
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 
 

 

 

Desenvolupament d’una aplicació 

per calcular la correlació entre les 

notícies i la borsa 
 

 

TREBALL FINAL DE GRAU 

 

 

 

Autor: 

XAVIER ORTIZ GRIMAU 

 

Director: 

JORDI GARCÍA ALMIÑANA 

 

 

 

 

 

 

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA 

ESPECIALITAT EN ENGINYERIA DEL SOFTWARE 

FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA – FIB 

26 d’Octubre de 2015 



1 
 

 

 

 

 

 

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M’agradaria agrair al meu tutor i director del projecte, Jordi García, 

la seva ajuda i supervisió, així com haver-me ofert la possibilitat de 

realitzar aquest projecte. 

També voldria agrair als amics que m’han donat consells durant el 

desenvolupament del projecte i la redacció de la memòria. 

Per descomptat, també una menció especial als amics i familiars que 

m’han donat suport no només durant aquest treball, sinó durant tota 

la carrera. 

  



3 
 

Abstract (Català) 

Des de fa temps s'ha explorat la relació entre el contingut de les notícies i la variació del 

valor de les accions a la borsa. 

Diversos treballs avalen la seva relació, per aquest motiu el desenvolupament de 

programes que estudiïn en quina mesura es correlacionen aquestes variables podria 

suposar una eina útil per als inversors en el futur. 

Amb aquest objectiu s'ha desenvolupat un programari que obté d’Internet les notícies 

sobre una empresa i l’històric de valors de les seves accions, analitza el sentiment 

d’aquestes notícies mitjançant un servei web i calcula la correlació entre el sentiment 

d’aquestes notícies i la variació en el preu de les accions. 

El resultat d’aquesta correlació és un valor entre -1 i 1, on 1 és una correlació totalment 

positiva (quan una variable puja, l’altra puja en el mateix grau), 0 significa que no hi ha 

correlació i -1 representa una correlació totalment negativa. En les proves realitzades, 

aquest valor acostumava a estar entre 0.1 i 0.3, és a dir, que indica una certa correlació 

tot i no ser gaire significativa. 
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Abstract (Castellano) 

Hace tiempo que se explora la relación entre el contenido de las noticias y la variación 

del valor de las acciones en la bolsa. 

Varios trabajos avalan su relación, de ahí que el desarrollo de programas que estudien 

en qué medida se correlacionan estas variables podría suponer una herramienta útil 

para los inversores en el futuro. 

Con este objetivo se ha desarrollado un programa que obtiene de Internet las noticias 

sobre una empresa y el histórico de valores de sus acciones, analiza el sentimiento de 

estas noticias mediante un servicio web y calcula la correlación entre el sentimiento de 

estas noticias y la variación en el precio de las acciones. 

El resultado de esta correlación es un valor entre -1 y 1, donde 1 es una correlación 

totalmente positiva (cuando una variable sube, la otra sube en el mismo grado), 0 

significa que no hay correlación y -1 representa una correlación totalmente negativa. En 

las pruebas realizadas, este valor solía estar entre 0.1 y 0.3, es decir, que indica una 

cierta correlación aunque no muy significativa. 
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Abstract (English) 

The relationship between news content and the changes in the value of shares on the 

stock markets has been investigated for a long time. 

Several studies confirm this relationship, hence the development of programs to 

consider to what extent these variables are correlated could be a useful tool for 

investors in the future. 

With this objective we have developed a program that gets Internet news about a 

company and the historical value of its shares, analyzes the sentiment of the news 

through a web service and calculates the correlation between the sentiment of this news 

and the variation in the price of the shares. 

The result of this correlation is a value between -1 and 1, where 1 is a totally positive 

correlation (when one variable goes up, the other goes to the same degree), 0 means 

no correlation and -1 represents an entirely negative correlation. In tests, this value was 

usually between 0.1 and 0.3, indicating a certain correlation although not absolutely 

significant.  
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1 Introducció  

Aquest projecte és un TFG (Treball Final de Grau) dels estudis de Grau en Enginyeria 

Informàtica, especialitat en Enginyeria del Software, desenvolupat a la FIB (Facultat 

d’Informàtica de Barcelona). Es tracta d’un projecte de modalitat A que va sorgir de la 

curiositat del director del projecte que feia temps que considerava la possibilitat de 

desenvolupar aquesta idea.  

El valor de les accions de les empreses en la borsa varia segons la llei de l’oferta i la 

demanda [1]. És a dir, si moltes persones volen comprar les accions d’una empresa, el 

preu d’aquestes pujarà i, pel contrari, si moltes persones volen vendre, el preu 

d’aquestes accions baixarà. Però, què és el que fa que les persones vulguin comprar o 

vendre accions d’una determinada empresa?  

Hi ha molts estudis i teories que intenten explicar les pujades i baixades dels preus de 

les accions, però no n’hi ha cap que ho pugui explicar per complet. Fins i tot hi ha qui 

creu que és totalment impossible preveure el valor de les accions. Els inversors han 

desenvolupat centenars de variables, ràtios i indicadors amb la finalitat de poder 

explicar i predir el valor de les accions. Alguns, més aviat senzills (com ara els beneficis 

generats actualment o la ràtio preu/beneficis) i d’altres extremadament complicats.  

A part d’aquestes variables purament econòmiques també hi ha altres factors que 

afecten els preus de les accions, com ara les expectatives, l’actitud o l’opinió dels 

inversors envers l’empresa en qüestió, que poden ser influenciats per les notícies [2].  

Aquí és on entra en joc aquest projecte, mitjançant el qual es podria analitzar si les 

notícies relacionades amb una empresa afecten el valor de les seves accions i, en cas 

afirmatiu, com ho fan i en quin grau. Aquest projecte també podria donar lloc a una altra 

eina que els inversors podrien utilitzar com a indicador per intentar preveure la variació 

del valor de les accions. 
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2 Estudi previ 

2.1 Objectius 

L’objectiu principal del projecte és: 

“Desenvolupar una aplicació per calcular la correlació entre les notícies i els 

moviments de la borsa” 

Per simplificar l’assoliment d’aquest objectiu, es dividirà en objectius més petits i senzills 

d’assolir individualment: 

 Obtenir notícies online. 

 Obtenir dades de la borsa. 

 Analitzar el sentiment de les notícies. 

 Calcular la correlació entre el sentiment analitzat i els canvis en la borsa. 
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2.2 Actors implicats  

En aquest apartat es definiran els principals actors implicats en aquest projecte, és a dir, 

a qui va dirigit, qui en farà ús i qui es beneficiarà dels seus resultats.  

Director del projecte  

El director d’aquest projecte és en Jordi García Almiñana, el seu paper és el de supervisar 

que el projecte compleixi el calendari estipulat i que s’assoleixin els objectius marcats. 

A més a més, pot ajudar i guiar el desenvolupador per tal de realitzar el projecte.  

Desenvolupador  

El desenvolupador d’aquest projecte és la principal part interessada, ja que no  

s’encarrega simplement de desenvolupar-lo sinó que, en tractar-se d’un TFG, també 

s’encarrega de realitzar tota la part de gestió del projecte, la redacció de la memòria i 

de la preparació i realització de la defensa. També és una part interessada podent 

incorporar el projecte com a mèrit en el currículum.  

Inversors  

Són els usuaris principals als quals va dirigit el projecte, ja que són els que es poden 

beneficiar més directament del fet d’utilitzar el programari per ajudar-los a entendre 

quines notícies han afectat més els preus de les accions en el passat i, a partir d’aquí, 

extreure conclusions que en el futur els permetrien prendre millors decisions a l’hora de 

comprar o vendre accions.  

