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Breu resum 
Twetsi és un sistema basat en una aplicació web que obté i processa dades de la 

xarxa social Twitter per a mostrar relacions entre hashtags i d’altre informació 

rellevant. 

El procés per arribar al punt on es mostra informació d’interès en base a la 

informació que és pública de Twitter es pot resumir en l’obtenció de les dades, 

emmagatzematge i processat de les dades i visualització del resultat. 

Per a completar aquest procés, es procedeix a l’obtenció dels tweets amb el 

hashtag estudiat i l’obtenció de la informació relacionada amb aquest tweet. 

Totes aquestes dades s’emmagatzemen en una base de dades basada en grafs 

donat que la representació més clara de les relacions d’una xarxa social són els 

grafs. A més, això ens permet utilitzar tot el potencial dels algorismes de grafs i 

extreure d’aquesta manera el màxim d’informació rellevant. 

Com en qualsevol procés, cal veure de manera clara i útil els resultats obtinguts, 

per tant, aquesta part és tant important com les anteriors i en aquest punt es on 

se’ns mostrarà el resultat dels algorismes emprats i la informació que extraiem. 
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1. Introducció 
Actualment vivim en un món dominat per les xarxes socials. Acostumem, sense 

gaire precaució, a fer pública molta informació que hauria de romandre oculta, 

sense ni tan sols adonar-nos-en donat que avui en dia és el més comú i no tenim 

en compte les repercussions que impliquen. Tota aquesta informació que es 

publica pot ésser usada en molts sentits, alguns de bons i d’altres dolents. 

Hi ha grans quantitats d’informació sense tractar que pot ser rellevant per a 

molts sectors públics i privats. Qualsevol de nosaltres col·labora en menor o 

major mesura a incrementar aquest volum de dades i, en la majoria dels casos, 

no sabem fins a quin punt poden afectar aquestes dades a la presa de decisions a 

nivell públic o privat, des d’ofertes de supermercat, patrocinis o ubicacions de 

festivals de música i fins i tot, el lloc i data de presentació de vehicles nous. 

Nosaltres aprofitarem aquesta informació, que és accessible de manera pública, 

per a extreure tendències o informacions que no es poden veure a simple vista. 

Usarem la informació disponible per a crear un sistema amb el qual es puguin 

prendre decisions, en la majoria dels casos, de màrqueting. 

El màrqueting digital és l’aplicació de tècniques i estratègies de comercialització 

a través dels mitjans digitals. En el màrqueting digital, a diferència del 

tradicional, la veu dels consumidors guanya molta importància degut a que els 

consumidors, poden valorar i opinar qualsevol producte a la xarxa i, aquestes 

opinions, són fàcilment accessibles per a altres consumidors. 

Per aquest motiu, el màrqueting digital ha guanyat molta força els darrers anys 

en front del màrqueting tradicional. Aquest és centra en millorar la opinió dels 

consumidors sobre els productes que es volen vendre, intentar influenciar en la 

opinió d’aquests per a aconseguir que les valoracions i els comentaris sobre el 

producte siguin positius i, d’aquesta manera, convèncer a potencials clients que 

el producte en qüestió és el que han de comprar. 
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Per dur a terme aquestes accions, cal tractar grans volums d’informació de la 

xarxa i, tal i com mencionàvem abans, nosaltres tractarem aquesta informació 

per a fer-la útil. 

Per tractar aquests volums d’informació farem ús de grafs. Aquests ens aporten 

grans avantatges donat que podem crear una representació de les dades que hi 

ha a la xarxa amb ells i explotar aquestes dades amb algorismes que s’apliquen al 

fer ús de la teoria de grafs. 

Volem extreure el màxim d’informació rellevant a partir de twitter i a partir 

d’aquestes dades, generar-ne de noves i útils condensades de manera visual i 

pràctica. 

Un cop estigui tot sintetitzat podrem considerar el nostre resultat com una eina 

útil de cara al màrqueting digital. 

1.1. Objectius 

Els objectius que persegueix Twetsi són, principalment, la creació d’una eina 

usable de cara al màrqueting digital que sigui fàcil d’usar, intuïtiva i potent. Per 

aquest motiu l’eina serà pensada de tal manera que sigui ampliable amb noves 

funcionalitats de manera senzilla. 

Dins dels objectius també hi trobem el fet de que l’aplicació sigui escalable de tal 

manera que en un futur pugui ésser usada en entorns professionals sense perdre 

l’essència de l’aplicació que en tot moment és la simplicitat en que es mostren 

les dades per a la seva comprensió. 
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2. Conceptes previs 

2.1. Twitter 

Twitter és un servei de microblogging creat al març de 2006 i publicat al juliol del 

mateix any. Permet enviar i llegir missatges de fins a 140 caràcters a través de la 

web, SMS, missatgeria instantània o aplicacions de tercers com ara Tweetdroid, o 

TweetDeck. 

Es situa a la novena posició del rànquing d’Alexa (1), té més de tres-cents milions 

d’usuaris arreu del món i està traduït a 33 idiomes diferents. 

La xarxa és de caràcter general i està oberta a tots el públics. Es calcula que es 

fan uns cinc-cents milions (2) de tweets al dia. 

2.2. Big Data 

Segons la definició de la Viquipèdia (3), s’anomenen com a big data els conjunts 

de dades que superen la capacitat del programari habitual per ser capturats, 

gestionats i processats en un temps raonable. El tamany de les dades augmenta 

constantment. Sovint, s’anomena com a big data col·leccions de dades que van 

des de desenes de terabytes fins a diversos petabytes en un únic data set.  

Avui en dia tenim varis orígens d’aquest gran volum de dades com ara els 

històrics d’aplicacions, sensors o el cas que aplica en l’àmbit de Twetsi, les xarxes 

socials. 

2.3. Grafs 

Un graf és una representació abstracta d'un conjunt d'objectes on alguns parells 

dels objectes estan connectats per enllaços.  

2.3.1. Teoria de grafs 

La teoria de grafs és una branca de les matemàtiques i la informàtica que es 

dedica a l'estudi dels grafs, estructures matemàtiques utilitzades per a 

modelitzar relacions entre parelles d'objectes. En aquest context, un graf 
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consisteix en una col·lecció de vèrtexs o nodes connectats per línies anomenades 

arestes.  

Els grafs se solen representar gràficament amb un punt o cercle per cada vèrtex, i 

una línia entre vèrtexs connectats. Si el graf és dirigit, els arcs se simbolitzen amb 

fletxes, indicant la direcció de la relació entre els dos vèrtexs. 

El seu origen es remunta a l’any 1736 al problema dels set ponts de Königsberg. 

Aquest problema consisteix a trobar un camí que passi per tots els set ponts que 

creuen el riu Pregel a l’antiga ciutat de Königsberg sense repetir-ne cap. Aquest 

problema va ser resolt per Leonhard Euler i és considerat com el primer 

problema de la teoria de grafs. 

Actualment la teoria de grafs és una branca de la matemàtica discreta molt 

important i activa a nivell d’investigació. 

Està relacionada amb moltes altres branques de la matemàtica moderna com ara 

la teoria de grups, la topologia, la geometria algebraica, etc. 

2.3.2. Base de dades orientada a grafs (BDOG) 

Aquest tipus de base de dades representa la informació com a nodes d'un graf i 

les seves relacions com a arestes d'aquest graf, de manera que es pugui fer ús de 

la teoria de grafs per tal de recórrer la base de dades. El graf permet ser més 

descriptiu mitjançant l'ús d'atributs en nodes i arestes. Una base de dades 

orientada a grafs cal que estigui normalitzada, de manera que permeti qualsevol 

canvi en l'estructura de la informació.  

Té un esquema de dades molt flexible i permet resoldre problemes com ara: 

- Combinació d'atributs multi-valor i atributs complexos 

- Flexibilitat als canvis d'estructura, especialment quan la font de dades és 

autònoma i dinàmica com Internet. 

- Unificació en la representació de les dades, esquemes i consultes. 

- Rebre o retornar grafs complets d'acord a diferents criteris de cerca. 

Les BDOG ofereixen novetats com: 
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- Consultes més àmplies i no delimitades per taules, exemple “Mostri totes 

les dades que continguin el nom Carles". 

