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Resum 
 

Els sistemes tradicionals de detecció d’incidències viàries requereixen d’una inversió de           

recursos en el desplegament de la infrastructura necessaria per a que els sensors informin de               

l’estat de les carreteres en punts específics. En aquesta memòria es presenta un sistema              

innovador de monitorització de les dades obertes de la xarxa social Twitter per a detectar               

incidències a la via pública en temps real.  

L’objectiu del sistema és la obtenció, categorització i geolocalització de les publicacions de la              

xarxa social adquirides en directe. Per al procés d'adquisició de dades s’establirà un             

diccionari de paraules clau que puguin implicar una incidència. Els tweets llavors són             

transformats a un espai vectorial d’alta dimensionalitat, i classificats segons les etiquetes            

Traffic Incident (TI) o Non-Traffic Incident (NTI). Per acabar, els tweets són geocodificats             

per a determinar-ne la localització de la incidència. 

Les mètriques de rendiment del classificador SVM escollit, amb un 95% de precisió, apunten              

a uns resultats prometedors. Addicionalment, s’ha sotmès el sistema desenvolupat a proves            

experimentals en un entorn real d’execució i les valoracions fetes són positives: el rati de               

tweets TI és de gaire bé 1 per cada 5 tweets obtinguts, i entre els tweets TI, hi trobem que un                     

70% d’ells es pot geolocalitzar (arribant a un 85% si provenen de perfil institucionals). 

Malgrat que han estat bons resultats, encara hi ha finestra de millores en alguns aspectes que                

descriurem en les conclusions i durant el transcurs del treball, com per exemple la mida de la                 

mostra en llengua catalana que Twitter ens retorna. 
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Resumen 
 
 

Los sistemas tradicionales de detección de incidencias viarias requieren de una inversión de             

recursos en el despliegue de la infraestructura necesaria para que los sensores informen del              

estado de las carreteras en puntos específicos. En esta memoria se presenta un sistema              

innovador de monitorització de los datos abiertos de la red social Twitter para detectar              

incidencias a la vía pública en tiempo real.  

El objetivo del sistema es la obtención, categorización y geolocalización de las publicaciones             

de la red social adquiridas en directo. Para el proceso de obtención de datos se establecerá un                 

diccionario de palabras clave que puedan implicar una incidencia. Los tweets son entonces             

transformados en un espacio vectorial de alta dimensionalidad, y clasificados según las            

etiquetas Traffic Incidence (TI) o Non-Traffic Incidence (NTI). Para acabar, los tweets son             

geocodificados para determinar la localización de la incidencia. 

Las métricas de rendimiento del clasificador SVM escogido, con un 95% de precisión,             

apuntan a unos resultados prometedores. Adicionalmente, se ha sometido el sistema           

desarrollado a pruebas experimentales en un entorno real de ejecución y las valoraciones             

hechas son positivas: el ratio de tweets TI es aproximadamente de 1 por cada 5 tweets                

obtenidos, y entre los tweets TI, encontramos que un 70% de ellos se pueden geolocalizar               

(llegando sobre un 85% si provienen de perfiles institucionales). 

A pesar de que han sido buenos resultados, todavía hay ventana de mejoras en algunos               

aspectos que describiremos en las conclusions y durante el transcurso del trabajo, cómo por              

ejemplo el tamaño de la muestra en lengua catalana para que podemos recuperar de Twitter. 
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Abstract 
The traditional systems for detecting road incidents require an investment for the deployment             

of the necessary sensors and infrastructure in order to report the state on the roads. In this                 

report, an innovative system for real time monitoring the social network open data of Twitter               

is presented to detect incidences on the road. 

The objective of the system is to obtain, categorize and geocode the publications within the               

social network acquired in real time. For the acquisition data process, a dictionary of              

keywords that may imply an incidence will be established. The tweets are then mapped into a                

high dimensional vectorial feature space, and accordingly classified into the TI or NTI             

(Traffic Incidence and Non-Traffic Incidence) labels. Finally, the tweets are geocoded to            

determine their locations. 

The performance metrics of the selected SVM classifier, with a 95% accuracy, point to              

promising results. Additionally, we have tested the developed system in a real execution             

environment and its results, with some aspects to be improved, such as the sample size (in the                 

Catalan language) obtained from Twitter, have been analyzed. 
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1. Introducció  

La proliferació d'aplicacions basades en l'anàlisi i l'explotació de dades massives, o més             
conegut com a Big Data, que podem percebre en el nostre dia a dia: quan ens servim d’un                  
servei GPS en línia per a decidir quin camí prendre per arribar abans a l'oficina, o també quan                  
rebem recomanacions, més o menys intrusives, d’articles de compra basats en les nostres             
dades de navegació.  
 
Ja en el 2015, en [1] es constatava el potencial i projecció de la proliferació de noves fonts de                   
volums de dades, conegudes com a Big Data: "[...] La creixent ubiqüitat dels sensors es               
reflecteix també en l'expansió dels telèfons intel·ligents, que representa aproximadament el           
15% dels 7.000 milions de subscripcions mòbils a tot el món, cadascun d'aquests dispositius              
capaços de recopilar i transmetre dades de geo-localització relacionades amb el trànsit, el             
medi ambient o fins i tot l'assistència sanitària.". I els autors de la publicació afirmen:               
"Aquestes noves fonts de dades estan habilitant un augment de serveis innovadors que no han               
estat possibles fins al moment". 
 

 

Figura 1: Tràfic de dades IP global 
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Ara bé, aquest gran volum de dades disponible presenta nous reptes tecnològics d'escalabilitat             
i processament, així com respecte a l'extracció d'informació de valor, per a aquests nous              
sistemes emergents. 
 
Estudis sociològics, automatització de processos, estratègies de mercat (sentiment analysis),          
smart cities... són alguns dels camps d'aplicació de la comunió entre el Big Data i el Machine                 
Learning (o aprenentatge autònom). A causa de la utilitat i eficàcia demostrada per aquests              
productes [2], hi ha un interès creixent en la recerca d'aquest nou camp d'investigació conegut               
com Data Science. 
 
De fet, és un tema que va començar a captar l'atenció també d'algunes institucions públiques               
ja fa un temps enrere. En la nostra ciutat de Barcelona, per exemple, s'està apostant per la                 
creació d'una oficina municipal de dades [3], que treballarà per a la seva obtenció, tractament               
i distribució, mitjançant els seus propis sensors però també adquirint-les a través de terceres              
parts, com companyies telefòniques i d'altres fonts que operen en l'entorn urbà. 
 
Com es pot apreciar, doncs, cada día tenim accés a un major nombre de dades disponibles, i                 
aquestes són una excel·lent font d’informació que ens permet generar sistemes innovadors per             
a explotar-ne el seu potencial. Malgrat tot, no és una tasca trivial i s’han de explorar també                 
noves tecnologies i crear noves eines per a l’èxit d’aquests nous sistemes. 
 

1.1 Formulació del problema 
Una de les àrees en continua innovació són la dels sistemes de navegació moderns. Aquests               
necessiten actualitzar continuadament l'estat de les vies de circulació per a poder donar un              
servei precís i verídic a l'usuari final. És, per tant, un element crític per a qualsevol sistema de                  
navegació l'obtenció i interpretació en temps real de la informació disponible sobre la situació              
actual dels mitjans de transport i carreteres (incidències i afectacions) per a la seva presa de                
decisions. 
 
Normalment, un detector d'incidents consta de dos components: l'adquisició de dades i            
l'anàlisi d'aquestes. Les dades que alimenten els detectors tradicionals provenen bàsicament           
de sensors d'ubicació fixa (infrarojos, imatges de vídeo...)[3] que mesuren el flux de trànsit              
estàtic de la posició on s'instal·len, o bé del mostreig de sistemes de geolocalització mòbil               
(p.e dades de les companyies de telecomunicació), que mesuren els temps de trajectòria dels              
vehicles monitorats. 
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En el nostre cas, però, es planteja prescindir d'aquestes fonts de dades que acabem de               
descriure i examinar noves tècniques de detecció. Plantegem com a fonts de dades             
alternatives les xarxes socials. Així doncs, fent ús de les dades obertes de Twitter, es proposa                
tractar-les i analitzar-les per a la construcció d'un detector de nou tipus, que també estarà               
capacitat per identificar contratemps en la xarxa de transport públic. Ens encarregarem de             
donar resposta a les següents qüestions: Hi ha manera de determinar quins tweets reporten              
incidències viàries en temps real? Es poden ubicar aquestes incidències mitjançant la seva             
informació textual? Tenim les eines per a la integració d'una possible solució tecnològica en              
la llengua catalana? 
 
 
Per a aquest propòsit, ens submergirem en les diferents tècniques de les disciplines             
esmentades en la introducció inicial: el Machine Learning (ML)[4] i la Mineria de Dades[5].              
Dins del ML existeixen diverses branques teòriques en desenvolupament segons el tipus de             
dades a tractar, entre altres especificitats. Per a aquesta tesi, com ens recolzarem en              
documents textuals (tweets), explorarem alguns dels mètodes agrupats dins del concepte de            
processament de llenguatge naturals, també conegut en anglès com a natural language            
processing (NLP)[6]. 

1.2 Parts interessades 

L'estudi està enfocat a donar resposta a altres sistemes que puguin consumir les notificacions              
d’incidència generades per la implementació duta a terme. Per tant, quealsevol empresa o             
entitat interessada en l'anàlisi en l’àmbit de la mobilitat o que vulgui explorar l'extracció              
d'informació textual en temps real per a augmentar el rendiment de procediments            
d’enrutament adaptatiu, hi pot trobar un valor afegit en aquest treball. 
 
A mode indicatiu, d’entre aquests grups esmentats, en el cas que ens ocupa, s’hi troben: 
 

- Sparsity-Technologies: Start-up que treballa actualment en sistemes innovadors per a          

l’enrutament i mobilitat urbana. 