Proveïdors de notícies  

Tot i que durant el desenvolupament del projecte l’accés online a notícies és força limitat 

perquè no existeix un servei que ens n’ofereixi il·limitadament de manera gratuïta, en 

cas que el producte rebés finançament per tal de poder pagar l’accés a més quantitat de 

notícies, aquests proveïdors podrien treure beneficis del projecte. 
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2.3 Estat de l’art 

Un dels dubtes que van sorgir en el moment de la concepció de la idea del projecte va 

ser si de veritat les notícies tenien algun efecte en el preu de les accions de les empreses.  

S’han trobat estudis sobre l’efecte de les notícies en el valor de les accions a la borsa. 

Un dels últims estudis [3] més rellevants desmenteix la creença que hi havia fins al 

moment que afirmava que no hi havia relació entre les notícies i aquests moviments de 

preus (assumeixen que en els estudis anteriors sobre el tema no es feia prou bona feina 

seleccionant notícies rellevants), ja que els dies en què es publiquen notícies 

identificades s'observa una relació més estreta entre les notícies i els preus.  

Però, més que els resultats de l’estudi, el que ens aporta informació rellevant per al 

projecte són els mètodes d’anàlisi textual de les notícies que s’hi comenten. L’anàlisi 

textual de les notícies permet extreure’n informació automàticament, per exemple, 

saber de quin tipus de notícia es tracta, sobre quines empreses parla o detectar si és una 

bona o una mala notícia (sentiment).  

Per realitzar l’anàlisi textual i calcular el sentiment, molta de la literatura financera s’ha 

basat en fer word counts de paraules positives i negatives d’un diccionari. Per exemple, 

a l’article de Tetlock [4] s’utilitza General Inquirer (un programari d’anàlisi textual) 

juntament amb el diccionari Harvard-IV-4 per tal de calcular la fracció de paraules 

negatives en les notícies. En estudis posteriors s’ha provat refinant el diccionari amb 

definicions més centrades en les finances de les paraules positives i negatives obtenint 

encara millors resultats. 

Altres articles més recents opten per l’ús d’aplicacions de machine learning per tal de 

desxifrar el to i, per tant, el sentiment. Per fer això s’utilitza un conjunt de notícies 

d’entrenament ja classificades en “bones” i “dolentes” per tal de generar 

computacionalment un model estadístic que permeti classificar qualsevol altre 

document. 

Com a alternativa als mètodes que s’acaben de comentar, a l’article de Boudoukh, 

Feldman, Kogan i Richardson [3] s’aprofiten avenços en el camp de l’anàlisi textual per 

extreure informació dels articles mitjançant un conjunt de regles predefinides. 

Concretament, utilitza una plataforma d’extracció d’informació propietària que 

anomenen The Stock Sonar. Aquesta plataforma utilitza una versió millorada dels word 

counts. La millora consisteix en que afegeix un pes a les paraules segons els modificadors 

que l’acompanyin (molt, gran, lleugerament...). A més d’altres millores com ara tenir en 

compte els dobles negatius (reduir pèrdues, per exemple, són dos paraules 

habitualment negatives però juntes són positives) o identificar esdeveniments rellevants 

per a les empreses.  
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Com a apunt final, calculen el sentiment segons les “paraules” positives i les negatives 

mitjançant la següent fórmula: 

𝑆 =
𝑃 − 𝑁

𝑃 + 𝑁 + 1
 

 

Actualment hi ha diverses aplicacions en el mercat (a més de The Stock Sonar) que 

ofereixen eines d’anàlisi de les notícies, webs socials i/o xarxes socials [5]. A continuació 

se’n comentaran algunes:  

 

 FinSentS [6] 

És un indicador del sentiment. Indexa els continguts de les pàgines web 

de notícies, blogs, webs i xarxes socials o fonts privades tal com faria un 

motor de cerca, fa l’anàlisi de sentiment i calcula la correlació amb el 

valor dels actius de l’empresa per assegurar-ne la consistència.  

 

 EU FIRST Project 

Aquesta aplicació permet extreure de les xarxes socials (tant Twitter com 

blogs i probablement altres mitjans) i analitzar en temps real el sentiment 

sobre el domini financer. Una altra funció que inclou és la de detectar 

intents de manipular el mercat financer mitjançant la difusió d’informació 

falsa. Utilitza intel·ligència artificial per tal de fer l’anàlisi de sentiment, és 

a dir, probablement algun classificador de machine learning com ara les 

xarxes neuronals, naive Bayes, support vector machine (SVM), etc. 

 

 Thomson Reuters 

Aquesta empresa d’informació també ofereix entre els seus productes un 

servei d’anàlisi en temps real de les emocions humanes i els sentiments 

de les notícies i els mitjans socials per ajudar els inversors en les seves 

decisions. Permet identificar activitat econòmica en un sector, preus 

d’accions, tendències socials i desenvolupar hipòtesis d’inversions. 

 

 HedgeChatter 

És una altra aplicació per mesurar l’impacte de les xarxes socials en les 

pujades i baixades del preu de les accions d’una empresa. A diferència de 

les altres, aquesta està totalment centrada en les xarxes socials i permet 

saber qui està influenciant aquest moviment en el valor de les accions, la 

quantitat de publicacions i de seguidors i la qualitat de les prediccions 

dels preus que s’han fet. 
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Cal destacar que cap d’aquestes aplicacions no és gratuïta ni de codi obert i que, per 

tant, no en se’n pot aprofitar cap per dur a terme el desenvolupament d’aquest projecte, 

ni tan sols provar-les per tal de comparar resultats.  

Una altra aplicació interessant que s’ha trobat és  ARCOMEM [7]. Es tracta d’un projecte 

open source format per diversos components que permet recollir informació de la xarxa, 

analitzar-la tant  semànticament com socialment. Els components que ens interessen 

són els següents: 

 Crawler 

És una versió adaptada del crawler open source Heritix crawler que 

permet la priorització a la cua del crawler així com una anàlisi bàsica 

online del contingut. Es pot configurar mitjançant una intelligent crawl 

specification (ICS) creada a mà o bé amb una altra aplicació anomenada 

Crawler Cockpit. Aquest paquet també inclou una API per inspeccionar 

webs socials com ara Twitter, Facebook o YouTube. 

 

 Anàlisi offline  

Aquest paquet és el que conté els mòduls d’anàlisi semàntica que 

permetran reconèixer de quines empreses està parlant la notícia, 

detectar de quin tipus d’esdeveniment es tracta i l’anàlisi de l’opinió o el 

sentiment (és a dir, si és positiva o negativa).  

El mòdul d’anàlisi d’opinió està basat en GATE, una altra aplicació open 

source per a l’anàlisi textual i processament de textos. 

A part del mòdul d’anàlisi semàntic també inclou eines d’anàlisi de webs 

socials (anàlisi cultural de Twitter, comentaris sobre les notícies, detecció 

de trending topics, etc.) i d’anàlisi multimèdia (detecció facial en imatges 

i vídeos, identificació d’opinió mitjançat les imatges, etc.). 