- No cal definir un nombre determinat d'atributs, es podria donar el cas 

que una persona tingui 4 noms relacionats i en canvi una altra només 2, 

sense desaprofitar espai. 

- No cal definir una mida pels "registres" evitant així també possibles 

fallades a la base de dades. 

- Permet molts tipus de recorreguts per les dades, per exemple el 

jeràrquic, obtenint el node avi i viceversa. 
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3. Estat de l’art 

3.1. Sistemes d’anàlisi de dades de les xarxes socials 

Hi ha moltes maneres d’aprofitar el potencial de les xarxes socials i el món del 

big data. Ens centrarem a comentar les eines que hi ha disponibles per a treballar 

amb aquestes dades i buscarem un enfocament per a la nostra eina. 

Trobem un grapat d’eines que mesuren i quantifiquen la importància del nostre 

perfil a les xarxes socials. 

3.1.1. Klout 

Klout és una eina que permet avaluar l’impacte de les nostres publicacions a les 

xarxes socials així com classificar el nostre tipus de perfil i interessos segons el 

que publiquem, a qui seguim o qui ens segueix. 

3.1.2. Mentionmap 

Mentionmap mostra una xarxa de connexions a partir d’un usuari, representa 

aquestes connexions en forma de graf mostrant les relacions entre usuaris i les 

relacions entre usuaris i hashtags. 

És una idea semblant a la de Twetsi però centrant-se en els usuaris a diferència 

del nostre projecte el qual se centra en els hashtags. 

3.1.3. Sproutsocial 

Sproutsocial serveix per a realitzar anàlisis de les xarxes socials sobre aspectes 

força variats com són les tendències, missatges rebuts, rellevància de les dades 

publicades, etc. Tot això juntament amb la generació d’informes sobre totes les 

dades. 

Té un apartat de CRM on se centra tota la gestió de clients i la integració 

d’aquesa gestió amb les xarxes socials. 
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3.1.4. NodeXL 

NodeXL és una eina de visualització de les dades de les xarxes socials en forma 

de plantilla per a Microsoft Excel. 

Aquesta fa una integració de les dades al full de càlcul per a que es pugui 

treballar amb un graf importat de les xarxes socials 

3.1.5. Twitalyzer 

Twitalyzer ens informa de la repercussió del nostre compte de twitter els últims 

dies. Mostra l’impacte i repercussió a nivell genèric, però també permet generar 

informes variats, així com  un timeline visual (Basant-se en les imatges 

publicades) o bé de la nostre xarxa a Twitter.  

3.1.6. Brandwatch 

Brandwatch és un conjunt d’eines creades per l’empresa que comparteix el nom 

amb el conjunt dels seus productes. Aquests s’encarreguen de monitoritzar les 

dades que els seus clients requereixen a les xarxes socials, blogs, fòrums, etc. 

Amb aquestes dades, permeten que els seus clients puguin fer segmentació de 

clients, filtratges avançats de les dades generar gràfiques, categories i fins i tot 

anàlisi de sentiment (mineria d’opinió (4)). 

3.1.7. Radian6 

Radian6 és una eina del grup Salesforce (5) per al màrqueting digital. 

Aquesta eina permet monitoritzar, seguir i reaccionar als comentaris, preguntes i 

demés que aparegui a les xarxes socials sobre la empresa des de la que es faci 

servir. 

Usa dades de Twitter, Facebook, blogs, YouTube, etc per a apropar l’empresa 

que usi el software als seus clients. A més permet analitzar tendències o realitzar 

anàlisi de sentiment (4) entre d’altres. 
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4. Anàlisi de requisits 

4.1. Requisits funcionals 

En aquest punt anomenarem els requisits funcionals de l’aplicació. 

Per a un usuari no autenticat al sistema s’han de complir els següents requisits: 

• Autenticar-se al sistema. 

• Visualitzar la informació de l’anàlisi de forma numèrica. 

• Visualitzar la informació de l’anàlisi de forma gràfica. 

En canvi, per a un usuari que estigui autenticat l’aplicació haure de complir els 

següents requisits a més dels que ja compleix per a un usuari no autenticat. 

• Tancar la sessió al sistema. 

• Afegir hashtags a analitzar. 

• Iniciar l’anàlisi d’un hashtag. 

• Aturar l’anàlisi d’un hashtag. 

A més, hi haurà d’haver un tipus usuari autenticat que anomenarem usuari 

autenticat de segon nivell que, a més dels anteriors, requereix: 

• Registrar usuari al sistema. 

4.2. Requisits no funcionals 

A continuació repassem tots els requisits no funcionals. 

• L’aplicació ha de ser extensible de cara a afegir nous tipus d’anàlisi de les 

dades. 

• El codi de l’aplicació ha de seguir un estàndard de programació. 

• L’idioma de l’aplicació serà el català però aquesta estarà preparada per a 

afegir nous idiomes. 

• L’aplicació ha de satisfer els factors de qualitat de canviabilitat, usabilitat, 

mantenibilitat i interoperabilitat. 
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5. Especificació 

5.1. Model conceptual 

En aquest punt representarem de manera visual els conceptes significatius en el 

domini de l’aplicació. 

Amb el model conceptual mostrem les interaccions entre l’usuari i el sistema de 

manera visual i clara. 

 

Figura 1: Model conceptual 

Restriccions d’integritat: 

• Claus externes: (Usuari: correu), (Hashtag: text), (Tweet: text, data 

creació), (Usuari de Twitter: nom) 

• Un hashtag actiu ha d’ésser creat per un usuari. 

Tal i com s’observa al model conceptual, l’usuari només interactua amb els 

hashtags que hi ha al sistema. A partir dels hashtags es mostra la resta de la 

informació. El punt de partida del sistema sempre són els hashtags. 
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5.2. Casos d’ús 

En aquest apartat especificarem la relació entre els usuaris i el sistema i un cas 

específic on la relació és entre el sistema operatiu i l’aplicació. 

Tenim quatre  tipus d’actors: 

• Usuari no autenticat 

• Usuari autenticat 

• Usuari autenticat de segon nivell 

• Sistema operatiu 

S’han definit els casos d’ús segons el tipus d’actor disponible tenint en compte 

els requisits que s’han analitzat anteriorment i les funcionalitats establertes. 
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Figura 2: Casos d’ús 
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5.2.1. Autenticar-se al sistema 

L’usuari insereix el nom d’usuari i contrasenya, el sistema verifica que existeix i 

en cas d’èxit permet l’accés al sistema. 

Actors: Usuari no autenticat. 

Activació:  

• L’usuari clica a l’opció “identificar-se”. 

• L’usuari accedeix a qualsevol secció per a la que requereix estar 

autenticat. 

Precondició:  

Postcondició: L’usuari passa a ser un usuari autenticat. 

Escenari principal: 

1- L’usuari clica a l’opció “identificar-se”. 

2- El sistema mostra un formulari per a iniciar sessió. 

3- L’usuari insereix les dades i clica al botó d’enviar el formulari. 

4- El sistema valida les dades i garanteix l’accés a l’usuari. 

Escenari alternatiu: 

1- L’usuari accedeix a qualsevol secció per a la que requereix estar 

autenticat. 

2- El sistema mostra un formulari per a iniciar sessió. 

3- L’usuari insereix les dades i clica al botó d’enviar el formulari. 

4- El sistema valida les dades i garanteix l’accés a l’usuari. 

Extensions: 

- Dades incorrectes (4): 

1- El sistema avisa a l’usuari que les dades introduïdes són incorrectes. 

2- Retorna al pas 2 de l’escenari principal. 
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5.2.2. Visualitzar informació numèrica 

L’usuari accedeix a l’apartat de dades numèriques i el sistema les hi mostra. 

Actors: tots. 

Activació: L’usuari clica al botó de la secció de les dades numèriques. 

Precondició: El hashtag sobre el que es sol·licita la informació ha d’haver estat 

sol·licitat per algun usuari autenticat. 

Postcondició: El sistema mostra les dades sol·licitades si n’hi ha, en cas contrari 

mostra un missatge indicant que no hi ha dades. 

Escenari principal:  

1- L’usuari clica al botó de la secció de les dades numèriques. 

2- El sistema tracta les dades per a mostrar-les a l’usuari i les hi mostra en 

format numèric. 

