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Resum 

El projecte pretén la creació d’una eina informàtica que permeti classificar el usuaris de 
Twitter segons les seves preferències i emmagatzemar-los en una base de dades. També 
permetrà que s’enviï Tweets massius amb finalitat publicitària mencionant als usuaris 
guardats en la base de dades, podent seleccionar els usuaris segons les seves 
preferències. 

L’anàlisi de les preferències d’un usuari es farà en base als usuaris que segueix i les 
etiquetes que hagi utilitzat en els seus Tweets. 

Com que l’anàlisi serà individualitzat de cada usuari, per tal d’acotar la recerca, es prendrà 
com a punt de partida una etiqueta en concret i s’analitzarà els usuaris que l’han utilitzada. 

Un cop classificat l’usuari, s’emmagatzemarà la informació extreta en una base de dades 
que podrà ser consultada en el moment de l’enviament dels Tweets publicitaris. 

Com a resultat, s’ha obtingut la eina i, emprant-la en casos reals, s’ha aconseguit una base 
de dades prou fiable en quant a les preferències dels usuaris. 
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0. Glossari 

API: És la abreviatura de Interfície de Programació d’Aplicacions. Són un seguit de funcions 
ja implementades que permeten a un tercer accedir a certa informació per part de qui ofereix 
la API. 

Twitter: Xarxa social de microblogging creada l’any 2006 que permet enviar missatges de 
curta longitud, amb un màxim de 140 caràcters. El servei permet seguir els missatges 
publicats en la xarxa social, anomenats Tweets, dels comptes que l’usuari li interessin. 

BBDD: Abreviatura de Base de Dades. És un conjunte de dades estructurades 
emmagatzemades per a la seva consulta. 

Web: Sistema de distribució de documents de hipertexts interconnectats via internet. 
Aquests documents son consultats a través de navegadors web. 

Banner: Format de publicitat a internet que consisteix en incloure una peça publicitària en 
una pàgina web. 

Mail Spam: Subconjunt de l’spam electrònic que consisteix en enviar missatges publicitaris 
no sol·licitats a través del correu electrònic. 

Java: Llenguatge de programació de propòsit general, concurrent i orientat a objectes. És un 
dels llenguatges de programació més usats actualment. 

Shock Wave: Complement web que permet la visualització de contingut interactiu en les 
pàgines web. 

Flash: Aplicació de creació i manipulació de gràfics vectorials mitjançant Actionscript. 

Cookies: Petita informació enviada per un lloc web que s’emmagatzema en el navegador 
web i que permet conèixer les visites prèvies de l’usuari. 

CPM (Cost Per Mil): Unitat de mesura utilitzada en publicitat per mesurar el cost de mil 
impressions d’un determinat anunci. 

CPC (Cost Per Clic): Unitat de mesura utilitzada en publicitat que mesura el cost de cada clic 
aconseguit en un determinat anunci. 

CPA (Cost Per Adquisició): Unitat de mesura utilitzada en publicitat que mesura el cost de 
cada venta aconseguida a traves d’un determinat anunci. 
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Hashtag: També conegut com Etiqueta. En l’entorn de Twitter, són les paraules claus d’un 
Tweet. Ajuden a classificar i cercar els comentaris en la xarxa social a través d’un tema 
concret. 

SUS: Abreviatura de System Usability Scale. És un sistema acceptat a nivell internacional 
per la ISO 9241 que quantifica la usabilitat d’una aplicació. Es tracta d’una enquesta que 
puntua sobre 100 la usabilitat de l’aplicació en qüestió. 
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1. Introducció 

1.1. Motivació 

Les Xarxes Socials s’han convertit ja en una de les principals formes de comunicació avui en 
dia. A Espanya, més de 22 Milions d’usuaris destinen de mitjana gairebé 2h diàries a visitar-
les [1]. 

Una gran part d’aquest creixement en els darrers anys és degut als Smartphones. La major 
part de les visites a Internet i a Xarxes Socials es fan cada cop més des d’aquests 
dispositius. Això fa que la obtenció i divulgació de informació a través de la xarxa en general 
tingui una immediatesa absoluta. 

Algunes Xarxes Socials, degut a la seva naturalesa, faciliten la extracció i processament 
sistemàtic de la informació continguda en elles. Un cas d’aquests és Twitter. Amb 4.500.000 
usuaris registrats a España [2], els seu famós ús de les Etiquetes (#), fa que sigui fàcil la 
recerca de persones opinant d’algun tema en concret. També la llista de perfils que segueix 
un usuari pot servir per conèixer els interessos d’aquest. 

Aquest projecte neix en aquest context per tal d’intentar aprofitar la immensa quantitat 
d’informació, generalment pública i gratuïta, que genera aquest fenomen. Es pretén aprofitar 
la informació que els usuaris ofereixen a les Xarxes Socials per tal de crear una Base de 
Dades d’usuaris que tinguin unes preferències determinades per tal d’enviar-lis informació 
publicitària adequada als seus gustos. 

Actualment, existeixen molts tipus de sistemes que intenten fer una publicitat específica per 
a cada usuari per així fer-la més eficaç [3]. A la majoria de webs hi ha “Banners” publicitaris 
generalment anunciant alguna pàgina o informació consultada prèviament. En aquest 
projecte s’intentarà crear una aplicació que permeti contactar amb l’usuari sense la 
necessitat de comprar espais publicitaris en pàgines web. 

1.2. Objectius del projecte 

L’objectiu del projecte serà la creació d’una eina informàtica que permeti: 

• Fer una recerca de perfils de Twitter de la Xarxa Social 
• Classificar els diferents perfils en base a la informació que aquests ofereixin 
• Emmagatzemar la informació obtinguda d’aquesta recerca en una Base de Dades 
• Enviar missatges a aquests usuaris 
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1.3. Abast del projecte 

Dins de l’abast del projecte entrarà la definició i posterior implementació d’una aplicació que 
compleixi els objectiu especificats anteriorment. 

