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Resum  

Les eines que permeten fer un resum automàtic d’un esdeveniment o d’un hashtag concret 

de Twitter, a temps real, encara no estan desenvolupades a la perfecció. En aquest treball de 

fi de grau he implementat un algoritme que associa un valor de rellevància a cada tweet 

basat en una mitjana de similitud entre tweets. 

 

Pel desenvolupament del treball he hagut de programar un algoritme que sigui capaç 

d’identificar els tweets més rellevants dins d'un corpus de tweets que han estat seleccionats 

amb un hashtag concret. A part, també he fet servir una altra eina que ja existeix per al 

tractat de textos anomenat GATE, juntament amb el SUMMA-plugin, que permet treure els 

tweets rellevants basat en el mètode del centroide, que s’aplica en un resum de múltiples 

documents, i així, poder avaluar quin dels dos és més efectiu. 

 

Per a l’avaluació dels dos mètodes, he preguntat als usuaris quin dels dos obté millors 

resultats avaluant els tweets més rellevants escollits per cada mètode en una escala del 1 al 

5. A partir d'això, he pogut veure que en funció del tema escollit uns usuaris trobaven 

millor el resum fet pel GATE-SUMMA i els altres trobaven que era millor l’algoritme 

implementat. 

També he creat una aplicació en què hi he integrat els dos algoritmes, i en què donat un 

hashtag produeix el resum dels tweets associats a aquest hashtag. 

 

Abstract  

There is an increasing interest in algorithms and tools to summarize social media content 

such as sets of microblogs associated to a given hashtag. In this project I have used two 

different summarization algorithms that represent tweets as vectors of terms and weights 

and score based them based on a similarity measure. 

The algorithms take a set of tweets associated to a hashtag as input and select the n most 

relevant tweets. 
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One of the algorithms is a centroid-based summarization algorithm distributed with the 

SUMMA library which was adapted to summarize tweets. 

I have carried out an evaluation of the two algorithms asking users to rate in a scale of 1 

(worst) to 5 (best) the output of the summarizers. 

 

The algorithms have been integrated in a simple application that given a hashtag produced 

the summary of the tweets associated to that hashtag. 
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Prefaci 

Vaig escollir fer aquest Treball de Fi de Grau perquè el tema de tractat de textos, i temes 

relacionats amb la lingüística els hem vist en vàries assignatures i sempre m’ha semblat que 

és un tema interessant. 

En assignatures com Aplicacions Intel·ligents per la Web, Tecnologies de la Informació, o 

Computació Intel·ligent i Llenguatge Natural, hem realitzat diverses pràctiques que 

consistien en trobar els pesos de paraules, fer resums, trobar la rellevància de frases i van 

ser unes pràctiques que em motivaven a fer-les, i a fer-les bé. També a l’assignatura de 

Desenvolupament d’Aplicacions Distribuïdes vam realitzar crides Rest i Jason que m’han 

servit per a aquest treball. 

Els objectius que m’he marcat per a aquest  treball són veure en quin estat es troben les 

eines que hi ha per resumir textos, en concret l’eina GATE amb el SUMMA, veure també 

algun dels diferents algoritmes que serveixen per trobar la rellevància de paraules i frases 

en un text, i finalment poder implementar un d’aquests algoritmes i veure els resultats que 

n’obtinc. 

Un altre objectiu marcat és que si tinc èxit amb els anteriors, voldria poder crear una 

aplicació web, que es pogués posar un hashtag concret i que escollint algun dels algoritmes 

mencionats et tragués un resum generat automàticament. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El ràpid avanç en les tecnologies  de la informació i les infraestructures de telecomunicació 

han ajudat a constituir el que avui en dia coneixem com la Societat  de la informació. 

Un dels grans canvis que ha experimentat aquesta societat en els últims anys, i que ha sigut 

de gran importància, han set la gran presència de les xarxes socials. Pràcticament tothom té 

avui en dia una conta de Twitter o Facebook, i es comunica amb el seu smartphone amb 

tothom i constantment. 

Concretament la xarxa social de Twitter 
12

 permet expressar amb només 140 caràcters, una 

opinió, una noticia, un esdeveniment esportiu, i ha permès apropar  les fans als seus ídols 

com és el cas del famós pilot de motos, Jorge Lorenzo, que és molt actiu a Twitter i li 

agrada respondre el que els seus fans li pregunten. 

 Gràcies als hashtags i els trending tòpics, un pot saber amb una mirada ràpida al seu 

compte de twitter, què i a on estan passant coses importants. Pot ser que sigui complicat 

arribar entendre completament que està passant quan es llegeixen tweets d’un hashtag 

concret. Per això eines de resum poden fer un gran servei. Emprant tècniques de resum de 

temes o notícies que actualment hi ha per internet, també es poden resumir tweets. És 

evident que un resum de un tweet, que són 140 caràcters, és quelcom difícil de fer, per tant 

el que es busca és seleccionar els tweets més importants, o que tenen més rellevància sobre 

un tema, i fer-ne un escrit. D’aquesta manera posant només un hashtag s’obté un resum 

sobre el tema. 

Twitter va començar l’any 2006 i ha tingut un creixement exponencial impressionant. 

Segons la web
3
 hi ha 883 milions de contes registrades, però d’aquestes només n’hi ha 251 

milions d’actives cada mes. Es generen prop de 58 milions de tweets cada dia dels quals 

3.6% són sobre trending tòpics actuals o noticies importants. Pels usuaris si volen trobar 

informació sobre un hashtag concret poden utilitzar la interfície que ofereix la web, o la 

API 1.1 de Twitter i fer una cerca. El problema és que ens retorna els tweets per ordre 

                                                             
1
 https://discover.twitter.com/ 

2
 http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter 

3
 http://www.businessinsider.com/twitter-total-registered-users-v-monthly-active-users-2013-11 
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d’antiguitat, els més nous primer, i no per ordre d’importància. I l’usuari ha de buscar ell 

mateix per a saber que esta passant. L’objectiu del tweet summarizing és automatitzar 

aquest procés. 

La recerca tal i com esta avui en dia, va bé per a esdeveniments com poden ser un 

terratrèmol (Sakaki 2009) o un atemptat, però si el que està passant té un estructura 

definida, o que segueix una línia temporal, el que als usuaris voldrien seria poder llegir un 

resum de tot el que ha estat passant fins aleshores. Per exemple en un partit de futbol els 

tweets mes recents segurament estaran repetint informació, i els usuaris volen saber que ha 

passat durant el partit no només qui ha marcat l’últim gol. 

Gràcies a aquest problema hi ha hagut molts treballs que s’han dedicat a buscar una eina 

per resumir tweets que funcioni per rellevància i no seguint una línia temporal. Hi ha molts 

algoritmes diferents que busquen tweets per rellevància.  

Per a poder estudiar com es calcula la rellevància de tweets, he implementat l’algoritme 

Summ All Text que es troba en el paper Event Summarization Algorithmsfor using 

Twitter (Chakrabarti & Punera 2010). 
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2. ESTAT DE L’ART 

2.1 Introducció 

L’estat de l’art actual en aquesta matèria es troba en una fase molt primitiva encara. A 

continuació explico en quin moment ens trobem, i els inicis. Quan van aparèixer els primers 

blogs d’internet ja hi van haver estudis que buscaven com poder resumir les entrades dels 

blogs i els comentaris  que la gent hi deixava. I he comentat dos papers que fan referència 

al Blog Summarization. Més endavant quan va aparèixer Twitter, que també és un blog 

limitat a 140 caràcters, la visió de les eines de resum va haver de canviar. 

La informació que hi ha a Twitter és molt gran, i és una informació dinàmica, canvia 

constantment. De moment el resum de textos d’informació dinàmica funciona amb la 

relació de paraules de la query (consulta) amb els tweets més recents. També he comentat 

diversos treballs que hi ha hagut en relació al resum de temes mitjançant Twitter. 

2.2 Blog Summarization 

(Zhou & Hovy 2004) En aquest paper explica que l’art de resumir textos ha sigut una àrea 

de recerca i interès des dels anys 60. La definició que hi donen és que amb una petita part o 

uns quants segments d’un text llarg original, es pot donar la informació necessària i 

rellevant. 

En aquest paper discuteixen diferents mètodes de resum de discussions online i de resum de 

blogs d’internet, com també quins mètodes hi ha, i han fet servir per a avaluar la qualitat 

dels resums. 

En relació a les discussions online, comenten que és un gènere difícil de resumir, degut a 

que molt sovint és una conversa entre vàries persones i ho aproximen a un intercanvi d’e-

mails, a on ja existeix un sistema que crea una visió externa, per a prendre decisions en un 

intercanvi d’e-mails (Wan and McKeown, 2004) conjuntament amb un sistema que permet 

detectar el quid de la discussió (Galley et al, 2004). 