Com que aquesta anàlisi està pensada per utilitzar-se amb quantitats més 

aviat grans d’entrades, ARCOMEM utilitza Apache Hadoop com a 

framework per al MapReduce per tal de distribuir el cost de 

processament entre els hosts del clúster. 
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2.4 Abast del projecte  

El desenvolupament d’aquesta aplicació consta de diverses parts:  

 Accés online a notícies i dades de la borsa:  

Aquesta part inclou l’estudi de les possibilitats d’accés online a notícies, 

mitjançant l’API d’algun diari, Google Custom Search Engine, RSS dels diaris, 

Twitter o l’ús d’un web crawler. I l’elecció i implementació d’una d’aquestes 

possibilitats. També s’ha de fer el mateix amb els històrics dels valors de les 

accions als que podem accedir mitjançant la web de l’IBEX35, l’API de Yahoo 

Finance o de Google.  

Com es comentarà a la següent secció de riscos, aquesta part ens pot limitar 

l’abast del projecte ja que algunes d’aquestes possibilitats són de pagament i a 

la versió gratuïta l’accés és força limitat.  

 Emmagatzematge d’aquestes dades:  

Elecció i implantació de la tecnologia per a l’emmagatzematge de les dades de 

les notícies i de la borsa, entre les possibilitats tenim bases de dades relacionals, 

hadoop, mongodb, arxius de valors separats per comes (CSV), també s’ha de 

decidir si per emmagatzemar les notícies guardarem els HTML o només el text 

de la notícia amb la data de publicació.  

 Processament de les dades: 

L’anàlisi del sentiment de les notícies per determinar si són bones o dolentes i el 

procés del càlcul el coeficient correlació que busquem.  

 Visualització dels resultats: 

La creació d’una interfície d’usuari que permeti als usuaris configurar les 

diferents opcions de l’aplicació (quines fonts d’informació es prefereixen 

utilitzar, sobre quina empresa han de ser les notícies, de quines dates...) i 

visualitzar els resultats. S’ha acordat amb el director del projecte que no cal que 

la interfície gràfica sigui atractiva i que tan sols cal que permeti executar els 

diversos casos d’ús. 

Com a apunt final d’aquest apartat, comentar que, encara que queda fora de l’abast 

d’aquest projecte, amb la informació extreta mitjançant aquesta aplicació es podria 

determinar quin tipus de notícies tenen més impacte en la borsa i fins i tot inferir l’efecte 

d’una nova notícia sobre el valor de les accions. 
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2.5 Obstacles i riscos  

En les primeres investigacions realitzades s’ha vist que l’accés a notícies és limitat, ja que 

els diaris no proporcionen una API per consultar les notícies automàticament i altres 

mitjans com Google són de pagament per damunt d’una determinada quantitat de 

queries al dia. Per solucionar això, caldria contactar amb l’agència de notícies EFE i veure 

si tenen una API que ens permeti consultar les notícies. En cas negatiu, s’optaria per 

utilitzar el web crawler del projecte ARCOMEM o realitzar el projecte amb la limitació 

de queries d’alguna de les altres opcions, tenint en compte que si alguna empresa 

estigués interessada en aquesta aplicació i volgués invertir-hi capital es tindria accés a 

una quantitat més gran de notícies.  

Una altra de les limitacions en la realització d’aquest projecte és el temps, ja que sempre 

poden sorgir imprevistos, així que s’ha de fer una bona definició de l’abast del projecte 

i una bona planificació temporal per tal de tenir un producte acabat i funcional el dia de 

la data d’entrega del projecte.  

També cal mencionar el desconeixement i la falta de pràctica en l’ús d’algunes de les 

tecnologies utilitzades, que suposa una dedicació extra de temps del que seria 

estrictament necessari a l’hora de l’implementació i que s’hauria de tenir en compte en 

fer la planificació temporal. A més a més, s’ha de tenir en compte que caldria llegir la 

documentació i provar el funcionament de tots els serveis utilitzats en el projecte. 
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3 Gestió del projecte 

3.1 Metodologia  

Per desenvolupar aquest projecte, a causa del temps limitat que hi ha per fer-ho, 

s’utilitzarà una metodologia àgil. Aquestes metodologies són molt més flexibles a canvis 

en els requeriments d’un projecte, que són altament probables en el cas d’aquest 

projecte, ja que només existeix la idea del projecte i no està plenament acotat 

(possiblement calgui canviar metodologies durant la realització del projecte per 

adaptar-lo al material del que es disposa).  

Com que es tracta d’un treball individual, no es poden seguir estrictament cap de les 

metodologies àgils més rellevants com Scrum o eXtreme Programming perquè es basen 

en pair-programming i en reunions diàries. No obstant això, es poden aprofitar 

pràctiques utilitzades en aquestes metodologies, com ara el desenvolupament  iteratiu 

i incremental, la planificació constant (a cada iteració) i la refactorització de codi.  
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3.2 Planificació temporal inicial 

3.2.1 Durada estimada del projecte 

El projecte té una durada aproximada d’uns 4 mesos. Comença amb l’inici de GEP, a 

mitjans de febrer, i té com a data límit el dia de la defensa del projecte a finals de juny. 

3.2.2 Recursos 

Els recursos que s’utilitzaran per a la realització d’aquests projecte són els següents: 

Recursos personals: una persona amb una dedicació mitjana d’unes 30 hores setmanals. 

Recursos materials: 

 Portàtil Toshiba Satellite A660 amb sistema operatiu Windows 8.1 i Ubuntu 

14.10. 

 Microsoft Office 2013 per generar la documentació. 

 Entorn de programació: No estarà totalment definit fins que no s’esculli la 

tecnologia per al processament de dades, però segurament serà Eclipse ja que 

és un entorn ja conegut pel desenvolupador i té plug-ins per treballar amb totes 

les opcions que s’estan considerant. 

 Control de versions: Git (GitHub). 

 Correu electrònic per la comunicació amb el director del projecte. 

 

3.2.3 Descripció de les tasques 

 Planificació inicial 

Aquesta fase és la que es realitza amb les entregues de GEP. Que ens 

serveixen per definir l’objectiu i abast del projecte a banda d’ una primera 

planificació temporal, una estimació de costos del projecte i un breu estat 

de l’art. 

Tot això ja servirà, tret d’alguna modificació, per a la memòria final. Així 

doncs, un cop finalitzada aquesta fase ja només quedarà la part més 

tècnica del projecte. 

 Iteracions de desenvolupament 

El desenvolupament del projecte es realitzarà mitjançant iteracions 

incrementals. D’aquesta manera al final de cada una tenim un producte 

funcional i presentable al que se li van fent millores a cada iteració. 
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A cada iteració es realitzaran les tasques de planificació de la iteració, 

desenvolupament, proves i dues reunions amb el director del projecte, ja 

siguin presencials o via correu electrònic per tal de fer seguiment del 

projecte. 

 

Primera iteració 

La primera iteració de desenvolupament durarà un mes i servirà per 

implementar les funcionalitats bàsiques del projecte: 

- Accés online a notícies: notícies en les que apareix el nom de 

l’empresa en un determinat interval de temps. 

- Accés online a valors de la borsa: valors de les accions de l’empresa 

en aquell període de temps. 

- Disseny i implementació de la base de dades on es guardaran les 

dades anteriors. 

- Desenvolupament del procés de mineria de dades: A la primera 

iteració només es prepararien les dades de manera que es pugui 

comparar l’aparició del nom d’una empresa a les notícies amb el valor 

de les seves accions. 

- Desenvolupament de la interfície gràfica de visualització dels 

resultats: A la primera iteració es mostraria una gràfica amb l’evolució 

temporal de les vegades que apareix el nom d’una empresa a les 

notícies juntament amb el dels valors de les seves accions a la borsa. 