El sistema haurà de complir també els diferents requeriments que es detallaran al llarg de la 
memòria. 

L’aplicació que resultarà del projecte no tindrà en compte les necessitats específiques d’un 
cas concret de recerca de perfil i publicitat, sinó que serà una eina genèrica adaptable a 
casos concrets. 
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2. Antecedents 

2.1. La mineria de dades 

La mineria de dades és el camp de la estadística i les Ciències de la Computació referit al  
procés de descobriment de patrons en grans volums de dades [4]. 

El procediment generalitzat que s’utilitza per la mineria de dades és el següent: 

1. Selecció de conjunt de dades 
2. Anàlisi de les propietats de les dades 
3. Transformació de les dades 
4. Aplicar el model de processament de dades seleccionat 
5. Extraure el coneixement 

2.2. Mecanismes de publicitat a internet 

A dia d’avui, existeixen diverses vies a través de les quals es pot fer publicitat a internet: 

• Banners web 
• Mail Spam 
• SEO 

A continuació detallarem una mica més aquestes vies. 

2.2.1. Banners Web 

Son imatges o animacions integrades en pàgines web que pretenen cridar l’atenció del 
visitant, amb l’objectiu d’aconseguir que el visitant acabi fent click a sobre l’anunci [5]. 

Solen estar creats amb Java, Adobe Shockwave i Flash. 

Poden tenir diversos formats per adaptar-se a la web on s’estan anunciant. A nivell general 
existeixen en els següents formats: 

• Rectangular: De forma rectangular horitzontal es col·loca a la part superior d’una 
pàgina web. És el que primer es veu quan s’entra a una pàgina i el que més 
efectivitat té. 

• Robapàgines: Rectangular es col·loca a les parts més estratègiques de una web 
perquè sigui vist per l’usuari. 
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• Gratacels: Rectangular vertical es col·loca a un lateral de la pàgina 
• Botons: Son de tamany petit i es desplacen amb l’usuari quan es mou per la web. 
• Intersticial: Apareix quan s’està carregant la pàgina. Ocupa tota la pantalla del 

navegador i dura uns quants segons.  

La informació que apareix a dins d’un Banner quan un usuari visita una web depèn 
bàsicament de 3 factors: 

• El tipus de web visitada en aquell moment: En funció de la web visitada, alguns 
anunciants poden considerar l’usuari un client potencial. 

• Contractes específics entre la web visitada i un anunciant: Sovint empreses 
contracten espais determinats en webs d’alt volum de visites per tal de assegurar-se 
un cert impacte durant un espai de temps. 

• Retargeting: Mitjançant les cookies del visitant, s’intenta mostrar publicitat de una 
web visitada prèviament per l’usuari per tal de tornar-lo a conduir a aquella web. 

Així doncs, veiem que cap dels tipus de lògica utilitzats a día d’avui per a decidir quin és el 
tipus de publicitat que es publica en un Banner fa un anàlisi de l’usuari, sinó que, com a 
màxim, de la web visitada prèviament de les les cookies de l’usuari. 

Els indicadors que es fan servir per analitzar l’èxit de les campanyes a través de banners 
web son els següents [6]: 

• CPM: Cost per mil impressions. Mesura el cost a través de les vegades que 
s’exhibeix l’anunci. 

• CPC: Cost per Click.  Mesura el cost a través dels cops que s’aconseguiex que un 
usuari fagi click a l’anunci. 

• CPA: Cost per Acció. Mesura el cost a través dels cops que un usuari realitza una 
acció (generalment una compra) a la web anunciada. 

De mitjana, aquests són els costos de la publicitat a través de banners: 

• CPM: 48€ 
• CPC: 0.3 - 1€ 
• CPA: Depèn del producte que es ven 

Cal dir que hi ha una gran diferència entre el cost d’aquestes campanyes en funció del tipus 
de Banner que s’utilitzi, l’empresa que s’anunciï, la web on s’emplaça el Banner i la lògica 
que es fa servir per l’aparició d’un anunci o altre en l’espai del Banner. Òbviament, 
l’efectivitat de la campanya també dependrà d’aquests criteris. 

 



Disseny i implementació d’una aplicació d’anàlisi de perfils d’usuari de Twitter Pág. 11 

 

2.2.2. Spam 

Missatges no sol·licitats de tipus publicitari que son enviats de manera anònima i massiva 
que d’alguna manera perjudiquen al receptor [7]. 

Existeixen diferents tipus de plataformes on aplicar la tècnica de l’Spam: 

• Publicacions: Generalment usat en els llocs on es permeten comentaris dels usuaris. 
S’aprofita la possibilitat de comentar noticies, entrades en blogs i altres llocs on es 
permet comentar als usuaris per incloure-hi publicitat. 

• Correu electrònic: Consisteix en enviar mitjançant correu electrònic la publicitat no 
sol·licitada. Aquest tipus d’Spam suposa una gran part del volum de correus 
electrònics enviats arreu del mon. 

• Correu tradicional: També existeix l’Spam enviat a través del correu tradicional, en ell 
que s’envien massivament cartes a receptors que no sol·liciten rebre-la. 

A nivell legal, a España no es permet l’enviament de més de tres comunicacions publicitàries 
anuals a un mateix usuari [8]. 

 

2.2.3. SEO 

El SEO (provindent de l’anglès Search Engine Optimizers) és el procés tècnic mitjançant el 
qual es modifiquen aspectes estructurals i d’informació d’una pàgina web amb l’objectiu de 
millorar-ne els resultats orgànics en diferents buscadors[9]. 

A día d’avui, al voltant d’un 40% de les vistes web es realitzen a través de buscadors 
(Google bàsicament) [10]. És per això que el posicionament en que la Web apareix en 
aquests buscadors és bàsic a l’hora d’aconseguir visites a la pàgina web. 