El tema de resum de blogs personals online, la informació que hi ha és diferent. Moltes 

vegades una persona fa una entrada a un blog, i no contesta mai els comentaris dels altres, o 

a vegades penjar URL amb informació relacionada amb el que està explicant, i (Zhou & 

Hovy 2004) es qüestionen si el que explica és un resum ja de l’enllaç penjat. 
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Tenint en compte això, (Zhou & Hovy 2004) han emprat un algoritme (Marcu, 1999), que 

produeix extractes donades tuples amb molta similitud semàntica. Van modelar aquest 

algoritme, assumint que el blog conté informació sobre l’enllaç que hi ha relacionat, i 

esborraven les frases que no tenien relació amb els enllaços, d’aquesta manera obtenien 

menys frases que contenien la informació de l’enllaç penjat. 

Per avaluar els resums, han emprat la següent tècnica que consistia en comparar la 

superposició de resums fets per participants i els resums fets automàticament, hi ho han fet 

sobre dues bases diferents, un de més simple i un de més complex. Tot i això veuen que 

l’avaluació de resums és una àrea que li falta molta investigació, ja que fins aleshores la 

majoria d’avaluacions es feien manualment, i això comportava a que els resultats no fossin 

del tot correctes, ja que les persones depenen molt del seu entorn per a avaluar. Un dels 

primers mètodes d’avaluació automàtica va ser el ROUGE (Lin and Hovy, 2003). 

En un altre paper (Hu et al. 2007), també tracten les entrades als blogs d’internet i els 

comentaris dels usuaris que hi ha, i la seva feina es basa en fer resums utilitzant aquests 

comentaris. La tasca realitzada va ser extreure informació representativa del post, fent 

servir informació que es trobava en els comentaris. Per a fer-ho, van dividir el problema en 

tres punts. El primer era detectar frases, dels comentaris, després trobar el pes d’aquestes 

paraules i frases, i l’últim seleccionar les frases adequades. Per a trobar les paraules 

representatives van mesurar, la freqüència dels comentaris, la freqüència de termes i el 

ReQuT, que mesura la importància d’una paraula des del punt de vista del Reader, 

Quotation i Topic. 

Amb el model ReQuT, obtenien la rellevància d’una paraula, empraven el mètode Density-

based selection (DBS), per a donar un rànquing a les frases fent servir els pesos de les 

paraules, i tractan les paraules que apareixien en els comentaris com a paraules clau i la 

resta com a no-clau. I el seu SUMMAtion-based selection (SBS), dóna un resultat més 

representatiu a una frase si aquesta té mes paraules representatives. 

Per avaluar la seva feina van fer servir estudiant d’enginyeria informàtica per tal de que 

seleccionessin frases de posts i comparar-los, entre altres mètodes, i van observar que, una 
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persona no entén millor una entrada de blog per més que llegeixi els comentaris que hi ha 

associats. 

2.3 Tweet Summarization 

Un dels papers en treballar el resum de tweets, mitjançant l’algoritme Phrase 

Reinforcement (Sharifi et al 2010), de (Judd & Kalita 2013). Aquest algoritme busca un 

número concret de tweets sobre un tema i genera un graf de paraules, amb un node arrel 

que conté la frase del tòpic buscat. Mostra com les paraules ocorren abans i després de la 

frase principal. Per fer-ho genera un sub-arbre per l’esquerra i un per la dreta i un cop 

n’obté els pesos de cada node i genera el resum agafant les paraules amb els comptadors 

més alts. 

Un dels primers treballs per detectar esdeveniments que estaven passant, com terratrèmols 

va ser de (Sakaki 2009). Per a detectar esdeveniments es basaven en què fossin 

esdeveniments en els quals moltes persones n’haguessin pogut formar part i que hagués 

tingut influència a la seva vida diària. Per a fer-ho utilitzen dos  models, Temporal model i  

Spatial model. Fent un creuament entre aquests dos models es poden trobar esdeveniments i 

la seva localització. 

 

(Sharifi et al. 2010) van fer un algoritme en el qual agafava un trending, o una frase 

especificada per l’usuari, i recull un gran numero de posts que tinguin la frase o tòpic i en 

treu un resum automàticament relacionats amb el tema. També implementant l’algoritme 

Phrase Reinforcement. El que es plantejaven com a treball futur és fer la cerca per tal de 

treure resums de temes a temps real i poder crear un diari automàtic de temps real. 

En el treball fet per (Inouye & Kalita 2011), mostren una comparació entre set diferents 

algoritmes per  resumir de tweets. El primer el Random SUMMArizer Hybrid TF-IDF 

algoritme, és el que van fer servir de base. El segon que han emprat, Most Recent 

SUMMArizer, escull els k tweets més recents, i equival a agafar la primera part de una 

noticia. El SumBasic utilitza probabilitats per a cada paraula per a trobar els millors k 

tweets. Conceptualment és senzill i només depèn de les paraules del mateix tweet. Un altre 

utilitzat és el de MEAD, que és conegut per la seva flexibilitat i és extensible a resums de 
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varis documents. Un altre algoritme comparat va ser el LexRank que és basa en un mètode 

gràfic. I per últim el TextRank que utilitza el PageRank algorithm i ofereix un gràfic amb 

molta més informació que no el LexRank. La seva conclusió, segons la seva forma 

d’avaluació, va ser que els algoritme senzills Hybrid TF-IDF i SumBasic donaven millors 

resultats. 

(Harabagiu & Hickl 2011), van fer un mètode  conegut com a microblog Summarization 

que té com a objectiu sintetitzar posts de diferents usuaris d’una forma que sigui fàcil 

d’entendre pels humans.  Seguint (Huang and Mitchell, 2006), veuen les dades extretes de 

microblog com a un model generatiu. Que combina dos tipus de modes de rellevància, la 

coherència i la cobertura. 

A vegades hi ha trending tòpics que no es sap que són, unes inicials, o d’un esdeveniment 

esportiu que només coneixen els seguidors implicats. Però tot i així surt a la llista de 

trending topis de Twitter per això (Liu et al. 2011) van proposar que seria ideal que hi 

pogués haver un petit resum de cada tòpic per així l’usuari no haver de buscar entre els 

milers de tweets que hi  fan referència per a poder-ho entendre. Liu et al, van utilitzar un 

mètode basat en fonts d’informació més riques, com contingut online enllaçat al tweet i el 

mateix tweet.   

(Chakrabarti & Punera 2010) van publicar un treball dedicat al resum de partits de futbol 

americà. Van veure que amb algoritmes com (Sakaki et al 2010), que s’utilitzava per a 

trobar terratrèmols o esdeveniments que no seguien una estructura definida com pot ser un 

partit de futbol amb un principi, partit i final, i als usuaris els hi agradaria poder tenir un 

resum del què ha passat fins a cert punt del partit, i que fos a temps real. Amb el seu 

algoritme SummHMM van poder demostrar que sortien uns resums precisos i acurats. En 

un futur volen aplicar el SummHMM en esdeveniments com festivals o concerts. 

Un dels últims treballs fets (Shen et al. 2013) s’investiga sobre com fer resums de sub-

esdeveniments dins un flux de tweets. És a dir seria com fer un zoom-in cap a dins el tweet. 

Si en un partit de bàsquet de la NBA noms com Lebron James o Kobe Bryan atreuen molt 

més que no altres coses que també passen, en aquesta publicació aconsegueixen que la resta 

que no sembla important, també estigui inclosa en el resum. 
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3. ALGORITME IMPLEMENTAT 

3.1Introducció 

L’algoritme que he implementat per a poder trobar els tweets mes rellevants d’un conjunt 

de tweets que parlin del mateix tema, és el de SUMMAllText del paper Event 

Summarization Algorithms for using Twitter, (Chakrabarti & Punera 2010). 

Concretament aquest paper té tres algoritmes diferents. Fan servir el SUMMAllText com a 

algoritme base i després hi fan variacions per a trobar un algoritme que sigui capaç de 

resumir un esdeveniment a temps real mitjançant tweets.  

3.2 Pseudocodi 

A la figura 1 es mostra el pseudocodi de l’algoritme 

         

Algorithm 1 SUMMAllText 

Input: Corpus de tweets Z, paraules i vocabulari dels tweets V, número de tweets desitjats n 

Output: Conjunt de tweets rellevants T 

                     

       ( )       (     )   

        

            

     ( )   ∑  
   

      (     ) 

        

                                   

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Pseudocodi Algoritme 
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3.3 Explicació i Implementació de l’algoritme 

Aquest algoritme considera cada tweet com a un sol document i després aplica un mètode 

per resumir a tot el corpus. 

