals a l’hora 

de serialitzar les tripletes RDF en un graf, aquestes no es llegien correctament i per tant no 

s’associaven al seu corresponent investigador i no s’afegeixen al graf.  

 

 

Figura 32:URIs de DBpedia amb problemes 

Per solucionar aquest problema bàsicament s’ha comprovat si aquesta URI al obtenir-se d’un 

fitxer conté cometes dobles (ja que al tindre una coma, CSV per defecte fica dobles cometes 

per a que no hi hagin errors en el fitxer) eliminar-les per a que a l’hora de construir les tripletes 

coincideixi l’URI del diccionari researcher_terms amb l’URI del diccionari comp_keys.  

 

En la serialització de les dades, un aspecte important que s’ha hagut de modificar ha estat el 

canvi de domini dels investigadors, ja que aquest ha estat actualitzat i en cas de no fer-ho les 

dades no es podrien llegir correctament en la pàgina de Rhizomer. 

 

Cal mencionar que degut a la gran quantitat de consultes llençades, es produeix un error el 

qual fa referencia a que es produeix un bloqueig a la pàgina de DBpedia Spotlight. Per intentar 

resoldre aquest problema s’han realitzat diferents proves, ja sigui provar d’utilitzar una IP 

diferent, aplicar un temporitzador entre consultes per a reduir així la càrrega al servidor de 

DBpedia o comprovant de controlar les excepcions al propi codi desenvolupat, però totes elles 

sense èxit. Tot hi així si s’executa el fitxer petit no es produeix cap error i tot el procés 

s’executa correctament. 
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13.4. Resultat / Conclusions 

Com a resultat d’aquesta iteració s’ha executat un millor filtre per a totes les paraules clau per 

a que tinguin una definició més ajustada al que li pertany. A causa d’aquesta modificació en 

les queries, s’ha produït una alentiment a l’hora de construir el diccionari com_keys, tal com 

es mostra en la Taula 12. 

 

  Diccionari d_key 

  Iteració 4 Iteració 6 

Paraules processades 13794 13541 

Conté dos URIs 4020 3933 

Conté una URI 6470 6322 

Conté zero URIs 3304 3286 

Temps de processat 03h:12m:05s 03h:07m:35s 
 

Taula 11: Resultats finals estadístiques diccionari d_key fitxer gran 

  Diccionari com_keys 

  Iteració 4 Iteració 6 

Paraules processades 5860 6408 

Conté més de tres idiomes 1303 1337 

Conté tres idiomes 2119 2648 

Conté dos idiomes 2438 2423 

Temps de processat 01h:27m:15s 01h:53m:10s 
 

Taula 12: Resultats finals estadístiques diccionari com_keys fitxer gran 

 

Els resultats de les taules anteriors pertanyen a les estadístiques extretes del fitxer gran, ja 

que aquestes dades són les que s’integraran en la pàgina de Rhizomer.  

 

Com es pot apreciar en la Taula 11 en la iteració 6 s’ha produït una reducció en les paraules 

totals que s’han processat, aquesta en comparació amb la iteració 4 ha suposat una reducció 

del temps de processament d’un 2,45%.  

 

En la Taula 12 en la iteració 6 es veu la millora de la quantitat de paraules que s’han pogut 

processar i és gràcies a les modificacions en les queries comentades anteriorment. Aquestes 

millores es detecten degut a que tant en les noves paraules que s’ha aconseguit processar 

com en les que ja ho estaven, les entitats tenen més de dos idiomes. Un exemple per veure 

la millora de la qualitat d’aquestes paraules obtingudes mitjançant la consulta és el següent:  
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• Iteració 4: http://www.wikidata.org/entity/Q5849500,"[{'keyword': 'materials', 

'language': 'en'}, {'keyword': 'tela', 'language': 'ca'}, {'keyword': 'cloth', 'language': 'en'}, 

{'keyword': 'tela', 'language': 'es'}]" 

 

• Iteració 6: http://www.wikidata.org/entity/Q214609,"[{'keyword': 'materials', 'language': 

'en'}, {'keyword': 'material', 'language': 'en'}, {'keyword': 'material', 'language': 'ca'}, 

{'keyword': 'material', 'language': 'es'}]"  

 

Com s’han recuperat més dades en el diccionari en la iteració 6, s’ha produït un alentiment 

en el temps de processat d’un 30% respecte a l’anterior iteració. 

 

Finalment, una vegada totes les dades han estat correctament processades i el graf de 

tripletes en RDF ha estat ben construït, s’ha carregat el fitxer amb aquesta informació a la 

pàgina web de Rhizomer. 