L’objectiu doncs d’aquesta tècnica és entendre com funciona l’algoritme de Google en el 
moment de decidir l’ordre en que mostra els resultats d’una cerca d’un usuari i adaptar la 
pàgina per tal d’aconseguir escalar posicions. 

També cal destacar que existeixen opcions de pagament per aconseguir tals finalitats. 

2.3. Publicitat a Twitter 

Twitter és una xarxa social de microblogging activa des de 2006. Té més de 310 milions 
d’usuaris actius a tot el món i té 1000 milions de visites úniques mensuals [11]. 
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La Xarxa Social ofereix un servei de publicitat de pagament en que la mateixa xarxa permet 
segmentar el públic al que es vol dirigir una certa campanya. Les segmentacions que ofereix 
són [12]: 

• Per país/idioma 
• Per plataforma 
• Per sexe 
• Per paraules clau 
• Per personatges a qui segueix 
• Per interessos 

Twitter ofereix un sistema de publicitat a través de Tweets promocionats. L’empresa podrà 
mostrar un Tweet publicitari a un cert nombre d’usuaris sense necessitat que aquests la 
segueixin. També ofereix un servei enfocat a l’objectiu de la campanya: 

• Generar interaccions amb Tweets de l’empresa 
• Generar visites a la web de l’empresa 
• Generar descarregues d’aplicacions 
• Generar visualitzacions en vídeos 
• Fer créixer el nombre de seguidors del compte de Twitter de l’empresa 
• Obtenir mails de clients potencials 

Aquest sistema és de pagament i una de les fonts d’ingressos més importants de l’empresa. 
És significativament més car anunciar-se a través d’aquesta via que en les altres explicades 
anteriorment. 
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3. MyTweet 

3.1. Model de requeriments 

3.1.1. Requeriments del Sistema 

Per tal de desenvolupar un programa que s’avingui a les necessitats abans explicades, es 
definiran una sèrie de requisits que han de ser complerts per l’aplicació.  

Els principals Requisits Generals són: 

• Windows: El programa ha de ser compatible amb Windows. 
• Interfície: Hi ha d’haver una única vista, des de la qual es pugui accedir a totes les 

funcionalitats del programa. La interfície ha de ser intuïtiva i fàcil d’utilitzar. 
• Rapidesa: El sistema ha de permetre realitzar en bucle la recerca dels usuaris, així 

que aquesta funció no pot ser lenta. 
 

3.1.2. Casos d’ús 

El sistema ha d’estar preparat per a poder assumir les funcions dels dos tipus d’usuaris que 
intervindran en l’ús de l’aplicació: 

• Administrador: La seva tasca serà la de cercar usuaris de Twitter que reuneixin les 
característiques que es vulguin trobar. La seva tasca estarà automatitzada un cop 
hagi fixat els paràmetres desitjats. 

• Usuari: Serà qui farà la selecció dins la Base de Dades dels usuaris a qui se’ls 
enviarà un Tweet i escriurà el text que rebran. 

Cal destacar que ambdues funcions poden estar executades per la mateixa persona i no 
requereixen una identificació prèvia. 

3.1.3. Requeriments funcionals 

A continuació, en la Figura 1, es detallen els requeriments funcionals que haurà de complir 
el sistema: 
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Figura 1 

3.2. Anàlisi 

3.2.1. Arquitectura 

Per a poder acomplir les funcionalitats requerides en el punts anteriors, es proposa una 
arquitectura com la que es pot veure en la Figura 2. 

Com es pot veure en la Figura 2, el programa constarà de dos mòduls independents a partir 
del pas principal, l’autentificació a Twitter. Els mòduls seran: 

Mòdul A: Des de la recerca d’usuaris a Twitter fins a la Base de Dades 

Mòdul B: Des de la visualització de la Base de Dades fins a l’enviament de Tweets 
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Figura 2 

• Mòdul A: 

Com es pot veure en la Figura 2, el primer que es necessita per entrar a l’aplicació és una 
autorització per part de Twitter a accedir a la seva Base de Dades.  

Prèviament a l’esquema ja presentat, s’ha hagut de registrar l’aplicació a la pàgina web de 
Desenvolupadors de Twitter per obtenir un codi d’accés que ha d’estar inclòs en l’aplicació 
en el moment de la programació. No s’ha inclòs aquest pas perquè un cop fet, no és 
necessari fer-ho mai més. 

La autorització tampoc és necessària cada vegada que s’executa l’aplicació, però és 
necessari que una part del codi ho tingui en compte, així que ha sigut inclòs en l’esquema.  

Així doncs, un cop el programa s’ha autoritzat i connectat a Twitter, mostra els usuaris que 
han utilitzat una etiqueta concreta i els analitza per si son d’interès o no. 

En cas de que ho siguin, s’emmagatzema la seva informació a la Base de Dades. 
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També existeix la possibilitat de fer una cerca individualitzada a través del nom d’usuari, per 
si es vol analitzar personalment un compte en concret. S’entén que aquesta no serà la 
principal utilitat de l’aplicació, ja que es pretén que l’anàlisi sigui a nivell massiu. 

• Mòdul B 

A partir de la informació emmagatzemada a la base de dades, permet enviar Tweets a una 
selecció dels usuaris continguts en ella. 

Es podria dir que el mòdul A servirà per a omplir la Base de Dades i que el mòdul B servirà 
per utilitzar la Base de Dades. 

3.2.2. Diagrama de classes 

Després d’analitzar el diagrama de flux, s’ha proposat el diagrama de classes que es pot 
veure en la Figura 3. Allà es detallen les Classes amb les seves respectives funcions. 