- Dama-UPC: Grup d’investigació de la UPC, estretament vinculada amb Sparsity, que           

ens brindarà suport tècnic i tutoritzarà el treball des de l’àmbit acadèmic. 

- Ajuntament de Barcelona: Gràcies al seu interès en l’impacte social generat per            

sistemes Smart city i la proliferació d’aquest tipus d’aplicacions. 
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Més enllà d'aquests actors inclosos en l’entorn més tècnic, els resultats a l’efectuar-se el              
desplegament del software s'espera que siguin beneficiosos pels mateixos usuaris finals del            
sistema, que el seu rol serà emprar i fomentar la tecnologia desplegada per a la seva vida                 
quotidiana i veure un guany en la seva qualitat de vida durant el dia a dia. 
 
Com a col·lectiu que juga un paper important en l'èxit final del producte, identifiquem els               
usuaris de les xarxes socials que aboquen totes les novetats sobre el terreny a internet, fet                
indispensable que ens permet a nosaltres generar els resultats de sortida. 

  

9 



 

2. Abast 

Com acostuma a ser normal en qualsevol mena de solució o explotació tecnològica             
plantejada, l'abast i les aspiracions del projecte estan supeditades a una sèrie de limitacions              
materials que s'han de tenir en compte. Dins del context d'una tesi de grau, el temps disposat                 
per a la confecció d'aquesta és reduït, de tan sols uns pocs mesos, i per tant, és el paràmetre                   
clau que marca la capacitat de completar els objectius proposats a termini. 
 
A més a més, l'autor d'aquest treball és la primera vegada que s'encara sol a una empresa                 
d'aquesta envergadura i utilitzant, també per primera vegada, tecnologies d'estat de l'art en             
aprenentatge automàtic. 
 
Així doncs, la decisió presa en primera instància és la d'assolir un sistema software que,               
mitjançant tècniques de processament de llenguatge natural aplicades a un flux de tweets             
emesos en llengua catalana, aprengui a discernir si el què s'està comentant en aquells instants               
en la xarxa guarda rellevància amb el tema d'interès (alteracions a la via) i generar models                
d'incidència que estiguin succeint en aquell moment segons la informació extrapolable que            
s'estigui donant. 
 

2.1 Objectius 
El projecte explorarà i implementarà tècniques d'avantguarda tant per modelar com per            
processar les publicacions de tecnologies de comunicació social, com Twitter, i analitzarà            
com desplegar una solució escalable utilitzant les últimes tecnologies en el processament de             
dades massives. 
 
Podem discretitzar entre els diferents estadis de desenvolupament i desplegament del sistema,            
els següents objectius a resoldre per a aquesta formulació del problema d'integració de             
tecnologies de la informació i comunicació en sistemes intel·ligents de transport: 

 

i. Interpretar dades textuals provinents de fonts d’informació textual desestructurades         

(tweets). És a dir, aplicar tècniques de preprocessament tenint en compte la naturalesa             

de les dades de les publicacions emeses en xarxes socials (caràcters especials, faltes             

ortogràfiques…). 

ii. Entrenament de tècniques d'aprenentatge autònom supervisades amb conjunts de         

dades degudament preparades per a obtenir-ne un bon rendiment.  
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iii. Classificació dels documents que tractin d’incidències viàries. Explorar diferents vies          

de classificació i comparar i seleccionar la millor tècnica a utilitzar segons mètriques             

quantificables de rendiment.  

iv. Extreure la localització de les dades obtingudes després del filtratge i geocodificar-les            

a coordenades georeferenciables. 

v. Generació de models d’incidència. 

vi. Produir una visualització gràfica en concepte de demostració de les sortides generades            

pel sistema. 
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3. Estat de l’art 

Com s'ha documentat prèviament, en l'apartat d’introducció, existeix un augment en la            
reproducció de material divulgatiu en l'àmbit de l'aprenentatge automàtic i l'explotació           
massiva de dades. 
 
Es pot trobar fàcilment multitud d'estudis [7] enfocats en l'exploració de l'anàlisi de sentiment              
o Topic Modeling [8], i, extenses referències bibliogràfiques sobre el tema [9], inclús també              
prenent com a dades a analitzar les publicacions de la xarxa Twitter [10], com seria el cas                 
propi que s'exposa aquí. 
 
Sandeep G Panchal i Prof. R. S. Apare [11], han documentat un sistema similar. En aquest                
cas, però, hi trobem un preprocessament basat en la llengua anglesa i l'aproximació de la               
identificació de temes és del tot diferent. Està completament basat en el framework Stanford              
CoreNLP [12][13]. 
 
També en la llengua anglesa trobem l'article [14] publicat per Y. Gu, Z. Qian i F. Chen.                 
Aquest últim treball citat conté la particularitat de generar un propi mètode d'adquisició de              
dades adaptatiu, utilitzant diccionaris de paraules clau per al filtratge directe de l'API Twitter. 
 
Fora de l'àmbit de la comunicació anglesa, en [15] s'ha treballat en una variació dels sistemes                
exposats fins ara basada en l'italià com a base lingüística per a la seva recollida de dades. En                  
l’àmbit metodològic, segueixen un preprocessament de dades adaptat a les necessitats           
lexicosemàntiques de l'italià i apliquen classificacions no binàries de TM sobre els tweets             
considerats. 
 
En la cerca de documents científics feta, no ens consta que s'hagi fet una proposta en l'àmbit                 
de la llengua catalana. Aquesta idea serà explotada per l'autor, i se centraran els esforços en                
l'exploració d'un sistema innovador, plantejat des de l'argot i característiques de           
micropublicacions en català per a una futura integració del sistema en productes innovadors             
de càlcul de rutes i aplicacions SmartCity. 
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4. Solució tecnològica 

En aquesta secció es presenta el sistema de detecció basat en l'anàlisi de dades en temps real.                 
La solució proposada s’ha centrat en el desenvolupament dels tres mòduls representats en la              
Figura 4.1: Preprocessament de les dades, Classificació dels documents i Geolocalització           
d’incidents. A continuació exposarem una per una totes les tecnologies integrades per al seu              
funcionament i acabarem d’estendre la descripció del sistema en més profunditat. També les             
alternatives explorades i, explicarem, perquè han estat descartades en l’arquitectura final del            
software. 
 
 

Fig. 4.1: Diagrama del flux de treball del sistema 

 
En la Figura 4.1 s’il·lustra el flux de treball del sistema. Primerament s’obtenen les dades               
d'entrenament del classificador des de la xarxa Twitter. Aquestes dades són preprocessades i             
normalitzades de manera que el classificador les pugui consumir per construir el seu model              
predictiu. Un cop el classificador ha estat entrenat, consumirà els tweets a analitzar en temps               
real per a discretitzar-los segons si són o no incidències de trànsit. Aquells tweets              
categoritzats com a incidència es geolocalitzen i es genera l’informe final. 

  

13 



 

4.1 Adquisició de dades 
 
En primera instància, es vol generar un conjunt de dades d’entrenament suficientment extensa             
com per a representar amb un alt nivell de confiança els dos tipus de publicacions que volem                 
diferenciar: Incidències de trànsit i no-incidències. Aquesta entrada serà la que alimentarà            
més tard el nostre algorisme de classificació.  
 
Per a l’adquisició de dades hem decidit utilitzar l’API de Twitter[18], mitjançant la llibreria              
python tweepy. El motiu principal pel qual ens hem centrat en Twitter ha estat degut a la                 
naturalesa de la pròpia xarxa social, que ens proporciona informació oberta i accessible sobre              
el que s’està parlant en aquests moments, permetent identificar en temps real quins             
esdeveniments ocorren i què està essent comentat. 
 
Per a obtenir el nostre conjunt de dades d’entrenament podem diferenciar dos tipus de font               
d’informació: (I) Comunicacions de perfils institucionals amb un elevat grau de formalitat            
escrita: Mossos d’Esquadra, Equip viari, Trànsit de Catalunya… i (II) publicacions de perfils             
personals, que acostumen a contenir informació menys homogenitzada i expressada en un            
menor grau de formalitat (possible ús de vulgarismes, faltes ortogràfiques, etc.). 
 
Les diferències es poden apreciar fàcilment a simple vista. A mode d’exemple: 

➢ Com a parangó d’un tweet del primer tipus (institucional) hi trobariem:   
  

<<🚙EMBÚS: 
⚠ 🚗Ronda de dalt de Cornellà a la Guineueta -> Besòs per un accident i del NT a Guineueta 
⚠ 🚗Ronda litoral de Zona Franca al Poblenou sentit Besòs a causa d’un accident>> 
 

➢ En canvi, un cas típic de tweet individual reportant una incidència podria ser:  
 

<<Estem aturats abans de Clot desde fa una bona estona i el tren no avança.>> 

 
 
Primerament, s’ha dut a terme un estudi dels perfils de comunicació i distribució             
institucionals que ens podien donar informació sobre l’estat de la incidencialitat a la             
circulació viària. Sobre aquests perfils, s’ha recaptat una gran quantitat de publicacions            
estructurades del tipus esmentat que reporten incidències a la via. Addicionalment, s’ha            
completat amb una sèrie de publicacions trobades seguint una estratègia de “pesca” de tweets              
d’usuaris de parla catalana. Executant l’API de twitter en hora punta (entre les 14.30 h i les                 
15.30 h), i, mitjançant un filtratge de paraules clau, s’ha buscat manualment tweets que              
parlessin d’incidències o congestions a la via pública. 
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Concretament, la comanda utilitzada (amb les paraules clau filtrades) ha estat la següent: 
 
myStream.filter(languages = ['ca'], track=['accident','cua', 'cues', 'incidencia','incident',      

'retenció', 'retencions','transit','trafic', 'aturada', 'aturat', 'aturats', 'circulacio',      

'circulació', 'carril','via' 'alteració', 'desviament', 'tallat', 'tallada', 'tall', 'tancat'], 
                   follow = [listOfChannels])   

 

4.2 Mòdul de Preprocessament 

Una vegada recopilades les publicacions d’entrada, aquests tweets d’entrenament s’han          
processat utilitzant les tècniques detallades a continuació. El conjunt de dades consisteix en             
921 entrades, que constituïen un corpus prou ampli i explicatiu per a obtenir una precisió per                
sobre del 95% en predictibilitat en el classificador. 
 