Per a cada tweet calculem el seu vector        (   )4
.  

TF és la freqüència de terme, en anglès Term Frequency, i és quantes vegades apareix una 

paraula W en un document, aquest cas un tweet, concret: 

  (   )  
 (   )

      (   )     
 

f: és la freqüència d’un terme concret, en un document concret 

t: és un terme concret, una paraula. 

d: és un document, tweet. 

w: són les paraules que pertanyen a un document concret. 

La fórmula anterior normalitza la freqüència pel total de paraules que conté el document, en 

el meu cas no ho he aplicat, ja que documents amb poques paraules com són els tweets no 

és molt rellevant. Jo he calculat el que es coneix com a freqüència bruta, directament 

quantes vegades apareix t al document d. 

  (   )   (   ) 

IDF és la freqüència inversa de document, és a dir, és un número per establir si el terme és 

comú o no, a la col·lecció de documents. Per a calcular-la s’ha dividir el número total de 

documents entre el número de documents que contenen el terme, i aplicar el logaritme a 

aquest quocient. 

   (   )     
| |

|         |
 

|D|: és el número de documents de la col·lecció. 

          : Número de documents a on apareix el terme t. 

                                                             
4
 Baeza-Yates and Ribeiro Neto 1999 
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En el meu cas, al tenir corpus de només 300 tweets, sobre un mateix tema, em trobava que 

els resultats que obtenia eren poc rellevants, necessitava molts més documents per a saber 

si un terme era comú o no, i vaig fer un càlcul del IDF de dues maneres diferents. 

El primer que vaig fer va ser utilitzar una taula amb moltes paraules i cada una amb el seu 

valor IDF ja calculat, que em va proporcionar el tutor d’aquest treball. Aquesta taula va ser 

extreta del corpus Ancora que esta calculada sobre un total de 1298 documents, i també ens 

diu cada paraula a quants documents existeix, al a figura 2 mostro un fragment de la taula: 

 

La segona manera que vaig trobar de calcular els IDF de les paraules va ser creant la meva 

pròpia taula. Per fer-ho vaig agafar tots els corpus de diferents temes que tenia recol·lectats, 

aproximadament 2000 tweets, i vaig generar una taula que tenia el mateix format que la 

d’Ancora, i així m’assegurava també que totes les paraules que hi havia als meus tweets 

tenien un IDF assignat. 

Tots els resultats presentats en aquest treball els vaig fer emprant la taula generada per a mi. 

El següent pas a fer era el càlcul del TF*IDF que simplement necessitava fer una 

multiplicació per a cada paraula del tweet, del seu TF amb l’IDF que indiqués la taula. 

     (     )    (   )     (   ) 

Figura 2 – Fragment Taula Ancora 
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Amb el TF*IDF, sempre és major o igual a 0 i podem saber si un terme apareix a molts 

documents. Quan és que si, el TF*IDF s’aproxima a 0, degut al valor logarítmic que hi ha 

en el càlcul del IDF, que s’aproxima a 1. 

Un cop tenim el TF*IDF de cada paraula de cada tweet, podem comparar els vectors de text 

entre ells. Per a fer-ho utilitzem el càlcul del cosinus. 

Per al càlcul del cosinus es fa servir la formula que es mostra a continuació: 

              ( )  
   

‖ ‖ ‖ ‖
 

    
       

√     
 

(  )  √     
 

(  ) 
 

D’entre tots els tweets que hi ha el meu corpus i els seus respectius TF*IDF, els vaig 

comparant un a un, tots ells. En el cas de la fórmula anterior A és un vector d’un tweet 

concret i B d’un altre. 

Quan es fa el numerador, el producte escalar entre dos vectors, si una paraula del tweet A, 

no es troba en el tweet B, se li suma un 0. Quan la paraula es troba tan a A com a B, es 

sumen els valors. 

Pel denominador, que és una multiplicació de les magnituds dels dos vectors si que es tenen 

en compte totes les paraules de cada tweet, sense cap excepció. 

Cada resultat que obtinc amb el càlcul de la similitud entre dos vectors, els guardo en una 

matriu de mida MxM, on M és el número de tweets totals que hi ha en el meu corpus. 

 

 

 

 

D’aquesta manera la posició (1,2), serà el resultat de la semblança entre dos vectors o 

tweets, concretament entre el tweet1 i el tweet2. 

Un cop obtinguda la matriu sumem cada línia, i així obtenim la rellevància del tweet. 

 
         

   
         

 

 

 

 ∑     

 

   

 ∑     
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Quan tenim les rellevàncies guardades en una estructura de dades, escullo un percentatge 

del total dels tweets que hi ha guardats, per ordre de rellevància. Els tweets amb una 

rellevància més alta estaran segur dins aquest percentatge. 

D’aquest percentatge de tweets que he recuperat, faig un tria perquè no siguin iguals, i ho 

faig comparant la rellevància que té cada un. Si n’hi ha dos d’iguals en descarto un. Els que 

no queden descartats, miro que el valor del cosinus entre tots ells siguin diferents a 0.5. És a 

dir, dels tweets recuperats amb més rellevància i tots diferents entre ells, faig una 

comparació utilitzant el valor de la matriu que es correspon. Si entre els tweets finals hi ha 

el tweet 7 i el 15, doncs miraré que la posició (7,15) o (15,7) de la matriu, tingui un valor 

inferior a 0.5. 

He escollit el llindar de 0.5 perquè així m’asseguro que dos tweets seran bastant diferents 

entre ells. Com més a prop de 1 es troba el cosinus de dos tweets, més iguals són. 

Amb aquesta comparació final asseguro que no tinc dos tweets que són pràcticament iguals 

en el meu resum i que no aporten informació addicional. 

3.4 Exemple 

A la figura 3 mostro un exemple d’un corpus de 5 tweet. Són els 5 primers tweets que tinc 

amb la cerca de Diàleg Mas. 

Tweet01: @knysrb - El diàleg que en Mas demana a Madrid i a l'oligarquia, es redueix 

 a un canó de so quan hi ha conflictes socials a Catalunya. 

 

Tweet02: @oraclecatradio - Creieu que hi ha una escletxa de diàleg amb Rajoy,  

si Mas presenta una proposta d'autogovern , com ha dit aquest... http://t.co/QMjTS0LrlI 

 

Tweet03: @imbernad88 - @Migdia8tv els empresaris volen diàleg pero mai han anat 

 amb el Sr. Mas a la Moncloa. 

 

Tweet04: @LaVanguardiaCAT - "Es repeteix tantes vegades la paraula diàleg en presència 

 de Mas, i tan poques al seu interlocutor" http://t.co/1Ome19uzxJ @jordibarbeta 

 

Tweet05: @PPCatalunya - .@AliciaSCamacho: "Mas parla molt de diàleg però no  

presenta cap proposta viable de millora del nostre marc d'autogovern" #FòrumEuropa 
 

Figura 3 – Exemple Corpus 
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Els tweets per a l’exemple són molt senzills, m’han servit per anar comprovant que els 

resultats que em donaven mitjançant l’ordinador eren els que em donaven calculats 

manualment. 

L’arbre TF que em queda és el que es mostra a la figura 4: 

 

 

 

 

 

 

 

El TF*IDF és el següent: 

 

Pel càlcul del IDF he utilitzat la taula que genero jo, sobre uns 2800 documents. Veure 

figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{dialeg=1.0, mas=1.0, demana=1.0, madrid=1.0, oligarquia=1.0, redueix=1.0, 

 cano=1.0, so=1.0, conflictes=1.0, socials=1.0, catalunya=1.0}  

 

{creieu=1.0, escletxa=1.0, dialeg=1.0, rajoy=1.0, mas=1.0, presenta=1.0,  

proposta=1.0, autogovern=1.0, dit=1.0} 

 

{empresaris=1.0, volen=1.0, dialeg=1.0, pero=1.0, anat=1.0, sr=1.0, mas=1.0,  

moncloa=1.0} 

 

{repeteix=1.0, vegades=1.0, paraula=1.0, dialeg=1.0, presencia=1.0, mas=1.0,  

al=1.0, interlocutor=1.0} 

 

{mas=1.0, parla=1.0, dialeg=1.0, pero=1.0, presenta=1.0, proposta=1.0,  

viable=1.0, millora=1.0, del=1.0, marc=1.0, autogovern=1.0, forumeuropa=1.0} 
 

{dialeg=6.63036, mas=5.24041, demana=9.48834, madrid=6.40088, 

oligarquia=11.48834, redueix=11.48834, cano=10.48834, so=9.16641, 

conflictes=11.48834, socials=9.90338, catalunya=4.16641} 

 

{creieu=9.16641, escletxa=10.48834, dialeg=6.63036, rajoy=6.48834, mas=5.24041, 

presenta=9.90338, proposta=8.48834, autogovern=10.48834, dit=7.24041} 

 

{empresaris=8.90338, volen=7.58145, dialeg=6.63036, pero=4.96478, anat=9.48834, 

sr=7.90338, mas=5.24041, moncloa=11.48834} 

 

{repeteix=10.48834, vegades=9.48834, paraula=9.90338, dialeg=6.63036, 

presencia=11.48834, mas=5.24041, al=3.23095, interlocutor=10.48834} 

 

{mas=5.24041, parla=8.68099, dialeg=6.63036, pero=4.96478, presenta=9.90338, 

proposta=8.48834, viable=11.48834, millora=11.48834, del=3.03713, marc=8.90338, 

autogovern=10.48834, forumeuropa=11.48834} 

 

Figura 4 – Exemple TF 

Figura 5 – Exemple TF*IDF 
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Si en alguna paraula de l’arbre TF*IDF fos un número natural, seria perquè a la taula IDF 

que he utilitzat no hi ha la paraula en qüestió. 