La classe principal del programa només tindrà com a objectiu llençar la autorització a Twitter 
i/o la Interfície gràfica. Un cop desplegada una instància d’aquestes classes, no es tornarà a 
utilitzar. 

Com es pot veure en l’esquema de la Figura 3, la classe “Interfície gràfica” serà la que 
domini a la resta de classes que ajudin a complir els requeriments del programa.  

A partir d’ella es podrà establir la connexió amb Twitter, a través de la classe Connexió 
Twitter, i connectar i interactuar amb la Base de Dades, a través de la classe Gestor Base 
de Dades. 

També podrà llençar la classe TwitterUser, que permet definir i obtenir les característiques a 
obtenir dels usuaris estudiats. 

Per ella mateixa, la classe Interfície Gràfica serà la que permeti una interacció amb l’usuari 
del programa i conté les funcions de recerca d’usuaris i té la capacitat d’enviar Tweets. 
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Figura 3 

3.3. Eines de desenvolupament 

3.3.1. Bases de dades 

Les Bases de Dades Relacionals són un tipus de Base de Dades que permet establir 
relacions entre dades guardades en taules i relacionar informació a través d’aquestes 
taules[13]. 
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Són el model de BBDD més utilitzat actualment per implementar BBDD ja planificades. 

Les seves principals característiques són: 

• Una base de dades es compon de varies taules/relacions 
• No poden existir dues taules amb els mateix nom ni registre 
• Cada taula es un conjunt de camps (columnes) i registres (files) 
• Cada registre representa un objecte 
• Cada registre consta de varies columnes, camps o atributs 
• No poden existir dos columnes amb el mateix nom dins la mateixa taula 
• Els valors emmagatzemats en una de les columnes han de ser del mateix tipus de 

dada 
• Totes les files d’una taula tindran el mateix nombre de columnes 
• No es considera l’ordre en que s’emmagatzemen els registres en les taules 
• No es considera l’ordre en que s’emmagatzemen les taules en la BBDD 
• La informació pot ser recuperada o emmagatzemada mitjançant sentencies 

(consultes) 
 

Una BBDD s’organitza en dos seccions marcades: 

 
• L’esquema: És la definició de l’estructura de la BDR i conté la informació del nom de 

cada taula, el nom de cada columna, el tipus de dada de cada columna i la taula a la 
que pertany cada columna. 

• Les dades o instancies que conformen la BDR. 

El llenguatge més comú per a gestionar les consultes a les Bases de Dades es el SQL 
(Structured Query Language) [14]. Es un estàndard implementat per els principals motors o 
sistemes de gestió de BDR. 

Existeix software exclusivament dedicat a la interacció amb les BDR. Els Sistemes de Gestió 
de Bases de Dades més populars avui en dia són: 

• MySQL 
• PostgreSQL 
• Oracle 
• DB2 
• Informix 
• Interbase 
• Firebird 
• Sybase 
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• Microsoft SQL Server 

Avantatges 

• Pot evitar la duplicitat de registres 
• Garanteix la integritat referencial. Elimina tots els registres dependents d’un element 

eliminat 
• Afavoreix la normalització al ser més comprensible i aplicable 

Inconvenients 

• Presenta dificultats a l’hora d’emmagatzemar dades gràfiques, multimèdia i CAD 
• No es poden manipular de forma manejable els blocs de text com a tipus de dada 

3.3.2. Llenguatges de programació 

Existeixen molts llenguatges de programació que, cadascun amb les seves particularitats, 
poden ser utilitzats per a la creació d’una aplicació. En la Figura 4 podem veure una taula 
amb les característiques d’alguns dels llenguatges més comuns. 

A l’hora d’escollir el programa utilitzat cal fixar-se en el resultat que es vol obtenir, doncs les 
característiques de cada llenguatge no són avantatges o desavantatges fins que no es tenen 
clares les necessitats de cada projecte. 

3.3.3. IDE 

A l’hora d’escriure el codi d’una aplicació, es poden utilitzar moltes eines. Generalment, 
s’utilitzen els anomenats Entorns de Desenvolupament Integrats (IDE) [18]. Els IDE son 
eines especialment dissenyades per a facilitar al desenvolupador la tasca d’escriure el codi 
d’una aplicació. 

Generalment, consta de un editor de codi, eines de construcció automàtiques i un 
depurador. 

3.3.4. API Twitter 

Una API (abreviatura de Interfície de Programació d’Aplicacions) és el conjunt de funcions i 
mètodes que ofereix una biblioteca per ser utilitzat en un altre software. Dit d’una altra 
manera, el que fan les APIs és proporcionar accés a un tercer a una sèrie de funcions ja 
implementades. D’aquesta manera, es facilita en gran mesura la programació, ja que permet 
usar funcions que podrien ser complexes o impossibles de programar. 

En el nostre cas, s’ha utilitzat la API que Twitter ofereix als Desenvolupadors de Java [19]. 
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Aquesta API consta d’una gran quantitat de funcions ja implementades que poden ser 
utilitzades sense la necessitat de tenir-les escrites en el codi. 

La API és la que permetrà a l’aplicació registrar-se, fer consultes directament a la Base de 
Dades de Twitter i enviar Tweets als usuaris de la nostra base de dades. 

Cal mencionar que establir la connexió amb Twitter requereix una identificació prèvia via la 
web de Twitter per tal de donar accés a les funcions de la seva API. Aquesta identificació 
prèvia es fa per motius de seguretat. 

Cal remarcar que Twitter també imposa limitacions d’ús de les funcions de la seva API. La 
restricció més rellevant per a la aplicació dissenyada és el màxim de 450 recerques cada 15 
minuts. Això farà que s’hagi de limitar l’accés de l’aplicació al servei de Twitter perquè 
s’ajusti a les limitacions de l’empresa. 

 

Llenguatge Característiques 
  S'utilitza per a generar Webs dinàmiques 
  S'executa en servidor. Pot portar problemes de velocitat. 