4.2.1 Tokenització 
La Tokenització és el procés de dividir el text en un conjunt de peces significatives. Aquestes                
peces es diuen tokens. Per exemple, podem dividir un text en paraules, símbols, frases o               
qualssevol altre element significatiu. Depenent de la tasca, podem definir les nostres pròpies             
condicions per dividir el text. En el nostre cas, utilitzem ToktokTokenizer [19], un             
tokenitzador Twitter-friendly senzill que ens permet fer primers filtratges de brossa           
típicament generada per les xarxes socials (com emoticones, etc). Tot i que finalment no              
s’utilitzarà aquesta funcionalitat addicional, va ser un dels motius inicials per a escollir-lo.             
Cal dir, per tant, que podria ser utilitzat qualsevol altre tokenitzador que donés un bon               
rendiment al generar-nos la separació per paraules.  
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4.2.2 Neteja de les dades 
 
Tenint en compte que s’està treballant amb dades textuals desestructurades, és a dir, que es               
tracta d’informació sense un model o estructura predefinida, i que acostumen a contenir             
expressions amb diferents nivells de formalitat en el seu ús del llenguatge; es requereix un               
treball previ de normalització de cadascun dels documents. L’objectiu final d’aquest           
procediment és el de desfer-nos de tot el soroll possible i minimitzar-ne l’impacte. 
 
Una de les manipulacions dutes a terme és la neteja de sintaxi web, eliminant tots aquells                
hipervincles i enllaços a altres pàgines web, així com el conjunt d’emoticones típiques de la               
xarxa social, ja que és informació irrellevant o que no ens aporta cap valor afegit a la                 
predictibilitat del classificador del nostre sistema. 

 
A més a més, també es descartaran tots els signes de puntuació i majúscules, per a unificar en                  
l'estil i induir el nombre més gran de coincidències de tokens possible durant la vectorització,               
tal com es descriu en el punt 4.2.3. La idea principal és identificar que, per exemple, tant                 
"circulació" com "Circulacio" s'estaria referint al mateix concepte. 
 
Per últim, es realitza una eliminació de "paraules buides" o stopwords. En totes les llengues               
es dóna un cert ús de paraules que no aporten significat al text, sinó que són útils per a la                    
correcta construcció i cohesió sintàctica. En el cas del català, ens referim a tots els pronoms,                
articles, i preposicions (entre altres paraules afegides) que podem trobar ja llistades [20] per              
l'Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. 
 

4.2.3 Vectorització i matriu de freqüències. 
L'objectiu d'aquest procediment és el de transformar el llistat de tweets inicial en una entrada               
de dades amb la que sigui capaç de treballar el classificador. Això és, fent ús de                
TfidfVectorizer, una llibreria de Scikit Learn, que converteix una col·lecció de documents            
(tweets en el nostre cas) a una matriu de tipus freqüències tf-idf. 
 
La matriu Term Freqüency - Inverse Document Freqüency és una matriu que emmagatzema             
quantes vegades -és a dir, amb quina freqüència- ha aparescut un terme -token o paraula- en                
un document de la col·lecció de dades donada i hi aplica la idf, la freqüència inversa del                 
document. És el producte de la TF per la IDF, una mesura numèrica per saber com de                 
rellevant és una paraula per un document donat que pertany a una col·lecció amb un cert                
vocabulari. 
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Per tant, per un terme “t” i un document “d” donat, TF(t,d) seria: i la             Nombre total de termes en d
Nombre d aparicions de t en d′

   

funció IDF(t) = log calcularia la inversa. A continuació es   
Nombre total de documents

Nombre de documents que conté el terme t       

mostra una taula que exemplifica el seu càlcul en un cas concret: 

 
 
 

 

Taula 4.1: exemple del càlcul de TF*IDF per una col·lecció de dos documents (sentences). 

 

4.3 Mòdul de Classificació 

El mètode d'aprenentatge supervisat que finalment s'ha ajustat millor al nostre conjunt de             
dades ha estat el classificador del paquet de Support vector machines de Sci-kit learn [22].               
Això és degut al fet que, com es podrà apreciar més endavant en el capítol d'implementació,                
les dades tenen una alta dimensionalitat en la seva representació tf-idf; fet que malmet              
l'efectivitat d'altres mètodes i algorismes, beneficiant la utilització dels SVM. 
 
Particularment en espais d'alta dimensionalitat, com en el cas tingut en consideració, les             
dades es poden separar més fàcilment de manera lineal i la senzillesa dels classificadors, com               
ara Naive Bayes i SVM lineals, poden conduir a una millor generalització del que              
aconsegueixen altres classificadors basats en arbres de decisió o pattern recognition [23]. 
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En la següent imatge s’ilustren una sèrie de gràfiques que mostren els horitzons de decisió de                
cadascun dels classificadors contemplats en els tests experimentals. S’ha aplicat per 8            
classificadors diferents per cadascun dels 4 conjunt de dades obtinguts. Els 3 primers són              
conjunts de dades generades sintèticament (que no formen part d’aquesta solució tecnològica            
i serveixen tan sols per a visualitzar les assignacions de cada classificador) mentre que              
l’última fila correspon a les dades adquirides via Twitter per al nostre sistema. És per tant en                 
el conjunt d’aquesta última fila la que descriurem i analitzarem amb més profunditat. 
 

 

Figura 4.2: Tests experimentals duts a terme sobre diferents conjunts de dades (una per fila). 

 
A la taula 4.2 veiem els resultats numèrics per al nostre conjunt de dades de manera més                 
clara: 
 

Nearest 
Neighbors 

Linear 
SVM 

RBF SVM Random 
Forest 

Neural Net AdaBoost Naive 
Bayes 

QDA 

70% 94% 69% 82% 94% 93% 93% 91% 

Taula 4.2: Accuracy mostrada per al nostre DataSet 
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El primer fet destacable és la peculiar distribució deformada del nostre conjunt de dades. És               
aquest mateix fet el que no ens permet representar tampoc la colorització que delimita els               
horitzons de decisió dels diferents classificadors en les últimes gràfiques. L’explicació ve            
donada un cop més per l’alta dimensionalitat de la matriu tf-idf, que fa impossible generar-ne               
la seva representació en un pla de dues dimensions. 
 
Si observem les numeracions impreses a la cantonada inferior dreta en cadascuna de les              
imatges de la matriu de gràfiques, veiem la precisió dels mètodes a l'hora de classificar               
correctament cadascun dels punts a la classe on pertany. Centrant-nos en el nostre conjunt de               
dades (l'última fila), un dels que presenta millors resultats en aquest sentit, com ja anàvem               
enunciant, és el mètode escollit "Linear SVM", amb un 94% d'encert. 
 
Addicionalment, s'ha executat un script python que realitza una comparació exhaustiva de            
diferents models aplicant-hi aquesta vegada un procés de parameter tuning amb           
RandomSearch; és a dir, es busquen quins valors dels paràmetres d'instanciació de cada un              
dels models els fa obtenir millors resultats de predicció. 
 
El SVM es manté com a guanyador, amb les següents mètriques emeses per             
model_competition.py (arxiu localitzable en la carpeta d'Utils del codi font del projecte)            
exposades en la Figura 4.3. 
 
 

 

Figura 4.3: Retall de la sortida model_competition.py 

 
La funció RandomizedSearchCV ha tardat 53.22 segons i ha anal·litzat 100 candidats de             
diferents parametres. Els valors per als atributs que han donat al model una precisió més               
elevada han estat: {'svm__tol': 0.001, 'svm__shrinking': True, 'svm__kernel': 'linear',         
'svm__gamma': 'scale', 'svm__degree': 2, 'svm__C': 10}. 
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En la Figura 4.3 també es mostra la matriu de confusió (després del text “Training               
Model…”), on cada columna de la petita matriu representa el nombre de prediccions de              
cada classe (TI i NTI), mentres que cada fila representa el nombre d’instàncies a la classe                
real. És a dir: per la classe TI, el classificador ha predit correctament 139 i errat en 7                  
instàncies; així, per la classe NTI, de 131 instàncies que pertanyien a la classe en aquest                
test, n’ha predit bé 123. Idealment, la matriu de confusió produeix un sumatori de la seva                
diagonal amb valor igual a tots els punts del conjunt provat. 
 
Pel que fa a la taula de precision-recall, veiem que es mantenen unes puntuacions molt               
similars i elevades, sobre el 0.95 (el valor màxim ideal per totes les columnes és de 1.0). El                  
que està mesurant cadascuna de les columnes són els vertaders o falsos positius, és a dir,                
contesten les següents preguntes: 
 

- Precision: de totes les instàncies classificades com a positives, quin percentatge ha            

estat correcte? La fòrmula donada per aquests valors és: tp / (tp + fp), on tp és el                  

nombre de vertaders positius (True Positives) i fp el nombre de falsos positius. 

- Recall: de totes les instàncies que eren realment positives, quin percentatge ha estat             

classificat correctament? La fòrmula donada per aquests valors és: tp / (tp + fn), on               

tp és el nombre de vertaders positius i fn el nombre de falsos negatius. 

- f1-score: és una mètrica molt important en la comparació de classificadors que            

calcula una mitjana “harmonitzada” entre la precision i recall obtingudes pel           

classificador. Es calcularia de la següent manera: ( ) .2
recall  + precision−1 −1

  −1  

- support: Aquesta columna no tracta sobre el clasificador, sinó que ens dóna            

informació sobre si el conjunt de dades utilitzat pel test està ben balancejat (indica el               

nombre de instàncies per cada classe). És a dir, hauria de contenir aproximadament el              

mateix nombre d’instàncies per classe. 