Amb això fet ja tindríem una solució bàsica del problema i només caldrien 

anar fent millores. 

 

Segona iteració 

En aquesta iteració també duraria un mes i es farien les següents millores: 

- Anàlisi del sentiment de les notícies: aquestes notícies es classificarien 

com a “bones” o “dolentes” en funció de si hi apareixen paraules 

positives o negatives. Cal aclarir que una notícia considerada com a 

“bona” mitjançant aquesta classificació no implica necessàriament un 

augment en el valor de les accions. Per exemple: pot ser que una 

empresa despedeixi 500 treballadors o tanqui una sucursal i que les 

accions pugin. 
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- Càlcul de la correlació: en aquesta iteració s’implementaria el càlcul 

del coeficient de correlació per veure analíticament la relació entre 

les nostres variables sobre les notícies i la nostra variable resposta 

sobre el valor de les accions. 

- Adaptació de l’eina de visualització per poder introduir les noves 

opcions de configuració i visualitzar els nous resultats. 

 

Tercera iteració 

Aquesta ultima iteració és opcional, es realitzaria depenent del temps que 

quedés fins el dia de la presentació final, i serviria per intentar optimitzar 

el nostre codi disminuint el temps d’execució de les diferents tasques. 

En cas de poder-se fer, es calcula que duraria unes dues setmanes. 

 

 Fase Final 

Aquesta fase serà per acabar de redactar la memòria del treball i per 

preparar la defensa del projecte davant del tribunal. Durarà dues 

setmanes, ja que la defensa està prevista pel torn de lectura del juny (del 

29 de juny al 3 de juliol). 
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3.2.4 Planificació de les tasques (Diagrama de Gantt) 

 

 

Figura 1: Diagrama de Gantt
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3.3 Canvis respecte la planificació inicial 

Comparat amb la planificació que s’havia fet inicialment, hi ha hagut tota mena de 

contratemps. Alguns ja estaven prevists i d’altres han sorgit de manera inesperada, 

produint retards notables. 

Primerament, després de l’entrega de GEP es van realitzar proves amb el projecte 

ARCOMEM per veure si es podia aprofitar però finalment es va descartar. Aquesta 

decisió va implicar un retard de d’aproximadament un mes en el desenvolupament, ja 

que, a part del temps dedicat a les proves d’ARCOMEM, es van haver d’investigar 

alternatives per obtenir les notícies. 

Després, durant les iteracions de desenvolupament també van sorgir imprevists. Per una 

banda, petits problemes que individualment no suposen gaire temps, però a causa de la 

seva freqüència i aparicions reiterades van suposar més temps de l’esperat, per 

exemple, errors de sintaxi, aparició de bugs, canvis en el disseny del programari i un llarg 

etcètera. Per aquests motius, les iteracions de desenvolupament han durat 

pràcticament el doble del que es va preveure inicialment. 

En conclusió, a la planificació inicial es va preveure que es treballarien uns 120 dies en 4 

mesos, però això no va ser gaire realista perquè no es tenien en compte els dies festius 

ni altres possibles compromisos que poguessin sorgir. Així que encara que el treball 

s’hagi allargat 4 mesos, la quantitat final de dies reals treballats passa a ser 170 dies, 50 

dies més del previst. Tenint en compte que la quantitat d’hores dedicades al dia no ha 

variat (4h), al final s’han invertit unes 680 hores en el projecte. 
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3.4 Pressupost inicial 

Per tal de confeccionar el pressupost s’identifiquen els diversos recursos humans, de 

hardware, de software, altres despeses generals, imprevistos i contingències i es fa una 

estimació del cost aproximat que suposaran.  

Tenint en compte que els dies reals de treball seran uns 120 (si es treballés del primer 

dia a l’últim sense excepcions serien 133), a 4 hores al dia de mitjana serien unes 480 

hores. Comparant-ho amb les hores que suposadament s’han de dedicar al TFG segons 

els crèdits que té (entre 450 i 540), es correspon amb el cost d’hores esperat. 

 

Costos directes per activitat 

Són els costos de recursos humans. Encara que aquest projecte només el desenvolupa 

una persona, el projecte requereix de l’exerció de diferents rols per part d’aquesta i cada 

un d’aquests rols té un cost per hora diferent. 

S’ha investigat el salari de cada un dels rols en el projecte i s’ha fet la següent estimació: 

 Cap de projecte: 35€/h 

 Analista: 30€/h 

 Arquitecte: 30€/h 

 Tester: 20€/h 

També s’ha de considerar que hi ha tasques del diagrama de Gantt en que es realitzen 

els diversos rols paral·lelament, així que s’assignarà un percentatge del temps de cada 

tasca cadascun dels rols implicats. 
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Tasca   Hores      

Cost 

estimat  

(€) 

  

Cap de 

projecte Analista Arquitecte Tester   

Planificació inicial: GEP           

    Lliurable 1: Abast 15 0 0 0 525 

    Lliurable 2: Planificació temporal 15 0 0 0 525 

    Lliurable 3: Pressupost i 

sostenibilitat 15 0 0 0 525 

    Lliurable 4: Presentació preliminar 8 0 0 0 280 

    Lliurable 5: Contextualització i 

bibliografia 17 0 0 0 595 

    Lliurable 6: Revisió de les 

competències 5 0 0 0 175 

    Lliurable 7: Document final 15 0 0 0 525 

Iteració 1           

    Planificació 2 2 0 0 130 

    Desenvolupament 5 35 75 5 3575 

    Proves 2 0 0 8 230 

Iteració 2           

    Planificació 2 2 0 0 130 

    Desenvolupament 5 35 75 5 3575 

    Proves 2 0 0 8 230 

Iteració 3           

    Planificació 2 2 0 0 130 

    Implementació d'optimitzacions 2 10 35 5 1520 

    Proves 2 0 0 8 230 

Fase final           

    Redacció de la memòria 28 0 0 0 980 

    Preparació de la presentació 28 0 0 0 980 

    Presentació oral 1 0 0 0 35 

TOTAL 171 86 185 39 14895 

Taula 1: Cost de recursos humans per tasca del Diagrama de Gantt 

El cost segons els rols seria el següent: 

Rol Hores Cost 

Cap de projecte 171 5985 

Analista 86 2580 

Arquitecte 185 5550 

Tester 39 780 

Total 481 14895 

Taula 2: Cost de recursos humans per rol 
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Costos indirectes 

En els costos indirectes s’inclouen els de hardware, software i altres com la connexió a 

Internet. 

 Amortització del hardware:  

El cost d’amortització del hardware es calcula segons la vida útil del producte i 

de l’ús que se’n farà durant el projecte (unes 480 hores en 4 mesos) 

Producte Preu (€) Unitats Vida útil Amortització (€) 

Portàtil Toshiba Satellite A660 900 1 5 60 

Monitor Asus VE228HR 130 1 4 10,83 

Ratolí Mad Catz R.A.T. 5 70 1 3 7,78 

Teclat mecànic Steelseries 6Gv2 76 1 5 5,06 

Smartphone OnePlus One 300 1 2 50 

TOTAL    133,67 

Taula 3: Cost d’amortització del hardware 

 Amortització del software: 

Com que tot el software utilitzat o bé és software lliure o bé s’ha obtingut de 

forma gratuïta mitjançant les llicències de les que es disposa per ser estudiant 

de la UPC, no té un cost associat i, per tant, no cal amortitzar-lo. 