		 Llenguatge visible a través de la majoria de navegadors 
		 Versions recents permeten Orientar a Objectes. Les mes antigues no. 

PHP Llenguatge molt estès i amb una gran comunitat de consulta 
[15] No requereix la definició de variables 

		 Pot ser combinat amb HTML 
		 Sintaxi molt similar a altres llenguatges 
		 S'utilitza per interactuar amb Bases de Dades 
		 Multi plataforma 
		 Lliure i gratuït 

  Orientat a objectes 
  Multi plataforma 

		 Gestió automàtica de la memòria 
JAVA Bona adaptació a dispositius mòbils 
[16] Es un llenguatge interpretat, pot portar problemes de velocitat 

		 Lliure i gratuït 

		 Gran quantitat de llibreries disponibles i gratuïtes (entre elles la API de 
Twitter) 

  Orientat a objectes 
Python Multi plataforma 

[17] Es un llenguatge interpretat, pot portar problemes de velocitat 
		 Lliure i gratuït 

Figura 4 
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3.3.5. EasyPHP 

EasyPHP [20] és un instal·lador per Windows que convertirà part de la memòria de 
l’ordinador en una base de dades. Aquesta base de dades serà local, que significa que 
només podrà consultar-se a través del propi ordinador, no està disponible a través d’internet. 

3.4. Interfície gràfica 

S’ha dissenyat la interfície gràfica dividida en mòduls per tal de deixar ben definides les parts 
que corresponen als requeriments definits en els apartats anteriors. 

Així doncs, la interfície constarà de 4 parts: 

1. Recerca d’usuaris a partir d’una etiqueta 
2. Anàlisi del perfil d’un usuari 
3. Definició de les característiques d’un usuari i visualització de la Base de Dades 
4. Twitejar 

La interfície que es proposa només consta de una sola finestra a pantalla completa amb 
totes les possibilitats continguda en ella, ja que així és més intuïtiva per l’usuari. El flux 
d’informació a través de la interfície serà molt similar a tal com s’ha plantejat en la 
arquitectura de l’aplicació. 

La interfície tindrà doncs l’origen en la banda esquerra, començant per l’origen lògic de 
l’objectiu que és la recerca a través d’una Etiqueta utilitzada per l’usuari. A partir d’aquí i cap 
a la dreta s’anirà avançant cap als següents requeriments del sistema. A nivell general, es 
proposa el disseny de la Figura 5. 

 

Figura 5 
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A continuació es detalla la funció de cada part de la interfície. 

3.4.1. Recerca d’usuaris a partir d’una etiqueta 

La part 1 de la interfície servirà per a trobar els usuaris a analitzar. Consistirà en un camp de 
text on s’haurà d’introduir la paraula que servirà per fer la recerca dels usuaris. Per defecte, 
la recerca començarà amb un caràcter “#”, ja que com ja s’ha explicat prèviament, és una de 
les principals característiques de la Xarxa Social. De totes maneres, si no es vol buscar 
etiquetes, n’hi ha prou amb eliminar aquest caràcter en el camp de text. 

El botó de “BUSCAR” llençarà la funció que retornarà a la pantalla els usuaris que hagin 
utilitzat la paraula utilitzada en el camp de text. 

En el panell “TROBATS”, es mostrarà el Nickname dels usuaris que resultin de la recerca. 

En aquest panell es podrà seleccionar un usuari per ser analitzat en el següent apartat de la 
interfície. Això es farà a través del botó “VEURE USUARI” i un com es premi es passarà a la 
següent part de la interfície. Hem de recordar que la API de Twitter permet un màxim de 100 
resultats en cada recerca. 

Així doncs, quedarà com ensenya la Figura 6: 

 

Figura 6 
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3.4.2. Anàlisi del perfil d’un usuari 

En aquesta part de la interfície es mostraran les característiques rellevants del perfil de 
l’usuari a analitzar: Nom, Fotografia, Nickname i ID de Twitter, Nombre de Seguidors i 
Persones a les que segueix i Descripció del perfil. Tota aquesta informació ve donada 
directament per l’usuari. 

Per part de l’aplicació, es donarà informació sobre altres camps que s’ha cregut convenient 
saber també sobre l’usuari a analitzar: Sexe i interessos diversos. La informació del nomé 
s’aconsegueix creuant el nom que l’usuari mostra a Twitter amb la Base de Dades do noms 
de Catalunya de l’Institut Català d’Estadística [21]. 

Com es pot veure en la arquitectura de la aplicació, existeix també la possibilitat d’analitzar 
un usuari en concret a través del seu Nickname, així doncs amb el botó “CREAR PERFIL”, 
es generarà el perfil explicat anteriorment a través del nom que estigui escrit en el camp de 
text “PERFIL USUARI”. 

Per últim, aquest mòdul de la interfície tindrà un botó que servirà per emmagatzemar l’usuari 
en qüestió en la Base de Dades en cas que es consideri d’interès. 

La Figura 7 mostra com quedarà el mòdul d’anàlisi del perfil d’usuari: 

 

Figura 7 
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3.4.3. Definició de les característiques d’un usuari i visualització de la BBDD 

Aquest tercer mòdul servirà per visualitzar quins usuaris estan continguts a la Base de 
Dades i permetrà filtrar per les característiques que es desitgin. 

A través del botó “Actualitzar BBDD” es mostraran els usuaris que compleixin les condicions 
especificades el els “CheckBox”. Els usuaris que compleixin aquestes condicions seran 
mostrats en el Panell “BASE DE DADES”. 

 

Figura 8 

3.4.4. Twittejar 

El mòdul Twitejar servirà per enviar un Tweet des del compte que s’està utilitzant la aplicació 
mencionant cadascun del usuaris en el Panell del mòdul de selecció d’usuaris. És a dir, 
només es mencionarà als usuaris que compleixin les condicions seleccionades. 