 
L’informe inclou altres mètriques addicionals més complexes que en les que no necessitem             
entrar en detall, com la micro avg, la macro avg i weighted avg, però de les que obtenim,                  
una vegada més, resultats molt positius (0.95 sobre 1.0). 
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4.4 Mòdul de Geolocalització 
Aquest també ha estat un cas de dificultats a l'hora de dur a terme la seva implementació. Des                  
d'un primer moment es va apostar per a una solució basada en el reconeixement d'entitats               
sintàctiques, tenint en compte que es volia extreure en dos passos la localització descrita en el                
text: primer, identificar les paraules que donaven aquesta informació i després accedint a un              
diccionari d'adreces com arcGIS perquè ens retornés les seves coordenades. 
 
Aquest enfocament no va donar bons resultats, i explorant noves alternatives es va trobar que               
google maps aporta una API [24] que geocodifica i retorna les coordenades d'una adreça              
compresa dins d'un text donat, probablement aplicant tècniques avançades de Machine           
Learning pel reconeixement d'entitats abans mencionat. Així doncs, es va optar finalment per             
aquesta opció. 
 
A mode d'exemple, prenent per cas que tinguéssim un text provinent d'un tweet categoritzat              
com a incidència com l'entre cometes, l'API de geocodificació retornaria les coordenades            
espacials mostrades en "l'Output" del següent codi: 
 

 

print (gc.geoCode("Aturats a l'AP-7 a Santa Perpètua De Mogoda -> sud, per            

accident #equipviari")) 
 
>> Output: {'lat': 41.5353285, 'lng': 2.1821487} 

 

4.5 Altres tecnologies integrades 

4.5.1 Comunicador 
Com el nostre sistema necessita comunicar-se entre diferents aplicacions internes,          
KAFKA[17] ha paregut una opció adient, ja que aporta una opció escalable per a l'intercanvi               
de dades entre els diferents mòduls. KAFKA és un sistema de missatges de tipus              
publicació-subscripció on trobem: mòduls publicadors que publicaran missatges a certs          
tòpics, i aplicacions subscriptores que consumiran els missatges publicats als tòpics on hi             
estiguin subscrites. 
 
En el nostre sistema, tindrà un paper de gran utilitat per a interconnectar les aplicacions de                
Twitter, que escoltarà el flux de dades en temps real, amb el mòdul principal del sistema que                 
realitzarà les crides al classificador i geolocalitzador consumint els tweets que es publiquen al              
tòpic compartit amb l'API de Twitter. 
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4.5.2 Visualitzador 
Per acabar, la sortida generada i la visualització dels models d'incidència per a la demostració               
dels objectius aconseguits es mostrarà utilitzant una vegada més Google Maps, mitjançant la             
llibreria adaptadora per a python "gmplot". Es tracta d'un mapa en el qual anirà apareixent, a                
mesura que es vagin processant, totes les incidències marcades amb la informació detallada             
(text del tweet identificat i coordenades). 
 

 

Figura 4.5: Demostració visualització d’incidències 

4.5.2 Base de dades 
Perquè el visualitzador mantingui un estat consistent i actualitzat de les incidències que es              
van reportant des de el Detector, fem ús d'una base de dades relacional lleugera i senzilla.                
S'ha pres la decisió d'optar per SQLite, per la fàcil i àgil posada en marxada i el suport de la                    
comunitat que ens dóna. 
 
Aquestes incidències s'emmagatzemaran en memòria, és a dir, de forma no persistent, ja que              
no desitgem mostrar més que les incidències comeses durant el temps d'execució. Sí que es               
guardarà durant la producció d’aquesta memòria, però, una taula d'estadístiques per a l'estudi             
dels resultats experimentals exposats més endavant. 
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4.6 Alternatives discutides 
Abans de constituir el sistema amb les tecnologies presentades anteriorment, s’ha passat per             
una etapa d’exploració, investigació i anàlisi de moltes altres possibles solucions. Dediquem            
aquest punt, doncs, a repassar les possibilitats que s’han plantejat i descartat al llarg del               
desenvolupament, ja sigui per causes d’abast i recursos o per efectivitat/rendiment final. 

4.6.1 Xarxes socials 
S'ha decidit des d'un primer moment descartar altres opcions com Facebook o Instagram, que              
malgrat que també disposen un gran nombre d'usuaris i activitat, són aplicatius en els que, per                
exemple, els perfils públics són molt més minoritaris i mantenen una dinàmica d'ús més              
orientada en el contacte tancat entre un cercle més reduït d'amistats. Per tant, deixarem per un                
estudi posterior l'exploració d'altres xarxes, ja que cadascuna d'elles mereixeria una anàlisi            
particular de les característiques i potencialitats de la informació que se'n pot extreure             
(capacitats i reptes tecnològics, impacte de la informació extreta, polítiques d'accés, etc). 

4.6.2 Tècniques de Processament del Llenguatge Natural (NLP) 
Addicionalment de les ja esmentades anteriorment, altres tècniques usualment utilitzades en           
NLP podrien ser l'stemmetització o lemmatització. Ambdues són tècniques de processament           
molt lligades i basades en el llenguatge donat, que tenen com a objectiu generar unitats               
nuclears de paraules derivades o transformades. Mentre que un stemmer es quedaria amb             
"l'arrel" de la paraula, un lemmatizer buscaria el seu lemma morfològic. 
 
Aquesta dependència lingüística fa més difícil trobar llibreries que operin amb llenguatges no             
tan extesos arreu del món com el català. Tot i això, hi ha material d'individuals per a poder                  
dur a terme ambdós tècniques. Malgrat tot, tant l'stemmer utilitzat [25] com el lemmatizer              
[26] no han demostrat ser efectius en el nostre dataset. Els dos produïen canvis indesitjats               
sobre els tokens, essent molt dràstic en l'eliminació o reducció de certs tokens (stemmer) o bé                
aplicant transformacions a paraules indegudes (lemmatizer). 
 

 

Figura 4.6: Exemple d’una sortida de processament sense lemmatitzador (primera fila) i aplicant-lo (segona              
fila) 
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4.6.3 Topic Modeling 
El plantejament inicial, abans d'haver obtingut el classificador SVM, era el d'aplicar tècniques             
del tipus "Topic Modeling" per a determinar els diferents temes que configuraven els             
documents del nostre dataset. La idea era extreure de forma semisupervisada, o inclús             
totalment automàtica, diferents categories d'incidència. Aquest tipus de models estadístics          
busquen reunir en clusters paraules similars i basen la seva intuició en diferents frameworks i               
algorismes matemàtics (depenent de la seva implementació). 
 
Cap de les implementacions de modelatge per temes ha donat bons resultats: des de el Latent                
Direchlet Allocation (LDA), amb les seves variants supervisades, donant un conjunt de            
categories i assignant-hi etiquetes a les dades d'entrenament; passant per al Latent Semantic             
Analysis (LSA), que utilitza Singular Value Decomposition (SVD) com a model predictiu;            
fins a arribar a la Non-Negative Matrix Factorization (NMF). 
 
 

 

Figura 4.7: Resultats d’execució LDA 

 
 

 

Figura 4.8: Resultats d’execució NMF 

 
 
El motiu és que els tweets d'incidència utilitzats per a alimentar el model estadístic no són                
fàcilment discretitzables. I és que aquests provenen predominantment de canals de           
comunicació o perfils institucionals que brinden d'una forma molt estandarditzada dels           
principals talls i eventualitats a les carretes, sense entrar en consideracions sobre les seves              
causes. En canvi, totes les implementacions de Topic Modeling requeririen una presència més             
heterogeneïtzada de les dades segons el tipus d'incidencialitat, com podria ser: per causes             
meteorològiques, per esdeveniments socials, etc. 
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4.6.4 Geoparsing 
Geoname gazetteer és una base de dades a escala mundial de més de 11M d'entrades. Es pot                 
consultar en línia mitjançant la seva pàgina web [27]. A continuació, es presenten un grup de                
geoparsers, que utilitzen aquest corpus com a font de coneixament per a identificar             
localitzacions en un document textual, i que no han demostrat ser efectius per al nostre               
sistema. El motiu per al qual tots ells han estat insuficients és que el corpus no disposa prou                  
informació sobre carreteres i vies en l'àmbit local (Catalunya) per a identificar les ubicacions              
que s'esmenen en els tweets. 
 
En primera instància: el geoparser Mordecai [28]. Necessita una instal·lació prèvia           
dockeritzada per accedir a la base de dades Geonames amb "Elasticsearch" (un motor de              
cerca). El model NLP utilitzat és el desenvolupat per spaCy [29]. Efectivament, més enllà              
dels problemes de precisió esmentats que comparteixen tots ells, s'hi va detectar un problema              
afegit d'agilitat, ja que tardava més de 10s en fer la consulta i mostrar els resultats. 
 
Així doncs, per la següent prova es van intentar dues API en línia buscant una major agilitat                 
en resoldre cadascuna de les consultes. Geotxt [30] i Geoparser.io [31] són dues API que               
utilitzen també Geoname gazetteer, però aquesta vegada amb un motor NLP desenvolupat per             
Stanford (Geotxt permetía també escollir entre diferents implementacions i corpus          
d'entrenament). Aquesta vegada, si bé és cert que el seu temps de resposta era quasi               
instantani, es mantenia el problema principal de precisió, ja que fora de ciutats i pobles               
reconeguts els geoparsers perdien tota capacitat de localització en tractar-se d'autopistes i            
carreteres. 
 
A la taula 4.3 es mostren les implementacions Named Entity Recognition (NER) i els              
diferents corpus que utilitza l’aplicació GeoTxt. 
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Taula 4.3: Possibles implementacions i corpus de l’API Geotxt. 