 

 
 

Figura 33: Visualització de les dades juntament amb les d'investigadors mitjançant Rhizomer 

 

Si s’accedeix a qualsevol investigador o article de recerca, com es mostra a la Figura 33, es 

mostra la faceta hasResearchArea que representa les relacions entre aquestes entitats i les 

paraules clau associades. Aquestes ja han estat enllaçades al termes corresponents en 

Wikidata o  DBpedia i per tant, gràcies a tractar-se de dades enllaçades (Linked Data) és 

possible recuperar més informació de cadascuna d’elles simplement recuperant la 

representació en RDF a partir de la URL corresponent, tal i com es mostra a la Figura 34. 
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Figura 34: Detall de les dades enllaçades recuperades per un àrea de recerca mitjançant Rhizomer 
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14. Conclusions 

 

El primer aspecte a remarcar és que s’han pogut assolir els dos objectius principals del 

projecte, on com a resultat s’ha obtingut el fitxer corresponent consolidant les paraules claus 

associades als investigadors objecte de l'estudi. 

 

Referent al primer objectiu del projecte, s'han processat i netejat totes les dades dels 

investigadors i les paraules clau associades a la seva recerca. Cal destacar tot el procés de 

tractament dels fitxers d’entrada per tal de no perdre informació rellevant que faci referència 

als investigadors. Amb les dades resultants del procés de neteja, s’ha aconseguit dur a terme 

una consolidació de les paraules clau a nivell semàntic, integrant les diferents variacions 

trobades, tant a nivell d'idioma com de derivacions (nombre, gènere, etc.), resultant en un graf 

que associa investigador a conceptes representatius de la seva recerca i aquests a les 

paraules clau. S'han fet servir identificadors de referència pels conceptes clau, provinents de 

Wikidata o DBPedia, que permeten la integració del resultat a la web semàntica. 

 

En la Taula 13 es pot veure com varien la quantitat de paraules clau diferents contingudes 

tant al fitxer inicial, al fitxer resultant del procés de neteja i finalment, el nombre de conceptes 

clau un cop integrades a nivell semàntic. 

 

Fitxer inicial Fitxer processament Dades finals generades 

- - 6.408 conceptes 

49.251 paraules claus 47.790 paraules claus 18.138 paraules clau 

 

Taula 13: Dades utilitzades en cada procediment 

 

El segon objectiu es completa gràcies a l’ús de les normes estàndard SKOS, que faciliten 

construir el graf on estan associades les paraules clau a través de conceptes als seus 

investigadors corresponents, fent així més fàcil la seva utilització amb eines capaces d'ingerir 

dades semàntiques que representin tesaures mitjançant SKOS. 

 

En definitiva, el projecte aconsegueix gestionar totes les dades per tal que puguin ser 

integrades en la web semàntica fent així que es pugui millorar el portal de cerca de la pàgina 

web de VIVO. 

 

 



62 
 

Les figures següents mostren un exemple de l’investigador Roberto García per veure la 

millora de les paraules claus associades a l’investigador. En la Figura 34 es veu com era el 

contingut anterior de les paraules associades a l’investigador i en la Figura 35 es mostra el 

nou contingut associat després de realitzar tot el procés de neteja i de processat de les 

paraules clau. 

 

 
Figura 35: Keywords investigador antigues 

 

 

Figura 36: Keywords investigador semàntiques 
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Cal esmentar que en la planificació inicial del projecte es plantejava que la finalització d’aquest 

es produís sobre el dia 18 de febrer. El fet que el treball s’hagi allargat uns mesos més tard 

ha estat degut a que s’ha cregut convenient realitzar certes modificacions explicades en la 

Iteració 6 per així obtenir uns millors resultats tant en definir els conceptes com en la integració 

d’aquests conceptes en el portal web de VIVO.  
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15. Treball Futur 

 

Pel que fa al futur del projecte, hi ha alguns aspectes que no s’han arribat a desenvolupar, 

afegir o modificar per manca de temps o recursos i al no considerar-se essencials per al 

correcte funcionament del projecte.  

 

Algunes idees que es poden desenvolupar per a millorar aquest projecte podrien ser: 

 

● Millorar el detector d’idiomes de cada paraula. Aquest aspecte ja està 

desenvolupat al codi i explicat en la primera iteració, però el problema està que hi ha 

algunes paraules que no les detecta en l'idioma que li correspon i l’assigna per defecte 

l’idioma en anglès, cosa que pot arribar a tindre un altre significat a l’hora de fer la 

cerca a DBpedia o Wikidata. 

 

● Afegir un corrector ortogràfic per a les paraules clau. En el projecte es pot trobar 

un mètode anomenat corrector_speller() on s’ha realitzat una petita implementació 

per fer-ho. En aquest s’ha utilitzat la llibreria hunspell, però per falta de compatibilitat 

amb la resta de llibreries utilitzades no s’ha continuat amb el desenvolupament. 

 

● Agrupar les paraules clau per hiperònims. Això ajudaria a englobar per conjunts 

les paraules que siguin del mateix tipus i realitzant així menys consultes i per tant 

disminuiria la quantitat de paraules a processar i el temps per processar cada paraula. 

 

● Millorar les consultes SPARQL perquè filtrin millor les entitats de cada paraula clau, 

ja que com s’ha comentat encara es poden trobar casos on els significats d’algunes 

paraules no són del tot precisos. 
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