El que tindrà el mòdul és un camp de text per escriure el text del Tweet i un botó per activar 
la funció de Twitejar: 

 

Figura 9 
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3.5. Implementació de les Classes 

Per tal de que el programa sigui capaç de complir les especificacions abans esmentades, a 
continuació es detallarà la implementació de totes les classes que intervindran a l’hora de 
córrer el programa, així com els atribut i les funcions que s’han definit en cada classe. Com 
es podrà veure, aquest diagrama tindrà un aspecte similar al que prèviament ja s’ha descrit, 
però entrarà en detalls de baix nivell no continguts en l’altre: 

 

Figura 10 

A continuació es detallen els atributs i funcions mes rellevants de l’esquema de la Figura 10. 

3.5.1. Classe Projecte 

La classe projecte és la classe principal i serà la primera en llençar-se. Aquesta classe 
servirà per llençar les diferents classes que realitzaran les tasques per les que ha de servir 
l’aplicació. 

En cas que sigui necessari, la classe demanarà l’autorització de Twitter perquè sigui 
possible connectar-s’hi en un següent pas. Això ho farà a través de la classe 
AutoritzTwitterFinestra. En cas que no calgui, llençarà la classe Finestra. 

Un cop fet això, no es tornarà a utilitzar.  
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ATRIBUTS 

No té atributs associats. 

FUNCIONS 

No té funcions associades. 

3.5.2. Classe AutoritzTwitterFinestra 

És la classe que conté els codis que Twitter proporciona quan es registra la aplicació a la 
seva Base de Dades. Aquesta classe reclama l’autorització de Twitter mitjançant la API. 

Per autoritzar l’aplicació, Twitter reclama els codis abans esmentats i la introducció manual 
d’un codi PIN únic que es genera en el moment d’inicialitzar l’aplicació. És per això que 
aquesta classe llença una petita interfície gràfica que permet a l’usuari entrar el codi que es 
pot veure en la Figura 11. 

 

Figura 11 

Cal recordar que només és necessari llençar aquesta classe el primer cop que s’utilitza 
l’aplicació. Per tant, els altres cops que s’utilitzi no caldrà fer ús d’aquesta. 

ATRIBUTS 

No té atributs associats. 
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FUNCIONS 

No té funcions associades. 

3.5.3. Classe Finestra 

Aquesta serà la classe principal de tota l’aplicació. Serà la classe encarregada de llençar la 
vista principal i la classe que s’encarregarà de fer funcions d’execució. Es podria dir que, a 
part de ser la interfície, també actua com a eix central del programa. 

La interfície que llençarà és la comentada anteriorment i es pot veure en la Figura 12. 

 

Figura 12 

ATRIBUTS 

Tot i que en el diagrama de classes es pot veure que la classe té molts atributs, no n’hi ha 
cap que sigui rellevant a l’hora d’explicar la classe, ja que només estan definits per al 
correcte funcionament del codi i la interfície. 

FUNCIONS 

En quant a les funcions que té implementades la classe les següents serveixen per a la 
creació de la interfície gràfica: renovar Imatge, crearFinestra, crearModulBuscar, 
crearModulUsuari, crearModulDB, crearModulCheckBox i crearModulTweet. 

També conté la funció  buscarHashtag, que serveix per a buscar usuaris i es llençarà amb el 
botó “BUSCAR”. Aquí la classe utilitzarà la API que proporciona Twitter. 
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La funció actualitzarUsuari es llençarà a través dels botons “VEURE USUARI” i “CREAR 
PERFIL”. El que fa aquesta funció és omplir el mòdul central amb les dades de l’usuari 
mostrat. 

La funció actulitzarVisorBD serveix per visualitzar la Base de Dades tal i com està en aquest 
moment i amb les restriccions que se li diguin en cada moment. 

La funció escriureTweet serveix per a poder Twitejar tal i com s’ha explicat en punts 
anteriors. 

La funció actionPerformed és la que gestiona la interacció amb l’usuari, és a dir, els clicks 
amb el mouse. Es cridada cada vegada que l’usuari polsa un botó i en gestiona les accions 
a llençar. 

La funció Automàtic llença tot el procés de forma automàtica. 

3.5.4. Classe TwitterUser 

La classe TwitterUser serveix per definir l’Usuari de Twitter que volem analitzar. Conté totes 
les característiques que se li atribuiran a un usuari. Aquestes característiques seran els 
atributs de la classe. Les funcions d’aquesta classe serviran per obtenir aquest seguit de 
característiques. Gran part d’aquestes s’obtindran a partir de la API de Twitter. 

Aquesta classe conté la definició dels interessos a estudiar i els perfils “model” que definiran 
si l’usuari estudiat hi té interès o no. 

Cal destacar que per la obtenció de un és necessària una dada d’entrada: el nickname o la 
ID. A partir d’una d’aquestes dues dades es pot obtenir la resta. Estan implementades dues 
funcions d’inicialització depenent de quin d’aquests dos sigui el paràmetre d’entrada. 

ATRIBUTS 

Els atributs que s’ha escollit per a definir un usuari i, per tant, els que necessitem consti la 
classe son: Nom, Nickame, fotoUrl, descripció, location, sexe, Tweets, partitsPoliticsSeguits, 
politicsSeguits, economiaSeguits, seguint, seguidors, ID, dataAlta, dataUltimTweet, 
data1rTweet, numSeguidors, numSeguits, tweetsALaSetmana.  

La classe té alguns atributs més, però només serveixen per al correcte funcionament del 
codi. 

FUNCIONS 

Les funcions de la classe TwitterUser estaran definides per tal de obtenir o llegir les diferents 
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característiques de un usuari que prèviament hem definit com a atributs. En funció de quines 
siguin aquestes característiques, serà necessari definir les funcions de obtenció de 
informació. 