 

 Altres costos: 

A part dels costos mencionats anteriorment també s’han de tenir en compte els 

de connexió a Internet, d’electricitat, aigua... Però ja que el projecte es durà a 

terme en un domicili particular o bé en instal·lacions de la UPC, no suposen un 

cost extra respecte a altres projectes realitzats per a la universitat. 

 

Contingències 

Com a mesura de contingència s’estableix un marge d’un 10% sobre la suma dels costos 

directes per activitat i indirectes. 

Concepte Cost (€) 

Costos directes 14895,00 

Costos indirectes  133,67 

Cost parcial (directes i indirectes) 15028,67 

Contingència  +10% 

TOTAL 16531,537 

Taula 4: Contingències 
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Imprevistos 

La planificació temporal del projecte està pensada per ocupar tots els dies disponibles 

fins el dia de la presentació final, així que no hi ha opció a tenir en compte un possible 

retard en l’entrega en el pressupost. 

Ara bé, però en cas d’avaria d’algun dels recursos hardware emprats en el projecte, 

aquest s’hauria de substituir. Suposem que hi ha un 3% de probabilitat que això passi, 

suposaria el següent cost: 

Cost per imprevistos = (900+130+70+76+300)*0,03 = 44,28€ 

 

Cost total 

El cost total del projecte serà la suma dels costos directes, indirectes, contingències i 

imprevistos més l’IVA. 

Concepte Cost (€) 

Costos Directes 14895,00 

Costos Indirectes 133,67 

Contingències 1502,867 

Imprevistos 44,28 

Cost parcial 16575,817 

Impostos (21% IVA) 3480,922 

TOTAL 20056,739 

Taula 5: Cost total del projecte 
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3.5 Canvis respecte el pressupost inicial 

El cost afegit pels contratemps durant el desenvolupament s’organitza i calcula en funció 

de les causes: 

Pels contratemps de les proves d’integració d’ARCOMEM i la recerca de noves opcions 

per obtenir notícies: 15 dies * 4 hores/dia = 60 hores pel cap de projecte i l’arquitecte a 

parts iguals. 

Cap de projecte: 30h*35€/h = 1050€ 

Arquitecte: 30h*30€/h = 900€  

 

Pels contratemps en el desenvolupament en sí, les hores extra de feina (35 dies * 4 

hores/dia = 140 hores) han estat bàsicament d’anàlisi (25%), desenvolupament (55%) i 

proves (20%).  

Analista: 35h*30€/h = 1050€ 

Arquitecte: 77h*30€/h = 2310€ 

Tester: 28h*20€/h = 560€ 

En total això suma un total de 5870€ extres. Tenint en compte que s’havien destinat 

1503€ a contingències, sobrepassa en 4367€ el pressupost previst. 
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3.6 Sostenibilitat 

Per realitzar aquest estudi de sostenibilitat s’han valorat diferents aspectes que ens han 

ajudat a determinar la sostenibilitat econòmica, social i ambiental del projecte. 

 

3.6.1 Sostenibilitat econòmica  

S’ha realitzat una avaluació de costos tant de recursos materials com humans i s’han tingut en 

compte el cost dels ajustos, actualitzacions i reparacions durant la vida útil del projecte. El cost 

del projecte és raonable ja que no hi ha cap projecte similar alternativa similar al mercat. Com 

que és un projecte acadèmic i que el seu cost real és de 0€, no es podria realitzar amb menys 

cost. La planificació s’ha fet tenint en compte la importància de cada tasca. No està prevista ni 

existeix col·laboració amb cap altre projecte, tot i que es podria seguir desenvolupant coses a 

partir de la idea d’aquest projecte.  

Com que aquesta eina podria arribar a ajudar a entendre millor i fins i tot a predir el moviment 

en el preu de les accions tindria impacte en les inversions en la borsa.  

 

3.6.2 Sostenibilitat social 

L’aplicació va dirigida a empreses en la borsa, inversors i altra gent interessada en l’efecte de les 

notícies en la borsa. Amb aquesta aplicació podrien arribar a saber quin tipus de notícies tenen 

més efecte en els valors de les accions de les empreses, cosa que els ajudaria a prendre millors 

decisions en el futur.  

 

3.6.3 Sostenibilitat ambiental 

En tot el projecte l’únic recurs necessari és l’ordinador, que tot i tenir un consum d’electricitat, 

com que també s’utilitza per altres tasques no es veurà gaire incrementat pel fet d’utilitzar-lo 

per fer el projecte. 

Al tractar-se d’un projecte de software, no es preveu cap desmantellament un cop acabat el 

projecte. Tampoc es  generarà cap tipus de contaminació ni requereix de l’ús de cap material 

manufacturat ni matèries primeres. 

Amb la implantació del projecte pot ser que es disminueixi l’ús d’altres recursos destinats 

actualment per fer el mateix, com ara llistats de paper. 
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4 Especificació dels requisits 

4.1 Propietats i hipòtesis del domini 

Per poder desenvolupar aquest projecte s’ha considerat necessari definir una sèrie 

d’hipòtesis sobre el domini i l’entorn del sistema. 

● Accés a Internet: els usuaris tenen accés a Internet a l’ordinador on utilitzen el 

sistema. D’aquesta manera el sistema podrà accedir a les notícies i dades de la 

borsa. 

● Accés a notícies: l’usuari tindrà accés al servei de notícies escollit en la 

implementació, sigui quin sigui. 

● Capacitat de processament de l’ordinador: l’ordinador que utilitzin els usuaris 

és prou potent per poder processar la quantitat de dades que aquests li indiquin 

al sistema. 
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4.2 Restriccions 

No hi ha restriccions imposades en aquest projecte a part de les temporals i de 

pressupost ja comentades en altres apartats d’aquesta memòria. 
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4.3 Requisits funcionals 

El sistema té essencialment un sol cas d’ús: “calcular correlació” en el qual s’obtenen les 

notícies i dades de la borsa, es calcula la correlació i es mostren els resultats a l’usuari. 

Però a causa de l’alta probabilitat que l’usuari només vulgui obtenir les notícies o els 

valors de la borsa, també s’ha afegit aquesta possibilitat.  

  

4.3.1 Diagrama de casos d’ús 

 

Figura 2: Casos d'ús del sistema 
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4.3.2 Casos d’ús 

#CU1 Baixar/Actualitzar notícies 

 Actor primari:  Usuari del sistema. 

Precondició:  - 

Postcondició:  El sistema ha obtingut les notícies relacionades amb una empresa 

en un període de temps. 

Disparador:  L’usuari vol baixar unes notícies per poder realitzar una altra acció 

del sistema. 

 

 Escenari principal: 

1. L’usuari clica el botó de “Baixar/Actualitzar notícies” de la vista d’inici. 

2. El sistema mostra un espai per introduir les dades de cerca “nom de 

l’empresa” i “font de notícies”. 

3. L’usuari introdueix les dades i indica que vol continuar. 

4. El sistema baixa o actualitza les notícies de l’empresa i font indicades. 

5. El sistema notifica a l’usuari que l’operació ha acabat amb èxit. 

 

Extensions: 

2.a El sistema no s’ha pogut connectar a la base de dades. 

1. El sistema notifica l’error a l’usuari. 

2. Es torna a la vista principal de l’aplicació. 

4.a El sistema no disposa de connexió a Internet o hi ha hagut algun problema 

amb el servei de notícies. 

1. El sistema notifica l’error a l’usuari. 

2. Es torna a la vista principal de l’aplicació. 
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#CU2 Consultar notícies 

 Actor primari:  Usuari del sistema. 

