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2. RESUM 

Català 

Aquesta memòria recull el procés de planificació i execució d’un projecte de desenvolupament d’una 

eina de mineria d’opinió a través de les xarxes socials.  

En la primera part d’aquest document s’expliquen conceptes previs necessaris per a entendre el 

problema com són el branding, l’anàlisi sentimental i el llenguatge natural a la informàtica. Es 

planteja la necessitat de les empreses d’obtenir una resposta dels clients envers els seus productes 

en un món empresarial on la competitivitat és ferotge i la globalització pràcticament total, amb 

l’objectiu de perfilar les seves estratègies de marketing amb aquest coneixement. Finalment, es 

raona el perquè de l’ús de Twitter com a millor opció per aconseguir aquest feedback tant valuós i es 

discuteixen també els problemes que pot comportar l’ús d’aquesta xarxa social. 

En la segona part es descriu el procés de disseny i desenvolupament d’una aplicació prototip que 

resolgui aquesta necessitat, es mostra el resultat final i el seu funcionament, així com els detalls de la 

seva implementació i les tecnologies que s’han utilitzat. 

Anglès 

This report includes the planning and execution of a project to develop a tool for opinion mining 

through social networks. 

The first part of this paper explains preliminary concepts needed to understand the problem such as 

branding, sentimental analysis and natural language computing. Globalization and competition have 

raised the need for companies to get feedback from their customers about their products in order to 

shape their marketing strategies with this knowledge. Finally, it explains the reasons why the use of 

Twitter is the best option to get this valuable feedback and also discusses the problems that using 

this network may cause. 

The second part describes the process of designing and developing a prototype application that 

fulfills these needs. The final result is shown and its functionality, as well as the details of its 

implementation and the technologies that have been used.  
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3. INTRODUCCIÓ 

3.1. MOTIVACIÓ DEL PROJECTE 

3.1.1. BRANDING 

Es defineix com a branding el procés de construir una marca, posicionar-la dins del mercat, definir el 

seu sector de mercat objectiu i sobretot, mantenir i millorar la seva reputació. Això inclou elements 

tangibles com logotips, empaquetats o el preu i elements intangibles com la bona relació amb els 

consumidors. 

Aquests elements són vitals per a la competitivitat d’una empresa dins del mercat, i amb l’explosió 

de les xarxes socials en els últims anys ha aparegut una nova manera de promocionar una marca i 

mantenir-ne la reputació. Les xarxes socials són el medi ideal: 

- Permeten una comunicació de forma massiva amb el públic general, consumidors potencials 

i clients 

- Faciliten la resposta del client cap a l’empresa 

- Cost mínim 

Paral·lelament al branding, l’empresa necessita conèixer la reacció dels consumidors a la seva 

publicitat, per tal d’adaptar la seva estratègia i millorar-la. És per això que sorgeix la necessitat 

d’analitzar l’opinió del públic i treure’n informació rellevant, i la motivació per realitzar aquest 

projecte. Aquest projecte vol proporcionar una eina útil per a que una empresa pugui obtenir 

feedback dels seus consumidors. 

3.1.2. MINERIA D’OPINIÓ   

La mineria d’opinió consisteix en utilitzar el processat de llenguatge natural i la lingüística 

computacional per valorar quantitativament expressions subjectives com ara sentiments i 

sensacions. Així és possible conèixer el que anomenarem polaritat del missatge, és a dir saber si 

s’està parlant positivament, negativament o de forma neutra sobre productes o serveis i mesurar la 

intensitat d’aquesta opinió. Aquesta polaritat es pot derivar en sentiments més complexes, com per 

exemple alegria, rebuig i indiferència. La necessitat que la mineria d’opinió intenta resoldre és la de 

monitoritzar i gestionar productes, serveis, persones i entitats en xarxes socials i fòrums concrets. 

3.1.3. L’ÚS DE TWITTER  

Per tal d’aproximar-se més a conèixer l’opinió general del públic envers una marca és necessari 

analitzar un volum de dades considerables de forma automàtica. La xarxa social Twitter satisfà tots 

els requisits i proporciona aspectes únics molt adients que altres xarxes no podrien proporcionar. 

- És una xarxa on els usuaris publiquen els seus pensaments i opinions en forma de missatges 

de forma molt freqüent. 
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- Els missatges tenen una llargada limitada i bastant curta, cosa que facilita el processament de 

grans volums de dades. 

- Permet recol·lectar massivament els missatges en funció d’una paraula clau o hashtag 

mitjançant l’API de Twitter1. 

- Té una bona presència a nivell mundial i un nombre molt elevat d’usuaris actius. 

- És un bon medi per promocionar marques i fer-ne publicitat. 

En contrapartida, les característiques dels missatges publicats a Twitter tenen algunes 

característiques que poden causar problemes a l’hora d’analitzar-los: 

- Ús de llenguatge urbà o slang, ortografia i gramàtica sovint incorrectes. 

- La llargada dels missatges, tot i ser un punt a favor quan parlem d’eficiència i volum de 

dades, pot ser un problema per al processament del llenguatge. És més difícil encertar la 

polaritat amb exactitud en un text massa curt. 

3.1.4. MOTIVACIÓ PERSONAL 

Des del punt de vista personal, aquest projecte em va semblar interessant des del primer moment. La 

possibilitat d’analitzar les xarxes socials per conèixer l’opinió de la gent és una idea amb moltes 

aplicacions i molt de futur, i una eina que pot arribar a ser potent pel món empresarial si s’explota al 

màxim. Per tant, tot i que l’anàlisi sentimental és un camp d’investigació encara amb molt camí per 

recórrer i aprendre com funciona suposa un repte, val la pena esforçar-se per aconseguir uns bons 

resultats que serveixin d’exemple per demostrar la capacitat d’aquesta idea. 

A més, el desenvolupament d’aplicacions webs ha estat sempre un camp del meu interès. Vaig 

prendre la motivació de no només fer un experiment d’investigació en el camp de la mineria 

d’opinió, sinó també alguna cosa més tangible que pugui tocar, utilitzar i entendre algú que no hagi 

sentit mai a parlar d’aquest tema. 

3.2. ABAST DEL PROJECTE 

El procés de transformació dels tweets en informació rellevant consta de tres parts: 

Primerament s’obtenen els tweets mitjançant l’API de Twitter. Aquesta API està pensada per a 

desenvolupadors i és completament oberta. És una bona eina amb moltes aplicacions i és fàcil trobar 

informació per a explotar-la. La manera d’obtenir els tweets es pot realitzar en funció de molts 

paràmetres: localització, idioma, detalls de l’usuari, etc. El que més interessa per aquest projecte 

serà obtenir els tweets en funció d’un determinat hashtag, o paraula clau. 

A partir de les dades obtingudes s’utilitzen algoritmes de processament de llenguatge natural per a 

discernir els missatges segons la seva polaritat. Existeixen un bon nombre d’APIs obertes per a fer 

anàlisis d’aquest tipus. 

                                                           
1
 API (Application Programming Interface) és un conjunt de funcions que s’ofereix com a biblioteca per a que un 

software extern les pugui utilitzar. Twitter ofereix una API per a que desenvolupadors puguin integrar les seves 
aplicacions amb Twitter. 
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Finalment es representa la informació extreta de l’anàlisi dels missatges d’una manera clara i 

entenedora en forma de diagrames. Aquests diagrames mostren l’evolució de la polaritat i el nombre 

de tweets al llarg del temps, i la relació entre missatges positius, negatius o neutres. A més, es 

permet fer consultes de dos o més paraules claus de forma simultània de manera que es pugui fer 

una comparació entre els diferents conceptes. 

3.3. OBJECTIUS 

- Utilitzar el processament de llenguatge natural de forma eficaç per analitzar l’opinió i les 

tendències del públic a partir de dades obtingudes de la xarxa social Twitter. 

- Desenvolupar una eina de mineria d’opinió a partir de les dades obtingudes, amb la finalitat 

de convertir-les en coneixement útil per ajudar a marques conegudes a definir l’estratègia de 

branding i millorar la seva imatge davant dels consumidors. 
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4. ESTAT DE L’ART  

4.1. ANÀLISI SENTIMENTAL 

4.1.1. DEFINICIÓ 

L’anàlisi sentimental consisteix en processar missatges escrits en llenguatge natural mitjançant 

tècniques d’anàlisi de textos i computació lingüística amb l’objectiu d’obtenir informació associada a 

la polaritat del missatge.[1] S’entén per polaritat el sentiment que l’autor del missatge vol transmetre 

en el moment d’escriure-ho, però és evident que determinar sentiments automàticament és una 

ciència molt poc exacta. 