Segons les característiques escollides, les funcions seran: 

obtenirNom, obtenirID, obtenirScreenName, obtenirFotoURL, obtenirDataAlta, 
obtenirDescripcio, obtenirLocation, obtenirTweets, obtenirSeguidors, obtenirSeguint, 
obtenirSexe, obtenirPartitsPoliticsSeguits, obtenirPoliticsSeguits, obtenirDiarisSeguits, 
obtenirEsportSeguits, obtenirEconomiaSeguits. 

Cal remarcar la funció obtenirSexe, ja que no obté informació de la API de Twitter i que ha 
aconsegueix la informació a través del nom de l’usuari comparant-lo amb una bases de 
dades obtinguda a través de l’Idescat amb els noms de Catalunya i el seu sexe associat. 

També cal explicar que les funcions que recopilen informació sobre la temàtica de perfils 
seguits han llegeixen la llista de perfils seguits i la compara amb una base de dades creada 
per a aquest fi. Es possible afegir usuaris a cada temàtica i afinar més a l’hora de classificar 
els usuaris segons les seves preferències. 

La resta de classes criden a funcions contingudes en la API que Twitter ofereix als 
Desenvolupadors. 

3.5.5. Classe Database 

La classe Database serveix per interaccionar amb la Base de Dades. És cridada quan es 
necessita qualsevol tipus de consultar i modificar la Base de Dades. 

Cal remarcar que la Base de Dades esta creada fora de la aplicació programada, però ha de 
ser coherent amb el funcionament d’aquest. Per tal de que no hi hagi atributs no 
emmagatzemats o camp de la base de dades lliures sense utilitat, s’ha de dissenyar aquesta 
Base de Dades en funció dels camps que es vulguin analitzar d’un usuari. A afectes pràctics, 
això vol dir que la base de dades ha de contenir, almenys, tots els atributs de la classe 
TwitterUser. 

ATRIBUTS 

Els atributs que té només serveixen per el correcte funcionament de la Classe i no expliquen 
la seva naturalesa, ja que, com s’ha explicat anteriorment, la definició de la Base de Dades 
s’ha fet externament al programa i no es defineix en ell.  
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FUNCIONS 

Les funcions de Connectar i Desconnectar serveixen per establir i tancar la connexió amb la 
Base de Dades. 

Les funcions entrarUsuari, actualitzarUsuari i borrarUsuari serveixen per modificar el 
contingut de la taula, ja sigui afegint, traient o modificant usuaris. 

Per a llegir el contingut, hi ha les funcions contar Usuaris, obtenirUsuarisTaula, 
buscarALaBBDD, buscarALABBDDList i retornaNumBBDD. 

3.6. Implementació de la base de dades 

La arquitectura de la base de dades serà definida en el moment de la definició dels atributs 
de l’usuari. Aquesta definició es fa fora del codi de l’aplicació tot i que hi té incidència directa, 
ja que és on es guarda i llegeix la informació de la aplicació. 

Per a la seva definició, s’ha utilitzat un gestor de base de dades que ens ajudarà a crear i 
visualitzar la base de dades i veure si la lectura i modificació d’aquesta es fa correctament 
en el programa. 

Cal dir que la Base de Dades no és visible en l’execució de la aplicació, només s’aniran 
veient els camps que s’han seleccionat perquè siguin visibles. 

Així doncs, la Base de Dades que funcionarà juntament amb l’aplicació dissenyada tindrà els 
següents camps: num, ID, nickname, nom, fotoURL, descripcio, location, sexe, 
numSeguidors, numSeguint, dataAlta, dataUltimTweet, data1rTweetMax100, 
tweetsALaSetmana, partitsPoliticsSeguits, politicsSeguits, diarisSeguits, esportSeguits, 
economiaSeguits, extra. 

En la Figura 13 es detalla un exemple de la visió en el gestor de bases de dades 
myAdminPHP de la base de dades emprada: 

 

Figura 13 
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3.7. Validació 

3.7.1. Recerca a través d’etiquetes 

Per validar que la recerca d’usuaris a través d’Etiquetes és pertinent es farà la següent 
comprovació: es buscarà una etiqueta concreta de temàtica inequívoca i es comprovarà 
l’aplicació classifica els usuaris trobats com a interessats en la temàtica suposada. 

En el cas d’estudi es proposa l’etiqueta #fcb. Aquesta Etiqueta fa referència al Futbol Club 
Barcelona, i, per tant, els usuaris que apareguin quan es fa la recerca d’aquesta haurien de 
trobar-se com a interessats en esports. 

 

Figura 14 

Per decidir si un usuari està interessat en l’esport, s’ha mirat si segueix a algun personatge 
rellevant en l’esport. Aquest usuaris ja estan incorporats al programa, però son fàcilment 
actualitzables si es considera que s’ha d’ampliar la base de dades o buscar un altre tipus 
d’interès no implementat. 

L’estudi s’ha fet sobre els 50 primers usuaris que resultaven de la recerca de l’etiqueta i s’ha 
vist que en el 80% dels casos estudiats, es complia l’interès sobre la temàtica “esports”. 

Per tant, podem dir que en el cas d’aquesta Etiqueta, els resultats obtinguts de la recerca 
són coherents i fan pensar que aquest mètode és vàlid a l’hora de iniciar la cerca d’usuaris. 
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3.7.2. Comprovació d’interessos per enquestes 

S’ha realitzat l’estudi individualitzat a 14 usuaris que es tenien a l’abast per tal de comprovar 
si els interessos que se li pressuposen a través de l’aplicació corresponen al que pensa 
l’usuari en qüestió. En l’annex es pot trobar el model de l’enquesta feta als usuaris. 

Aquests enquestats tenien entre 18 i 55 anys, amb un equilibri del 50% entre homes i dones. 