Precondició:  Les notícies que vol consultar l’usuari han estat descarregades 

prèviament mitjançant el cas d’ús 1. 

Postcondició:  El sistema ha obtingut les notícies relacionades amb una empresa 

en un període de temps i les ha mostrat a l’usuari. 

Disparador:  L’usuari vol veure les notícies d’una empresa. 

 

 Escenari principal: 

1. L’usuari clica el botó “Consultar notícies” de la vista d’inici . 

2. El sistema mostra un espai per introduir les dades de les notícies que vol 

cercar: “nom de l’empresa”, “font de notícies”, “data inicial” i “data final” 

3. L’usuari introdueix les dades i indica que vol continuar. 

4. El sistema obté de la base de dades les notícies indicades per l’usuari, 

n’analitza el sentiment i l’actualitza a la base de dades. 

5. El sistema mostra a l’usuari les notícies juntament amb el seu sentiment. 

 

Extensions: 

2.a El sistema no s’ha pogut connectar a la base de dades. 

1. El sistema notifica l’error a l’usuari. 

2. Es torna a la vista principal de l’aplicació. 

3.a L’usuari introdueix dades incorrectes. 

1. El sistema notifica l’error a l’usuari. 

2. Es torna al pas 3. 

4.a El sistema no disposa de connexió a Internet o hi ha hagut algun problema 

amb el servei d’anàlisi de sentiment. 

1. El sistema notifica l’error a l’usuari. 

2. Es torna a la vista principal de l’aplicació. 
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#CU3 Consultar accions 

 Actor primari:  Usuari del sistema. 

Precondició:  - 

Postcondició:  El sistema ha obtingut els preus de les accions d’una empresa en 

un període de temps i les ha mostrat a l’usuari. 

Disparador:  L’usuari vol consultar les accions d’una empresa. 

 

 Escenari principal: 

1. L’usuari clica el botó “Consultar accions” de la vista d’inici. 

2. El sistema mostra un espai per introduir les dades de cerca “símbol de 

ticker de l’empresa”, “data inicial” i “data final”. 

3. L’usuari introdueix les dades i indica que vol continuar. 

4. El sistema obté d’Internet la informació de les accions indicades per 

l’usuari. 

5. El sistema mostra a l’usuari la informació obtinguda. 

 

Extensions: 

3.a L’usuari introdueix dades incorrectes. 

1. El sistema notifica l’error a l’usuari. 

2. Es torna al pas 3. 

4.a El sistema no disposa de connexió a Internet o hi ha hagut algun problema 

amb el servei de la borsa. 

1. El sistema notifica l’error a l’usuari. 

2. Es torna a la vista principal de l’aplicació. 
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#CU4 Calcular correlació  

 Actor primari:  Usuari del sistema. 

Precondició:  Les notícies que vol utilitzar l’usuari per calcular la correlació han 

estat descarregades prèviament mitjançant el cas d’ús 1. 

Postcondició:  El sistema calcula la correlació entre les notícies i els valors de les 

accions i mostra els resultats a l’usuari. 

Disparador:  L’usuari vol veure la correlació entre les notícies i els valors de la 

borsa d’una empresa. 

 

 Escenari principal: 

1. L’usuari clica el botó “Calcular correlació” de la vista d’inici. 

2. El sistema mostra un espai per introduir les dades de les notícies que vol 

cercar: “nom de l’empresa”, “símbol de ticker de l’empresa”, “font de 

notícies”, “data inicial” i “data final”. 

3. L’usuari introdueix les dades i indica que vol continuar. 

4. El sistema obté de la base de dades les notícies indicades per l’usuari, 

n’analitza el sentiment i l’actualitza a la base de dades. 

5. El sistema obté d’Internet la informació de les accions indicades per 

l’usuari. 

6. El sistema calcula la correlació entre el sentiment de les notícies i els 

canvis en el valor de les accions. 

7. El sistema mostra els resultats de la correlació a l’usuari. 

 

Extensions: 

2.a El sistema no s’ha pogut connectar a la base de dades. 

1. El sistema notifica de l’error a l’usuari. 

2. Es torna a la vista principal de l’aplicació. 

3.a L’usuari introdueix dades incorrectes. 

1. El sistema notifica de l’error a l’usuari. 

2. Es torna al pas 3. 
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4.a El sistema no disposa de connexió a Internet o hi ha hagut algun problema 

amb el servei d’anàlisi de sentiment. 

1. El sistema notifica de l’error a l’usuari. 

2. Es torna a la vista principal de l’aplicació. 

 

5.a El sistema no disposa de connexió a Internet o hi ha hagut algun problema 

amb el servei de la borsa. 

1. El sistema notifica de l’error a l’usuari. 

2. Es torna a la vista principal de l’aplicació. 
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4.4 Requisits no funcionals 

A part dels requisits funcionals descrits en l’apartat anterior, el sistema també ha de 

complir una sèrie de requisits de qualitat. Aquests requisits estan classificats segons la 

plantilla de Volere [9] i definits seguint una versió simplificada de la seva plantilla que 

inclou la següent informació. 

 Requisit (nom) 

 Descripció  

 Justificació  

 

4.4.1 Requisits d’usabilitat i humanitat 

Requisit Usable 

Descripció: El sistema ha de senzill i intuïtiu. 

Justificació: Que sigui senzill i intuïtiu permetrà que els usuaris aprenguin a 

utilitzar-lo més fàcilment. 

 

Requisit Llenguatge estàndard 

Descripció: El sistema utilitzarà un llenguatge estàndard i comprensible pels 

usuaris, evitant l’ús de llenguatge utilitzat en la construcció 

interna del sistema. 

Justificació: Evitar als usuaris haver d’aprendre termes i conceptes que són 

irrellevants per a ells. 

 

Requisit Retroalimentació 

Descripció: El sistema mantindrà informat a l’usuari sobre quina tasca s’està 

realitzant. 

Justificació: Evitar la confusió i/o frustració als usuaris en no saber què està 

fent el sistema. 
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4.4.2 Requisits de rendiment 

Requisit Precisió 

Descripció: El preu de les accions estarà expressat almenys amb dos decimals. 

Justificació: És necessària la màxima precisió possible per al càlcul de la 

correlació i a causa de l’interès de l’usuari en aquest preu. 

 

Requisit Escalabilitat 

Descripció: El sistema hauria de ser fàcilment escalable. 

Justificació: És desitjable ja que es pot haver de tractar amb grans quantitats 

de dades. 

 

4.4.3 Requisits de funcionament i ambientals 

Requisit Canviable i fàcilment extensible  

Descripció: El sistema ha de permetre realitzar canvis o afegir funcionalitats 

fàcilment al sistema de manera que aquests no afectin les 

funcionalitats ja existents. 

Justificació: Com que es tracta d’un projecte acadèmic i de codi obert, el 

sistema hauria de ser canviable i fàcilment extensible per facilitar 

que es pugui reutilitzar. 

 

4.4.4 Requisits de manteniment i suport 

Requisit Sistema d’execució 

Descripció: El sistema hauria de funcionar en qualsevol ordinador que suporti 

Java. 

Justificació: El sistema hauria de poder ser utilitzat independentment de 

l’entorn d’execució. 
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4.4.5 Requisits de seguretat 

Requisit Robust 

Descripció: El sistema ha de comprovar que no s’hi introdueixin dades 

incorrectes i evitar duplicitats en les dades emmagatzemades. 