 
 
 
Finalment, després d’investigar les causes d’aquestes mancances, es va abandonar la           
exploració de noves alternatives en reconeixament d’entitats. Judith Gelernter i Wei Zhang            
han realitzat en estudi en més profunditat sobre una arquitectura multi llenguatge per a              
geoparsejar amb models implementats per l’anglés mitjançant traduccions dels texts          
d’entrada. Així mateix, expliquen entre alguns dels reptes on millorar: “ciutats poc            
reconegudes, carrers i edificis són fonts d’error, molts d’ells degut a que no apareixen en el                
gazetteer” [32].   
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4.7 Metodología de seguiment i rigor 

Degut a la curta durada del projecte, el criteri a l'hora d'escollir la metodologia de treball                
plantejada a seguir ha estat el d'apostar per la disciplina d'implementació Àgil, en concret el               
mètode SCRUM. Aquesta metodologia de desenvolupament incremental permet tenir una          
ràpida reacció i detecció de qualsevol classe de desviació en la planificació prèvia, gràcies a               
les reunions de seguiment setmanals que es porten a terme. 
 
Cada iteració o sprint serà de dues setmanes, i per a cada una d'elles es formularà una Sprint                  
Review dels tutors i una Sprint Retrospective de l'estudiant per a tenir una freqüent              
comunicació fluida i proactiva. També es generarà un tauler de tasques Kanban per a una               
visualització persistent i actualitzada del seguiment dut a terme. 
 
S'utilitzarà repositoris git, en concret GitHub, per a un control de versions i per a explotar les                 
avantatges que presenta davant d'altres sistemes de control de versions, amb el potencial             
d'obrar mitjançant branques per al desenvolupament paral·lel de diferents funcionalitats. 
 
Es validarà el correcte desenvolupament de tots tres mòduls (emprats com a caixes negres)              
amb jocs de proves acurats per comprovar que les sortides de les rutines adaptades de les                
llibreries importades tenen el funcionament esperat. Per això utilitzarem un primer conjunt de             
dades manualment etiquetat i analitzarem el comportament extret. 
 
De la mateixa manera que hem esmentat en l'anterior secció, el tractament de les dades ha                
d'estar també sotmès sota un control rigorós complint les normatives vigents. El marc integral              
regulador en vigor conegut com a GDPR s'haurà, per tant, de tenir en compte i confirmar-ne                
el compliment.  
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4.7.1 Normativa 
 
Aquest apartat ha adquirit certa rellevància durant la continuada avaluació de l’exercici de             
desenvolupament i implementació, ja que s’ha hagut d’analitzar si la solució tècnica que             
s’estava aportant tenía cabuda per a un futur desplegament a producció garantint el             
compliment de la regulació europea vigent [33]. 
 
Així doncs, estudiant la nostra solució sobre el terreny [34][35], no hi hauria problema, ja que                
els tweets els obtenim sense associar-los a cap usuari de la xarxa i la informació               
emmagatzemada del nostre conjunt de dades és tan sols una bossa de publicacions en les que                
no es guarda la seva relació amb el seu autor. 
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5. Implementació 

En aquesta secció seran discutides les idees principals respecte la implementació python de la              
solució tecnològica presentada en el capítol anterior. Mostrarem l’estructura del codi de la             
solució final, confeccionat seguint les pràctiques habituals de programació orientada a           
objectes. 

5.1 Arquitectura 
 
En la Figura 5.1 es veu una representació del diagrama modular que configura la solució del                
nostre sistema. En aquest diagrama s’aprecia de forma senzilla i visual els dos pilars del               
sistema: l’aplicació principal del Detector i l’aplicació que escolta Twitter i llença el             
notificador d’esdeveniments mitjançant Kafka. S’observa com principalment el Detector es          
dota dels mòduls esmentats en la secció 4: Preprocessador, Classificador i Geolocalitzador; si             
bé també s’hi troben referenciats el visualitzador web (Visualizer) i el mòdul DB sqlite per la                
base de dades utilitzada. De forma auxiliar, Stopwords_ca es tracta d’un submòdul de             
preprocessament que recupera una llista de paraules buides del català. De manera que el              
nivell de més amunt referencia a llibreries i elements externs integrats a la solució. 

 

Figura 5.1: Diagrama modular 
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5.1.1 Diagrama de classes 
En aquest apartat repassarem totes les classes implementades del sistema. A continuació es             
mostrarà el diagrama UML, però abans d’això, sembla rellevant fer una breu descripció de les               
classes: 
 

➢ Detector: és la classe principal del sistema desenvolupat. Agrupa i instancia totes les             

classes involucrades en la detecció i localització d’incidències i condueix les crides a             

les funcionalitats d’aquests objectes. 

➢ NLP: Processa cada tweet per a obtenir-ne la seva vectorització filtrada i tokenitzada.  

➢ Classifier: Aquesta classe inicialitza el model predictiu escollit i genera prediccions           

per a cada tweet obtingut i rebut com a paràmetre d’entrada. 

➢ GeoCoder: La classe de geolocalització. És l’encarregada de fer les crides a l’API de              

Google per a identificar i obtenir les ubicacions dels Tweets processats. Té com a              

paràmetre un String i retorna una tupla de coordenades longitud-latitud. 

➢ Gmaps: Llegeix de la base de dades sqlite per a obtenir la llista d’incidències i               

generar-ne una visualització HTML. 

➢ Sqlite: S’encarrega d’aixecar una base de dades en memòria per a mantenir            

actualitzada les incidències detectades del sistema. 

➢ Twitter: Aquesta és la classe principal de l’aplicació concurrent que aixeca el servei             

d’escolta activa mitjançant l’API de twitter. 

➢ myStreamListener: És en aquesta classe on s’implementa la funcionalitat d’escolta i           

notifica dels tweets emesos sota les premises d’idioma i filtratge donades per la classe              

Twitter. 

➢ KafkaClPr: Es tracta d’una classe que realitza les trucades necessàries per a la             

inicialització i publicació de dades en el servei Producer de kafka. 

➢ KafkaClCns: És la classe encarregada de fer les trucades per a la inicialització i              

consumició de dades del servei Consumer de kafka.  
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En el següent diagrama UML presentat en la Figura 5.2, es mostra de forma visual i                
explicativa l’arquitectura completa. S’indiquen totes les classes i instàncies generades, així           
com també els mètodes implementats. Es pot observar que la cardinalitat de totes les              
relacions entre les respectives classes es manté a una única instància. 

 

Figura 5.2: Diagrama de Classes UML utilitzant Crow's foot notation 

 

5.1.2 Patrons 
 
Com a qualssevol implementació orientada a objectes, s’ha realitzat el seu desenvolupament            
seguint alguns dels patrons de disseny més comuns. A nivell d’estructura dels seus             
components, el sistema software està dissenyat amb una arquitectura clarament dirigida per            
esdeveniments (Event-driven architecture). Això vol dir: una arquitectura que no és           
monolítica i que facilita un grau de reacció major. Com ja hem esmentat manté dos               
aplicacions concurrents i transmet les notificacions de forma asíncrona entre els components            
emparellats mitjançant un sistema de producció/consumició d’esdeveniments com és         
KAFKA. 
 
Altres patrons de disseny estructurals que es pot apreciar en el sistema són: 

- El patró Adaptador, en la utilització de KafkaClPr, que crea una d'interfície senzilla             
que compleix les necessitats per al Listener i li permet desacoplar-ne la            
implementació (i requeriments) de la llibreria KafkaProducer. 

- El patró Proxy que es pot localitzar tant en les classes que reuneixen crides a APIs                
externes (p.e: Geocoder per a Google Maps), com en classes que actuen d'interfície de              
llibreries externes (p.e: SVMmodel). 
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Addicionalment, hi trobem patrons de comportament com la cadena de responsabilitats a            
l’hora d’utilitzar les classes Proxy (delegant les conexions a aquestes) o a l’hora de fer-se ús                
de l’adaptador per part de l’escoltador per a produir les publicacions kafka. També en aquest               
mateix procediment d’escolta a Twitter s’està aplicant el patró Observador, d’igual manera            
que s’aplica en la classe principal del detector per a actualitzar l’estat dels objectes amb els                
missatges que rep de la subscripció Kafka. Per acabar, la classe Detector en si mateixa es                
tracta d’un Mediador que defineix i controla com els altres objectes interactuen per a produir               
la sortida (incidència) final. 

6. Resultats experimentals 
Per a provar el nostre sistema, l'hem volgut sotmetre a un entorn real i analitzar-ne el                
comportament que té i els resultats que podem extreure. Per això, cada dia durant el transcurs                
d'una setmana, l'hem deixat en execució tot un matí des de primera hora, de 7h a 11h. La idea                   
principal era absorbir l'activitat de la xarxa en hora punta. 
 
La taula 6.1 ha estat elaborada amb les mitges dels resultats obtinguts dels dies compresos               
entre el divendres 12 d'Abril fins al dimarts 16 d'Abril. 
 
 
 

 Nombre de Tweets 

Tweets Incidència (TI) 94 

Tweets Incidència Geolocalitzats (Geo)  73 

No-Tweets incidència (NTI) 399 

Total Tweets (TI+NTI) 493 

Tweets “Governamentals” (Gov) 126 

Tweets Individuals (Ind) 367 

TI proveïts per Gov 41 

TI proveïts per Ind 53 

TI que són Geo i que provenen de Gov 35 

TI que són Geo i que provenen de Ind 30 

Taula 6.1: Resultats de l’adquisició de dades 

 
 

32 



 

 
El primer destacable és la relativa poca afluencia de tweets detectats durant 4h seguides              
d’execució. Això és degut principalment a dos motius: (i) l’API gratuïta de Twitter recupera              
només una petita porció de tot l’ample de dades bolcat a la xarxa per restriccions de negoci i,                  
(ii) existeix un menor nombre d’usuaris i nivell d’activitat a la xarxa en català respecte altres                
idiomes. Això té un impacte directe i contundent en el volum de dades que podem extreure. 
 