Extensions: 

- Sense dades (2): 

1- El sistema detecta que no hi ha dades per analitzar del hashtag sol·licitat i 

mostra un missatge indicant-ho a l’usuari. 

5.2.3. Visualitzar informació gràfica 

L’usuari accedeix a l’apartat de dades gràfiques i el sistema les hi mostra. 

Actors: tots. 

Activació: L’usuari clica al botó de la secció de les dades gràfiques. 

Precondició: El hashtag sobre el que es sol·licita la informació ha d’haver estat 

sol·licitat per algun usuari autenticat. 

Postcondició: El sistema mostra les dades sol·licitades si n’hi ha, en cas contrari 

mostra un missatge indicant que no hi ha dades. 
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Escenari principal:  

1- L’usuari clica al botó de la secció de les dades gràfiques. 

2- El sistema tracta les dades per a mostrar-les a l’usuari i les hi mostra en 

format gràfic. 

Extensions: 

- Sense dades (2): 

2- El sistema detecta que no hi ha dades per analitzar del hashtag sol·licitat i 

mostra un missatge indicant-ho a l’usuari. 

5.2.4. Tancar sessió 

L’usuari finalitza la seva sessió amb el sistema i passa a ser un usuari no 

autenticat. 

Actors:  

• Usuari autenticat 

• Usuari autenticat de segon nivell 

Activació: L’usuari pica al botó de tancar sessió. 

Precondició: L’usuari està autenticat. 

Postcondició: L’usuari no està autenticat. 

Escenari principal: 

1- L’usuari pica al botó de tancar sessió. 

2- El sistema tanca la sessió de l’usuari i el redirigeix a la pàgina d’inici. 

5.2.5. Afegir hashtags a analitzar 

L’usuari afegeix un hashtag per a que el sistema l’analitzi. 

Actors:  

• Usuari autenticat 
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• Usuari autenticat de segon nivell 

Activació: L’usuari accedeix a la zona de gestió de hashtags. 

Precondició: el hashtag a analitzar no existeix al sistema. 

Postcondició: El sistema ha afegit el hashtag. 

Escenari principal: 

1- L’usuari accedeix a la secció de gestió de hashtags. 

2- El sistema mostra un formulari per afegir hashtags a analitzar. 

3- L’usuari insereix el hashtag a analitzar. 

4- L’usuari clica al botó d’enviament del formulari. 

5- El sistema afegeix el hashtag i el mostra al llistat de hashtags. 

5.2.6. Iniciar l’anàlisi d’un hashtag 

L’usuari activa l’anàlisi i captura de les dades relacionades amb un hashtag. 

Actors:  

• Usuari autenticat 

• Usuari autenticat de segon nivell 

Activació: L’usuari accedeix a la zona de gestió de hashtags. 

Precondició: l’anàlisi i captura de les dades relacionades d’un hashtag està 

desactivada. 

Postcondició: l’anàlisi i captura de les dades relacionades d’un hashtag està 

activada. 

Escenari principal: 

1- L’usuari accedeix a la secció de gestió de hashtags. 

2- El sistema mostra un llistat amb els hashtags, el seu estat i un botó per 

activar l’anàlisi i captura de les dades relacionades. 
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3- L’usuari clica al botó d’iniciar l’anàlisi i captura de les dades relacionades 

amb el hashtag. 

4- El sistema activa l’anàlisi i captura de dades, mostra el nou estat del 

hashtag i mostra la opció de desactivar l’anàlisi i captura de dades. 

5.2.7. Aturar l’anàlisi d’un hashtag 

L’usuari desactiva l’anàlisi i captura de les dades relacionades amb un hashtag. 

Actors:  

• Usuari autenticat 

• Usuari autenticat de segon nivell 

Activació: L’usuari accedeix a la zona de gestió de hashtags. 

Precondició: l’anàlisi i captura de les dades relacionades d’un hashtag està 

activada. 

Postcondició: l’anàlisi i captura de les dades relacionades d’un hashtag està 

desactivada. 

Escenari principal: 

1- L’usuari accedeix a la secció de gestió de hashtags. 

2- El sistema mostra un llistat amb els hashtags, el seu estat i un botó per 

desactivar l’anàlisi i captura de les dades relacionades. 

3- L’usuari clica al botó d’aturar l’anàlisi i captura de les dades relacionades 

amb el hashtag. 

4- El sistema desactiva l’anàlisi i captura de dades, mostra el nou estat del 

hashtag i mostra la opció d’activar l’anàlisi i captura de dades. 

5.2.8. Registrar usuari al sistema 

L’usuari sol·licita la creació d’un nou usuari, el sistema valida les dades i en cas 

d’èxit crea l’usuari. 

Actors: usuari autenticat de segon nivell. 
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Activació: l’usuari fa clic al botó d’afegir usuaris. 

Precondició: l’usuari a afegir no existeix al sistema. 

Postcondició: l’usuari ha estat afegit al sistema. 

Escenari principal: 

1- L’usuari fa clic al botó d’afegir usuaris. 

2- El sistema mostra un formulari amb les dades necessàries per a l’addició 

d’un usuari al sistema. 

3- L’usuari insereix les dades sol·licitades i pica al botó d’enviar el formulari. 

4- El sistema afegeix a l’usuari al sistema. 

5.2.9. Obtenir dades 

El sistema operatiu, donat un temps determinat, sol·licita a l’aplicació que faci 

una cerca de dades a Twitter. 

Actors: sistema operatiu. 

Precondició: - 

Postcondició: El sistema importa dades des de twitter 

Escenari principal: 

1- El sistema operatiu sol·licita la cerca de dades a Twitter. 

2- El nostre sistema cerca les dades a Twitter 

3- El nostre sistema emmagatzema les dades. 
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6. Disseny 
El pas del disseny de l’aplicació és força crític ja que d’això en depèn el 

funcionament a llarg termini així com l’escalabilitat, és per això que s’ha decidit 

dividir l’obtenció de les dades de la resta de l’aplicació. Podem fins i tot executar 

el codi de l’obtenció de les dades i el codi de l’aplicació en màquines diferents. 

6.1. Funcionament global 

Començarem definint el funcionament global de l’aplicació i seguidament 

entrarem en més detall del disseny. 

Com hem mencionat, Twetsi és una eina que consta de tres passos de cara a 

mostrar el seu resultat final. 

• Obtenció de les dades 

• Emmagatzematge i processat de les dades 

• Visualització de resultats 

És per això que s’ha definit el funcionament de l’aplicació en base a aquests 3 

passos. 

6.1.1. Obtenció de les dades 

De cara a obtenir les dades provinents de Twitter, la opció passa per fer 

consultes a la API de Twitter. Abans, però, anem a definir com funciona el procés 

al nostre sistema. 

El primer que necessitem és que l’usuari accedeixi al sistema. 
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Figura 3: Pantalla autenticació 

El primer pas és realitzat per un usuari registrat del sistema. Aquest introdueix 

un o varis hashtags a analitzar i activa o desactiva l’anàlisi dels hashtags en el 

moment que vulgui mitjançant l’apartat de gestió de hashtags de la web. 

 

Figura 4: Pantalla gestió de hashtags 
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El següent pas de l’obtenció de dades no requereix de l’intervenció de l’usuari. 

Cada quinze minuts el sistema automàticament busca quin és el hashtag dels que 

hi ha al sistema activats per a analitzar que fa més temps que no analitza. Un cop 

obté el hashtag fa una consulta a la API de Twitter demanant tots els twits que 

fan ús d’aquest hashtag, a continuació emmagatzema a la base de dades aquests 

twits, els hashtags relacionats i els usuaris que han escrit els twits tot 

relacionant-los entre ells. En tot aquest procés té cura de no afegir dades 

duplicades.  

Cal aclarir que el procés de càrrega es realitzará cada quinze minuts degut a les 

restriccions de la API de Twitter (6). 

La API de Twitter utilitza OAuth (Open Authorization) (7) com a sistema 

d’autenticació per a l’accés a les dades, amb la qual cosa es requereixen 

credencials a nivell d’usuari o d’aplicació. 

OAuth és un protocol que ofereix seguretat de cara a autenticació. Una de les 

característiques més destacables és que permet que un servei autoritzi a tercers 

sense compartir les credencials amb els intermediaris. 