En aquest cas no n’hi ha cap ja que, aquests 5 tweets emprats per a l’exemple formen part  

dels 2800 documents que he utilitzat per al  càlcul de la meva taula IDF. 

La matriu que obtinc és la de la figura 6, on la primera línia correspon al tweet01, la segona 

al tweet02 i així successivament fins al tweet05, a la línia 5: 

 

 

 

 

 

 

I el resultat final sumant cada línia de la matriu tinc, veure figura 7:  

 

 

 

 

 

 

D’aquesta manera ser que el tweet més rellevant és el tweet02, seguit del tweet05, després 

tweet03 i tweet04, i últim el tweet01.   

En aquest exemple em tornaria tots els tweets que hi havia a la carpeta de prova perquè cap 

dels cosinus que hi ha calculats a la matriu no supera el llindar de 0.5 que havia establert. 

Tot i que els dos primers, tal com podem veure el cosinus obtingut es de 0.45, el que 

significa és que entre ells hi ha certa semblança. Si llegim els dos tweets veiem que hi ha 

tweet01.txt=0.37044 

tweet02.txt=0.78519 

tweet03.txt=0.49233000000000005  

tweet04.txt=0.42777999999999994 

 tweet05.txt=0.76334 

 

 

Figura 6 – Exemple Matriu 

Figura 7 – Resultat Final 
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paraules com proposta, autogovern, diàleg, Mas, presenta, que són comunes a tots dos 

tweets. 

 

 

 

 

 

En cas d’haver fet servir un exemple amb més tweets, els resultats haurien sigut diferents, 

ja que aquestes paraules haurien tingut molt pes dins el conjunt de 300 tweets que tinc 

recol·lectats sobre aquest tema. 

Tweet02: @oraclecatradio - Creieu que hi ha una escletxa de diàleg amb Rajoy, si Mas 

presenta una proposta d'autogovern , com ha dit aquest... http://t.co/QMjTS0LrlI 

 

Tweet05: @PPCatalunya - .@AliciaSCamacho: "Mas parla molt de diàleg però no 

presenta cap proposta viable de millora del nostre marc d'autogovern" #FòrumEuropa 

 
Figura 8 
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4. RECOL·LECTA DE DADES 

Per a poder aplicar l’algoritme anterior i obtenir uns resultats per a analitzar, em va fer falta 

fer una recol·lecta de tweets. Per això vaig crear una aplicació Java que utilitzava crides a la 

API de Twitter versió 1.1 amb la llibreria twitter4j
5
 i em tornava fins a 100 tweets per 

tema. On cada tweet anava guarda’t en un document de text, de forma individual, per a 

poder fer l’anàlisi corresponent. 

Més endavant vaig modificar el programa perquè les crides fossin de fins a 300 tweets per 

tema, i podia fer fins a 1000 crides a la API per hora.  

Per a poder començar a fer servir la API de Twitter, fa falta crear una aplicació per tal 

d’obtenir les claus secretes per a tenir-hi accés. 

Des de la pàgina web
6
, es pot crear aquesta aplicació i obtenir-hi les claus que s’han de 

posar a la teva aplicació per a poder fer anar la API. 

Gràcies  a la llibreria twitter4j , fer les crides REST és un procés molt senzill  en el qual 

només fa falta crear una instància Twitter, posar les acreditacions corresponents, i fer la 

query que  es vol, dins  d’un bucle. A les figures 9 i 9.1 es mostra el codi del procés de fer 

les crides: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
5
 http://twitter4j.org/en/index.html 

6
 dev.twitter.com 

  Twitter twitter; 

        ConfigurationBuilder cb = new ConfigurationBuilder(); 

        List<String> twits = new ArrayList<String>(); 

        String hash = this.hash; 

        twitter = new TwitterFactory(cb.build()).getInstance(); 

 

        int numberOfTweets = 50; 

        long lastID = Long.MAX_VALUE; 

        ArrayList<Status> tweets = new ArrayList<Status>(); 

        Query query = new Query(hash+" +exclude:retweets"); 

        query.setQuery(hash); 

        int cont = 1; 

Figura 9 – Codi Crides API Twitter 
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El comptador que utilitzo per a tallar el bucle és perquè o a vegades el  número de crides 

per hora de la API, o perquè un hashtag no es troba ni a 50 tweets, quedava encallat. 

D’aquesta manera asseguro que el procés continuï. 

La línia que hi ha LastID, em serveix perquè en cas de que demanés més de 50 tweets, amb 

una sola crida no els recuperés tots, i s’ha de comprovar el número ID de l’últim que has 

recuperat per tal de poder agafar els que segueixen i no surtin repetits. 

Per a poder treballar l’algoritme i comparar-lo amb l’altre algoritme estudiat, el GATE-

SUMMA-plugin, vaig fer fins a 5 temes diferents. Cada un amb un 500 tweets, i els quals 

són els següents temes: 

-Nit dels Òscars de Rac1, cerca feta amb #oscarsrac1 

-Diada 11 de Setembre 2014, cerca feta amb #11s2014 

-La dimissió de l’actual president del Barça, Josep Maria Bartomeu, cerca feta amb: 

#BartomeuDimissio 

- Debat 8 d’Abril, cerca feta amb #debatconsultatv3 

        while (tweets.size () < numberOfTweets) { 

          if(cont == 5){ 

           break; 

          } 

          if (numberOfTweets - tweets.size() > 100){ 

         

         query.setCount(100); 

          } 

          else { 

            query.setCount(numberOfTweets - tweets.size()); 

           } 

          try { 

            QueryResult result = twitter.search(query);//Aquí fa la crida 

            tweets.addAll(result.getTweets());//I es guarden els resultats a     

una llista 

           System.out.println("Gathered " + tweets.size() + " tweets"); 

            for (Status t: tweets)  

              if(t.getId() < lastID) lastID = t.getId(); 

 

          } 

Figura 10  - Codi Crides API Twitter 
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-Publicació de la gigafoto de la via catalana, cerca feta amb  #gigafoto 

Aquestes temes els vaig escollir degut al moment polític que estem vivint a  Catalunya,  

també per els mals resultats del Barça aquesta temporada, i un esdeveniment important a 

nivell mundial com la nit dels Òscars 2014. També vaig pensar que si escollia temes de 

l’actualitat política a Catalunya, la divisió d’opinions que s’obtenen analitzant els tweets és 

molt variada. Hi ha tant gent a favor, la gran majoria, com algun en contra, i això porta a 

obtenir uns resums que poden confondre a una persona que ho llegeixi, ja que pot ser que 

en mig de tot de tweets a favor de la via catalana, per posar un exemple, ni surti un que està 

totalment en contra. 

4.1 Tractat dels tweets recol·lectats. 

Un cop he tingut els 2000 tweets recol·lectats, abans de poder aplicar-hi l’algoritme els 

netejava. És a dir el fitxer de text que obtenia tenia el següent format: 

@usuari – tweet 

Exemple: 

 

 

 

Abans d’aplicar l’algoritme vaig decidir que trauria l’usuari del tweet, d’aquesta forma al 

ser un nom tan concret i únic, no contarà com a una paraula molt rellevant. 

També fent servir la taula de mots buits en català de la pàgina web
7
, treia les corresponents 

a cada tweet. Les paraules buides és el nom que reben determinades paraules com poden ser 

articles, preposicions o pronoms, i que normalment es filtren abans del tractat de textos del 

llenguatge natural.   

