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DESCRICIÓN DO ANTEPROXECTO
(Adaptar o tamaño do documento segundo sexa necesario.)

TÍTULO:      

ExpliClas:  Servizo  Web  para  a  Explicación  automática  en  Linguaxe
Natural de modelos de clasificación en Minaría de Datos

Introdución

O paradigma da  Intelixencia  Artificial  Explicable  (eXplainable  Artificial  Intelligence,  XAI)  fai  referencia  á
construción de sistemas intelixentes que sexan capaces de proporcionar información sobre como toman as
súas decisións [3]. O principal obxectivo destes sistemas é dar unha explicación comprensible aos usuarios
de como funciona o sistema intelixente, adaptando a explicación ás súas capacidades e coñecementos
sobre o dominio da aplicación. Nos últimos anos, a intelixencia artificial está cada vez máis integrada en
moitos sistemas e as necesidades destes sistemas van máis alá dos aspectos técnicos. Entre estas novas
necesidades atopámonos cos  aspectos  éticos  e  legais  que se  manifestan  na interacción  dos  sistemas
intelixentes cos usuarios. Por unha parte a explicación, aparece destacada no ACM Code of Ethics como un
principio  básico para garantir  a  transparencia  dos algoritmos e a  responsabilidade das institucións das
decisións  tomadas  polos  ditos  algoritmos.  Ademais,  a  inminente  aplicación  en  abril  de  2018  do  novo
Regulamento Xeral Europeo de Protección de Datos que fai fincapé no “dereito á explicación” aos cidadáns
europeos, sen importar se as decisións son tomadas por persoas ou sistemas intelixentes [2].

En  vista  destas  necesidades,  neste  TFG  pretendemos  abordar  a  problemática  dos  sistemas  XAI
centrándonos na xeración de explicacións mediante Xeración de Linguaxe Natural [5]. Partindo dun tipo de
sistema intelixente concreto, estudaremos as diferentes posibilidades nas que o noso sistema pode xerar
mellores explicacións. En canto ao tipo de sistema intelixente, débese ter en conta que o noso servizo web
se enfocará na explicación de sistemas de clasificación. Este tipo de sistemas procuran definir un conxunto
de regras que determinen a clase dun novo obxecto dentro dunha das clases xa coñecidas polo propio
clasificador. O propósito final desta explicación, non é só acadar unha mellor comprensión do usuario sobre
o  sistema  intelixente,  senón  que  tamén  se  pretende  aumentar  confianza  do  usuario  no  sistema  e  a
fiabilidade do mesmo.

Obxectivos

O obxectivo  deste  TFG é o  deseño,  implementación  e  validación  dun  servizo  web,  que recibirá  como
entrada a descrición dun sistema intelixente de clasificación que tomou unha decisión sobre un conxunto de
datos, xerará unha explicación en linguaxe natural de como o sistema tomou dita decisión e, finalmente,
amosará ao usuario esa xustificación de forma comprensible.



Descrición técnica

No que respecta á arquitectura do servizo web estará composta polos seguintes módulos:

• Intérprete  da  definición  do  sistema  intelixente:  O  servizo  web  recibirá  como  entrada  unha
descrición  do  sistema  intelixente  que  indicará:  que  tipo  de  algoritmo  emprega  o  sistema  de
clasificación (como podería ser C4.5 baseado en árbores de decisión [4] ou sistemas de regras
borrosas  [6])  e  que  decisión  tomou  sobre  un  conxunto  de  datos  determinado.  O  módulo  de
interpretación realiza a lectura e interpretación desta entrada para extraer os datos necesarios para
a construción da explicación en linguaxe natural.

• Xerador  de  explicacións en linguaxe  natural:  Este  módulo,  mediante  os  datos  extraídos  do
módulo de interpretación, xera a explicación en linguaxe natural que xustificará a decisión tomada
polo  sistema intelixente.  Para  transformar  os  datos  interpretados en linguaxe natural  o  módulo
apoiarase na libraría SimpleNLG [1] desenvolvida en Java para a realización lingüística.

• Visualización: Este módulo consiste na interface gráfica que permita empregar o servizo web e
amose dunha forma clara a explicación xerada polo servizo.