El resultats de l’enquesta realitzada mostren que les preferències detectades per l’aplicació 
son ratificades en un 90% pels enquestats: 

 

Figura 15 

Com es veu en la Figura 15, el percentatge d’encert és del 85,7%, i el mínim encert es de un 
66.6%. 

Així doncs, es dir que els resultats que s’obtenen de les recerques d’usuaris son 
satisfactòries. 
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3.7.3. Usabilitat 

El SUS (System Usability Scale) [22] és un sistema que consta de 10 senzilles preguntes 
que es fan als usuaris d’una aplicació que puntua sobre 100 els resultats. En l’annex es pot 
trobar el model de l’enquesta SUS. 

Aquest test es un test reconegut per la ISO 9241 a definir la usabilitat d’una aplicació que 
mesura l’efectivitat, l’eficiència i la satisfacció que percep l’usuari final d’una aplicació. 

El test s’ha fet a 14 persones, 50% homes, 50% dones, de diferents edats i amb diferents 
nivells d’estudi. En l’annex es trobarà l’enquesta en què es basa l’estudi. 

A través del SUS s’ha determinat que l’aplicació té una puntuació de un 70 sobre 100. 

Tenint en compte el resultat del SUS, l’aplicació té una bona usabilitat per un usuari mig. 
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4. Planificació i estudi econòmic 

Al tractar-se  d’un projecte que té com a finalitat l’estudi acadèmic, no es pretén que el 
resultat d’aquest tingui una explotació comercial directe. 

L’abast de l’estudi econòmic doncs, es limita al cost en hores de la realització del projecte i a 
la seva traducció en hores per part de qui ha participat en ell. 

En la Figura 16 s’aprecia un diagrama de Gantt [23] on es detallen les diferents parts de les 
quals s’ha conformat el projecte i la seva quantificació en hores. 

Tal i com es pot veure, s’ha necessitat un total de 105 hores per a la realització del projecte. 
Comptabilitzant el cost de les hores a 100€/hora, podem estimar que el cost del projecte ha 
estat de 10.500€. 
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Figura 16 
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5. Pla de sostenibilitat mediambiental 
 

Aquest projecte només tracta el desenvolupament d’un software. Les implicacions 
ambientals derivades de la implementació d’aquest es detallen a continuació. 

El que primer s’ha de tenir en compte és que durant el procés d’anàlisi dels perfils 
d’usuari de Twitter l’ordinador ha d’estar encès i, per tant, consumint una energia que 
emetrà CO2. Un ordinador encès consumeix entre 52 i 230 grams de CO2/hora [24]. Cal 
remarcar que l’execució d’aquest programa no és incompatible amb el funcionament 
normal d’un ordinador i que es pot utilitzar mentre es realitzen altres tasques. En cas de 
d’usar ordinadors, el consum d’aquests no seria incremental pel fet d’utilitzar l’aplicació. 

També s’ha de tenir en compte que l’internet usat en aquest software requereix grans 
inversions y té un gran impacte ambiental molt difícilment quantificables. De totes 
maneres, cal destacar que aquest projecte s’aprofita d’aquesta infraestructura ja muntada 
i no requerirà recursos extra. 

El fet que s’aconsegueixi l’objectiu del projecte s’acompleixi i que les campanyes 
publicitàries tinguin més efectivitat, pot causar un impacte negatiu al medi ambient, ja que 
s’incrementarà la demanda del producte publicitat i, per tant, el consum d’aquest pot tenir 
un efecte sobre el medi ambient. Aquest efecte no és quantificable ja que depèn del 
producte publicitat i de l’eficiència de la campanya. 

Si l’eficiència de l’aplicació provoqués que la tendència de la publicitat analògica 
disminuís, es podria dir que l’aplicació desenvolupada en aquest projecte hauria tingut un 
impacte positiu sobre el Medi Ambient, ja que es podrien estalviar molts deñs recursos 
emprats en publicitat, com ara electricitat, paper i plàstic. 

Les perdones que es vegin involucrades en el procés d’ús de l’aplicació veuran reduïda la 
seva tasca de recerca de clients potencials a través de la xarxa. No obstant, la gent que 
es vegi analitzada i impactada amb publicitat a través de Twitter pot patir certes molèsties 
degut a la implantació de l’aplicació. 

Així doncs, es pot dir que, tot i que hi ha certs aspecte en que el projecte impacta, les 
implicacions mediambientals d’aquest són molt petites. 
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Conclusions 

Es pot dir que, un cop finalitzat el projecte, s’ha assolit un programa que compleix amb totes 
les especificacions que s’havien proposat en el moment del seu plantejament. Des de zero, 
s’ha creat un programa informàtic que permet analitzar massivament usuaris de la xarxa 
social Twitter segons les seves preferències i guardar-ne la informació obtinguda. A més a 
més, els resultats que s’obtenen de l’ús del programa i la usabilitat d’aquest també són 
satisfactoris. Així doncs, el resultat del projecte ha sigut exitós. 

A nivell personal, la realització del projecte m’ha permès aprendre com funciona un 
programa informàtic i com fer-lo interactuar amb xarxes socials i bases de dades, així com a 
la elaboració i presentació general d’un projecte, amb tots els passos que requereix. 

Un cop arribat a aquest put del projecte, s’obren moltes perspectives per a continuar 
millorant l’aplicació. Es podria afinar el sistema de decisió sobre els interessos d’un usuari 
sobre un tema en concret. També l’autoaprenentatge del mateix programa a l’hora de decidir 
les preferències de l’usuari segons si respon positivament o no a la publicitat enviada podria 
ser una d’elles. A nivell econòmic, es podrien plantejar diversos models de negoci, ja sigui a 
través de l’enviament de la publicitat o bé en la venda de paquets d’usuaris de Twitter de 
possible clients potencials. 
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