Em vaig trobar que molts tweets portaven associada una URL, i quan buscava resultats en 

un primer moment em trobava que la majoria dels tweets rellevants del corpus portaven una 

URL, i era perquè les detectava també com a paraules rellevants. A l’exemple anterior hi ha 

                                                             
7 http://latel.upf.edu/morgana/altres/pub/ca_stop.htm 

@oraclecatradio - Creieu que hi ha una escletxa de diàleg amb Rajoy, si Mas presenta 

una proposta d'autogovern , com ha dit aquest... http://t.co/QMjTS0LrlI 
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una URL associada al tweet. Per solucionar aquest problema vaig treure-les de tots els 

tweets. 

L’últim pas abans de tenir els tweets preparats per a treballar-hi era el problema dels 

accents, apòstrofs o ela geminada. Això era degut a que els tweets que recuperava a través 

de la API, no tenien codificació UTF-8, i per tant per evitar problemes amb els caràcters 

d’accent vaig treure tots els accents. 

 A continuació mostro com queda el tweet anterior després de que li apliqués el procés que 

acabo d’explicar: 

 

Un cop aquí ja tindria tots els tweets del meu corpus preparats per a ser utilitzats amb el 

meu algoritme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creieu escletxa diàleg Rajoy  Mas presenta proposta  autogovern  dit  
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5. GATE 

5.1 Introducció 

Una de les eines que he fet servir  per a comparar si el meu algoritme em treia tweets 

rellevants va ser el GATE
8
. A continuació explico la seva interfície i les principals 

característiques. 

GATE, General Architecture  for Text Engineering, va néixer fa més de 15 anys, i és un 

marc de treball per a la tecnologia de processat de llenguatge natural. Fa servir per tot tipus 

de tasques computacionals que involucrin el desenvolupament del llenguatge humà, i és un 

software open source gratuït.  

L’arquitectura del GATE és una arquitectura basada en diferents components, els quals 

poden ser programats en varis llenguatges, tot i que es representen com a Classes de Java. 

El mateix GATE ofereix tres tipus de recursos: Language Resources, les dades a treballar, 

Processing Resources, algoritmes, i els Visualisation Resources, que representen la 

visualització i edició de component. 

GATE és capaç de resoldre quasi qualsevol tipis de problema sobre processament de textos 

que se li presenti. Independentment del format en què se li presenti, ja sigui text pla, 

HTML,XML,RTF i SGML. Els Documents que es creen amb GATE, són els resultats que 

surten de les proves que s’hi realitzen. El conjunt de recursos que hi ha integrats al GATE 

s’anomena CREOLE, és un fitxer xml que conté l’especificació de cada un dels recursos 

disponibles pel GATE per a un plug-in donat concret. 

Les aplicacions que es creades mitjançant els recursos que ofereix GATE, es creen 

utilitzant paràmetres d’aquests recursos, i és possible guardar les dades que s’han utilitzat 

per a una aplicació concreta, en un fitxer, i utilitzar-les en un altre moment. Aquests fitxer 

són amb extensió .gapp. Els fitxers GAPP són una representació XML de l’estat d’una 

aplicació del GATE. Una de les característiques dels fitxers GAPP és que mantenen les 

referencies a recursos externs utilitzats per l’aplicació. 

                                                             
8
 https://gate.ac.uk/ 
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Gràcies a la gran comunitat que té darrera és molt senzill trobar respostes a problemes que 

et puguin sorgir durant el seu ús, i donar-los ‘hi a conèixer els fruits de les teves 

investigacions o conclusions. 

5.2 SUMMA-plugin 

SUMMA
9
 és un conjunt d’eines, SUMMA-plugin (Saggion 2008), que permeten el resum 

de textos que segueixen l’arquitectura del GATE, i utilitza algun dels components que 

venen de sèrie d’aquest. Els algoritmes per la computació dels resums i els mètodes 

d’avaluació hi ha estat implementats com a Processing Resources del GATE, com també 

mètodes d’inicialització i execució sobre els corpus. Algun dels Processing Resources té 

paràmetres que permeten ser modificats per a l’usuari. 

L’usuari pot combinar els diferents recursos de processament que ofereix el Summarization 

per tal de crear aplicacions, ja sigui una pipeline o un corpus pipeline de recursos per 

processar. Tot i que la mateixa eina ja ofereix una forma fàcil pel desenvolupament i 

testejat de resums fets per a un mateix. Els diferents recursos estan especificats al  fitxer 

CREOLE i poden ser creats, combinats i executats al GATE, tal i com es fa amb els 

recursos que ja ofereix. 

Els recursos de processament de texts, calculen una sèrie de característiques per a cada 

frase, del document d’entrada, que indiquen la informació més rellevant de la frase. Cada 

resultat obtingut es combina amb una formula linear i s’obté un resultat per a cada frase, el 

qual es utilitzat com a base per la selecció de frases. La formula pot ser modificada, i les 

característiques es poden treure o afegir i els pesos es poden ajustar. Les frases s’agrupen 

en funció del seu resultat i les que tenen un resultat més elevat són les que es seleccionen 

com a resum automàtic. 

Un mòdul d’estadística per als corpus, calcula les estadístiques de cada token incloent la 

freqüència de cada terme(TF), que he explicat anteriorment per al meu algoritme. Utilitza el 

model de vector en l’espai(Salton,1988) per a crear vectors que representen les diferents 

frases del corpus, per a cada terme es calcula el seu TF i el seu IDF, explicats anteriorment.  

                                                             
9
 http://www.taln.upf.edu/content/resources/441 
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Un recurs de freqüència de terme calcula la suma de tots els TF*IDF de cada frase, i els 

normalitza perquè tinguin uns valors entre 0 i 1. 

Un recurs de anàlisi de continguts calcula la similitud entre dos vectors de text, i la 

similitud es la formula del Cosinus que també està explicada detalladament a l’apartat 3. 

SUMMA utilitza aquesta similitud de diferents formes. Una manera és per trobar la 

similitud entre el títol del document amb cada frase d’aquest(title method), una altra forma 

és calcular la similitud entre cada frase i una consulta feta per l’usuari(query-based method) 

i un altre és per calcular la similitud entre cada frase del document amb la primera d’aquest.  

Pel cas que he utilitzat jo, és un cas de clúster de documents relacionats, ja que l’entrada 

per a aquest recurs de processament és un conjunt de documents, i en el meu cas era un 

corpus de tweets, cada un guardat en un document diferent.  El sistema calcula el centroide 

del conjunt de vectors dels documents del clúster. El centroide es un vector de termes i 

valors que representa el centre del clúster. El valor que té cada terme del centroide es la 

mitjana dels valors dels termes dels vectors de cada document. La similitud de cada vector 

del clúster amb el centroide es calcula de la mateixa forma explicada anteriorment. 

Aquests valors es guarden com a una característica de la frase i es fa servir durant la fase de 

donar un valor a les frases d’una tasca de resum de múltiples documents(Saggion and 

Gaizauskas 2004). 

El resultat final que se li assigna a una frase té la següent formula: 

∑                    

 

   

 

On les característiques surten del SUMMA i els pesos s’obtenen de forma experimental.  

He utilitzat una aplicació per defecte que es distribueix amb SUMMA per a realitzar el 

resum de varis documents relacionats en funció de la rellevància de cada frase amb el 

centroide del conjunt de documents i addicionalment la posició de la frase en el tweet. 

L’única adaptació que s’ha realitzat ha sigut eliminar les URLs, els noms dels usuaris i els 

hashtags. 
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Aquesta aplicació de SUMMA la podem considerar una baseline per la comparació amb 

l’algoritme que he implementat. 

 

5.3 Aplicació per al resum automàtic amb GATE 

A continuació mostro el procés que s’ha de fer per a crear una aplicació i carregar-hi el 

plug-in de SUMMA que he explicat abans, i fer un resum amb el Multi-Document 

Summarizer. 

El primer pas per a poder fer el resum automàtic d’un corpus de tweets, o d’un conjunt de 

documents, és crear una aplicació. 

Abans de tot fa falta activar i carregar el plug-in de SUMMA facilitat pel tutor d’aquest 

treball, d’aquesta manera se’m carregaran tots els recursos de processat i de llenguatge que 

són necessaris per a l’auto resum. 

Un cop carregat el plug-in, s’ha de crear una aplicació que li he donat el nom de 

Summarizer, és la última de la llista de l’esquerra de la figura següent. 

 

Figura 11 – Interficie GATE 
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Un cop seleccionada la meva aplicació, s’obre en el menú d’editar-la. Que és la part dreta 

de la foto anterior. 

Aquí he hagut de seleccionar el SUMMA Vanilla MultiDoc Summarizer, tal i com es veu, 

que és un dels recursos de processat de llenguatge comentats anteriorment. 

Els paràmetres que s’han de posar en el Vanilla MultiDoc Summarizer venen posats per 

defecte, ara ja tenim l’aplicació preparada i només fa falta escollir el corpus sobre el qual es 

vol resumir. 