Els resultats mostren una relació millorable entre els tweets totals adquirits i aquells que són               
incidència, el que podria dur a la interpretació de que el vocabulari utilitzat per al filtratge és                 
massa lax. Això, tot i que no deixa de ser un argument vàlid, està justificat perquè necessitem                 
recopilar tants tweets com poguem sense deixar-ne cap desatés (i perdre precisió en el nostre               
detector). Posant un diccionari de filtre més estricte, correriem aquest risc.  
 

 Percentatges 

Porció de tweets Gov del total adquirits 25.5% 

Porció de tweets Ind del total adquirits 74.5% 

Porció de tweets TI dintre de tweets Gov 32.5% 

Porció de tweets TI dintre de Ind 14.4% 

Porció de tweets TI que són Geo i provenen de Gov 85.4% 

Porció de tweets TI que són Geo i que provenen de Ind 56.6% 

Taula 6.2: Percentatges de l’adquisició de dades 

 
En quant les proporcions resultants a la Taula 6.2, mostren comportaments que ja eren              
esperats. Per un costat, trobem que recuperem gairebé 3 vegades més tweets de perfils              
individuals que no pas dels governamentals, cosa que té sentit per la proporció d’usuaris              
existents en la xarxa.  
 
També sembla clar que els perfils institucionals comparteixen més tweets d’incidències que            
els perfils individuals. A més a més, tenen un grau de formalitat major en la redacció dels                 
seus tweets i això millora la seva geolocalització (85.4% dels seus tweets són geolocalitzables              
vs 56.6% dels perfils individuals). 
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6.1 Impacte del sistema 
El principal potencial del sistema, per tant, ve donat en la seva capacitat de generar avisos en                 
temps real que poden ser aprofitats per a altres sistemes d’enrutament del trànsit. En els               
històrics recollits, tenim més de 70 incidències de mitja detectades que podien ser notificades              
a serveis que alertessin en temps real dels esdeveniments i es rectifiqués els itineraris de tots                
aquells usuaris que anessin a topar-se amb l’afectació.  
 
Cal parar compte que, de mitjana, el volum de tràfic per les principals vies d’accés a                
Barcelona supera els 800.000 vehicles diaris [36]. Més de 150.000 només a la Ronda de Dalt.                
Això suggereix que l’impacte que té la ràpida detecció davant d’una sola afectació en la via,                
es pot comptabilitzar en milers d’usuaris, usuaris sobre els que es podria actuar. En l’últim               
històric del 16 d’Abril, per exemple, veiem que només a la Ronda ja es reporten 5 incidències                 
on es podria actuar, interpelant a una part significativa d’aquests 150.000 vehicles. 
 
A més a més, les dades del sistema, recopilades de forma continuada en el temps, contenen el                 
potencial de ser utilitzades en la construcció d'estratègies de mobilitat urbana més efectives             
de forma molt econòmica. 
 

 

Figura 6.1: Mapa d’incidències generat 
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7. Planificació 

En aquesta secció donarem els detalls sobre la planificació esdevinguda finalment, que ha             
diferit de la inicial degut a problemes de temps imprevistos, fet que ha ajornat l’entrega de la                 
memòria. En un principi s’havia estimat una dedicació de 25h setmanals, però aquesta, es va               
haver de suspendre temporalment per la incorporació de l’autor a una oferta laboral durant el               
desenvolupament del projecte. 
 
Per tant, durant el breu temps -però significatiu en relació al total disponible per a l’entrega-                
que es va suspendre l’activitat del projecte, hem deixat en blanc el diagrama de Gantt per                
anotar l’anomalia. Això ha produït un desplaçament en bloc de les tasques pendents des del               
moment d’incorporació al treball fins la re-introducció al treball de fi de grau. Cal afegir que                
no és del tot cert, degut a que, efectivament, s’ha anat avançant en certes operacions durant                
les estones lliures, però que serveix per a donar una visió més nítida del progrés sense                
perdre’s en petit detalls sense importància. 
 
La planificació definitiva acaba el 23 d’Abril, data on comencen les exposicions al tribunal i               
té en compte que l’entrega de l’informe definitiu ha de donar-se el 18 d’Abril a molt tardar.                 
L’estimació final d’hores es manté molt similar, en la suma ara de 485h, veient-se alterada               
també la distribució de dedicació final en les diferents tasques programades, però mantenint             
en qualssevol cas els objectius plantejats des d’un principi per la planificació inicial del              
projecte. 
 

7.1 Descripció de les tasques 

En aquesta secció descriurem les tasques implicades en el projecte. Les tasques han estat              
integrades en grups funcionals, que segueixen una lògica de desenvolupament que permet            
començar a treballar amb resultats ràpidament i construir de forma incremental i experimental             
el sistema inicial. 
 
D’entre aquests blocs, n’hi ha tres de molt similars que responen cadascú a un mòdul               
d’aprenentatge autònom concret i que per tant seguiran una pràctica de desenvolupament            
semblant. Tots aquests grups esmentats fins ara, doncs, són els següents:  

35 



 

7.1.1. Incepció 
Aquí es distingeixen totes les tasques d’estudi i anàlisi previ a la implementació del projecte.               
En aquest cas, no casualment, són totes aquelles tasques documentals, de gestió i de              
planificació incorporades en les entregues de GEP. 
 
Hi trobem:  
 

Codi 
Tasca 

Nom descriptiu Temps estimat (h) Dependencies 

T1 Definició de la visió 22 - 

T2 Planificació temporal 8 T1 

T3 Gestió econòmica 9 T1, T2 

T4 Plec de condicions 12 T1, T2 

T5 Lliurament final GEP 18 T1,T2,T3,T4 

 

7.1.2. Prototip de sortida 
En aquest bloc es durà a terme totes aquelles labors necessàries per a la creació d’una                
baseline inicial que ens permet començar a generar dades de sortida per a analitzar el               
comportament esperat dels mètodes de Machine Learning utilitzats. D’aquesta manera          
podrem enfocar la recerca i els processos d’optimització a resoldre en els pròxims mòduls. 
Hi trobem: 

Codi 
Tasca 

Nom descriptiu Temps 
estimat (h) 

Dependenc
ies 

 

T6 Adquisició dades  
d'entrenament 

14  T1 

T7 Preprocessament base 23  T6 

T8 Classificació binària 45 T7 

T9 Anàlisi 5 T6,T7,T8 
 
T6 és la obtenció d’un conjunt de dades inicials de Twitter per a començar a tractar-les en T7                  
i T8 mitjançant tècniques constituïdes de python sobre NLP. 
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7.1.3. Mòdul Preprocessament 
Explorem amb T10 la capacitat de les tècniques de normalització de dades per al nostre cas                
concret: dades textuals del domini català en la xarxa social Twitter. Executarem els             
procediments necessaris (T11) per a aconseguir una funcionalitat tan acurada com sigui            
possible en el seu objectiu i que ens garanteixi el màxim de rendiment en el nostre sistema. 
 
Les validacions pertinents de què la funcionalitat ha estat correctament implementada i            
compleix amb les necessitats assignades s'incorporen també dins de la tasca de            
desenvolupament (vàlid per a tots tres mòduls). 
 
 

Codi 
Tasca 

Nom descriptiu Temps estimat (h) Dependencies 
 

 

T10 Recerca Preprocessament 20 - 

T11 Desenvolupament Preprocessament 35 T10 

 

7.1.4. Mòdul Classificació 
El·laborarem una funcionalitat completa de discretització de tweets segons la relació que            
guardi amb la temàtica d’incidències viàries. 
 

Codi 
Tasca 

Nom descriptiu Temps estimat (h) Dependencies 

 

T12 Recerca Classificació 25 - 

T13 Desenvolupament Classificació 30 T12 
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7.1.5. Mòdul Geolocalització 
T15 inclourà tots aquells procediments que es requereixin per construir un component capaç             
de reconèixer, en els tweets seleccionats pel mòdul de classificació, l'estructura semàntica            
d'un punt geogràfic escrit en llengua catalana i extreure'n la geolocalització. 

Codi 
Tasca 

Nom descriptiu Temps estimat (h) Dependencies 

 

T14 Recerca Geolocalització 16 - 

T15 Desenvolupament Geolocalització 31 T14 
 

7.1.6 Framework de Comunicació 
Aquest mòdul ha estat afegit després de la planificació inicial. Són les tasques de              
desenvolupament en les que produïrem el sistema de comunicació entre les diferents            
aplicacions sincronitzades del nostre sistema. 
 

Codi 
Tasca 

Nom descriptiu Temps estimat (h) Dependencies 

 

T16 Recerca KAFKA 7.5 - 

T17 Desenvolupament KAFKA 20 T16 
 

7.1.7 Documentació 
S’ha pres una decisió de desplaçar la part documentativa per al final, degut a certes               
dinàmiques d’implementació que acabava beneficiant i induïnt a continuar explorant el           
desenvolupament d’altres mòduls abans de documentar-ne un de sol (ja que interessa tenir             
una visió global del sistema i prendre correccions abans de redactar l’informe). 
 

Codi 
Tasca 

Nom descriptiu Temps estimat (h) Dependencies 

 

T18 Informe de Seguiment 15 T13,T15,T17 

T19 Documentació definitiva 40 T13,T15,T17 
 

38 



 

7.1.6. Finalització 
Les tasques agrupades aquí són les que comportaran el tancament de la tesi. La T21 s'ha                
emmarcat en aquest mateix grup, donant-li una estimació de 27.5h (una setmana) per a la               
possibilitat de ser aprofitada d'última hora. 
 