La API usa l’arquitectura REST (Representational State Transfer) (8) que permet 

una comunicació estandarditzada mitjançant el protocol http. Aquest protocol 

aporta grans avantatges con són el rendiment, escalabilitat, simplicitat o 

robustesa, tots ells molt apreciats en el món de la informàtica. 

6.1.2. Emmagatzematge i processat de les dades 

L’emmagatzematge i el processat de les dades és una part crítica i molt valuosa 

en qualsevol empresa. Hi ha característiques que no poden faltar com poden ser 

la robustesa o incorruptibilitat però, mai es pot estar segur del tot de complir 

aquestes exigències. El que si que podem fer és buscar i trobar la solució més 

adequada al nostre perfil d’us i intentar minimitzar al màxim els riscos de no 

complir aquestes exigències.  

En el següent diagrama podem veure com està estructurada la base de dades en 

forma de graf: 
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Figura 5: Graf base de dades 

Tal i com podem apreciar a la figura anterior i al diagrama de classes UML de la 

següent imatge, aquest últim queda de manera molt semblant al graf de la base 

de dades. 

Tot i la simplicitat de la nostre estructura de dades, la complexitat ve donada per 

la quantitat d’informació que tenim emmagatzemada. Aquesta quantitat 

l’estimem en centenars de milers de nodes amb un ordre semblant de relacions 

o arestes si parlem de grafs. 
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Figura 6: Diagrama de classes 

La major part del processament de les dades es gestiona directament des de la 

mateixa base de dades i, en molts dels casos, no cal processar les dades ja que es 

mostren de manera molt semblant a com estan emmagatzemades. 

En altres casos el processat que es fa des de la mateixa base de dades es realitza 

mitjançant algoritmes de grafs que ja implementa aquesta. En els casos que no 

es disposa dels algorismes necessaris al fer la extracció de les dades, aquestes, es 

processen a la nostra plataforma. 

6.1.3. Visualització 

De cara a la visualització dels resultats, les expectatives són de mostrar de 

manera molt visual els resultats tot intentant que siguin comprensibles i útils, és 

per això que per la part visual s’integraran grafs dinàmics amb la representació 

de les dades. 

Per una banda tindrem representacions visuals en forma de grafs que permetran 

veure tota la informació i la força i número de relacions per poder, d’aquesta 

manera, entendre quines són les dades rellevants de manera ràpida i clara. 
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Aquests grafs inclouran totes les relacions des dels hashtags de partida que 

analitzem fins als seus relacionats passant per els twits que els contenen podent, 

d’aquesta manera, visualitzar si hi ha paral·lelismes entre determinats hashtags 

que estiguin relacionats. Això és útil per detectar la possibilitat que dos hashtags 

apareguin normalment en el mateix twit (un exemple serien els hashtags 

#formula1 i #f1). 

 

Figura 7: Pantalla representació visual 

 

També integrarem llistats amb la informació detallada. Aquests seran molt 

extensos i amb molta informació que resulta necessària si volem entrar al detall. 
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De totes maneres, per a que sigui usable i atractiva s’afegiran eines de paginació 

i ordenació de les dades. 

 

Figura 8: Pantalla llistat de repeticions 

Com a punt mitjà hi haurà un diagrama de barres amb el número de repeticions 

dels hashtags relacionats per, novament, aconseguir que les dades siguin visuals i 

entenedores a simple vista. 
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Figura 9: Pantalla gràfic de barres 

Finalment hi haurà un graf més senzill que mostrarà directament les relacions 

entre el hashtag principal i els seus relacionats assignant com a pesos de les 

arestes el número de repeticions d’aquests últims. 
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Figura 10: Pantalla graf de relacions 

Tots aquests aspectes visuals aniran acompanyats d’un disseny senzill però 

atractiu, que sigui utilitzable des de qualsevol dispositiu (PC, mòbil, tablet, etc) i 

que sigui còmode de cara a l’ús de l’usuari final. 

6.2. Arquitectura 

Per al desenvolupament de l’aplicació s’ha decidit usar el patró arquitectònic 

model – vista – controlador (MVC) (9) donat que és un patró molt útil de cara al 

desenvolupament d’aplicacions interactives com la nostre. 

Aquest patró està format per: 

• Model: encarregat de la implementació de les funcionalitats i dades del 

sistema. 

• Vista: encarregada de gestionar com es mostra la informació a l’usuari. 
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• Controlador: encarregat de gestionar la interacció amb l’usuari. 

Complementàriament es fa ús del patró en capes i aquestes són: 

• Capa de presentació: responsable de la interacció amb l’usuari. 

• Capa de domini: responsable de la implementació de les funcionalitats 

del sistema. 

• Capa de gestió de dades: responsable de la interacció amb la base de 

dasdes i el sistema de fitxers. 

La integració dels dos patrons es pot veure en la següent imatge: 

 

Figura 11: Arquitectura i patrons 

Així doncs, veiem que el flux de treball normal del sistema és accedit per la capa 

de presentació mitjançant el controlador, aquest travessa a la capa de domini i 

accedeix al model. El model creua cap a la capa de dades i retorna les dades al 
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controlador que està a la capa de domini. Finalment el flux passa del controlador 

cap a la vista i creua cap a la capa de presentació responent a l’usuari. 

6.2.1. Obtenció de les dades 

Tot seguit podem veure el diagrama de seqüències dels casos d’us afegir, activar 

o desactivar hashtag. 

Aquests casos són molt senzills ja que l’únic que fan és crear un hashtag i canviar 

el seu estat. 
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Figura 12: Diagrama de seqüencia gestió de hashtags 

Un cop ja tenim hashtags per analitzar a la base de dades necessitem recuperar 

informació relacionada amb aquest i alhora emmagatzemar les dades 

esmentades. 

Podem veure el procés en els següents diagrames: 
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Figura 13: Diagrama de seqüencia importador 
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Figura 14: Diagrama de flux de l’importador 
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7. Implementació 

7.1. Frameworks de desenvolupament 

7.1.1. MEAN 

Mean (10) és una pila de desenvolupament basada en el llenguatge de 

programació Javascript. Aquesta pila d’eines es composa dels següents 

components: 

MongoDB (11) és una base de dades no relacional orientada a documents. Tot i 

ser bastant nova ja s’usa en entorns professionals dotant a aquests d’unes 

prestacions d’alt nivell. 

Express (12) és un framework robust del costat del servidor creat per a treballar 

de la mà de Node.js. Aquest framework és molt lleuger i permet crear aplicacions 

web ràpida i fàcilment. 

AngularJS (13) és un framework del costat del client creat per Google amb 

capacitat MVC (9). Aquest framework permet realitzar funcions avançades per el 

navegador sense necessitat de sobrecarregar el servidor. 

Node.JS és un servidor web molt lleuger i molt potent. El seu ús ha crescut 

exponencialment en els darrers anys degut a la seva lleugeresa i potència. Al 

consumir pocs recursos es fa ideal per a aplicacions lleugeres que preveuen un 

creixement ràpid donat que Node.JS és totalment escalable. 

7.1.2. Zend Framework 

Zend Framework (14) és un framework MVC (9) de codi lliure orientat a objectes 

amb llenguatge PHP creat per Zend (15). Aquest framework és totalment 

modular i això aporta la flexibilitat de carregar només els mòduls necessaris per a 

cada desenvolupament, el que fa que sigui lleuger, segur i robust. 
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7.1.3. Symfony2 

Definirem Symfony (16) de la mateixa manera que ho fa el seu creador, Fabien 

Potencier, i aquesta manera és allunyant-se del model MVC (9). La definició 

oficial de Symfony és que aquest no és més que un conjunt de components PHP 

reusables, autònoms, desvinculats i cohesionats. 

Aquesta definició de vegades és una mica difícil d’entendre, però el que vol dir és 

que Symfony et permet escollir gran part dels components amb els que vols 

treballar. Això fa que amb aquests components es pugui crear un entorn MVC o 

un entorn més adequat a les necessitats del projecte a desenvolupar. 

7.1.4. Conclusions 

No hem parlat de més frameworks donat que entenem que els que hem 

mencionat són els més grans, extesos, estables i potents. Laravel i la futura 

versió 8 de Drupal es basen en Symfony, així que tampoc les hem avaluat. 

Donada la flexibilitat i estabilitat units amb un menor consum de recursos, ens 

decantem per usar Symfony2. En aquesta decisió també hi afecta l’experiència 

d’haver treballat en entorns professionals amb Zend Framework i Symfony2. 