Tal i com es veu a la foto anterior hi ha escollit el corpus de nom 11s, que explico a 

continuació com es crea. 

Per a crear un corpus s’ha de clicar a la pestanya de Lenguage Resources i posar Create 

Corpus.  Se li dóna un nom i s’escull la codificació amb UTF-8, ja que sinó tenim 

problemes amb els accents i altres símbols del llenguatge. 

Un cop creat utilitzant el botó dret, s’escull l’opció de Populate Corpus i s’hi afegeix el 

camí fins a la carpeta la qual conté tots els tweets que es faran servir pel resum. 

A la figura 12 es mostra el corpus creat. 

 

Figura 12 – Corpus en el GATE 
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Un cop s’ha creat el corpus i l’aplicació ja només fa falta executar-la. GATE aleshores 

utilitza els paràmetres que se li han passat i crear un GATE Document que conté la selecció 

dels tweets amb un resultat més elevat. 

 

Figura 13 – Resultat Exemple GATE 

 

5.4 Unió GATE amb la meva Aplicació 

L’eina de SUMMA tan es pot utilitzar a través de la interfície del GATE, tal i com hem 

vist, o important a un programa Java la llibreria de la classe SUMMA, que és el que vaig 

decidir fer, i que explico a continuació. 

Per a poder utilitzar GATE, i el SUMA-plugin a la meva aplicació, vaig fer servir una 

classe que em va facilitar el meu director de treball. La classe es deia 

CreateSUMMAMultiDocSUMMArizer, i que es distribueix amb el sistema SUMMA. 

També vaig haver de  posar dues GAPPs noves facilitades pel tutor, al directori del 

SUMMA_plugin, i una taula de IDF, que era la mateixa que havia fet servir jo de Ancora. I 

per acabar una gramàtica nova que havia de posar al directori de grammar del GATE. 

Aquests canvis els vaig haver de fer perquè GATE no netejava els tweets de la mateixa 



 
 

37 
 

manera que ho feia jo, no treia les URL, ni els usuaris, i això em portava a obtenir uns 

resultats que no eren comparables amb els meus. 

Amb aquesta classe podia crear una eina per a resumir múltiples textos, és a dir podia 

obtenir resums amb diferents metodologies i un sol programa. D’aquesta manera amb la 

meva aplicació no feia falta que obrís el GATE a part, i els recursos del ordinador no es 

veien afectats. 

Per a la integració del GATE es fa d’una forma molt senzilla. Només havia d’especificar a 

la classe que m’havien donat el directori de: 

1- El camí a on havia instal·lat el SUMMA_plugin per al GATE. 

2- El camí a un altre plugin que es deia ANNIE 

3- El camí a on hi havia la carpeta de tweets guardada, el corpus a treballar. 

4- El sufix dels nomes del fitxers, en el meu cas ‘.txt’. 

Amb aquestes especificacions i fent córrer el programa ja generava automàticament resums. 

Els resultats que obtinguts amb la classe eren els mateixos que obtenia amb el GATE ja 

que, en teoria la classe el que feia era crear una instància GATE, que s’havia de tenir 

instal·lat prèviament, i aplicar el mateix que he explicat anteriorment per a obtenir els 

resultats. 

A la figura 14 mostro la classe CreateSUMMAMultiDocSUMMArizer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gate.init(); 

     // you have to register the plugins from GATE you want to use 

Gate.getCreoleRegister().addDirectory(new 

URL("file:///"+anniePluginDir)); 

            // you have to register the SUMMA plugin to have access to 

its resources 

            Gate.getCreoleRegister().addDirectory(new 

URL("file:///"+SUMMAPluginDir)); 

            // now create your controller 

             

 controller = (SerialController)  

                    

Factory.createResource("gate.creole.SerialController",                      

Factory.newFeatureMap(), Factory.newFeatureMap(),"MySUMMArizer"); 

 



 
 

38 
 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la figura anterior podem veure com s’inicia el GATE i en el fitxer CREOLE si afegeix la 

ruta dels dos plugins que es fan servir per al resum de múltiples fitxers. El controller és un 

controlador necessari per a l’aplicació de resumir, i el multidocPR, és un recurs de 

processament anomenat SUMMAVanillaMultidocPr, que a l’explicació anterior és el 

mateix que carregàvem utilitzant la interfície pròpia del GATE. 

A la línia en què es fa un setParameter, amb valor compression, serveix per a modificar el 

CREOLE de manera que utilitza el número de tweets rellevants que se li entren a través de 

d’interfície que explico més endavant. 

El corpus és una estructura de dades que conté cada fitxer de la carpeta, on cada fitxer és un 

tweet diferent. Quan s’executa el controlador, es fan servir els mateixos càlculs que he 

 

 multidocPR = (ProcessingResource)  

                    

Factory.createResource("SUMMA.applications.SUMMAVanillaMultiDocPR", 

                    Factory.newFeatureMap()); 

            controller.add(multidocPR); 

            

            // create and populate corpus 

            Corpus corpus=Factory.newCorpus(""); 

            File inFiles=new File(inDir); 

            File[] files=inFiles.listFiles(); 

            Document doc; 

            String fname; 

            for(int f=0; f<files.length; f++) { 

              fname=files[f].getName(); 

              System.out.println(fname); 

              if(fname.endsWith(suffix)) { 

              doc=Factory.newDocument(new 

URL("file:///"+files[f].getAbsolutePath())); 

                    corpus.add(doc); 

                }                

            } 

            multidocPR.setParameterValue("corpus", corpus); 

multidocPR.setParameterValue("compression", new 

Integer(Integer.parseInt(n_final.getText()))); 

            controller.execute(); 

            

System.out.println(((Document)multidocPR.getParameterValue("outSUMMAry"

)) 

            .getContent().toString()); 

             

Figura 14 – Codi Classe CreateSUMMAMultiDocSUMMArizer 
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explicat anteriorment, i es mostra per pantalla la resposta, enlloc de crear-se un document 

de GATE com passava abans. 

La classe anterior va quedar integrada en el meu programa de manera que un cop s’executa 

el programa i la interfície és visible, el GATE ja queda inicialitzat, i només és necessari 

posar un hashtag per a què et tregui resums ja siguin de corpus que tinc guardats en 

memòria, ho de tweets que s’han de cercar a Twitter. 
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6. EXPERIMENTS, I AVALUACIÓ DELS DIFERENTS 

ALGORITMES. 

6.1 Introducció 

En aquest apartat presento els resultats que he obtingut amb les diferents tècniques que he 

treballat al llarg del treball. També explicaré com he demanat a usuaris externs que em 

valoressin els resultats de cada un del mètodes i poder determinar quin dóna millors 

resultats. 

Les tècniques que he fet servir per a trobar els tweets més rellevants de un conjunt de tweets 

han sigut, l’algoritme que he implementat i explicat anteriorment. També els resultats que 

em donava GATE amb el SUMMA-plugin. I per últim els 5 primers tweets del meu corpus. 

Per a l’estudi de les tècniques he fet servir tres corpus de 50 tweets cada un. Vaig reduir el 

número de temes i el número de tweets per tema ja que, els usuaris externs per a poder 

avaluar un resum els hi feia falta llegir-se tots els tweets, i 500 tweets per a 5 temes feien 

més de 2000 tweets que un usuari hauria hagut de llegir, i em va semblar adequat reduir-ne 

els números. 

Els temes que vaig escollir dels que ja tenia són els següents: 

- Diada 11 de Setembre del 2014. 

- Dimissió de l’actual President del Barça. 

- Nit dels Òscars 2014. 

Els temes són variats i més o menys atractius per a un públic els quals se’ls havien de llegir 

tots. 

6.2 Mètode d’Avaluació 

Per a avaluar els resultats que obtenia amb  les diferents tècniques, havia de preguntar als 

usuaris com trobaven ells els tweets seleccionats com a rellevants.  

Per a poder decidir si els tweets eren importants o no, els enquestats havien de llegir abans 

el corpus de tweets sobre el qual els havia tret.  I valorar si els 5 seleccionats eren rellevants 

o no en una escala de 1 a 5. Essent 1 Molt Poc Rellevants i 5 Molt Rellevants. 
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També era important que els usuaris fossin neutrals, és a dir no havien de saber si els tweets 

a valorar havien estat escollits amb el meu mètode o amb un altre. Per a aconseguir això 

vaig fer 9 enquestes diferents, cada una amb tres resums diferents, i cada una d’elles la van 

contestar 3 persones, fent un total de 27 avaluacions dels resums, 9 per a cada resum. 