L’eficàcia de l’anàlisi és calcula en relació a la similitud dels seus veredictes amb els d’un humà. Cal 

tenir en compte que entre els humans tampoc es dóna un consens total. Es calcula que dues 

persones estan d’acord en un 79% dels casos.[1] Així doncs, una màquina que teòricament aconseguís 

un 100% d’efectivitat és inviable, perquè encara hi hauria un 21% de casos en els que una part de 

persones estarien en desacord. [5] 

4.1.2. APLICACIONS 

El canvi que s’ha produït a internet amb la proliferació dels blogs i les xarxes socials ha augmentat 

també l’interès en l’anàlisi sentimental. Avui en dia qualsevol usuari pot expressar la seva opinió 

sobre molts aspectes des del seu ordinador. Encara més important, els usuaris poden buscar opinions 

de productes, pel·lícules o obres de teatre en base a opinions d’altres usuaris. 

L’opinió del públic s’ha convertit en un factor clau per la competitivitat d’una empresa. Què pot 

aportar la mineria d’opinió a aquesta necessitat?[10] 

- Pot ajudar a les organitzacions a trobar els seus punts dèbils: la qualitat del producte, el 

suport tècnic, etc. 

- Identifica noves tendències. 

- Comparació amb els competidors, saber què pensa el públic del teu producte i també del 

producte de la competència. 

- Actua com a moderador, detecta comentaris que poden ser inapropiats en fòrums i altres 

comunitats a la xarxa. 

- Altres aplicacions possibles en àrees de la política, sociologia o psicologia. 

4.1.3. DIFICULTATS 

La dificultat principal d’aquests algoritmes es troba en l’anàlisi de cada missatge individualment per 

decidir quin sentiment expressa. En aquesta decisió afecten conceptes humans molt complicats de 

determinar com el sarcasme, la ironia o la broma a més d’altres problemes provocats per la 

gramàtica del llenguatge natural. Es dona el cas, que fins i tot a una persona li pot costar en ocasions 

determinar el sentiment que algú altre vol transmetre. No tothom transmet el mateix sentiment de 
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la mateixa manera, cosa que dificulta que un computador pugui basar-se en estadística per 

determinar el to dels missatges de forma automàtica.[2] 

Els missatges que s’analitzaran en aquest projecte seran extrets de Twitter. Aquests missatges es 

caracteritzen per ser curts i força sorollosos. Els missatges curts són més difícils d’avaluar, però 

també menys costosos si s’han de processar grans quantitats de text. Com que la mida del tweet està 

limitada, els usuaris recorren sovint a una gramàtica errònia per comprimir el missatge. A més, l’ús 

de slang o llenguatge urbà és molt present en els entorns de les xarxes socials i també afegeix una 

dificultat més. 

És probable que en determinats casos les dades que s’obtinguin al realitzar un anàlisis d’aquest tipus 

no siguin representatives de la realitat. S’ha de tenir en compte que s’utilitzarà com a font de dades 

un canal on qualsevol usuari pot escriure el que vulgui, o pot no escriure res. Això és del tot diferent 

d’obtenir les dades realitzant enquestes de manera aleatòria. En el cas de les enquestes els usuaris 

estan obligats en certa manera a expressar la seva opinió. En el cas de Twitter no és així. 

Per exemple, pot ser que més gent publiqui comentaris positius d’una beguda coneguda que 

comentaris en contra, ja que la satisfacció és una motivació més gran per ser expressada que el 

rebuig. En termes generals, els usuaris tindran més ganes de publicar la seva opinió quan estiguin 

satisfets, o quan estiguin extremadament descontents, però difícilment ho faran en un terme mig.  

Per últim, és possible que en casos determinats la falta de dades sigui una limitació, per exemple si es 

cerca a partir d’un hashtag molt poc freqüent. 

4.1.4. PROCESSAMENT DE LLENGUATGE NATURAL 

El processament de llenguatge natural és l’estudi de la relació entre els computadors i els llenguatges 

humans, amb l’objectiu de fer possible que un ordinador entengui de forma autònoma què intenta 

dir una persona. 

Aquests estudis segueixen una llista de tècniques més senzilles que treballen en col·laboració: [4] 

- Resumir: ser capaç de resumir un bloc de text més gran en un bloc més petit, sense perdre el 

significat general. 

- Relacions entre conceptes: determinar quines paraules afecten directament a altres dins 

d’una mateixa frase. 

- Traducció: traduir de forma automàtica un text escrit en una llengua a una altra, mantenint 

el significat. 

- Segmentació morfològica: dividir les paraules en morfemes i identificar el significat a partir 

de les partícules més senzilles. Depenent de la llengua, les paraules es poden construir per 

aglutinament de morfemes més curts. 

- Significat contextual: identificar quina classe gramatical compleix cada paraula a partir de les 

paraules adjacents. En algunes llengües, una mateixa paraula pot ser a la vegada substantiu o 

verb. 

- Respondre preguntes: ser capaç d’interpretar una interrogació i traduir-la en una cerca. 
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4.1.5. MÈTODES  

La classificació dels missatges per sentiment pot variar. La tècnica més senzilla i també més utilitzada 

es limita a classificar-los en positius, negatius i terme neutre. Això es pot traduir en termes generals 

a: feliç, descontent, indiferent. Existeixen anàlisis que van més enllà i ofereixen tot un gradient de 

sentiments entre els dos extrems. Aquests mètodes de classificació consisteixen en puntuar els 

missatges del 0 al 10. Existeixen diversos enfocs per avaluar un missatge i assignar-li una polaritat. 

Els algoritmes més senzills utilitzen la tècnica coneguda com a bag of words i es basen en una 

enorme base de dades de paraules amb una puntuació associada, que pot anar de -10 a +10. Es 

coneixen com a stop words les paraules que no són quantificables com per exemple articles (“el”, 

“la”) i preposicions (“per”, “a”). Després de descartar les paraules que no s’analitzaran, es tracten la 

resta de paraules amb la tècnica que es coneix com a stemming, que consisteix en extreure l’arrel de 

la paraula per comparar-la amb les paraules de la base de dades. Això és necessari per eliminar les 

distincions entre paraules que en realitat aporten la mateixa polaritat al significat de la frase, com 

són el gènere, les conjugacions verbals i les declinacions. Aleshores es computa la puntuació 

resultant com a la suma de cada paraula significativa. Les dificultats associades a aquest tipus 

d’anàlisi són molt clares. Primerament, cal tenir una base de dades amb qualsevol paraula possible, 

on la puntuació s’ha d’anar mantenint i actualitzant. Elaborar aquest llistat i mantenir-lo requereix un 

esforç molt gran.[2] A més, una mateixa paraula pot prendre significats diferents en funció del context 

o la relació amb les paraules veïnes. Això pot resultar amb una puntuació completament inversa a 

l’esperada. 

Per tant, és necessari no només comptabilitzar cada paraula de la frase, sinó també contemplar les 

relacions gramaticals entre les paraules, com fan els algoritmes més complexos. Existeixen relacions 

senzilles, com buscar la proximitat d’una negació a altres paraules claus, o relacions molt més difícils 

de desxifrar que només depenen de l’ordre de les paraules. Veurem exemples senzills de problemes 

que es troben habitualment al analitzar frases curtes. 

Beure Fanta em torna boig! 

 Ni boig tornaré a beure una Fanta! 

Tot i que pràcticament tenen les mateixes paraules, la primera frase denota clarament alegria i 

satisfacció, mentre que la segona expressa tot el contrari. Aquesta diferència podria ser detectable 

només per un algoritme que busqui relacions gramaticals, gràcies a la negació del principi de la frase. 

  Estic molt content amb el meu nou iPhone. 

  Tinc un iPhone nou, i m’agradaria que funcionés. 

Aquest cas és molt més difícil de determinar, ja que no ens ajuda cap negació. La segona frase 

implica que no està content amb el producte perquè no funciona, però no es diu de manera directa. 

S’utilitzen paraules que es puntuarien com a bones (nou, funciona) però per dir quelcom negatiu. 
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4.2. SOLUCIONS EXISTENTS 

4.2.1. API’S D’ANÀLISI SENT IMENTAL 

Com que l’anàlisi sentimental és un tema que està encara en constant millora i investigació, es poden 

trobar un bon nombre d’APIs que ajuden a resoldre el problema. Aquestes APIs utilitzen tècniques 

diferents, com ja s’ha explicat anteriorment, però també varien en funció d’altres factors: les 

llengües acceptades, eficàcia, eficiència, etc. A continuació es llisten alguns exemples:[6] 

- Sentiment Analysis for Social Media 

- Text-Processing 

- ML Analyzer 

- Anger Detection for Social Media 

- TweetSentiments 

- Chinese Sentiment Analysis for Social Media 

- Viralheat Sentiment 

- Natural Language Toolkit 

4.2.2. SOFTWARE D’ANÀLISI SENTIMENTAL 

Empreses grans del món del software ofereixen paquets de gestió empresarial que inclouen eines de 

mineria d’opinió. S’acostumen a englobar dins de programes de gestió de relacions amb els clients, 

també coneguts com a CRM (Customer Relationship Management) o SCRM (Social Customer 

Relationship Management). Alguns exemples: 

- SAS Sentiment Analysis[7] 

- Attensity Analyze[3] 

- Semantria[9] 

Aquest tipus de software acostuma a evitar o ocultar els majors reptes de l’anàlisi sentimental que 

encara estan oberts, mostrant una falsa efectivitat assegurada en alguns casos.[8] Aquest projecte 

proporcionarà una eina més lleugera que aquest tipus de software comercial per satisfer necessitats 

molt semblants. 