Degut a l’experiència personal descartem MEAN per falta de coneixements i que 

això comportaria un major temps de desenvolupament del projecte per la corva 

d’aprenentatge d’un nou llenguatge de programació. 

La tria entre Symfony2 y Zend Framework ha estat determinada per la capacitat 

d’adaptació que té Symfony2 ja que en el següent apartat veurem que ens 

decantem per una base de dades en grafs i això comporta sortir del que és més 

comú en aquests entorns de desenvolupament. 

7.2. Bases de dades 

Podem definir una base de dades com un conjunt de dades organitzades segons 

una estructura coherent, i accessibles des d'un o més programes o aplicacions, 

de manera que qualsevol d'aquestes dades pot ésser extreta del conjunt i 

actualitzada, sense afectar ni l'estructura del conjunt ni les altres dades. 
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Tot seguit anomenarem les principals bases de dades usades actualment 

exceptuant les que són propietàries o de pagament com ara Microsoft SQL 

Server. 

7.2.1. Relacionals 

Una base de dades relacional s'anomena quan la seva estructura estableix una 

relació entre dues taules del mateix arxiu. És a dir, quan un mateix camp el tenim 

a dues taules, es pot establir una relació entre aquestes dues taules. Per a fer la 

relació no és necessari que el camp tingui el mateix nom a les dues taules, però 

ha de significar el mateix i ser del mateix tipus. 

7.2.1.1. MySQL 

MySQL (17) és un Sistema Gestor de Bases de Dades (SGBD) relacional 

multiusuari i multi-fil que fa ús del llenguatge Structured Query Language (SQL). 

Aquesta base de dades és molt popular donat que és molt potent i robusta a més 

de ser lliure i gratuïta, ja que, es troba publicada sota la llicència GNU GPL (17). 

A partir de 2009 va passar a ser propietat de Oracle la qual va canviar les 

llicències de MySQL i ara, s’ofereix en la versió amb llicència GPL i una versió de 

pagament que inclou eines avançades per a la gestió, replicació, etc. 

7.2.1.2. MariaDB 

MariaDB (19) és una base de dades que neix de la compra de MySQL per part 

d’Oracle. Donada la incertesa del seu futur a les mans d’Oracle, la comunitat de 

desenvolupadors de MySQL van crear MariaDB a partir de MySQL. 

La comunitat que manté i desenvolupa MariaDB inclou noms molt vinculats a 

MySQL com ara Michael Widenius (19) el principal desenvolupador i creador de 

la primera versió de MySQL. 

La finalitat de MariaDB és la de mantenir una base de dades oberta i lliure molt 

propera a MySQL arribant al punt de poder canviar una base de dades per l’altre 

simplement canviant la llibreria binaria i no modificant cap consulta. 
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7.2.1.3. PostgreSQL 

PostgreSQL (20) és un SGBD relacional que neix a l’any 1985. Aquesta base de 

dades és una alternativa a les altres bases de dades relacionals, tant lliures com 

privades. 

Les característiques destacables de PostgreSQL són la alta concurrència, que fa 

que mentre un usuari escriu a una taula, un altre usuari pugui accedir a ella 

mitjançant la obtenció de les últimes dades confirmades.  

Una altre característica és que a part de suporta molts tipus de dades natius com 

ara adreces IP o figures geomètriques, permet que els usuaris de la base de 

dades creïn els seus tipus propis de dades , essent aquests indexables. Això és 

molt útil, per exemple, per als tipus de dades d’informació geogràfica. 

7.2.2. NoSQL 

S’engloben dins de la categorització noSQL tots aquells sistemes gestors de bases 

de dades no relacionals. 

Dins dels SGBD noSQL en trobem de molts tipus diferents, els podem 

categoritzar segons el model de dades. Podem trobar bases de dades de 

documents, de clau-valor, de columna o de grafs entre d’altres. 

7.2.2.1. MongoDB 

MongoDB (11) és un SGBD de codi lliure per a la creació i gestió de base de dades 

orientada a documents, escalable, d'alt rendiment i lliure d'esquema. 

Aquesta base de dades gestiona col·leccions de documents similars al format de 

dades JSON, el que permet que moltes aplicacions puguin gestionar les dades de 

manera més natural encara que aquestes siguin imbricades en jerarquies 

complexes. 

MongoDB es va començar a gestar al 2007 i, la primera versió de codi lliure, va 

ser publicada el 2009. 

MongoDB és la base de dades noSQL més usada i més popular. 
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7.2.2.2. Redis 

Redis (23) és un motor de base de dades en memòria del tipus clau-valor que 

també pot emmagatzemar dades de manera persistent a disc. 

Redis guarda la informació del tipus clau-valor que relaciona la informació d’una 

clau amb el seu valor emmagatzemat en un índex de tal manera que l’accés és 

molt ràpid. A més, al emmagatzemar les dades en memòria, és encara més 

ràpida que altres SGBDs del mateix estil. 

Una característica que aporta Redis sobre les altres bases de dades del tipus 

clau-valor, a part d’emmagatzemar les dades en memòria, és que admet llistes 

de cadenes de text i col·leccions quan, la majoria de les bases de dades amb el 

mateix model de dades, acostumen a usar només cadenes de text. 

Una base de dades com Redis, s’acostuma a usar per accelerar els temps de 

resposta de les pàgines web, on un cop introduïda la informació a la base de 

dades, la lesctura d’aquesta és molt ràpida. 

7.2.2.3. CouchDB 

CouchDB (24) és una altre base de dades basada en documents com ara 

MongoDB. 

Aquesta va ser publicada per primer cop al 2005 va passar a formar part dels 

projectes de la fundació Apache des del 2008. És de codi font obert i lliure. 

CouchDB emmagatzema les dades en forma de document JSON i permet tenir 

diferents versions del mateix document a bases de dades diferents, delegant la 

fusió de les dades a l’aplicació quan les diferents bases de dades es sincronitzen. 

Algunes característiques destacables són les vistes i índexs Map/Reduce que li 

permeten emmagatzemar vistes indexades i mantenir actualitzats els índexs tot i 

afegir, treure o modificar documents. 

7.2.2.4. DEX / Sparksee 

DEX, actualment coneguda com a Sparksee (25), és una base de dades orientada 

a grafs escrita en C++ preparada per analitzar grans volums de dades. El 
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desenvolupament de Sparksee es remunta al 2006 com a conseqüència de la 

tasca de recerca del grup DAMA-UPC. La primera versió ja va estar disponible al 

primer quadrimestre del 2008, mentre que la darrera versió estable va sortir a 

principis de l'any 2011. Al març del 2010 va néixer l'empresa Sparsity 

Technologies impulsada per la UPC per comercialitzar i donar serveis a les 

tecnologies desenvolupades a DAMA-UPC. Per la cinquena versió del producte el 

Febrer del 2014, DEX va canviar el seu nom a Sparksee. 

Sparksee és una base de dades orientada a grafs, que es caracteritza per complir 

tres propietats: les estructures de les dades són grafs o similars a un graf, la 

manipulació de les dades i les consultes es realitzen amb operacions orientades a 

graf i, existeixen restriccions per tal de garantir la integritat de les dades i de les 

seves relacions. 

Un graf de Sparksee és un multigraf dirigit etiquetat i amb atributs. Està 

etiquetat perquè tant nodes com arestes pertanyen a tipus. El graf és dirigit 

perquè permet que existeixin arestes dirigides i no dirigides. Nodes i arestes 

poden tenir tants atributs com es desitgi. Finalment, també diem que és un 

multigraf perquè permet que existeixin múltiples arestes entre dos nodes, 

encara que aquestes siguin del mateix tipus. 

La principal característica de Sparksee és la seva capacitat d'emmagatzemament 

de dades i el seu rendiment, en ordres de magnitud de milers de nodes, arestes i 

atributs, gràcies a una implementació mitjançant estructures especialitzades 

lleugeres. 

7.2.2.5. Neo4j 

Neo4j (26) és una base de dades de programari lliure orientada a grafs. Una 

descripció d’aquest SGBD podria ser el d’un motor de persistència de dades 

basat en disc, completament transaccional que emmagatzema les dades 

estructurades en grafs. 