Cada enquesta tenia 3 pàgines, i tenien en comú que la primera pàgina tenia el corpus dels 

tweets recuperats sobre el president del Barça, la segona tweets que parlaven del 11 de 

Setembre 2014 i la última pàgina parlava dels Òscar 2014. Però la diferència entre les 

enquestes està en que els tweets rellevants de cada corpus havien sigut extrets per mètodes 

diferents, o no. A la taula següent es veu cada resum amb un nom que li vaig donar, així 

podia fer les enquestes de manera que cada resum hagués estat contestat 9 vegades. 

 SUMMAllText GATE-SUMMA Plugin 5 Primers del corpus 

#Bartomeudimissio Resum11 Resum12 Resum13 

#11s2014 Resum21 Resum22 Resum23 

#OscarsRac1 Resum31 Resum32 Resum33 

 

Una enquesta resultant podria ser Resum12 per la primera pàgina de l’enquesta, el Resum21, 

per la segona i el Resum31 per la tercera. Així aquesta enquesta tindria els 5 tweets més 

rellevants per al President del Barça seleccionats amb el GATE, i els altres dos temes 

haurien estat seleccionats per l’algoritme que havia implementat. 

Les enquestes les vaig fer amb la web Surveymonkey
10

, i aquí una enquesta 
11

d’exemple de 

les que van ser contestades pels usuaris. 

6.3 Perfil dels entrevistats 

Totes les enquestes les vaig distribuir a través d’una xarxa social, i a persones que coneixia, 

d’aquesta manera vaig poder garantir que cada resum fos vist només nou vegades per a 

persones diferents. 

Les dades que preguntava personalment, abans de que em fessin l’enquesta, eren les 

següents:  

Edat, Sexe i Llengua Materna. 

                                                             
10

 https://es.surveymonkey.com/ 
11

 https://www.surveymonkey.com/s/CD7QB3D 
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Dels 27 enquestats total hi va haver 22 homes i 5 dones, i les franges d’edat que hi havia 

eren: 24 es trobaven entre els 18 i 30 anys, una persona entre els 31 i els 40 anys, una entre 

els 41 i 50, i una entre els 51 i 60. 

La llengua materna dels enquestats són el Català 19 persones, el Castellà 7 persones i una 

persona una altra llengua. 

6.4 Resultats Enquestes 

Una de les coses que vaig observar que els resultats de les enquestes és que variaven 

bastant en funció de com els agrupava. Si els agrupava per algoritme o els agrupava en 

funció del tema els resultats variaven notablement. 

La valoració de més interès per mi era la del algoritme, però també havia de tenir en 

compte que hi havia usuaris que es sentien més afins a un tema o a un altre i aleshores la 

valoració per tema també vaig decidir tenir-la en compte. 

Per la implementació del algoritme SUMMAllText, un 7% dels enquestats va considerar 

que era Molt Poc Representatiu, un 11% Poc Representatiu un 26% Representatius, un 19% 

Força Representatius i un 37% Molt representatius, a la il·lustració 1, mostro el gràfic 

corresponent a aquesta valoració. 

 

Il·lustració 1 

7% 
11% 

26% 

19% 

37% 

SUMMAllText 

Molt Poc Representatius

Poc Representatius

Representatius

Força Representatius

Molt Representatius
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Veiem un 82% dels enquestats consideren que els tweets escollits per aquest algoritme són 

Representatius. 

Pel que fa la valoració del algoritme fet amb GATE-SUMMA, les valoracions han sigut de 

un 4% per a Molt Poc i Poc representatius, un 33% com a representatius un 52% per a 

Força Representatius i un 7% Molt Representatius. A la il·lustració 2 hi ha el gràfic adjunt 

amb les respostes. 

 

Il·lustració 2 

En aquest cas un 92% dels enquestats donen una valoració positiva dels tweets seleccionats, 

i el punt que recau més és en força representatius. Si ho comparem amb l’altre algoritme 

veiem que supera per 10% la valoració positiva, tal i com havia previst aquest mètode 

teòricament funciona millor que l’implementat per mi ja que,  GATE-SUMMA són eines 

especialitzades en el tractat de textos i en el resum automàtic de documents.  

4% 4% 

33% 

52% 

7% 

GATE-SUMMA 

Molt Poc Representatius

Poc Representatius

Representatius

Força Representatius

Molt Representatius
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Il·lustració 3 

A la il·lustració 3 podem veure com els resultats negatius han augmentat respecte els altres 

dos ja que, en aquest cas no hi havia cap algoritme implementat simplement havia escollit 

els 5 primers de tot el corpus, i com era d’esperar ha obtingut la pitjor valoració. 

Seguidament  poso les gràfiques amb els resultats de les enquestes agrupats en funció del 

tema. Algun dels usuaris em va comentar que hi havia tweets dins els resums que estaven 

formats només pel hashtag i poques paraules rellevants.  

Sobretot en el primer tema, sobre el president del Barça, em van dir que hi havia tweets que 

no eren rellevants i que no explicaven res sobre el perquè de la dimissió del president del 

Barça, per tant llegint allò no s’adonaven què estava passant relacionat amb aquell hashtag. 

De tots els temes preguntats el que va obtenir millors resultats, independentment de 

l’algoritme va ser el del 11 de Setembre. La principal raó per la qual crec que aquest va ser 

el millor és perquè la gent sentia que els 5 tweets que escollia qualsevol dels mètodes de 

resum, eren rellevants perquè explicaven quasi tots que passaria aquell dia. 

També em van comentar que el tema de la nit dels Oscar 2014, els tweets rellevants 

indicaven 4 o 5 premis que havien donat aquella nit, que realment és el que vol saber la 

gent, i per això també s’ha obtingut una bona valoració. 

11% 

29% 

30% 

26% 

4% 

5 Primers 

Molt Poc Representatius

Poc Representatius

Representatius

Força Representatius

Molt Representatius
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Il·lustració 4 

En aquesta gràfica és la que el resultat de Molt Poc Representatius és el més elevat de tots, 

ja que algun dels tweets tenia només el hashtag, i no donava massa explicacions sobre el 

tema concret. 

 

Il·lustració 5 
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Il·lustració 6 
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7. APLICACIÓ 

7.1 Introducció 

En el següent apartat, explicaré el disseny de l’aplicació que he realitzat per tal de que un 

usuari, pugui posar un hashtag concret que trobi per Twitter, i automàticament li surti un 

resum que en aquest cas és un percentatge dels tweets més importants. 

L’aplicació consta d’una interfície gràfica senzilla d’entendre. L’usuari en un camp de text 

haurà de posar el hashtag concret, seleccionar el percentatge de tweets que vol veure en 

funció dels tweets que es recuperen amb la API de Twitter, que he explicat anteriorment, i 

també seleccionar per quin dels dos algoritmes vol que s’utilitzi per a decidir quins dels 

tweets són més rellevants. 

Aleshores utilitzant les dades que ha entrat l’usuari i mitjançant les crides Rest, a la API de 

Twitter, farà una cerca dels 50 primers tweets que hi hagi sobre aquell tema. Aleshores 

utilitzant l’algoritme que he implementat, o el de Multi-Document Summarizer, analitza 

quins d’aquests són els més importants. 

El número de tweets que s’obtenen amb l’aplicació i que ve posat per defecte és de 50, ja 

que la vaig fer servir per a treure els resultats per a que poguessin ser avaluats pels usuaris. 

Tant l’aplicació com la interfície han estat realitzades amb Java i en l’entorn de 

desenvolupament Eclipse
12

 que conté una eina anomenada Windowbuilder 
13

que facilita 

molt la creació d’interfícies, d’aquesta manera he pogut aprofitar el codi que havia fet  tant 

per a implementar l’algoritme, com per a provar la integració del GATE-SUMMA en un 

programa Java. 

 

 

 

 

                                                             
12

 http://www.eclipse.org/ 
13

 http://www.eclipse.org/windowbuilder/ 
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7.2 Interfície 
La interfície final té aquest  format: 

 

Figura 15 – Disseny Interfície Final 

El quadre de text anomenat #Hastag, serveix per a què l’usuari hi escrigui el hashtag que ha 

vist a Twitter i que vol saber perquè és important. Si l’usuari escriu el hashtag sense el 

símbol ‘#’ l’aplicació retorna un error i no s’executa. 

També conté 2 RadioButton, que serveixen per escollir l’algoritme que es vol utilitzar per a 

calcular la rellevància dels diferents tweets.  

El RadioButton de nom Algoritme 1, fa servir la meva implementació de SUMMAllText, i 

el de nom Algoritme 2, utilitza el GATE-SUMMA. 

El quadre anomenat tweets a recuperar, és el percentatge final de tweets que es vol 

visualitzar. Està posat per defecte a un valor de 5, que equival a un 5% del corpus total.  