Justificació: El sistema ha de ser robust per tal de mantenir la integritat del 

sistema. 

 

4.4.6 Requisits legals 

Requisit Complir els ToS 

Descripció: El sistema ha de complir els ToS (Terms of Service) dels mitjans 

que utilitzi per obtenir les notícies i les dades de la borsa. 

Justificació: El sistema hauria de complir els ToS del mitjans que utilitzi per 

obtenir les notícies i les dades de la borsa per tal d’evitar 

problemes legals o que aquests deixin de donar-nos servei. 
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5 Disseny del sistema 

5.1 Visió general del sistema 

L’objectiu d’aquest projecte és calcular la correlació entre les notícies d’una empresa i 

el valor de les seves accions a la borsa. Per fer-ho s’ha desenvolupat una aplicació Java 

d’escriptori, ja que, tot i que ha perdut popularitat envers les aplicacions web, és una 

plataforma prou sòlida i en la qual el desenvolupador se sent còmode treballant. 

Per poder calcular la correlació s’ha d’obtenir les notícies d’Internet i analitzar-ne el 

sentiment. També cal obtenir les dades de la borsa. Addicionalment, també permet 

consultar les notícies que s’han descarregat, així com consultar els històrics de les 

accions. 

El mètode d’obtenció de notícies escollit és mitjançant l’API de Feedly [10], un dels 

lectors de RSS més populars des de la desaparició de Google Reader. Amb l’API de Feedly 

podem cercar articles que continguin el nom de l’empresa en el feed de la font 

d’informació que vulguem. 

Per tal d’analitzar el sentiment de les notícies s’ha optat per fer ús d’una API, 

concretament, IdolOnDemand [11], és una API gratuïta desenvolupada per HP (Hewlett-

Packard). Entre molts altres serveis, ofereix eines d’identificació d’idioma i de sentiment 

analysis. 

Pel que fa a l’obtenció de dades de la borsa, s’utilitza l’API de Yahoo! Finance [12], que 

ens permet consultar l’històric de valors de les accions d’una empresa donat el símbol 

de ticker de l’empresa. 

Per la persistència de dades s’ha decidit utilitzar PostgreSQL [13] com a gestor de base 

de dades i Hibernate [14] per fer el mapeig dels objectes a la BD. 

A continuació, trobareu una explicació més detallada de les parts de què consta el 

projecte i la seva estructura, així com les alternatives contemplades. 
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Figura 3: Esquema dels mòduls del sistema 

  



47 
 

5.2 Accés online a notícies 

Aquest és un dels punts clau del projecte i el que més inconvenients ha donat, ja que ha 

estat difícil trobar mètodes d’accés a notícies que s’adeqüessin als requeriments del 

projecte. Tot seguit es comenten les alternatives contemplades. 

 

5.2.1 Possibilitats d’accés a notícies 

API d’algun diari 

Si bé es tracta d’una opció que portaria més aviat poca feina al desenvolupador, gairebé 

no hi ha diaris que disposin d’una API pública per cercar notícies, cosa que limita la 

quantitat de fonts d’informació de les que es disposa.  

Un exemple d’aquests diaris que n’ofereixen és el New York Times [15]. 

Un altre problema d’aquestes APIs és que la quantitat diària de queries és limitada 

(10.000 consultes amb 10 resultats cada una en el cas del NYT). 

A més, atès que els diaris que ens ofereixen APIs de cerca d’articles són estrangers  i de 

premsa general, hi ha poques notícies d’empreses espanyoles.  

 

Google Custom Search Engine [16] 

Aquesta opció es basa en l’utilització del motor de cerca de Google per obtenir notícies 

que contenen el nom d’una empresa limitant el lloc web on s’han de buscar (per 

exemple, elpais.com). Els inconvenients són que també es pot fer una quantitat limitada 

de consultes gratuïtes diàries (100) i que els resultats no vénen ordenats per data. 

L’avantatge és que ofereix flexibilitat a l’hora d’escollir quina font d’informació es vol 

utilitzar. 
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Web Crawler 

Al començament la idea era aprofitar el projecte ARCOMEM [7] (la descripció del qual 

es pot trobar a l’apartat de l’estat de l’art d’aquest projecte), ja que a part d’un web 

crawler també incorpora un component d’anàlisi de webs, i a causa de la complexitat 

innecessària que això suposa per al nostre sistema, s’ha decidit optar per una altra opció. 

Encara que no s’utilitzi ARCOMEM, existeix la possibilitat d’adaptar un crawler més 

senzill, com ara crawler4j [17], per tal que donada l’URL dels resultats de cerca en un 

diari, per exemple: http://elpais.com/buscador/?qt=repsol&sf=1&np=1&bu=ep 

s’obtinguin els HTML de les notícies de totes les pàgines de resultats. 

Els desavantatges d’aquesta opció és que implica més temps de desenvolupament que 

les altres i que limita la font de les notícies a un lloc web concret ja que no a tots els llocs 

web es navega igual entre les pàgines de resultats. 

 

Twitter [18] 

Entre les opcions inicials es va pensar com a possibilitat obtenir les notícies dels tweets 

dels comptes oficials dels diaris. Però l’API de Twitter no permet la cerca dins de streams 

ni per paraules clau que no siguin hashtags, així que s’ha descartat de seguida. Existeixen 

serveis de pagament (DataSift [19]) que recullen els tweets que sí que permeten el tipus 

de cerques que ens interessen, però intentem que el cost de desenvolupament sigui el 

menor possible, així que tampoc és viable. 

 

API RSS (feedly) 

Finalment, també hi ha l’opció d’utilitzar els Feeds RSS dels diaris per obtenir les notícies 

d’aquests. Desgraciadament, la majoria de lectors RSS no ofereixen l’opció de cerca dins 

de streams o bé aquesta és de pagament. Ara bé, el lector de RSS Feedly (feedly.com) 

disposa d’un entorn de desenvolupament i proves (sandbox) mitjançant el qual es podria 

desenvolupar el sistema sense haver d’invertir-hi diners i seria l’usuari final qui s’hauria 

de preocupar de pagar la quota PRO de Feedly (5$ mensuals o bé 45$ anuals) per poder 

utilitzar el sistema. Aquesta opció també ens ofereix l’avantatge de permetre triar la 

font de notícies a utilitzar i no hi ha límit diari de consultes permeses (els tokens de 

desenvolupador tenen un límit de 250 queries/dia), per distribuir l’aplicació s’ha de 

demanar l’API Key i integrar autenticació per OAuth). 

 

 

 

http://elpais.com/buscador/?qt=repsol&sf=1&np=1&bu=ep
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Conclusió 

A la següent taula es mostren els avantatges i desavantatges de cadascuna de les 

opcions anteriors. 

Opció Avantatges Desavantatges 

API d’un diari 

(New York 

Times) 

 Ràpid d’implementar 

 Resultats ordenats per 

data 

 Quantitat diària de queries 

limitada 

 Només una font 

d’informació 

 Premsa estrangera  

Google 

Custom 

Search 

Engine 

 Ràpid d’implementar 

 Flexibilitat per escollir la 

font de les notícies 

 Resultats desordenats 

 Quantitat diària de queries 

gratuïtes limitada (100) 

Web Crawler  Flexibilitat per escollir la 

font de les notícies 

 Resultats ordenats per 

data 

 Queries il·limitades 

 ARCOMEM: anàlisi de 

webs 

 Lent d’implementar 

 No és flexible a canviar la 

font de les notícies 

 ARCOMEM: afegeix 

complexitat innecessària 

al sistema 

Twitter  Ràpid d’implementar 

 Flexibilitat per escollir la 

font de les notícies 

 Resultats ordenats per 

data 

 API oficial: no permet la 

cerca en streams. 