La primera versió estable de Neo4j va ser publicada al 2010 i aquesta té una 

llicència dual, AGPL (27) i comercial. 
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Neo4j fa ús de dos llenguatges per a les consultes de dades. Cypher és un 

d’aquests llenguatges i es caracteritza per la seva semblança al llenguatge SQL. 

Això fa que la corba d’aprenentatge sigui més lleugera que en altres llenguatges. 

Altres llenguatges que fa servir son Gremlin, RDF o SPARQL. Cal dir que tamb’e 

suporta completament les transaccions ACID (28). 

És una base de dades durable i molt ràpida, que utilitza un model característic de 

persistència en disc. És totalment escalable, tal i com ja hem vist en altres bases 

de dades no relacionals, fins a l’ordre de diversos bilions de nodes, relacions i 

propietats. És un sistema que ofereix alta disponibilitat sempre i quan les dades 

estiguin organitzades en diferents nodes a nivell de clúster. 

7.2.3. Conclusions 

Donat que l’anàlisi de dades que volem realitzar és sobre les xarxes socials, fem 

ús del que s’anomena graf social (29).  

S’anomena graf social al concepte abstracte que descriu les relacions entre les 

persones a la xarxa. Aquest concepte fou usat per primera vegada al 2007 per el 

fundador de Facebook. 

Com que la millor manera de representar la informació de les xarxes socials és un 

graf, ens decantem per una base de dades en grafs. D’entre de les que hem 

valorat hem escollit Neo4j donat que ens sembla una solució més madura i amb 

una comunitat més gran al darrere. 

7.3. Entorn de desenvolupament 

Com que l’aplicació està basada en PHP, s’ha intentat tenir un entorn de 

desenvolupament el més semblant possible al l’entorn real on s’executarà 

l’aplicació. Ens hem trobat, però, que la màquina des d’on es realitza el 

desenvolupament és una màquina usada per a ús domèstic on hi ha instal·lat 

Windows, per tant, hem optat per virtualitzar un entorn com el que hi haurà a 

producció. 
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Es fa servir VirtualBox per a virtualitzar un entorn GNU/Linux dins una màquina 

amb Windows. A la màquina virtual s’hi ha muntat la carpeta de codi des de 

l’amfitrió i així es pot programar directament des de Windows. 

Per tant, la màquina de desenvolupament ha requerit la instal·lació de: 

• Netbeans: com a eina de desenvolupament del codi. 

• VirtualBox: per a virtualitzar un entorn GNU/Linux. 

A la màquina virtual s’ha hagut d’instal·lar el següent programari: 

• GNU/Linux com a sistema operatiu. 

• GIT com a sistema de control de versions. 

• Apache2: el servidor web. 

• Neo4J: base de dades. 

• Composer: requerit per a la instal·lació de paquets del framework 

Symfony2. 

El primer que cal fer, doncs, és instal·lar el VirtualBox, crear la màquina virtual i 

instal·lar el sistema operatiu. 
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Figura 15: VirtualBox 

A partir d’aquest punt ha estat necessari instal·lar Symfony2 en la versió 2.3 per 

ser una versió amb manteniment de llarga durada. Això s’ha fet seguint les 

instruccions esmentades a la pàgina web oficial https://symfony.com/download. 

Un cop instal·lat s’ha compartit la carpeta arrel entre la màquina amfitrió i la 

màquina virtual. 

S’ha configurat Apache2 per tal que es pugui executar l’aplicació des de 

qualsevol màquina dins la xarxa local. 

https://symfony.com/download
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Figura 16: Apache2 desenvolupament 

S’ha instal·lat i configurat la base de dades i s’ha establert la configuració amb 

l’aplicació d’aquesta. 

 

Figura 17: detall de configuració de la base de dades 

Ara ja tenim l’entorn totalment configurat per a poder treballar però abans de 

començar hem instal·lat i configurat un repositori GIT pet tal de tenir un sistema 

de control de versions. 
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7.4. Entorn de producció 

A l’entorn de producció hem seguit les mateixes pautes que a la màquina virtual 

però hem tingut en compte que al ser un entorn de producció, cal para més 

atenció per qüestions de seguretat i estabilitat. 

El primer punt ha estat escollir un proveïdor que ens oferís una màquina virtual 

privada. En el nostre cas hem escollit https://www.ovh.es. 

La nostre configuració de màquina virtual ja no està disponible, però aquesta és 

una màquina amb tres processadors, 4Gb de RAM i 50Gb de disc. 

S’ha instal·lat CentOS 7 donat que és un sistema operatiu molt robust i estable. 

S’ha creat un usuari per tal de no realitzar les tasques amb l’usuari administrador 

(root). 

S’ha instal·lat i configurat un tallafocs i s’ha configurat per donar accés exclusiu 

per ssh al nou usuari i amb l’accés denegat a l’administrador. 

S’ha instal·lat el servidor web Apache 2 i s’ha configurat per donar accés al 

sistema. 

https://www.ovh.es/
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Figura 18: Apache2 producció 

S’ha instal·lat PHP 5.5 i s’ha configurat. 

Hem instal·lat la base de dades Neo4J tal i com indiquen al seu lloc web 

http://neo4j.com/docs/stable/server-installation.html. 

Amb això, ja tenim el servidor operatiu. Només ens queda realitzar petits canvis 

per configurar-ho tot de tal manera que sigui més eficient i útil de cara a 

l’aplicació. 

De cara a la configuració de la Base de dades, hem modificat el fitxer 

neo4j/conf/neo4j-wrapper.conf canviant els valors de memòria assignada a la 

pila de java amb un mínim de 512Mb i un màxim de 2Gb tal i com es mostra a la 

següent imatge. 

http://neo4j.com/docs/stable/server-installation.html
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Figura 19: Paràmetres Neo4j 

Per a poder carregar volums importants de dades de la base de dades a 

l’aplicació ha calgut modificar la configuració de PHP permetent l’ús de 256Mb 

en comptes dels 128Mb que estan configurats per defecte. Això es fa al fitxer 

php.ini com es veu a la següent figura. 
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Figura 20: paràmetres php.ini 

7.5. Detalls d’implementació 

7.5.1. Command de Symfony 

Dins de la implementació del projecte hi ha alguns casos que podem remarcar i 

explicar. Un d’aquests casos és l’execució de la importació de dades de manera 

automàtica. 

El codi s’ha creat en un command de Symfony. L’avantatge que això ens 

proporciona és que podem crear un codi PHP totalment integrat a l’aplicació, 

aquest té la peculiaritat de que es pot executar des de la línia de comandes de 

Linux. 

Un command de Symfony és molt senzill d’implementar i ens aporta un gran 

valor donada la possibilitat d’usar qualsevol funcionalitat de Symfony així com 

permetre l’ús dels nostres models i controladors. Per a usar un command cal 

cridar, des de la línia de comandes de Linux, a la classe console que es troba a la 
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carpeta app i executar-la amb php tot indicant-hi el nom de la comanda que 

volem executar i afegint els paràmetres necessaris. 

Per a crear-lo només cal extendre la classe que creem de la classe 

Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Command\ContainerAwareCommand. Un 

cop creada aquesta classe, només requereix que implementem dos mètodes, 

configure i execute. 

• El mètode configure no requereix de paràmetres, però és des d’on es 

defineix el nom per a la crida d’aquesta comanda i des d’on es llegeixen 

els paràmetres enviats per la línia de comandes. 

protected function configure() 
    { 
        $this 
            ->setName('twetsi:importData') 
            ->setDescription('Imports data from Twitter') 
            ; 
    } 

• El mètode execute és el que es cridarà per executar la comanda i és el 

que inclourà el nostre codi. Aquesta funció té com a paràmetres l’entrada 

(des d’on llegim els paràmetres) i l’output (per a poder escriure per 

pantalla). 

protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface 
$output) 
    { 
        $this->output = $output; 
        $this->em = $this->getContainer()->get('neo4j.manager'); 
        $this->verbose = $input->getOption('verbose'); 
        $this->time = time(); 
        //temps limit d'execució 
        $this->maxTime = 840; 
         
        if (!$this->init()){ 
            if ($this->verbose){ 
                $this->output->writeln('No hi ha hashtags a 
analitzar'); 
            } 
            return; 
        } 
        $this->updateDate(); 
        if ($this->verbose){ 
            $this->output->writeln('Hashtag a analitzar: '.$this-
>hashtag->getText()); 
        } 
         
        $newTweets = $this->getTweets(); 
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        if ($this->verbose){ 
            $this->output->writeln('Afegits '.$newTweets.' tweets 
en '.round((time()-$this->time)/60,2).' minuts.'); 
        } 
    } 

Aquesta comanda té una peculiaritat. Dins del mètode getTweets cridat des de la 

funció principal (execute) fa un control del temps total d’execució de tota la 

comanda. 