Exemple d’una execució de l’aplicació amb la cerca del hashtag #11s2014, amb el botó 

d’algoritme 1, i un altre amb la cerca del hashtag #BartomeuDimissio, amb l’algoritme 2: 
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Figura 16 – Exemple Algoritme SUMMAllText 

 

Figura 17 – Exemple Algoritme GATE-SUMMA 

Tal i com es pot observar a les dues figures anteriors, el resultat que s’obté amb la cerca de 

#11s2014 són diferents, ja que en el cas de la figura 16 hem fet servir l’algoritme 

SUMMAllText i en la figura 17 el GATE-SUMMA. 
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8. CONCLUSIONS I TREBALL FUTUR 

En aquest tema analitzaré la feina realitzada durant aquest treball i les conclusions extretes 

com també que es podria aconseguir o continuar estudiant a partir d’aquest treball. 

8.1 Conclusions 

La gran quantitat d’informació generada a la Web cada dia provoca que classificar-la i 

analitzar-la sigui cada vegada més difícil. Les eines que existeixen per a la avaluació 

d’aquesta informació estan sent investigades i millorades cada dia, ja que les grans 

empreses troben aquesta informació necessària per a poder atreure els usuaris cap als seus 

propis interessos. A Twitter cada vegada hi ha més gent i més opinions, i el fet de poder 

valorar aquestes opinions i veure com són els usuaris, és de molt interès. Per això les eines 

que permeten resumir la informació, en cas de Twitter, resumir tots els tweets d’uns usuari 

o trobar els tweets més rellevants que ha fet i utilitzar-los per a poder determinar la seva 

personalitat. Com també els tweets que fan referència a un producte concret, una empresa 

ha de tenir molt interès en saber què en diuen dels seus productes al Twitter. Per això 

aquestes eines han significat una gran àrea d’estudi des dels inicis d’Internet. 

Tot hi haver-hi molts algoritmes encara és necessària una tècnica que permeti, a temps real, 

generar resums de tweets, per a poder seguir esdeveniments. 

Aquest treball de fi de grau pretén la generació automàtica de resums de tweets associats a 

un hashtag, a temps real, i que presenti uns resultats honestos. Per aconseguir això he 

estudiat dos algoritmes diferents que servien per a trobar la rellevància dels tweets dins un 

corpus. Un dels algoritmes ha estat extret d’un paper de (Chakrabarti & Punera 2010) 

anomenat SUMMAllText i implementat en Java, i un altre de l’eina que ja existeix per al 

resum de textos GATE amb el SUMMA-plugin (Saggion 2008) adaptat per a l’anàlisi de 

tweets. 

Amb això puc dir que he completat els objectius que m’havia proposat al iniciar aquest 

treball. Un dels quals era fer un estudi de les tècniques que existeixen i veure en quin estat 

es troben, que ho he vist a l’apartat de l’estat de l’art buscant la informació a molts papers i 

a través d’internet.  
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Un altre dels objectius era fer un estudi mes a fons de l’eina GATE amb el SUMMA, que 

l’havia vist en una assignatura de la carrera, i podent aplicar el resum de textos que hi havia  

en corpus de tweets que havia extret utilitzant la API de Twitter, i poder valorar-los amb  

usuaris reals i comparar-lo amb l’algoritme que havia implementat que era un dels altres 

objectius, poder implementar un algoritme per veure com funciona i entendre tot el procés 

per a trobar la rellevància de paraules i tweets. 

 

Havent aconseguit els dos objectius anteriors i tenir resums de tweets associats a un 

hashtag concret vaig demanar als usuaris que mels valoressin i poder veure així quina 

tècnica era millor. 

Gràcies a la valoració vaig veure, i no em va sorprendre, que els resultats que obtenia 

mitjançant el GATE, eren millors que no pas els obtinguts amb el SUMMAllText, ja que 

els recursos de què disposa GATE-SUMMA per a trobar la rellevància de paraules, i el 

mètode del centroide per al resum de múltiples documents eren més complexes que no 

l’algoritme implementat. 

Una altra de les coses que vaig observar va ser que en funció del tema del resum que 

demanava que em valoressin, obtenia uns resultats diferents, independentment de 

l’algoritme. Hi havia temes que per si sols tenien una valoració positiva i n’hi havia que no. 

Conseqüentment penso que és degut a que els usuaris han sigut més afins a uns temes i no a 

uns altres. 

Com a últim objectiu tenia crear una aplicació web amb una interfície per a què els usuaris 

poguessin escriure un hashtag i obtenir un resum automàtic generat per un dels dos 

algoritmes, i finalment tot hi haver fet la interfície no ha sigut una aplicació web. 

8.2 Treball futur 

Tot i els objectius complerts es veu que aquest treball es podria millorar. Per una banda 

podríem millorar l’algoritme implementat. Es podria utilitzar més tècniques per al càlcul de 

la rellevància de paraules i tweets, aplicar-li el mètode del centroide, o aplicar-li altres 

tècniques força més complexes que explicaven algun dels papers estudiats. 
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Un dels objectius que m’havia marcat era que la interfície final seria tenir-la en un servidor 

web, i que els usuaris la poguessin fer servir sempre que vegin un hashtag que no coneixen 

al twitter i en volguessin veure un resum dels tweets més rellevants. Millorar la interfície 

també seria una de les coses a fer per a millorar el treball. 

L’avaluació dels resums ha estat feta amb corpus de 50 tweets, molt pocs tenint en compte 

que n’hi ha milers sobre els temes escollits. Però degut a que una persona que avalua se’ls 

ha de llegir, no es podia demanar més, a canvi de res. 

Les eines utilitzades per a la generació de resums encara es troben en una àrea d’estudi i es 

poden anar millorant a mesura que van avançant. Per a aconseguir obtenir uns resum de 

tweets associats a un hashtag que fossin quasi perfectes, que no només surtin els tweets més 

rellevants sinó que també et generi resums amb frases coherents. 

La dedicació a temps parcial d’aquest treball conjuntament amb les assignatures de l’últim 

any acadèmic ha influenciat de forma directa en el temps emprat per a realitzar-lo. Ja que si 

hagués disposat de més hores hauria millorat o reforçat l’algoritme implementat en algun 

punt i hauria pogut extreure més temes i més tweets pera ser avaluats per als enquestats. 
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9. VALORACIÓ PERSONAL 

Al llarg dels mesos que he estat desenvolupant aquest treball m’han servit per aprendre i 

veure com es desenvolupa un projecte d’investigació real, aprenent a distribuir el temps de 

forma correcte i aplicant tècniques apreses al llarg d’aquests 4 anys a la universitat. 

Una de les primeres coses que vaig fer va ser la distribució de la feina al llarg dels mesos 

per tal de que pogués anar treballant pas a pas i sense haver de córrer els últims dies. I en 

cas de tenir algun problema en una de les fases i no trobar la solució immediata, poder 

començar a treballar en una altra part. 

Aquest treball m’ha servit per fer una recerca teòrica sobre tot el que hi havia d’aquest tema 

en l’apartat de l’estat de l’art. Havent així de fer una recerca per internet i a través dels 

diferents papers consultats i interpretant ´i seleccionant l’enorme quantitat d’informació que 

anava trobant, i aplicar-la posteriorment en la part que em tocava programar.  

L’ús de l’eina GATE amb el SUMMA-plugin per al resum de textos, era una eina que 

havíem vist a l’assignatura de aplicacions intel·ligents per la web, amb aquest treball he 

pogut ampliar més el coneixement i ús que havíem fet sobre aquesta i he descobert que és 

una àrea de recerca interessant, i que s’hi poden fer moltes més coses, no més resum 

automàtic de textos. 

L’algoritme que vaig implementar el vaig fer mitjançant el llenguatge de Java que és un 

dels que hem fet servir més al llarg de la carrera, i que més facilitat hi tinc. El fet d’haver de 

programar tot un algoritme amb moltes classes i estructures de dades complexes m’ha 

ajudat a aprendre a buscar molt pels diferents fòrums de programació que hi ha a la xarxa, o 

consultant el director del projecte que sempre es va mostrar molt disposat a ajudar-me en 

cas de dubte. Per la part de la programació de les crides Rest a la API de Twitter, me va 

servir molt el que havíem après a l’assignatura de Desenvolupament d’Aplicacions 

Distribuïdes, que havíem fet servir la API de Google. 

La part que em va ser més complicada va ser la de pensar com valoraria els diferents 

resums, per tal de que els usuaris no es trobessin influenciats i no haguessin de llegir 2000 

tweets cada un, però finalment vaig poder fer-ho de manera amena i senzilla per a tothom. 
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La valoració que li donaria d’aquest TFG de forma global seria positiva, ja que tot i tenir 

dubtes  i problemes, vaig poder-ho anar resolent tot i he après moltes coses després de 

dedicar-li tantes hores de feina, i anar complint amb els objectius que m’havia proposat. 
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