A continuación amósase de forma global o sistema e a interacción entre os diferentes módulos descritos
previamente:

Tal e como se aprecia na figura anterior,  tratarase dun servizo web composto dos módulos intérprete e
xerador. O módulo xerador ten unha interface de explicación que é visible desde o cliente que fai uso do
servizo. Ademais, este módulo fai uso do intérprete mediante unha interface de interpretación. O módulo de
visualización corresponde ao cliente para o cal se estudarán diferentes tecnoloxías de implementación.



O propósito final do servicio e proporcionar explicacións semellantes á seguinte:

Como se pode observar trátase dun caso de clasificación de cervexa, onde o sistema intelixente tomou a
decisión de clasificala como unha Belgian Strong Ale. Ao pasar polo servizo web a descrición do sistema
intelixente, xeraríase a explicación en linguaxe natural que xustifica claramente ao usuario o por que da
decisión tomada.

Para a implementación do servizo web proposto para o sistema XAI elixiremos Java. A selección de Java
como linguaxe de desenvolvemento ven derivada do uso da librería SimpleNLG para a xeración de linguaxe
natural e que está escrita nesta mesma linguaxe. 

Por outra parte, no que corresponde á metodoloxía de desenvolvemento decidímonos por un modelo por
incrementos. A xustificación deste modelo baséase, principalmente, en dous aspectos. En primeiro lugar, os
requisitos do servizo web estarán ben delimitados desde a etapa inicial. A pesar disto, resulta probable que
aparezan certos cambios ou necesidades novas durante o desenvolvemento. Neste caso aproveitarase o
modelo por incrementos para a realización de posibles modificacións entre os diferentes incrementos sen
interromper  a  planificación  dos  mesmos.  En  segundo  lugar,  o  modelo  por  incrementos  axéitase  ao
desenvolvemento deste servizo que consta de módulos ben diferenciados, posibilitando a construción de
ditos módulos en sucesivos incrementos dunha forma controlada. Desta forma deberíase obter un módulo
perfectamente funcional ao final de cada incremento ata acadar o servizo web completo.



Medios materiais necesarios.

• Ordenador persoal
• SDK Java JDK
• Libraría SimpleNLG
• Netbeans IDE
• ProjectLibre
• Weka
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FASES DO TRABALLO E ESTIMACIÓN TEMPORAL

Un traballo de fin de grao suporá 401,25 horas de traballo autónomo do alumnado e 11,25 horas de traballo 
presencial (titorías e avaliación).

Dedicación semanal prevista (en horas/semana): 22 horas/semana

Fase

Estimación temporal (en semanas)
Preparación previa 2 semanas
Planificación e Definición do proxecto 2 semanas
Implementación do Intérprete da definición do 
sistema intelixente

4 semanas

Implementación do Xerador de explicacións en 
linguaxe natural

5 semanas

Implementación da Visualización das 
explicacións

2 semanas

Validación final 1 semanas
Documentación 3 semanas



Estrutura de Descomposición do Traballo



Dicionario da EDT

1.1 Preparación previa
Descrición Formación e documentación previa sobre a temática, tecnoloxías e 

metodoloxías vinculadas ao proxecto
Produtos Ningún

1.1.1 Estudo sobre lóxica borrosa
Descrición Estudo sobre algoritmos baseados en lóxica borrosa, en concreto, sistemas de 

regras borrosas para clasificación
Produtos Ningún

1.1.2 Estudo sobre árbores de decisión
Descrición Estudo sobre algoritmos de clasificación baseados en árbores de decisión, en 

concreto, o algoritmo C4.5 e a súa implementación en Weka
Produtos Ningún

1.1.3 Estudo sobre XAI
Descrición Estudo sobre prototipos e sistemas XAI existentes

Produtos Ningún

1.1.4 Estudo sobre Xeración de linguaxe natural
Descrición Estudo sobre xeración de linguaxe natural e en concreto da documentación da 

libraría SimpleNLG para a realización lingüística
Produtos Ningún

1.1.5 Estudo sobre tecnoloxías de visualización de interfaces gráficas
Descrición Estudo sobre alternativas tecnolóxicas para implementar a interface gráfica do 

cliente do servizo web
Produtos Ningún

1.2 Planificación e Definición do proxecto
Descrición Estruturación do traballo, recompilación de requisitos, determinación do 

alcance e análise dos posibles riscos
Produtos Ningún

1.2.1 Planificación do traballo
Descrición Determinación e distribución temporal da secuencia de actividades a realizar no

proxecto
Produtos Gantt

1.2.2 Recompilación de requisitos
Descrición Identificación e descrición dos requisitos do sistema

Produtos Lista de requisitos



1.2.3 Definición de alcance
Descrición Determinación do alcance do proxecto

Produtos Alcance do proxecto

1.2.4 Definición da xestión da configuración
Descrición Establecemento dun plan para a xestión de configuración do proxecto