La comanda s’executa cada quinze minuts tal i com veurem al següent apartat i, 

per aquest motiu, als 14 minuts d’execució finalitza per evitar el solapament. 

El control del temps es fa a la funció getTweets donat que aquesta és la funció 

que controla el flux global. Com hem vist a l’apartat 6.2.1, el primer bucle es fa 

sobre els tweets, i per cadascun d’ells s’afegeix la resta de les dades, hashtags i 

usuaris. Al fer el control a nivell de tweet ens assegurem que per cada tweet 

importat, també hem importat el seu usuari i els hashtags relacionats. D’aquesta 

manera, hem pogut decidir que quan un tweet existeix no cal que ens 

preocupem de comprovar si les dades relacionades s’han d’importat donat que 

podem garantir que si que hi son. 

protected function getTweets() 
  { 
    $twitter = $this->getContainer()->get('twitter'); 
    $tweets = $twitter->getTwitsFromHashtag( 
      $this->hashtag->getText() 
    ); 
    $counter = 0; 
    foreach ($tweets->statuses as $tweet) { 
      if (!$this->existTweet($tweet)) { 
        $this->addTweet($tweet); 
        $counter++; 
      } 
      // sotim si portem $maxtime d'execució 
      if (time() - $this->time > $this->maxTime) break; 
    } 
    return $counter; 
  } 

Aquest comportament pot provocar que la fi de l’execució no sigui exacta amb el 

temps que posem com a límit i, per aquest motiu, el temps límit d’execució és de 

catorze minuts. Així tenim un minut de marge per a que acabi d’importar totes 

les dades fins que es torna a executar el command. 
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7.5.2. Crontab 

Un altre cas que podem remarcar és el cas del cron que executa cada 15 minuts 

l’importador de dades. 

Un cron és un servei (dimoni (29)) del sistema operatiu que s’executa en segon 

pla des de que s’inicia el sistema. Aquest servei executa processos a intervals 

regulars i en segon pla, de tal manera que l’usuari no hagi d’intervenir per res en 

el procés.  

Com a curiositat, el nom cron prové de la paraula cronos, que en grec significa 

temps. 

Per especificar els processos que executarà el cron cal editar el fitxer crontab, on 

s’especifica l’ordre, la data i l’hora de l’execució. A continuació podem veure un 

exemple del format del crontab. 

.---------------- minut (0 - 59)  

|  .------------- hora (0 - 23) 

|  |  .---------- dia del mes (1 - 31) 

|  |  |  .------- mes (1 - 12) O jan,feb,mar,apr ... (els 

mesos en anglès) 

|  |  |  |  .---- dia de la setmana (0 - 6) (Diumenge=0 ó 7) O 

sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat (els dies en anglès)  

|  |  |  |  | 

*  *  *  *  *  comanda a executar 

Figura 21: Especificació crontab 

 

A part de les especificacions anteriors cal anomenar algunes altres 

característiques: 

• Un asterisc equival a tots els valors possibles. 

• Per especificar mes d’un valor en alguna de les variables es fan servir les 

comes. 

• Una barra “/” es fa servir per especificar valors i executarà la funció en 

tots els seus múltiples. 
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Així doncs, per a planificar l’execució del nostre importador executem la 

comanda “crontab -e” a la línia d’ordres i programem que cada quinze minuts 

cridi un script que executa l’importador. 

A continuació podem veure els continguts del crontab i del script que executa 

l’importador: 

 

Figura 22: Contingut crontab 

 

Figura 23: Contingut importData.sh 

7.5.3. Connexió amb Twitter 

Per a la connexió amb Twitter, tal i com hem mencionat anteriorment, cal fer 

servir el protocol OAuth (7). 

D’entre les opcions disponibles, s’ha escollit la utilització de la llibreria 

ruudk/twitter-oauth (30) donat que ens proporciona una manera senzilla per a 

connectar amb l’API REST de Twitter. 

Només ens cal definir algunes variables com són els tokens i claus de Twitter. Un 

cop configurat el fem servir com qualsevol altre servei a Symfony2. A continuació 

podem veure un exemple de com es crida des de la nostre aplicació. 

public function getTwitsFromHashtag($hashtag) 
    { 
        //$options = array('count' => 1); 
        $options = array(); 
        $url = 'search/tweets.json?q=%23'.$hashtag; 
        $data = $this->getFromTwitter($url, $options, true); 
         
        return $data; 
    } 

protected function getFromTwitter($module, $options = array(), 
$noAppendJson = false) 
    { 
        $twitter = new \TwitterOAuth\Api( 
            $this->container->getParameter('twitter_key'), 
            $this->container->getParameter('twitter_secret'), 
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            $this->container->getParameter('twitter_token'), 
            $this->container->getParameter('twitter_token_secret') 
        ); 
 
        if ($noAppendJson) { 
            $module = "https://api.twitter.com/1.1/".$module; 
        } 
         
        $twitter->host = "https://api.twitter.com/1.1/"; 
        $data = $twitter->get( 
            $module, 
            $options 
        ); 
         
        return $data; 
    } 

 

Ara mostrarem part del funcionament intern de la llibreria ruudk/OAuth per a 

veure millor com funciona. 

El constructor per quan instanciem el servei. 

/** 
* construct TwitterOAuth object 
*/ 
function __construct($consumer_key, $consumer_secret, $oauth_token 
= NULL, $oauth_token_secret = NULL) { 
    $this->sha1_method = new OAuth\SignatureMethod\HMACSHA1(); 
    $this->consumer = new OAuth\Consumer($consumer_key, 
$consumer_secret); 
    if (!empty($oauth_token) && !empty($oauth_token_secret)) { 
      $this->token = new OAuth\Consumer($oauth_token, 
$oauth_token_secret); 
    } else { 
      $this->token = NULL; 
    } 
  } 

I les funcions que fem servir per a obtenir les dades. 

/** 
* GET wrapper for oAuthRequest. 
*/ 
function get($url, $parameters = array()) { 
    $response = $this->oAuthRequest($url, 'GET', $parameters); 
    if ($this->format === 'json' && $this->decode_json) { 
      return json_decode($response); 
    } 
    return $response; 
  } 

/** 
* Format and sign an OAuth / API request 
*/ 
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function oAuthRequest($url, $method, $parameters) { 
    if (strrpos($url, 'https://') !== 0 && strrpos($url, 
'http://') !== 0) { 
      $url = "{$this->host}{$url}.{$this->format}"; 
    } 
    $request = OAuth\Request::from_consumer_and_token($this-
>consumer, $this->token, $method, $url, $parameters); 
    $request->sign_request($this->sha1_method, $this->consumer, 
$this->token); 
    switch ($method) { 
    case 'GET': 
      return $this->http($request->to_url(), 'GET'); 
    default: 
      return $this->http($request->get_normalized_http_url(), 
$method, $request->to_postdata()); 
    } 
  } 
 
** 
* Make an HTTP request 
* 
* @return API results 
*/ 
function http($url, $method, $postfields = NULL) { 
    $this->http_info = array(); 
    $ci = curl_init(); 
    /* Curl settings */ 
    curl_setopt($ci, CURLOPT_USERAGENT, $this->useragent); 
    curl_setopt($ci, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $this-
>connecttimeout); 
    curl_setopt($ci, CURLOPT_TIMEOUT, $this->timeout); 
    curl_setopt($ci, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE); 
    curl_setopt($ci, CURLOPT_HTTPHEADER, $this->http_headers); 
    curl_setopt($ci, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, $this-
>ssl_verifypeer); 
    curl_setopt($ci, CURLOPT_HEADERFUNCTION, array($this, 
'getHeader')); 
    curl_setopt($ci, CURLOPT_HEADER, TRUE); 
 
    switch ($method) { 
      case 'POST': 
        curl_setopt($ci, CURLOPT_POST, TRUE); 
        if (!empty($postfields)) { 
          curl_setopt($ci, CURLOPT_POSTFIELDS, $postfields); 
        } 
        break; 
      case 'DELETE': 
        curl_setopt($ci, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'DELETE'); 
        if (!empty($postfields)) { 
          $url = "{$url}?{$postfields}"; 
        } 
    } 
 
    curl_setopt($ci, CURLOPT_URL, $url); 
    $response = curl_exec($ci); 
    $this->http_code = curl_getinfo($ci, CURLINFO_HTTP_CODE); 
    $this->http_info = array_merge($this->http_info, 
curl_getinfo($ci)); 
    $header_string = substr($response, 0, $this-
>http_info['header_size']); 
    $body = substr($response, $this->http_info['header_size']); 
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    $this->response_headers = $this->parseHeaders($header_string); 
 
    $this->url = $url; 
    curl_close ($ci); 
    return $body; 
  } 

Així veiem que al cap i a la fi, la llibreria fa servir curl per a comunicar-se amb 

l’API REST de Twitter. 