4.3. ACTORS IMPLICATS 

Els actors implicats en el projecte són totes aquelles persones o entitats a qui afecta la realització 

d’aquest projecte, des de l’equip que el realitza fins a l’usuari final que es beneficiarà del resultat. 

Equip de desenvolupament 

L’equip que d’aquest projecte està format per un desenvolupador i un tutor. El desenvolupador farà, 

a la vegada, el rol de gestor del projecte. El tutor supervisarà i donarà suport quan s’escaigui. 
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Empreses interessades en el branding 

Aquest projecte serà una eina d’interès per tota aquella empresa que vulgui començar o ja tingui una 

estratègia de branding. Ajudarà a les empreses a tenir una resposta dels usuaris a la seva publicitat i 

poder actuar en conseqüència. Això significa essencialment fer publicitat, per tant es podria dir que 

qualsevol empresa que es vulgui donar a conèixer hi pot estar interessada. 

Investigadors en mineria de textos 

A més de l’objectiu publicista, aquesta eina també pot servir per realitzar experiments de mineria de 

text, mineria d’opinió o anàlisi sentimental. L’anàlisi de textos és un tema emergent i sense buscar 

massa es pot trobar software i moltes APIs que intenten fer el mateix però amb enfocs diferents. Es 

desenvoluparà de tal manera que sigui independent de l’API utilitzada per processar els missatges, 

per tant és possible realitzar diverses proves i comparar resultats. Aquests experiments no costaran 

gens de fer i poden ajudar a la millora dels algoritmes de processament de llenguatge natural. 

Altres usuaris 

Qualsevol usuari amb una certa curiositat per la mineria d’opinió pot voler fer servir aquesta eina. 

Competidors 

Tot i que el fi d’aquest projecte és més d’investigació que econòmic, cal tenir en compte els 

competidors que comercialitzen software d’aquest tipus i les eines similars que ja existeixen. 
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5. PLANIFICACIÓ 

Duració aproximada del projecte 

El projecte ha tingut una durada aproximada de cinc mesos: de febrer a juny inclosos. El projecte va 

començar el 17 de febrer de 2014 i la data de l’entrega final és a l’última setmana del juny del mateix 

any.  

5.1. FASES DEL PROJECTE 

Fase de planificació del projecte 

Consisteix en cursar l’assignatura de gestió de projectes GEP i té una durada de 4 setmanes. Es 

subdivideix en un llistat de tasques amb dates d’entrega prefixades: 

- Definició de l’abast 

- Planificació temporal 

- Pressupost i sostenibilitat 

- Presentació preliminar 

- Contextualització i bibliografia 

- Plec de condicions (especialitat Enginyeria del Software) 

Fase de disseny 

Consisteix en dissenyar el funcionament de l’aplicació i especificar la interacció entre els seus 

elements per tal de satisfer els objectius definits a la planificació. Cal estudiar eines i suports 

candidats per al desenvolupament de l’aplicació i escollir-ne els més adequats. 

- Especificació dels requisits 

- Definició dels casos d’ús 

- Arquitectura del sistema 

- Diagrames d’usabilitat 

Fase de desenvolupament 

En aquesta fase es desenvolupa l’aplicació. Aquest procés es pot dividir en mòduls significatius: 

- Motor de recol·lecció i parsing de tweets 

- Processament dels missatges  

- Interfície 

- Anàlisis i mostrat de resultats 

Fase final 

Consisteix en acabar el desenvolupament, preparar proves per mostrar el funcionament, elaborar un 

manual d’usuari i la documentació necessària per a l’entrega final. 
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5.2. REPARTIMENT D’HORES  

 

Etapa Dedicació 

Fase de planificació 75h 

Fase de disseny 90h 

Fase de desenvolupament I 80h 

Fase de desenvolupament II 70h 

Fase de desenvolupament III 100h 

Fase de desenvolupament IV 100h 

Fase final 25h 

Total 540h 

Taula 1: repartiment d'hores
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5.3. DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

Figura 1: diagrama de Gantt 
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5.4. METODOLOGIA 

Per a fer el seguiment del projecte dia a dia i programar les tasques de manera eficient s’ha utilitzat 

la metodologia SCRUM. Aquesta metodologia combina la programació estricta de tasques modulars 

amb reunions periòdiques per fer un seguiment constant de l’evolució del projecte. 

Tot i que SCRUM sol ser utilitzada en equips més nombrosos, és una metodologia vàlida per tenir un 

bon seguiment i ajustar-se a les dates d’entrega. Una altra qualitat important és la comunicació 

freqüent amb el director i l’intercanvi d’idees. 

5.5. RECURSOS 

Hardware 

Ordinador personal 

Màquina virtual al departament d’Arquitectura de Computadors 

Software 

Microsoft Word 2010 

Gantter 

Google drive 

Cacoo 

Notepad++ 

Cygwin 
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6. PRESSUPOST I SOSTENIBILITAT 

Consideracions 

En aquesta secció es fa una estimació dels costos del projecte tenint en compte els recursos 

necessaris, especificats en la planificació temporal. Aquests recursos inclouen tant hores de feina 

com el hardware i software que s’ha utilitzat. 

Cal considerar que el pressupost d’aquest projecte prové directament del pressupost destinat a la 

investigació en el departament d’Arquitectura de Computadors, i està enmarcat dins d’altres 

projectes. 

Pressupost de recursos humans 

L’equip d’aquest projecte està format per un director i una persona complint dos rols a la vegada. Per 

una banda, el rol de gestor del projecte a l’hora de fer la planificació del projecte mitjançant aquests 

documents i el seu seguiment en reunions periòdiques. Per altra banda, el rol d’enginyer de software 

al desenvolupar el sistema. 

Rol Estimació d’hores Preu/hora Cost total 

Gestor de projectes 150 18€ 2700€ 

Enginyer de software 400 9€ 3600€ 

Total   6300€ 

Taula 2: pressupost de recursos humans 

Pressupost de software i hardware 

Només s’ha utilitzat programari gratuït o versions d’estudiant proporcionades per la facultat per al 

desenvolupament del projecte. 

No existeixen grans requeriments de hardware més enllà de la màquina per al desenvolupament i 

una màquina virtual que farà el paper de servidor. Aquesta última serà una de múltiples màquines 

virtuals en el mateix ordinador, per tant es pot considerar que el seu cost queda repartit. 

Producte Preu Vida útil Amortització 

Windows 7 0€ (versió estudiant) - 0€ 

Microsoft Office 2010 0€ (inclòs en W7) - 0€ 

Google Chrome 0€ (gratuït) - 0€ 

Google Drive 0€ (gratuït) - 0€ 

Gantter 0€ (gratuït) - 0€ 

Cacoo 0€ (gratuït) - 0€ 

Notepad++ 0€ (gratuït) - 0€ 

Màquina desenvolupament 959€ 4 anys 119,75€ 

Màquina servidor 700€ 3 anys 40€ 

Total   159,75€ 

Taula 3: pressupost de software i hardware 
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Altres despeses 

Hi ha altres despeses, com el consum energètic i el transport que si bé no suposen un cost econòmic 

prou elevat, cal tenir-les en consideració igualment en quant a sostenibilitat. 

Concepte Preu Mesos Cost 

Energia elèctrica 35€ mensuals 5 175€ 

Transport 20€ mensuals 5 100€ 

Total   275€ 

Taula 4: altres despeses 

Viabilitat econòmica 

S’ha considerat una vida útil de 3 anys de l’eina que es vol desenvolupar, enmarcada dins d’altres 

projectes relacionats amb la mineria d’opinió. Aleshores cal estimar també el cost del manteniment 

de l’eina i resolució d’incidències al llarg del temps. Aquest manteniment s’estima en 30 hores anuals 

al mateix cost que el preu de desenvolupament. 

Concepte Cost 

Despeses recursos humans -6300€ 

Despeses software 0€ 

Despeses hardware -159,75€ 

Altres despeses -275€ 

Manteniment -90€ 

Total 6824,75€ 

Taula 5: viabilitat econòmica 

La viabilitat econòmica estarà garantida sempre que el pressupost destinat a aquest projecte arribi 

aproximadament als 7000€. Aquest no es un pressupost gens allunyat de la realitat destinada a 

aquest tipus de projectes d’investigació. 

Impacte social i mediambiental 

Degut al poc ús de hardware i de software que requereix aquest projecte la petjada ecològica és 

mínima. Tan sols s’utilitza una màquina per al desenvolupament i una màquina virtual per a la 

recol·lecció dels tweets. Així i tot, s’han aplicat les mesures possibles per minimitzar el consum 

energètic, com apagar els dispositius quan no estiguin en ús. 