Produtos Plan de xestión da configuración

1.2.5 Definición da xestión de riscos
Descrición Identificación, descrición e tratamento dos principais riscos que afectan ao 

proxecto
Produtos Plan de xestión de riscos

1.3 Implementación do intérprete da descrición
Descrición Construción do módulo encargado da lectura e interpretación da descrición do 

sistema intelixente e a súa decisión
Produtos Código fonte e documentación asociada ao intérprete da descrición

1.3.1 Deseño do intérprete
Descrición Realización do deseño do módulo do intérprete

Produtos Diagrama de clases do módulo do intérprete

1.3.2 Implementación do intérprete
Descrición Codificación do módulo do intérprete

Produtos Código do intérprete

1.3.3 Probas do intérprete
Descrición Deseño, implementación e execución das probas que debe superar o intérprete

Produtos Plan de probas do intérprete e resultados das probas

1.3.4 Validación do intérprete
Descrición Comprobación para garantir que o módulo do intérprete cumpre cos requisitos 

necesarios
Produtos Ningún

1.4 Implementación do xerador de explicacións
Descrición Construción do módulo encargado da xeración de explicacións en linguaxe 

natural empregando SimpleNLG
Produtos Código fonte e documentación asociada ao xerador de explicacións

1.4.1 Deseño do xerador
Descrición Realización do deseño do módulo do xerador

Produtos Diagrama de clases do módulo do xerador



1.4.2 Implementación do xerador
Descrición Codificación do módulo do xerador

Produtos Código do xerador

1.4.3 Probas do xerador
Descrición Deseño, implementación e execución das probas que debe superar o xerador

Produtos Plan de probas do xerador e resultados das probas

1.4.4 Validación do xerador
Descrición Comprobación para garantir que o módulo do xerador cumpre cos requisitos 

necesarios
Produtos Ningún

1.5 Implementación da visualización
Descrición Construción da interface gráfica encargada do manexo do servizo web e de 

amosar as explicacións xeradas polo mesmo
Produtos Código fonte e documentación asociada á interface gráfica

1.5.1 Deseño da interface gráfica
Descrición Realización do deseño da interface gráfica

Produtos Diagrama de clases da interface gráfica

1.5.2 Implementación da interface gráfica
Descrición Codificación da interface gráfica

Produtos Código da interface gráfica

1.5.3 Probas da interface gráfica
Descrición Deseño, implementación e execución das probas que debe superar a interface 

gráfica
Produtos Plan de probas da interface e resultados das probas

1.5.4 Validación da interface gráfica
Descrición Comprobación para garantir que a interface gráfica cumpre cos requisitos 

necesarios
Produtos Ningún

1.6 Validación final
Descrición Proba e validación do servizo final

Produtos Ningún

1.6.1 Probas de integración do servicio
Descrición Deseño, implementación e execución das probas que debe superar o 

acoplamento de todos os módulos que constitúen o servizo web
Produtos Plan de probas do servizo e resultados das probas



1.6.2 Validación do servizo
Descrición Comprobación para garantir que o servizo web cumpre todos os requisitos 

necesarios
Produtos Ningún

1.7 Documentación
Descrición Documentación do proxecto

Produtos Documentación asociada ao TFG

1.7.1 Redacción do anteproxecto
Descrición Redacción do anteproxecto do TFG

Produtos Documento do anteproxecto do TFG

1.7.2 Redacción da memoria do TFG
Descrición Redacción da memoria do TFG e a documentación da aplicación incluída en 

dita memoria
Produtos Memoria do TFG

1.7.3 Elaboración da presentación do TFG
Descrición Elaboración da presentación do TFG

Produtos Presentación do TFG
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