Codi 
Tasca 

Nom descriptiu Temps estimat (h) Dependencies 

 

T20 Visualització 27.5  

T20 Resultats i conclusions 38 T19 

T21 Setmana de reserva 27.5 - 
 

7.1.7. Exposició 
Un cop entregada tota la documentació final per a la revisió del tribunal, preparem la defensa                
de la nostra exposició (T22). Aquesta última tasca tindrà també una dedicació de 27.5h, ja               
que comptem amb una setmana des de l'entrega fins al primer torn de presentacions. 
 

7.2 Alternatives i plans d’acció 
Essent conscients que un dels problemes de planificació més comuns que es dóna en els               
projectes d'enginyeria és el d'infravalorar aspectes del desenvolupament de certes tasques,           
que porta a fer falses estimacions a la baixa de temps necessari a invertir, hem de                
plantejar-nos, llavors, plans d'acció alternatius per arribar a temps a la data d'entrega. 
 
Primerament, per desviacions típiques lleus, disposem en la planificació inicial d'una setmana            
final de reserva per a poder utilitzar-la durant el transcurs del projecte, de manera que si cal                 
allargar alguna tasca intermèdia, es desplaci la planificació consumint tants dies de la             
setmana reservada com fos requerit. 
 
Si no fos possible absorbir la desviació amb aquesta setmana, no hi hauria més remei que                
escurçar temps d'algun dels mòduls. Fins i tot, pot arribar a donar-se el cas que en una                 
prompte detecció de la desviació en la planificació inicial es prengui la decisió d'ometre un               
dels mòduls i/o reformular el marc de treball. 
 
És per tot això que el bloc de tasques que ocupa un espai temporal més immediat en el                  
desenvolupament del projecte és la creació d'un sistema base de sortida, ja que ens permetrà:               
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i) Tenir un plantejament clar i tangible sobre el qual podem esperar de les tècniques de                
Machine Learning. ii) Definir amb millor precisió la planificació i desenvolupament dels            
mòduls específics. iii) Posar ràpidament a prova la planificació temporal estimada, podent            
prendre mesures i reconfigurar tasques per acabar a temps. 
 
Tot i així, ens exposem a què els marcs de treball dissenyats hagin estat erronis (el sistema                 
base inicial no ens aporti resultats), que la complexitat de les tècniques de Machine Learning               
siguin més grans a les esperades i existeixin dependències crítiques entre els mòduls             
principals plantejats que posin en risc la viabilitat del projecte. En aquest cas, per molt que la                 
detecció fos prompte, la tesi podria no tenir cos suficient per al Gener i es demanaria una                 
extensió per a la seva defensa en el torn de primavera. 
 
Finalment, per motius aliens al desenvolupament intern del projecte, s’ha acabat resolent la             
necessitat de demanar una extensió en la data d’entrega, com s’ha explicat a la introducció               
del capítol 7 de planificació. 

7.2.1 Obstacles previstos 
La solució proposada anteriorment comprèn diversos camps de complexitat desconeguda per           
l'autor fins al moment. La intenció en plantejar el TFG és que sigui bastant ampli per a                 
produir un sistema suficientment complet, alhora que sigui prou profund per a tenir resultats              
prou significatius. És per això que correm el risc de tenir aspiracions fora del nostre abast                
real. Els obstacles més plausibles que estem preparats a encarar són: 
 

- Les tècniques de ML de processament del llenguatge conegudes i importables poden            
no ajustar-se bé a la llengua catalana. 

- El modelatge de les dades inicials no és acurat a causa d’un treball deficitari en el                
desenvolupament del mòdul de preprocessament inicial. 

- L’abocament de dades a la xarxa social per part dels usuaris de l'àrea d’estudi resulta               
insuficient, ja sigui en volum o en qualitat necessària. 

- Les dades utilitzades per a l’entrenament i construcció del mòdul de classificació            
d’aprenentatge supervisat s’identifiquen com a errònies tard. 

- La integració del mòdul de classificació acaba mal parametritzat i/o resulta deficitari. 

- El desenvolupament i implementació del mòdul de geolocalització no compleix les           
expectatives per a generar incidències amb una mínima fiabilitat. 

- S’han comès imprudències o abandonat les bones praxis referents a les validacions            
requerides i a la disciplina de seguiment establerta pels tutors del projecte. 
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Per acabar, també hem valorat trobar-nos obstacles legislatius com a conseqüència de la nova              
normativa Europea GDPR (General Data Protection Regulation [19]) que afecta la regulació            
Espanyola vigent sobre la protecció de dades personals, però inspeccionant les lleis no es              
preveu problemes donat el tipus de tractament de les dades que farem. 
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7.3 Diagrama de Gantt (Planificació inicial) 
Planificació inicial: 
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7.4 Diagrama de Gantt final 

Es divideix el diagrama de Gantt en dos imatges: la part prèvia a interrupció, que es va                 
enderrerir unes 10 hores de la previsió inicial establerta i la part posterior a la interrupció, que                 
es va recuperar a un ritme de 27.5h setmanals (versus les 25h setmanals anteriors). 
 

 

Bloc de tasques anteriors a la interrupció 
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Cal destacar que en la part posterior a la interrupció es manté el nombre d’hores previstes                
amb alguns canvis substancials en la distribució de tasques (havent-hi, fins i tot, afegit              
algunes de noves). En la franja de dates en vermell hi trobem marcada la data d’avui. 
 

 

Bloc de tasques anteriors a la interrupció 
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8. Pressupost 

En aquesta secció identificarem els costos del sistema dissenyat segons la nostra planificació,             
és a dir, definint els costos que apliquin en relació amb les tasques establertes en el diagrama                 
de Gantt, és a dir, aquells directament atribuïbles a cadascuna de les activitats a fer. 
 
En certs casos, utilitzarem el concepte d'amortització per a acotar els costos generats             
purament dins de l'espai temporal en què es realitza el projecte. Calcularem doncs, el cost de                
les amortitzacions de la següent manera: 
 

ostAmortització P reuP roducteC =  × DuracióP rojecte
V idaÚtilP roducte  

 

8.1 Costos Software: 
En referència al software utilitzat per a la construcció del sistema en qüestió, es dóna la                
pecualiaritat, buscada de forma activa per l'autor, de no disposar de cap software que              
requereixi un cost afegit. És a dir, no es pagarà cap llicència durant el desenvolupament               
d'aquest projecte. 
 
Això és degut en part per l'especial consideració donada per l'autor al software de codi obert,                
fent així ús del sistema operatiu Linux Ubuntu 18.04, eines d'oficina LibreOffice, així com              
editors de text integrats a Ubuntu... i en part per l'ús d'entorns de desenvolupament de               
llicència gratuïta com Visual Studio Code o eines igualment gratuïtes com: Overleaf,            
Github... 
 
A més a més, utilitzarem les funcionalitats de franc de les API que necessitem (API de                
Twitter i GoogleMaps). D'aquesta manera, podem concloure que el cost total en materia de              
software és de 0€. 
 

8.2 Costos Recursos Humans 
Aquests tipus de costos van associats a les tasques planificades en el diagrama de Gantt i al                 
tipus de dedicació esperada lligada a aquestes. Per les tasques de documentació i preparació              
de reunions o ponències s'exercirà el Rol de Gestor; per la implementació i testeig de les                
funcionalitats l'Enginyer del software; i per l'estudi i anàlisi dels mòduls de Machine             
Learning comptarem amb el Rol de científic de dades. El supervisor és el treball relacionat               
amb el seguiment fet pels tutors del projecte. 
  
La imputació d’hores quedaria, doncs, així:  
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 Hores dedicades per Rol 

Tasca  Hores 
estimades 

Gestor de  
Projecte 

Enginyer 
software 

Científic de  
dades 

Supervisor 
doctorant 

Incepció 69 69 0 0 2 

Prototip de sortida 86 0 51 35 2 

Mòdul 
Preprocessament 

55 5 35 15 1 

Mòdul Classificació 55 5 10 40 2 

Mòdul 
Geolocalització 

47 5 35 7 1 

Framework 
Comunicació 

27.5 5 22.5 0 2 

Documentació 55 55 0 0 3 

Visualització 27.5 5 22.5 0 1 

Taula d’estimació d’hores per Rol 

 
 
I pel càlcul de costos associats a totes les hores imputades, podem distingir: 
 

Rol  Hores estimades Remuneració  1 Cost 
(€ / h) 

Cost Total 

Enginyer software 176 35.000€/any 16,82 2960,32€ 

Gestor de Projectes 199 40.000€/any 19,23 3826,77€ 

Científic de dades 97 31.000€/any 14,9 1445,3€ 

Doctorant 18 20.000€/any 9,61 172,98€ 

Total -  - - 8.405,37€ 

Taula de càlcul per la valoració cost total de recursos humans 

8.3 Costos Hardware 
A continuació es mostra la taula amb el cost d'amortització estimat pels ordinadors amb els               
quals es treballarà durant el desenvolupament del projecte:  

1 Les quantitats salarials aproximades han estat extretes de glassdoor.com 
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Producte Preu Vida útil Amortització 
estimada (485h) 

Portatil 
ASUS R510V 

655€ 5 anys 43,52€ 

Ordinador 
Sobretaula 

600€ 5 anys 39,86€ 

Total 1255€ - 83,38€ 

Taula càlcul amortitzacions per recursos materials 

8.4 Costos Indirectes 
En aquest subapartat tractem i quantifiquem els costos vinculats al projecte de forma             
indirecta, com pot ser el cas de l'electricitat consumida, Internet, etc. S'han valorat tots els               
possibles aspectes a tenir en compte en el cas d'un estudiant treballant des de casa seva, com                 
és el cas donat. 
 