Finalment, s’ha respectat la privacitat dels usuaris autors dels tweets analitzats i mai s’han utilitzat o 

s’han publicat dades personals que es puguin relacionar directament amb un individu. 
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7. DEFINICIÓ DEL PROJECTE 

7.1. ESPECIFICACIÓ DELS REQUISITS 

7.1.1. REQUISITS FUNCIONALS 

 
Requisit: #1 Tipus: Funcional 
Descripció: El sistema permet realitzar un anàlisi sentimental dels tweets publicats en temps real a partir 

d’una o més paraules o frases clau, definides per l’usuari. 
Justificació: L’usuari desitja conèixer l’opinió dels usuaris de Twitter respecte a un determinat concepte 

o paraula clau 
Criteri de 
satisfacció: 

El sistema permet especificar una o més paraules o frases clau abans de començar  
l’anàlisi. L’anàlisi continua fins que l’usuari desitja aturar-lo o tanca la finestra. 

Satisfacció de 
l’usuari: 

2 Insatisfacció 
de l’usuari 

5 Prioritat: Alta 

 
Requisit: #2 Tipus: Funcional 
Descripció: El sistema mostra els resultats de l’anàlisi d’una forma clara i en diferents formats. 
Justificació: L’usuari ha de poder veure clarament els resultats de l’anàlisi des de múltiples punts de 

vista. 
Criteri de 
satisfacció: 

El sistema mostra per cada paraula o frase clau: 
- un gràfic de tipus pastís amb la relació de la polaritat dels resultats 
- un gràfic temporal amb el volum de tweets capturats cada minut 
- un gràfic temporal amb la polaritat mitjana dels tweets capturats cada minut 
- un gràfic amb la distribució normal de la polaritat dels tweets capturats 
El sistema mostra: 
- un núvol de paraules amb les paraules que més sovint es troben en els resultats 
- una llista dels últims tweets capturats amb l’opció de filtrar per text 
 

Satisfacció de 
l’usuari: 

4 Insatisfacció 
de l’usuari 

5 Prioritat: Alta 

 
Requisit: #3 Tipus: Funcional 
Descripció: El sistema permet controlar l’execució de l’anàlisi. 
Justificació: L’usuari ha de poder finalitzar l’anàlisi en qualsevol moment i, si vol, iniciar-ne un de nou. 
Criteri de 
satisfacció: 

Des del moment en que comença l’anàlisi el sistema permet finalitzar l’execució amb un sol 
click. 

Satisfacció de 
l’usuari: 

2 Insatisfacció 
de l’usuari 

5 Prioritat: Alta 
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Requisit: #4 Tipus: Funcional 
Descripció: El sistema permet controlar l’actualització dels resultats mostrats. 
Justificació: L’usuari ha de poder habilitat i deshabilitar el refresc automàtic dels resultats. 
Criteri de 
satisfacció: 

Des del moment en que comença l’anàlisi el sistema permet habilitar i deshabilitar 
l’actualització automàtica dels resultats mostrats. També permet actualitzar-los manualment 
mentre està pausat. 

Satisfacció de 
l’usuari: 

3 Insatisfacció 
de l’usuari 

4 Prioritat: Alta 

 
Requisit: #5 Tipus: Funcional 
Descripció: El sistema permet veure un historial amb els resultats d’anàlisis fets anteriorment. 
Justificació: L’usuari ha de poder veure una llista dels anàlisis realitzats anteriorment per veure’n els 

resultats i comparar-los. 
Criteri de 
satisfacció: 

El sistema tindrà una secció amb un historial que permetrà carregar i visualitzar els 
resultats d’un anàlisis realitzat anteriorment. 

Satisfacció de 
l’usuari: 

4 Insatisfacció 
de l’usuari 

3 Prioritat: Alta 

 
Requisit: #6 Tipus: Funcional 
Descripció: El sistema permet gestionar les entrades de l’historial d’anàlisis anteriors. 
Justificació: L’usuari ha de poder esborrar les entrades de l’historial que ja no li interessa conservar. 
Criteri de 
satisfacció: 

El sistema permet seleccionar una o més entrades de l’historial i esborrar-les. 

Satisfacció de 
l’usuari: 

3 Insatisfacció 
de l’usuari 

3 Prioritat: Alta 

7.1.2. REQUISITS NO FUNCIONALS 

Requisits de percepció 

Requisit: #7 Tipus: Percepció 
Descripció: El disseny del sistema és agradable a la vista. 
Justificació: La font i els colors utilitzats en el sistema són agradables i no agressius. 
Criteri de 
satisfacció: 

Durant la fase final, es demanarà a un conjunt d’usuaris que provin el sistema i donin la 
seva valoració. Aquesta valoració serà positiva en almenys un 90% dels casos. 

Satisfacció de 
l’usuari: 

3 Insatisfacció 
de l’usuari 

5 Prioritat: Alta 

 
Requisit: #8 Tipus: Percepció 
Descripció: El disseny del sistema és simple. 
Justificació: L’estructura dels components al sistema és lògica i clara. 
Criteri de 
satisfacció: 

Durant la fase final, es demanarà a un conjunt d’usuaris que provin el sistema i donin la 
seva valoració. Aquesta valoració serà positiva almenys en almenys un 90% dels casos. 

Satisfacció de 
l’usuari: 

3 Insatisfacció 
de l’usuari 

5 Prioritat: Mitja 

 

  



 

24 

 

Requisits d’usabilitat 

Requisit: #9 Tipus: Usabilitat 
Descripció: El funcionament del sistema ha de ser fàcil d’entendre per a qualsevol usuari. 
Justificació: És necessari que els usuaris no tinguin problemes al utilitzar el sistema perquè desitgin 

utilitzar-lo. 
Criteri de 
satisfacció: 

El sistema ofereix un menú d’ajuda que clarifica el seu funcionament. 
Durant la fase final, es demanarà a un conjunt d’usuaris que provin el sistema i donin la 
seva valoració. Aquesta valoració serà positiva almenys en un 90% dels casos. 

Satisfacció de 
l’usuari: 

3 Insatisfacció 
de l’usuari 

4 Prioritat: Alta 

 
Requisit: #10 Tipus: Usabilitat 
Descripció: El sistema no requereix cap tipus de formació prèvia al seu ús. 
Justificació: La manera d’utilitzar el sistema ha de ser prou senzilla perquè qualsevol usuari pugui 

explotar les seves capacitats sense una formació prèvia. 
Criteri de 
satisfacció: 

Durant la fase final, es demanarà a un conjunt d’usuaris que provin el sistema i donin la 
seva valoració. Aquesta valoració serà positiva almenys en un 90% dels casos. 

Satisfacció de 
l’usuari: 

2 Insatisfacció 
de l’usuari 

4 Prioritat: Alta 

Requisits de rendiment 

Requisit: #11 Tipus: Rendiment 
Descripció: El sistema no impedeix la navegació de l’usuari mentre treballi. 
Justificació: La navegació de l’usuari no s’ha de veure interrompuda ni alterada mentre el sistema està 

treballant. 
Criteri de 
satisfacció: 

El sistema no bloqueja la navegació de l’usuari mentre estigui processant les dades. 

Satisfacció de 
l’usuari: 

2 Insatisfacció 
de l’usuari 

5 Prioritat: Alta 

 
Requisit: #12 Tipus: Rendiment 
Descripció: Els temps de resposta del sistema no són excessivament elevats. 
Justificació: La interacció entre l’usuari i el sistema ha de ser àgil per a un ús satisfactori. 
Criteri de 
satisfacció: 

Els temps de resposta durant el processament de les dades no supera mai un segon. 
A més, s’informa a l’usuari quan el sistema estigui treballant per evitar la sensació de 
bloqueig. 

Satisfacció de 
l’usuari: 

3 Insatisfacció 
de l’usuari 

5 Prioritat: Mitja 

Requisits de tolerància a errors 

Requisit: #13 Tipus: Tolerància a errors 
Descripció: El sistema informa a l’usuari sobre els errors d’una manera adequada. 
Justificació: Els usuaris no tenen perquè veure cap informació privada del sistema que no sigui del seu 

interès quan es produeixi algun tipus d’error. 
Criteri de 
satisfacció: 

En cas d’error, no es mostra a l’usuari informació privada del sistema, sinó que s’indica 
amb un missatge. 

Satisfacció de 
l’usuari: 

2 Insatisfacció 
de l’usuari 

3 Prioritat: Baixa 
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Requisits de capacitat i escalabilitat 

Requisit: #14 Tipus: Capacitat i escalabilitat 
Descripció: El sistema és capaç de gestionar un volum de dades suficient per a tenir un anàlisis 

executant-se continuadament. 
Justificació: La durada d’un anàlisi no pot estar limitada per les capacitats del sistema. 
Criteri de 
satisfacció: 

El sistema limita els resultats mostrats en els gràfics temporals a 5 hores i en la llista de 
tweets recents als 250 últims, de manera que pot executar un anàlisi de manera 
continuada. 