Curl (31) és una eina per a transferència de fitxers amb sintaxi URL mitjançant la 

línia d’ordres del sistema. 
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8. Tests i resultats 
En aquest apartat mostrarem les proves que s’han realitzat a l’aplicació per a 

comprovar la correctesa d’aquesta. Totes les proves es fan partint del menú 

principal. 

Per a realitzar les proves suposarem que hem arribat a la pantalla des d’on es 

realitza la prova seguint els casos d’ús i complint les precondicions establertes en 

aquests. 

Nota: Proves realitzades sota Windows 7, navegador Google Chrome a la web 

pública de l’aplicació www.twetsi.cat. 

8.1. Tests de característiques bàsiques 

8.1.1. Autenticació a l’aplicació 

Per a la prova d’autenticació introduïm el nom d’usuari i contrasenya i fem clic a 

accedeix. Si tot ha anat correcte ens redirigirà a la pàgina principal. 

• Resultat: correcte. 

8.1.2. Visualització d’informació numèrica 

Per a testejar la visualització d’informació accedim a la pantalla de visualització i 

triem la opció de hashtags relacionats. Si tot és correcte ens mostrarà una 

pantalla amb la informació numèrica del hashtag seleccionat. 

• Resultat: correcte. 

8.1.3. Visualització d’informació gràfica 

Per a la prova de visualització d’informació accedim a la pantalla de visualització i 

triem la opció de veure graf. Si tot és correcte ens mostrarà una pantalla amb la 

informació gràfica del hashtag seleccionat. 

• Resultat: correcte. 

http://www.twetsi.cat/
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8.1.4. Afegir hashtag 

Per testejar l’addició de hashtags, omplim el formulari i fem clic al botó enviar. Si 

tot és correcte, recarregarà la pàgina i veurem el hashtag afegit a la pantalla de 

gestió de hashtags. 

• Resultat: correcte. 

8.1.5. Iniciar o aturar l’anàlisi 

Per a realitzar aquesta prova cal que fem clic als botons d’activar o desactivar 

segons si prèviament estan desactivats o activats. Per a superar la prova cal que 

carregui de nou la pàgina i canviïn a l’estat seleccionat. 

• Resultat: correcte. 

8.1.6. Obtenir dades 

Aquesta és una prova difícil de realitzar donat que depenent de la quantitat de 

hashtags que hi hagi per analitzar es poden trigar hores en finalitzar-la. Per a 

realitzar-la en un temps curt, desactivem tots els hashtags que tinguem per 

analitzar, n’afegim un de nou i l’activem. Si tot és correcte, al cap de quinze 

minuts podrem veure informació als apartats de visualització de dades. 

• Resultat: correcte. 

8.2. Tests avançats 

8.2.1. Número de nodes a les visualitzacions 

Hem realitzat visualitzacions de hashtags amb diferent número de nodes a 

l’aplicació i en podem extreure les següents conclusions. 

Les visualitzacions de dades numèriques no tenen problemes per a mostrar el 

número de nodes que vulguem tot i que es podrien fer millores, en canvi, les 

visualitzacions gràfiques a partir d’uns dos-cents nodes no queden clares. 
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8.2.2. Estabilitat del sistema amb grans quantitats d’informació 

S’han realitzat proves de cara als temps de càrrega i l’estabilitat del sistema amb 

grans quantitats d’informació i hem arribat a les següents conclusions. 

El sistema es manté estable i no incrementa gaire el temps de càrrega amb 

conjunts de milers de nodes, hem arribat a carregar prop de cinc mil nodes sense 

problemes. 

A partir dels cinc mil nodes les limitacions venen donades per el navegador client 

ja que ha de tractar un gran volum d’informació. 

No s’ha continuat fins a trobar els límits del servidor donat que primer cal 

arreglar la visualització. 
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9. Costos 
En aquest punt es realitza una valoració econòmica dels costos del projecte tant 

en recursos materials com en recursos humans. 

9.1. Recursos materials 

Els recursos materials que hem comptabilitzat són tots aquells que serien 

necessaris si es comencés aquest projecte de zero sense cap material. 

Això implica que necessitem una màquina per a desenvolupar que podem 

estimar en un cost de 700€.  

A més necessitem un servidor on allotjar l’aplicació, nosaltres hem triat un 

servidor virtual privat que té un cost de 9,66€/mes.  

I també ens cal un domini, hem escollit un .cat que costa 9,95€/any. 

Així doncs, el cost total dels materials en els cinc mesos que s’ha treballat en el 

projecte és el següent: 

Recurs Cost nominal Unitats / temps Total 

Ordinador 700€ 1 unitat 700€ 

Servidor 9,66€ 5 mesos 48,3€ 

Domini 9,95 1 any 9,95€ 

 

9.2. Recursos humans 

Els recursos humans, com el seu nom implica, són tots aquells que impliquen 

persones per dur a terme tasques en el projecte. 

D’aquesta manera, hem categoritzat tres tipus de recursos, els quals detallen a la 

següent taula incloent el número d’hores dedicades i els costos. 

Recurs Cost per hora Hores dedicades Cost total 

Analista 35€ 150 5250€ 
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Programador 20€ 250 5000€ 

Administrador de sistemes 16€ 40 640€ 

 

9.3. Cost total 

El cost total del projecte queda en 11.648,25€. 

Concepte Cost 

Recursos materials 758,25€ 

Recursos humans 10890€ 

Total 11648,25€ 
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10. Conclusions i treball futur 

10.1. Conclusions 

Un cop finalitzat el projecte ens permet valorar el profit del temps i dedicació 

d’aquest, així com el resultat final de l’aplicació. 

A nivell personal, la realització del projecte m’ha fet adonar que realment he 

assolit les competències professionals que des de la universitat ens ensenyen. He 

estat capaç de planificar, gestionar i finalitzar un projecte que és equiparable a 

qualsevol altre projecte que ens podem trobar durant la nostre carrera 

professional. 

La realització d’aquest projecte també m’ha aportat molts coneixements nous i 

en puc destacar tots els relacionats amb el màrqueting digital i les bases de 

dades basades en grafs. 

Al nivell de l’aplicació també em sento satisfet, donat que he creat una aplicació 

totalment funcional i usable des d’una simple idea, i ara per ara es pot accedir 

com una altre pàgina web qualsevol. 

10.2. Treball futur 

Tot i que l’aplicació que hem creat és totalment usable, hi ha un bon marge de 

millora. 

Començarem esmentant que una part que cal millorar és la quantitat de dades 

que podem recopilar. Amb l’actual sistema de connexió amb la API de Twitter 

tenim certes limitacions que es podrien resoldre fent que l’adquisició de les 

dades fóra feta amb l’usuari de Twitter de cadascun dels nostres usuaris. 

També caldria possibilitar l’execució de l’importador per a varis hashtags a la 

vegada. 
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Una part fonamental que cal millorar és la visualització de les dades per a 

conjunts molt grans, s’ha de replantejar la visualització d’aquestes dades per a 

fer-les més útils. 

Un punt molt importat en el futur és el d’afegir nous algorismes de cara a l’anàlisi 

de les dades obtingudes. Alguns exemples poden ser els algorismes de 

betweeness centrality o triangle counting. 
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