Servei Preu Unitats Cost 

Electricitat 0.12€/kWh 485h 58,2€ 

Internet 25€/mes 5 mesos 125€ 

Impressions (paper) 0.05€/unitat 200 10€ 

Total - - 193,2€ 

Taula càlcul de costos indirectes 

8.5 Costos Imprevistos 
El risc principal durant el desenvolupament d'aquest sistema és que durant la planificació             
s'hagi infravalorat l'estimació temporal per a complir els objectius. De ser així, llavors             
activaríem el pla alternatiu considerat, el que implicaria la utilització de la setmana de              
reserva, que sumaria al projecte 475h. 
 
D'aquestes 25h de més planificades per imprevistos, les imputaríem com a treball a realitzar              
sota el Rol d'enginyer de software, ja que és el Rol, després del gestor, que més hores té                  
planificades i més imprevistos en la implementació i testatge del codi pot trobar-se. Així              
doncs, el cost per imprevistos que s'estipula pujaria a: 25h*11.98 = 299,5€. 
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8.6 Cost Total 
Finalment, fem el sumatori total dels costos identificats fins aquest punt per a calcular el cost                
total del projecte plantejat. Cal dir, que sota el concepte “costos directes” s’està acumulant els               
costos de software, recursos humans i hardware. 
 

Concepte Cost (€) 

Costos directes 8.488,75 

Costos indirectes 193,2 

Cost Subtotal 8681,95 

Costos Contingencia (10%) 868,19 

Cost d’imprevistos 299,5 

Cost total 9.849,64 

Taula-resum de costos finals 

 

8.7 Control de costos  
Per a realitzar un control de costos, hem tingut en compte les possibles despeses              
extraordinàries que poguessin esdevenir. Per això hem assignat al nostre pressupost inicial un             
una partida de contingencia del 10% sobre els costos directes i indirectes. 
 
A més, disposem de 2 ordinadors per poder treballar sense haver de reemplaçar-ne un en               
l'improbable cas de que hi hagués una avería que deixés inoperatiu un d'ells. 
 
Per a un millor seguiment dels costos produïts durant el desenvolupament versus els             
pressupostats, es realitzarà un control temporal del temps invertit per cadascun dels Rols en              
cada tasca, d'aquesta manera, podrem detectar ràpidament desviacions en el pressupost.           
D'igual manera, es fiscalitzarà si s'hagués d'incorporar alguna despesa extraordinaria en el            
moment d'assumir-la, sempre amb l'objectiu de finalitzar el projecte dins del preu calculat en              
el pressupost plantejat inicialment. 
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9. Informe de sostenibilitat 
L'anàlisi de sostenibilitat d’aquest projecte es centra en la reflexió de la matriu presentada a               
continuació, que avalua l’impacte del sistema en les dimensions economica, social i            
ambiental pels blocs: “Projecte Posat en Producció”, “Vida Útil” i Riscos.  
 
La següent matriu mostra númericament, l’avaluació feta dels diferents aspectes assenyalats           
durant el PPP (que inclou la planificació, desenvolupament i implantació del sistema) i la              
resta de blocs:  
 
 

 PPP Vida Útil Riscos 

 
Ambiental 

Impacte implementació Empremta ecologica Riscos en l’empremta 

-1 en [-10:0] -1 en [-10:0] -1 en [-10:0] 

 
Economic 

Factura desenvolupament Viabilitat econòmica Riscos de viabilitat 

9 en [0:10] 7 en [0:10] -2 en [-10:0] 

 
Social 

Impacte personal Impacte social Riscos en l’impacte social 

9 en [0:10] 9 en [0:10] -1 en [-10:0] 

    
 

9.1 Dimensió economica 
Segons el càlcul dut a terme al capítol anterior, el pressupost estimat ha pujat quasi als deu                 
mil euros per a posar el projecte en producció. La xifra, tractant-se d'un producte software,               
pot semblar relativament reduïda, de fet. Però s'ha de tenir en compte el context acadèmic en                
el qual s'emmarca el sistema, i que és un subsistema d'ús específic, dissenyat per estar               
contingut dins d'un producte de més envergadura. 
 
En aquest sentit, és just apuntar que respecte les resolucions vistes en l'estat de l'art, aquest                
projecte parteix d'un gran desavantatge d'inversió pressupostària. Sobretot, existeix una gran           
diferència pel que fa a disponibilitat dels recursos humans per al desenvolupament del             
sistema, ja que en el cas d'aquesta tesi tot recau en un sol autor (i dos supervisors), mentre                  
que d'altres sistemes similars estudiats són desenvolupats per grups d'investigació de 4 o 5              
membres. 
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9.2 Dimensió social 
 
Primerament, aquest projecte ha estat escollit a escala personal per la temàtica de la qual es                
tracta. L'autor del projecte, després d'una continuada exploració de diferents branques de la             
informàtica durant la seva curta trajectòria acadèmica i professional, troba en el processament             
de dades massives un gran potencial de generació de valor afegit a la societat. 
 
El Big Data (o la ciència de dades) és un camp de desenvolupament de sistemes analítics que                 
s'està estenen ràpidament gràcies a aquest potencial detectat per a quantitat d'aplicacions que             
reverteixen en una millora de vida. Un dels casos més evidents és el de les Smart Cities, i                  
aquesta tesi s'engloba en una proposta conjunta amb el grup de Sparsity-technologies, per             
aportar un subsistema nou a un projecte existent amb l'ajuntament de Barcelona. 
 
Així doncs, s'espera aportar tecnologia avantguarda del processament de llenguatge automàtic           
per enriquir l'actual sistema de càlcul de rutes emprat per Sparsity. Fins on nosaltres sabem, a                
dia d'avui encara no s'han aplicat aquest tipus de tècniques d'aprenentatge automàtic en             
l'àmbit català, per als objectius de detecció d'incidències viàries que perseguim en aquest             
projecte. 
 

9.3 Dimensió ambiental 
 
Des del punt de vista mediambiental, l’impacte negatiu patit per la posada en producció              
d’aquest TFG és realment petit. En realitat, l’únic que pot afectar negativament en la              
dimensió ambiental és el consum elèctric de la llum i bateries consumides pel             
desenvolupament del projecte, així com els fulls utilitzats en les impressions (que el seu              
nombre serà reduït als justos i necessaris per a l’entrega del document final al tribunal). 
 
Per altra banda, les ambicions de la solució proposada estan directament vinculades cap a una               
reducció de la contaminació en l’àmbit urbà i interurbà. Això és prou evident, ja que si som                 
capaços d’identificar a temps incidències en la via urbana i carreteres, evitarem així molts              
embussaments i concentracions d’emissions que sorgeixen en els trams de retenció.  
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10. Conclusions i treball futur 
En aquest projecte hem proposat un sistema eficient i econòmic de detecció d’incidències             
viàries mitjançant l’anàlisi en temps real de Twitter. Es presenta una metodològia per a              
adquirir, processar i filtrar tweets de domini públic que és capaç de classificar, identificar i               
notificar de la presència d’eventualitats en el trànsit de les regions de parla catalana.  
 
S’han explotat diferents paquets software i tècniques de l’estat de l’art per l’anàlisi de text               
(NLP) i classificació de patrons. Aquestes tecnològies han estat analitzades, afinades,           
adaptades i integrades per a la construcció del software en qüestió. Entre tots els              
classificadors, el SVM ha demostrat ser superior a les alternatives explorades, amb un 95%              
de precisió, descartant contundenment la utilització d’algorismes de Topic Modeling per           
qüestions de rendiment. 
 
El classificador SVM, que ha obtingut les millors mètriques de rendiment, ha estat empleat              
per la monitorització de la xarxa viària i els resultats experimentals d’execució durant tot un               
matí s’han mostrat i també s’ha discutit el potencial del sistema. 
 
La metodologia es pot veure millorada en diferents aspectes. Primerament, el conjunt de             
dades manualment etiquetat que s’utilitza per a alimentar el classificador es pot extendre i              
elevar les mètriques del classificador. Addicionalment, es pot estudiar l’aplicació de mètodes            
NLP més sofisticats per a classificar millor els tweets. Per altre banda, el volum de tweets                
adquirits en temps real seria més gran amb una llicència de Twitter de pagament i               
d’orquestrar un sistema que obtingués adaptativament la llista de paraules clau per enviar a              
l’API. Per acabar, amb una investigació més profunda sobre mètodes de geoparsing a la              
llengua catalana es podria veure incrementada la efectivitat del mòdul de geolocalització. 
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Annex A 

A.1 Manual 

A.1.2 Estructura del projecte 
El codi python presentat està estructurat de la següent manera: 

- Carpeta arrel: conté tots els arxius python desenvolupats i els scripts d’instal·lació i             
arrencada del sistema. 

- Utils: es troba ubicat en aquesta carpeta tot el codi auxiliar desenvolupat per a              
l’anàlisi i evaluació del sistema. 

- Proves: es tracta de tot el treball de llarg recorregut que s’ha anat realitzant en quant a                 
les diferents exploracions tecnològiques del projecte esmentades: Topic Modeling,         
Geolocalització, Adquisició de dades… 

- Kafka: s’ha adjuntat també els binaris requerits per a la inicialització del servidor             
kafka necessari per al funcionament del software. 

- DataSet: és la carpeta que conté el conjunt de dades utilitzat per a l’entrenament i               
obtenció de mètriques del model de classificació. 

- DB: aquí s’emmagatzemen les dades utilitzades per extreure les estadístiques          
d’execució. 

 

Figura 5.1: Estructura del projecte 
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A.1.2 Instal·lació i execució 
Per a la posada en marxa del sistema, en principi, tan sols hauriem d’executar els dos scripts                 
de la carpeta arrel presentada en aquest ordre: primer installation.sh i un cop acabades totes               
les instruccions d’intstal·lació de dependencies python, executariem l’arxiu start.sh per a           
començar l’execució. 
 
S’adverteix que per a l’execució d’aquest software serà necessari proveïr les degudes            
API-KEY requerides per les crides de Geocoding.py, gmaps.py i Twitter.py.  
 
 

58 