Satisfacció de 
l’usuari: 

 Insatisfacció 
de l’usuari 

 Prioritat: Alta 

Requisits d’adaptabilitat 

Requisit: #15 Tipus: Adaptabilitat 
Descripció: El sistema es pot utilitzar correctament en qualsevol dels navegadors més comuns. 
Justificació: Qualsevol usuari ha de poder fer servir el sistema des del seu navegador preferit. 
Criteri de 
satisfacció: 

Es farà una prova d’usabilitat en els navegadors més utilitzats (Chrome, Internet Explorer, 
Firefox, Safari i Opera) durant la fase final. 

Satisfacció de 
l’usuari: 

3 Insatisfacció 
de l’usuari 

5 Prioritat: Mitja 

Requisits de privacitat 

Requisit: #16 Tipus: Privacitat 
Descripció: El sistema no mostra cap dada dels autors dels missatges de Twitter que permetin la seva 

identificació. 
Justificació: S’ha de respectar la privacitat de la identitat dels autors dels missatges, ja que  

s’utilitzen sense el seu coneixement. 
Criteri de 
satisfacció: 

El sistema en cap cas permet identificar l’usuari que ha publicat un missatge en concret. 

Satisfacció de 
l’usuari: 

2 Insatisfacció 
de l’usuari 

3 Prioritat: Alta 
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7.2. MODEL DE CASOS D’ÚS  

7.2.1. DIAGRAMA DE CASOS D’ÚS 

 

Figura 2: diagrama de casos d’ús 

7.2.2. INICIAR UN NOU ANÀLISI 

Actor principal 

Usuari 

Disparador 

L’usuari desitja iniciar un nou anàlisi sentimental dels tweets publicats en funció d’una o més 

paraules o frase claus. 

Precondicions 

No hi ha cap anàlisi en execució. 

Escenari principal d’èxit 

1. L’usuari indica al sistema les paraules o frases claus. 

2. L’usuari confirma els paràmetres escollint l’opció de començar a analitzar. 
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3. El sistema comença l’anàlisi i mostra un indicador de progrés. 

4. El sistema comença a mostrar els resultats. 

Extensions 

4a. El sistema no troba cap resultat per les paraules o frases claus especificades. 

7.2.3. CONTROLAR L’EXECUCIÓ  D’UN ANÀLISI  

Actor principal 

Usuari 

Disparador 

L’usuari desitja pausar l’actualització dels resultats, continuar l’actualització dels resultats, actualitzar 

els resultats manualment o finalitzar l’anàlisi. 

Precondicions 

S’ha iniciat un anàlisi i s’està executant correctament. 

Escenari principal d’èxit 

1. L’usuari selecciona l’opció desitjada del panell de control. 

[Pausar l’actualització dels resultats] 

[Continuar l’actualització dels resultats] 

[Actualitzar manualment els resultats] 

[Finalitzar un anàlisi] 

7.2.4. PAUSAR L’ACTUALITZAC IÓ DELS RESULTATS 

Actor principal 

Usuari 

Disparador 

L’usuari desitja pausar l’actualització automàtica dels resultats mostrats. 

Precondicions 

S’ha iniciat un anàlisi i s’està executant correctament. L’actualització automàtica dels resultats no 

està pausada. 

Escenari principal d’èxit 

2. L’usuari selecciona l’opció de pausar l’actualització dels resultats. 

3. El sistema deshabilita l’actualització automàtica i ho indica en el panell de control. 
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7.2.5. CONTINUAR L’ACTUALITZACIÓ DELS RESULTATS 

Actor principal 

Usuari 

Disparador 

L’usuari desitja continuar l’actualització automàtica dels resultats mostrats. 

Precondicions 

S’ha iniciat un anàlisi i s’està executant correctament. L’actualització automàtica dels resultats està 

pausada. 

Escenari principal d’èxit 

1. L’usuari selecciona l’opció de contniuar l’acutalització automàtica dels resultats. 

2. El sistema habilita l’actualització automàtica i ho indica en el panell de control. 

7.2.6. ACTUALITZAR MANUALMENT ELS RESULTATS 

Actor principal 

Usuari 

Disparador 

L’usuari desitja actualitzar els resultats mostrats. 

Precondicions 

S’ha iniciat un anàlisi i s’està executant correctament. L’actualització automàtica dels resultats està 

pausada. 

Escenari principal d’èxit 

1. L’usuari selecciona l’opció d’actualitzar els resultats. 

2. El sistema mostra els resultats actualitzats. 

7.2.7. FINALITZAR UN ANÀLISI 

Actor principal 

Usuari 

Disparador 

L’usuari desitja finalitzar un anàlisi en execució. 

Precondicions 

S’ha iniciat un anàlisi i s’està executant correctament. 
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Escenari principal d’èxit 

1. L’usuari selecciona l’opció de finalitzar l’anàlisi. 

2. El sistema atura la captura de tweets i finalitza l’anàlisi. L’anàlisi finalitzat es mostra com a 

una nova entrada a l’historial. 

7.2.8. MOSTRAR EL MENÚ D’AJUDA 

Actor principal 

Usuari 

Disparador 

L’usuari necessita ajuda sobre el funcionament del sistema. 

Precondicions 

Cap. 

Escenari principal d’èxit 

1. L’usuari selecciona l’opció de mostrar ajuda. 

2. El sistema mostra un resum del funcionament bàsic del sistema. 

7.2.9. CARREGAR ELS RESULTATS D’UN ANÀLISI DE L’HISTORIAL  

Actor principal 

Usuari 

Disparador 

L’usuari desitja visualitzar els resultats d’un anàlisi realitzat anteriorment. 

Precondicions 

Cap. 

Escenari principal d’èxit 

1. El sistema mostra una llista amb les entrades de l’historial i un breu resum dels resultats de 

cadascuna. 

2. L’usuari selecciona l’entrada que desitja i selecciona l’opció de carregar resultats. 

3. El sistema mostra els resultats de l’anàlisi escollit. 

Extensions 

1a. El sistema mostra una llista buida perquè no hi ha cap entrada a l’historial. 

2a. La selecció és incorrecta i el sistema mostra un missatge d’error. 
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7.2.10. ESBORRAR ENTRADES DE L’HISTORIAL  

Actor principal 

Usuari 

Disparador 

L’usuari desitja esborrar una o més entrades de l’historial que ja no li interessen. 

Precondicions 

Cap. 

Escenari principal d’èxit 

1. El sistema mostra una llista amb les entrades de l’historial i un breu resum dels resultats de 
cadascuna. 

2. L’usuari selecciona la o les entrades que desitja esborrar i selecciona l’opció d’esborrar. 
3. El sistema mostra la llista actualitzada. 

Extensions 

1a. El sistema mostra una llista buida perquè no hi ha cap entrada a l’historial. 
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7.3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

El patró arquitectònic emprat en aquest projecte és el patró en tres capes: capa de presentació, capa 

de domini i capa de dades. S’ha escollit aquest model perquè separar el sistema en capes 

proporciona una bona modularitat, que ajuda al manteniment i l’adaptabilitat del sistema. A 

continuació s’especifiquen les característiques de cada capa amb les tecnologies associades a 

cadascuna. Més endavant es detalla el funcionament i les característiques de cada eina o tecnologia 

utilitzada. 

 

Figura 3: arquitectura del sistema 

7.3.1. CAPA DE PRESENTACIÓ 

La capa de presentació està formada per la interfície web i compleix la funció de permetre la 

interacció entre l’usuari i el sistema. És el canal mitjançant el qual l’usuari pot fer consultes i és on es 

mostren els resultats. Per aconseguir un disseny atractiu i eficient s’han utilitzat diversos 

frameworks: 

- Twitter Bootstrap 

- FlotCharts 
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7.3.2. CAPA DE DOMINI 

La capa de domini és el nucli del sistema. S’encarrega de gestionar les consultes que arriben des de la 

capa de presentació, fer les crides pertinents a llibreries externes o a la capa de dades, processar els 

resultats i enviar-los cap a la capa de presentació. Per la seva flexibilitat, el llenguatge en que s’ha 

escollit programar aquest element central és Python. En aquesta capa intervindran principalment 4 

components externs: 

- Twitter API 

- Tweepy 

- Flask 

- TextBlob 

7.3.3. CAPA DE DADES 

La capa de dades és on el sistema emmagatzemarà les dades persistents que necessiti. En el cas 

d’aquest sistema s’emmagatzemaran els tweets capturats i dades necessàries per mantenir un 

historial de consultes anteriors. 

Donada la simplicitat de la capa de dades necessària per a aquest sistema s’ha decidit no utilitzar cap 

sistema complex de gestió de bases de dades. El sistema emmagatzema totes les dades necessàries 

en forma de logs. 
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7.4. EINES I TECNOLOGIES 

7.4.1. TWITTER BOOTSTRAP 

Bootstrap és un dels frameworks de software lliure per al disseny d’aplicacions i portals web més 

utilitzats. Conté des de tipografies a formularis, botons, menús i qualsevol altre element que es 

vulgui, basat en HTML, CSS i Javascript. És un projecte gratuït i open source, amb una col·laboració de 

la comunitat d’usuaris elevadíssima. A juny de 2014 és el projecte amb més participació de GitHub2 

amb més de 68.000 vots destacats i 25.000 forks3. [11] 

Aquest és el framework que s’utilitza per al disseny general de l’aplicació, complementat amb alguna 

altra llibreria, com Font Awesome[12] per les icones o FlotCharts per als gràfics. S’ha escollit Bootstrap 

pel seu disseny modern i atractiu. És compatible amb les versions més noves de tots els navegadors 

majoritaris i inclús s’adapta a característiques intrínseques del dispositiu com ara la mida de la 

pantalla. 

7.4.2. FLOTCHARTS 

FlotCharts és una llibreria purament en Javascript amb JQuery per a mostrar resultats en forma de 

gràfics en aplicacions o portals web. S’ha escollit aquesta llibreria perquè es centra en la simplicitat 

d’ús i l’atractiu visual, a més de ser configurable per satisfer necessitats molt diverses. 

7.4.3. TWITTER API 

Twitter ofereix dues APIs per a que altres serveis i aplicacions webs s’integrin amb el seu 

funcionament: REST API i Streaming API. La diferència principal és que la primera fa una consulta 

puntual a Twitter i obté una resposta, mentre que la segona obre una connexió HTTP persistent per 

on circulen les dades fins que es desitja tancar. En aquest projecte s’utilitzarà la Streaming API, que 

és la que permet obtenir els tweets en temps real, és a dir en el moment que es publiquen. [13] 

7.4.4. TWEEPY 

Tweepy és una llibreria de Python creada per accedir a Twitter. Ofereix una llibreria molt completa 

amb totes les funcionalitats de  l’API de Twitter en mètodes de Python. [14] 

7.4.5. FLASK 

Flask és un microframework per al desenvolupament d'aplicacions web en Python. S'anomena 

microframework perquè és una eina molt simple però molt extensible. Gràcies a aquesta 

adaptabilitat i a la flexibilitat natural del llenguatge Python, ofereix des de solucions ràpides i simples 

per a aplicacions petites a necessitats més exigents. Això s'aconsegueix per mitjà d'extensions que 

                                                           
2
 GitHub és un espai per allotjar codi sota control de versions, amb el principal objectiu de publicar-lo i 

compartir-lo amb altres usuaris que desitgin utilitzar-lo o col·laborar per millorar-lo. 
3
 Fork és el fet de copiar el codi d’un projecte amb la idea de contribuir fent-hi modificacions. 
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afegeixen funcionalitats a Flask. Es distribueix sota la llicència BSD (Berkeley Software Distribution). 

Aquesta és una llicència de software lliure molt permissiva que permet l'ús del codi font, a diferència 

d'altres llicències de software lliure.  [15] 

Com qualsevol paquet de Python, la seva instal·lació és tant simple com una sola comanda. A 

continuació es mostra un petit exemple de l'aplicació més bàsica per mostrar el seu funcionament: 

 

El codi anterior importa el paquet de Flask, crea l’objecte aplicació en el qual a continuació associa 

URLs amb funcions. A l’exemple és l’arrel del domini URL/ que s’associa a la funció hello(). Es podrien 

afegir més funcions en altres direccions del domini, per exemple URL/historial. Finalment es troba el 

mètode principal, que serà el que permet executar l’aplicació. 

Un cop executada l'aplicació, ja es pot enviar una petició introduint una URL a la barra d’adreces del 

navegador. Aquesta petició arriba a la funció que li pertoqui segons les associacions que hem fet 

anteriorment. La funció de Python executa el codi necessari i retorna un resultat en forma de text. La 

manera habitual d'aprofitar aquest funcionament és fer que l'aplicació retorni el codi HTML de les 

pàgines directament al navegador. 

En el cas d'aquest projecte no es fa així, sinó que s'utilitza una aplicació web habitual corrent en un 

servidor Apache, que mitjançant Ajax envia peticions HTTP POST a les direccions del domini que 

tenen associades funcions Python. Aquestes funcions són tals com iniciar una nova consulta o obtenir 

les dades actualitzades, i retornen objectes JSON amb les dades necessàries per mostrar els resultats 

a l'aplicació web. 

7.4.6. TEXTBLOB 

TextBlob és una llibreria de Python (2 i 3) per al processament de textos. Ofereix una API simple per 

resoldre problemes habituals en el processament del llenguatge natural com la classificació de frases, 

extracció de substantius, anàlisi sentimental i traducció, entre altres. Textblob utilitza un dels 

frameworks de més importància en el camp del llenguatge natural: Natural Language Toolkit(NLTK). 
[16] 

NLTK és la plataforma més important de Python en el desenvolupament de programes per treballar 

el llenguatge humà. És fàcil d'utilitzar i és gratuïta, open source i és un projecte construït per la 

comunitat. Ofereix una API amb més de 50 funcionalitats des de la classificació a l'anàlisi de significat 

de textos. [17]  

from flask import Flask 

 

app = Flask(__name__) 

 

@app.route("/") 

def hello(): 

    return "Hello World!" 

 

if __name__ == "__main__": 

    app.run() 
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8. IMPLEMENTACIÓ DEL SISTEMA 

8.1. FLUX DE DADES 

A continuació es mostra de forma esquemàtica el flux de dades a través dels components del 

sistema. Aquest esquema servirà com a guia per entendre l’explicació de la implementació més 

endavant. 

 

Figura 4: flux de dades 

La comunicació sempre és iniciada per l’aplicació web mitjançant peticions HTTP POST dirigides cap a 

l’aplicació Flask. Aquesta mana sobre el procés central que manté una connexió HTTP persistent 

oberta amb l’API de Twitter i processa els resultats amb la llibreria TextBlob a mesura que van 

arribant. També s’encarrega de mantenir actualitzats els logs i les dades que finalment l’aplicació 

Flask enviarà cap a l’aplicació web en format JSON. L’aplicació web utilitza la llibreria FlotChart per 

actualitzar els resultats mostrats en els gràfics. 
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Tot i que s’utilitzen processos per controlar el component que captura i processa els tweets, no és 

possible tenir més d’un procés de manera paral·lela perquè l’API de Twitter no permet tenir més 

d’una connexió simultània. Això limita la capacitat del sistema a una única consulta en cada moment. 

8.2. ESDEVENIMENTS 

A continuació s’explica detalladament el flux de dades en tots els esdeveniments possibles del 

sistema, que corresponen principalment als casos d’ús (veure Casos d’ús). Aquests esdeveniments 

són peticions HTTP POST enviades per Ajax al port on es troba escoltant l’aplicació Flask: 

http://HOST_IP:5000 (veure Flask) (on HOST_IP és la IP del servidor on es troba el sistema, en aquest 

cas la màquina virtual de la FIB). 

8.2.1. CREAR UNA CONSULTA 

Aquest esdeveniment crea una nova consulta i inicia la connexió amb l’API de Twitter. Es fa 

mitjançant una petició a: 

http://HOST_IP:5000/newrequest 

Paràmetres: { keywords: paraules o frases clau } 

Retorn: cap 

1. L’usuari inicia una nova consulta mitjançant la interfície i es genera una petició de creació 

dirigida a l’aplicació Flask. 

2. L’aplicació Flask crea un nou procés que estableix una connexió persistent HTTP amb l’API de 

Streaming de Twitter. 

3. El procés que s’ha creat comença a rebre els resultats des de Twitter i utilitza la llibreria de 

TextBlob per calcular-ne la polaritat. 

4. El procés guarda cada tweet capturat en els fitxers de log i la informació rellevant per a la 

capa de presentació en un objecte temporal de dades actualitzades. 

Els últims dos passos es continuaran fent de manera ininterrompuda fins que arribi un esdeveniment 

per acabar la consulta. 

8.2.2. ACTUALITZAR ELS RESULTATS 

Aquest esdeveniment obté totes les dades actualitzades necessàries per als gràfics de la interfície. Es 

fa mitjançant una petició a: 

http://HOST_IP:5000/getdata 

Paràmetres: cap 

Retorn: objecte JSON amb els nous tweets capturats i les dades de tots els gràfics actualitzades 

1. L’usuari actualitza els resultats mostrats a la web (ja sigui manualment o de manera 

periòdica) i es genera una petició d’actualització dirigida a l’aplicació Flask. 
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2. L’aplicació Flask obté les dades de l’objecte temporal actualitzat i les envia cap a l’aplicació 

web en format JSON. 

3. L’aplicació web mostra els resultats actualitzats en els gràfics. 

8.2.3. ACTUALITZAR EL NÚVOL DE PARAULES 

Aquest esdeveniment obté només les dades actualitzades necessàries per al núvol de paraules. Es fa 

mitjançant una petició a: 

http://HOST_IP:5000/getclouddata 

Paràmetres: cap 

Retorn: objecte JSON amb les dades del núvol de paraules actualitzades 

1. L’usuari actualitza els resultats mostrats al núvol de paraules i es genera una petició 

d’actualització dirigida a l’aplicació Flask. 

2. L’aplicació Flask obté les dades de l’objecte temporal actualitzat i les envia cap a l’aplicació 

web en format JSON. 

3. L’aplicació web mostra el núvol de paraules actualitzat. 

8.2.4. FINALITZAR UNA CONSULTA 

Aquest esdeveniment acaba una consulta en execució, desconnecta el procés de l’API de Twitter i 

guarda la informació necessària en els logs de l’historial. Es fa mitjançant una petició a: 

http://HOST_IP:5000/endrequest 

Paràmetres: cap 

Retorn: cap 

1. L’usuari acaba una consulta i es genera una petició de finalització dirigida a l’aplicació Flask. 

2. L’aplicació Flask ordena al procés que acabi la connexió amb Twitter i actualitzi els logs 

necessaris. 

8.2.5. OBTENIR L’HISTORIAL  

Aquest esdeveniment obté la llista d’entrades de l’historial dels logs guardats. Es fa automàticament 

en entrar a la secció d’historial de l’aplicació web mitjançant una petició a: 

http://HOST_IP:5000/gethistory 

Paràmetres: cap 

Retorn: objecte JSON amb una llista de les primers 10 entrades de l’historial 

De manera molt similar, existeix un altre esdeveniment per obtenir la següent pàgina de l’historial 

mitjançant una petició a: 
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http://HOST_IP:5000/gethistorypage 

Paràmetres: { first: primera entrada, last: última entrada } 

Retorn: objecte JSON amb una llista de les entrades de l’historial entre first i last. 

1. L’usuari accedeix a la secció d’historial de l’aplicació web i automàticament es genera una 

petició d’obtenir historial dirigida a l’aplicació Flask. 

2. L’aplicació Flask llegeix els logs d’historial i envia les dades cap a l’aplicació web en format 

JSON. 

3. L’aplicació web mostra la llista d’entrades. 

8.2.6. ESBORRAR ENTRADES DE L’HISTORIAL  

Aquest esdeveniment esborra les entrades seleccionades dels logs que contenen la informació de 

l’historial. Es fa mitjançant una petició a: 

http://HOST_IP:5000/deletehistoryentries 

Paràmetres: { list: objecte JSON amb una llista de les entrades a esborrar } 

Retorn: cap 

1. L’usuari esborra una o més entrades de l’historial i es genera una petició d’esborrat dirigida a 

l’aplicació Flask. 

2. L’aplicació Flask esborra les entrades escollides dels logs que contenen la informació de 

l’historial. 

3. L’aplicació Flask envia les dades de l’historial actualitzat cap a l’aplicació web en format 

JSON. 

4. L’aplicació web mostra la llista d’entrades actualitzada. 

8.2.7. CARREGAR ELS RESULTATS D’UNA CONSULTA ANTERIOR 

Aquest esdeveniment carrega i permet veure els resultats d’una consulta feta anteriorment que es 

troba en l’historial. Es fa mitjançant una petició a: 

http://HOST_IP:5000/loadresults 

Paràmetres: { id: identificador de la consulta } 

Retorn: objecte JSON amb els nous tweets capturats i les dades de tots els gràfics actualitzades 

1. L’usuari carrega els resultats d’una entrada de l’historial i es genera una petició dirigida a 

l’aplicació Flask. 

2. De manera similar al procés de rebre tweets, l’aplicació llegeix els fitxers de log pertinents i 

passa els tweets emmagatzemats al procés. 

3. El procés processa els tweets i actualitza un objecte de dades. 

4. L’aplicació Flask envia les  dades finals a l’aplicació web. 
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5. L’aplicació web mostra els resultats de la consulta. 

8.2.8. COMPROVAR LA DISPONIBILITAT DEL SISTEMA 

Aquest esdeveniment comprova si el sistema està en ús per un altre usuari. Com que el sistema no 

permet ús en paral·lel de més d’un usuari denegarà l’ús fins que estigui lliure. Es fa mitjançant una 

petició a: 

http://HOST_IP:5000/checkavailability 

Paràmetres: { cap } 

Retorn: 1 en cas que el sistema estigui lliure, 0 en cas contrari 

1. L’usuari intenta iniciar una consulta i l’aplicació web genera una petició de comprovació de 

disponibilitat dirigida al sistema. 

2. El sistema respon informant de la seva disponibilitat. 

3. L’aplicació web informa a l’usuari si el sistema no es troba disponible. 
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9. USABILITAT 

La presentació és un element crucial perquè és la primera impressió que un usuari té del sistema i és 

per aquest motiu que s’ha posat tant èmfasis en oferir una interfície agradable a la vista i còmode. En 

tot moment s’ha optat per la simplicitat i la netedat de la web, evitant posar excessiva informació, 

botons i opcions que puguin complicar el seu ús enlloc d’ajudar. 

A continuació es mostren unes captures de pantalla amb una explicació detallada del funcionament 

de cada secció. 

9.1. PANTALLA PRINCIPAL 

Aquesta és la pantalla de benvinguda que es mostra al accedir a l’aplicació. Com es pot observar, és 

simple, directa i dóna unes breus indicacions de com començar a utilitzar l’aplicació. 

 

Figura 5: pantalla inicial 
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Al introduir una paraula clau en el camp de text i prémer el botó de buscar la interfície canvia i 

comença l’anàlisi de tweets. Per defecte s’actualitzen els resultats de manera automàtica cada 5 

segons. 

 

Figura 6: pantalla principal 

Al panell de control de l’esquerra hi ha 4 botons per controlar l’execució de l’anàlisi: 

- El primer botó, de color verd, està marcat per defecte i indica que l’actualització automàtica 

està habilitada. 

- El segon botó, de color taronja, deshabilita l’actualització automàtica. Es pot tornar a 

habilitat prement el primer botó altre cop. 

- El tercer botó, de color blau, només està encès si l’actualització automàtica està parada, i 

permet actualitzar els resultats manualment cada vegada que es prem. 

- El quart botó, de color vermell, finalitza la consulta. 

  



 

42 

 

L’explicació d’aquests botons i de com introduir les paraules claus al camp de text es poden trobar si 

es prem l’últim botó del panell de control amb el símbol interrogant, que mostra una pantalla 

d’ajuda: 

 

Figura 7: pantalla d’ajuda 

A la part principal de la pantalla és troben els resultats de l’anàlisi que es van actualitzant 

automàticament. A continuació s’explica cadascun dels gràfics i altres elements que es mostren. 
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Llistat dels tweets capturats més recentment. Es mostra per cada tweet el text, el nom visible a 

Twitter de l’usuari que l’ha publicat, l’hora GMT (Greenwich Mean Time) en que s’ha publicat i la 

polaritat associada. A més, es poden filtrar els tweets mostrats introduint qualsevol text en la part 

superior del panell. 

 

Figura 8: llistat de tweets més recents 

Núvol de paraules que mostra les paraules que apareixen amb més freqüència en els tweets 

capturats. 

 

Figura 9: núvol de paraules 
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Gràfic temporal que mostra el nombre de tweets capturats a cada minut per cada paraula o frase 

clau. 

 

Figura 10: gràfic temporal de volum de tweets 

 

Gràfic temporal que mostra la mitjana de la polaritat associada als tweets capturats a cada minut per 

cada paraula o frase clau. 

 

Figura 11: gràfic temporal de polaritat 
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Gràfic de tipus pastís que mostra de manera visual la relació que hi ha entre tweets positius, negatius 

i neutres. Es mostra un gràfic d’aquest tipus per cada paraula clau. 

 

Figura 12: gràfic de polaritat 

Per últim, un gràfic d’àrea que mostra la distribució normal de la polaritat associada als tweets 

capturats per cada paraula o frase clau. 

 

Figura 13: gràfic de distribució normal de la polaritat 
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9.2. PANTALLA D’HISTORIAL  

Mitjançant el menú de la part esquerra de la pantalla es pot navegar entre les dues pantalles: la 

principal i la que mostra l’historial de consultes. Al entrar a la pantalla de l’historial es mostra la llista 

amb les 10 consultes realitzades més recentment. 

 

Figura 14: pantalla d’historial 

Per cada entrada, es mostren les paraules clau que es van cercar, el nombre de tweets total 

capturats, el nombre de tweets classificat per polaritat i l’hora d’inici i final de l’anàlisi. 

Seleccionant una consulta i prement el botó de carregar resultats es mostra a sota de la llista la 

mateixa pantalla de resultats que es podia veure durant l’execució. 
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Figura 15: carregar una consulta anterior 

Seleccionant una o més consultes i prement el botó d’esborrar es poden eliminar de la llista les 

consultes que ja no interessa conservar. 

 

Figura 16: esborrar consultes anteriors 
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10. CONCLUSIONS I TREBALL FUTUR 

Un cop finalitzat el treball, és moment de recapitular i analitzar els punts més importants per 

treure’n conclusions. Aquest projecte va néixer d’una idea ambiciosa i difícil de dur a terme, degut 

principalment a la eficàcia de les tècniques d’anàlisi sentimental. Tot i així, el resultat final ha estat 

satisfactori i s’han complert els objectius. 

En primer lloc, s’ha aconseguit posar en pràctica l’anàlisi del llenguatge natural i la classificació per 

polaritat en missatges escrits per usuaris de la xarxa social per extreure’n informació útil. La 

conclusió principal que es pot extreure en aquest aspecte és que la veracitat d’aquesta informació va 

estretament lligada a l’eficàcia de l’algoritme classificador. En una fase inicial del desenvolupament 

es va intentar crear un mètode propi molt senzill amb un diccionari d’unes 14.000 paraules. 

Ràpidament es va descartar la idea perquè els resultats que s’obtenien semblaven del tot aleatoris i 

es va decidir analitzar altres algoritmes més avançats i escollir-ne un. Aleshores, la segona conclusió 

que es pot treure és que aquest tipus d’algoritmes són extremadament complexes i requereixen un 

treball constant de millora i adaptació a les noves tendències i modes, a les característiques de 

l’entorn on treballen i a l’evolució del llenguatge. 

En segon lloc, s’ha aconseguit desenvolupar una aplicació web funcional per automatitzar un anàlisi 

sentimental de la xarxa social. El resultat del projecte és una aplicació ben dissenyada i eficient que 

pot utilitzar tant un usuari inexpert com algú entès en la matèria. L’aplicació satisfà la necessitat de 

poder veure d’una manera general què opina el públic d’un concepte, o inclús de diversos conceptes 

a la vegada per poder fer comparacions. A més, ha servit d’experiment que ha demostrat el potencial 

que pot arribar a tenir una eina d’aquest tipus per al món de les marques. 

A nivell personal, aquest projecte ha estat una experiència molt enriquidora en la que he après 

moltes coses interessants i també útils per a la meva vida professional. He descobert el món de la 

mineria d’opinió, fins ara completament desconegut per mi, i les aplicacions que pot tenir. He après a 

utilitzar tecnologies noves i he dominat un llenguatge de programació que no havia utilitzat mai. 

També he hagut de ser autodidacta i buscar solucions a problemes complexes de manera autònoma. 

Per acabar, he vist des de dins el procés de planificació, gestió, desenvolupament i acabat d’un 

projecte informàtic complert. 

De cara al treball futur, el projecte planteja algunes idees de possibles millores en alguns aspectes i 

funcionalitats afegides que van quedar fora de l’abast inicial. Com ja s’ha dit, aquesta és una eina 

amb molt de futur i encara s’hi pot treballar molt per explotar-la al màxim de la seva capacitat. 

Alguns exemples: 

- Permetre l’ús de diversos algoritmes i metodologies d’anàlisi sentimental. D’aquesta manera 

es podran fer comparacions de resultats i finalment aconseguir una millor efectivitat. 

- Ampliar el sistema per permetre l’ús simultani de múltiples usuaris. Adaptar l’historial per 

que sigui privat per a cada usuari diferent. 

- Dotar el sistema de la capacitat d’analitzar els tweets de tot el món, en diversos idiomes a la 

vegada. 

- Perfeccionar el funcionament del sistema per a smartphones. 
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- Ampliar el ventall de possibilitats a l’hora de visualitzar l’anàlisi amb més elements gràfics, 

que permetin veure els resultats des de més punts de vista. 

- Afegir la possibilitat de classificar o limitar els tweets capturats en funció d’altres metadades 

associades a l’usuari que els publica, com per exemple la nacionalitat, el sexe o l’edat.  
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ANNEXES 

ANNEX A: VALORACIÓ DELS USUARIS 

Per complir amb els requisits d’usabilitat i percepció (requisits #7 fins a #10), s’ha demanat a un grup 

d’usuaris que provin l’aplicació i en facin una valoració. Aquest grup d’usuaris s’ha escollit en al 

mesura que ha estat possible d’edats estudis i entorns laborals diversos per aconseguir una valoració 

prou representativa. 

Cada usuari ha utilitzat l’aplicació durant uns 10 minuts sense cap indicació prèvia, i després ha 

omplert una taula com la següent: 

Èsteticament parlant, el disseny general de l’aplicació 
és: 

Molt 
dolent 

Dolent Bo Molt bo 

El nombre i la distribució dels elements a la pantalla del 
sistema resulta: 

Molt 
confús 

Confús Clar Molt 
clar 

Entendre el funcionament de l’aplicació és: Molt 
difícil 

Difícil Fàcil Molt 
fàcil 

La formació prèvia necessària per utilitzar aquesta 
aplicació correctament ha estat: 

Molta Poca Molt 
poca 

Nul·la 

De cara al compliment dels requisits, es consideren respostes positives les columnes 3 i 4 de la taula 

de valoracions. A continuació es poden veure les valoracions dels usuaris: 

Usuari #1 
Nom: Núria 
Edat: 23 
Ocupació: farmacèutica 
 

Èsteticament parlant, el disseny general de l’aplicació 
és: 

Bo 

El nombre i la distribució dels elements a la pantalla del 
sistema resulta: 

Clar 

Entendre el funcionament de l’aplicació és: Fàcil 

La formació prèvia necessària per utilitzar aquesta 
aplicació correctament ha estat: 

Molt 
poca 
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Usuari #2 
Nom: Andreu 
Edat: 25 
Ocupació: administració i direcció d’empreses 
 

Èsteticament parlant, el disseny general de l’aplicació 
és: 

Molt bo 

El nombre i la distribució dels elements a la pantalla del 
sistema resulta: 

Molt 
clar 

Entendre el funcionament de l’aplicació és: Molt 
fàcil 

La formació prèvia necessària per utilitzar aquesta 
aplicació correctament ha estat: 

Nul·la 

 
Usuari #3 
Nom: Guillem 
Edat: 25 
Ocupació: historiador i docent 
 

Èsteticament parlant, el disseny general de l’aplicació 
és: 

Molt bo 

El nombre i la distribució dels elements a la pantalla del 
sistema resulta: 

Clar 

Entendre el funcionament de l’aplicació és: Fàcil 

La formació prèvia necessària per utilitzar aquesta 
aplicació correctament ha estat: 

Molt 
poca 

 
Usuari #4 
Nom: Francesc 
Edat: 25 
Ocupació: administració i direcció d’empreses 
 

Èsteticament parlant, el disseny general de l’aplicació 
és: 

Bo 

El nombre i la distribució dels elements a la pantalla del 
sistema resulta: 

Molt 
clar 

Entendre el funcionament de l’aplicació és: Molt 
fàcil 

La formació prèvia necessària per utilitzar aquesta 
aplicació correctament ha estat: 

Nul·la 
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Usuari #5 
Nom: Anna 
Edat: 27 
Ocupació: arquitecta i fotògrafa 
 

Èsteticament parlant, el disseny general de l’aplicació 
és: 

Bo 

El nombre i la distribució dels elements a la pantalla del 
sistema resulta: 

Molt 
clar 

Entendre el funcionament de l’aplicació és: Molt 
fàcil 

La formació prèvia necessària per utilitzar aquesta 
aplicació correctament ha estat: 

Nul·la 

 
Usuari #6 
Nom: Edgar 
Edat: 27 
Ocupació: enginyer industrial 
 

Èsteticament parlant, el disseny general de l’aplicació 
és: 

Bo 

El nombre i la distribució dels elements a la pantalla del 
sistema resulta: 

Clar 

Entendre el funcionament de l’aplicació és: Molt 
fàcil 

La formació prèvia necessària per utilitzar aquesta 
aplicació correctament ha estat: 

Nul·la 

 
Usuari #7 
Nom: Enric 
Edat: 57 
Ocupació: arquitecte 
 

Èsteticament parlant, el disseny general de l’aplicació 
és: 

Bo 

El nombre i la distribució dels elements a la pantalla del 
sistema resulta: 

Confús 

Entendre el funcionament de l’aplicació és: Fàcil 

La formació prèvia necessària per utilitzar aquesta 
aplicació correctament ha estat: 

Molt 
poca 
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Usuari #8 
Nom: Laura 
Edat: 54 
Ocupació:  
 

Èsteticament parlant, el disseny general de l’aplicació 
és: 

Molt bo 

El nombre i la distribució dels elements a la pantalla del 
sistema resulta: 

Clar 

Entendre el funcionament de l’aplicació és: Fàcil 

La formació prèvia necessària per utilitzar aquesta 
aplicació correctament ha estat: 

Poca 

 