 Datasift: de pagament 

 Quantitat de queries 

limitada  

API RSS 

(feedly) 

 Ràpid d’implementar 

 Flexibilitat per escollir la 

font de notícies 

 Sandbox i queries PRO 

gratuïtes per als 

desenvolupadors 

 L’opció de cerca en 

streams és per a usuaris de 

pagament 

 Resultats possiblement 

desordenats (no garantit) 

 Queries diàries limitades* 

Taula 6: Avantatges i desavantatges de les diverses opcions d'accés a notícies 

Després d’haver reflexionat sobre els avantatges i els inconvenients de les diferents 

opcions, s’ha decidit utilitzar l’API de Feedly ja que els avantatges que ofereix 

sobrepassen els pocs inconvenients que té. Tot seguit s’expliquen amb més detall les 

característiques d’aquest servei. 
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5.2.2 Feedly 

L’API de Feedly articula la cerca de feeds segons el nom i permet fer cerques dins 

d’aquests feeds. Això ens permet buscar les notícies que tinguin el nom d’una empresa.  

Ja que l’entorn de proves (sandbox) no disposa de les mateixes notícies que hi ha a 

l’entorn de producció, i que l’ús de la funció de cerca en streams o feeds està limitat a 

usuaris PRO, en aquest projecte no s’implementa l’autenticació per OAuth i s’utilitza el 

token de desenvolupador per fer aquestes consultes. 

El token de desenvolupador no és necessari per cercar feeds (no cal autenticació), així 

que les 250 consultes que ens permet realitzar al dia es destinen exclusivament a 

l’obtenció d’articles dels feeds. A cada consulta s’obtenen fins a 20 articles, per tant es 

poden obtenir fins a 5.000 notícies al dia.  

Una altra de les limitacions que s’ha trobat d’aquesta funció de cerca d’articles és que 

tan sols retorna articles de mitjans/finals del 2013 fins a l’actualitat. 

A continuació s’exposa el funcionament de les dues funcions que s’utilitzen d’aquesta 

API en el projecte. 

 

Cerca de feeds 

L’URL de cerca de feeds és la següent: 

GET /v3/search/feeds 

S’hi poden incloure els següents paràmetres: 

 query: paràmetre obligatori. Que pot ser l’URL d’un feed, el nom d’un feed, l’URL 

del lloc web o un #tema. 

 count: paràmetre opcional (20 per defecte). Per limitar el nombre de resultats. 

La resposta del servidor és en format JSON com aquesta:  

{ 
  "related": [ 
    "tech", 
    "technology", 
    "osx", 
    "macintosh", 
    "mac" 
  ], 
  "hint": "apple", 
  "results": [ 
    { 
      "website": "http://daringfireball.net/", 
      "velocity": 47.8, 
      "subscribers": 359471, 
      "featured": true, 
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      "feedId": "feed/http://daringfireball.net/index.xml", 
      "title": "Daring Fireball", 
      "curated": true 
    }, 
    { 
      "website": "http://www.macrumors.com", 
      "velocity": 36.4, 
      "subscribers": 322765, 
      "featured": true, 
      "feedId": "feed/http://www.macrumors.com/macrumors.xml", 
      "title": "MacRumors", 
      "curated": true 
    }, 
    { 
      "website": "http://gigaom.com", 
      "velocity": 22.9, 
      "subscribers": 118576, 
      "featured": true, 
      "feedId": "feed/http://theappleblog.com/feed/", 
      "title": "The Apple Blog", 
      "curated": true 
    } 
  ] 
} 

 related: altres cerques en les que pot estar interessat l’usuari. 

 hint: l’autocompletament de la paraula que ha cercat l’usuari. 

 results: llista dels resultats de la cerca.  

Dins de results, cada objecte és un resultat de la cerca i els camps més rellevants que 

conté són els següents: 

 website: URL del lloc web del feed. 

 title: nom del feed. 

 feedId: identificador únic del feed. 

 

En aquest projecte, en cercar el feed introduït per l’usuari es limita el màxim de resultats 

a 1 i només es guarda el títol del feed (perquè l’usuari pugui el pugui identificar) i el 

feedId per poder realitzar la cerca dins d’aquest. 
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Cerca dins de streams o feeds 

L’URL per realitzar aquesta operació: 

GET /v3/search/:streamId/contents?query=:searchTerm 

O bé 

GET /v3/search/contents?streamId=:streamId&query=:searchTerm 

Per poder realitzar aquesta operació és necessari incloure el token de desenvolupador 

a la petició enviada al servidor.  

A aquesta petició es poden incloure els següents paràmetres: 

 query: paràmetre obligatori. Text que ha de contenir l’article. En el cas d’aquest 

projecte seria el nom de l’empresa. 

 count: opcional (10 per defecte, màxim 20). Màxim de resultats retornats.  

 newerThan: opcional. Per limitar els resultats només als més nous que el 

timestamp (en milisegons) indicat.  En aquest projecte serveix per baixar notícies 

més noves que les que ja estan descarregades. 

 continuation: opcional. Per agafar els resultats de la següent pàgina d’una cerca 

realitzada anteriorment. 

La resposta del servidor és en format JSON com aquesta: 

{ 
  "alternate": [ 
    { 
      "href": "http://www.theverge.com/", 
      "type": "text/HTML" 
    } 
  ], 
  "items": [ 
    { 
      "published": 1367539068016, 
      "alternate": [ 
        { 
          "href": "http://www.theverge.com/2013/4/17/4236096/nbc-
heroes-may-get-a-second-lease-on-life-on-xbox-live", 
          "type": "text/HTML" 
        } 
      ], 
      "engagement": 15, 
      "tags": [ 
        { 
          "label": "inspiration", 
          "id": "user/c805fcbf-3acf-4302-a97e-
d82f9d7c897f/tag/inspiration" 
        } 
      ], 
      "crawled": 1367539068016, 
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      "updated": 1367539068016, 
      "content": { 
        "direction": "ltr", 
        "content": "..." 
      }, 
      "title": "NBC's reviled sci-fi drama 'Heroes' may get a second 
lease on life as Xbox Live exclusive", 
      "author": "Nathan Ingraham", 
      "categories": [ 
        { 
          "label": "tech", 
          "id": "user/c805fcbf-3acf-4302-a97e-
d82f9d7c897f/category/tech" 
        } 
      ], 
      "unread": true, 
      "origin": { 
        "HTMLURL": "http://www.theverge.com/", 
        "title": "The Verge -  All Posts", 
        "streamId": "feed/http://www.theverge.com/rss/full.xml" 
      }, 
      "id": 
"gRtwnDeqCDpZ42bXE9Sp7dNhm4R6NsipqFVbXn2XpDA=_13fb9d6f274:2ac9c5:f5718
180" 
    } 
  ], 
  "continuation": 
"gRtwnDeqCDpZ42bXE9Sp7dNhm4R6NsipqFVbXn2XpDA=_13fb9d6f274:2ac9c5:f5718
180", 
  "self": [ 
    { 
      " href": "https => 
//cloud.feedly.com/reader/3/stream/contents/feed%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.th
everge.com%2Frss%2Ffull.xml?n=20&unreadOnly=true" 
    } 
  ], 
  "updated": 1367539068016, 
  "direction": "ltr", 
  "title": "The Verge -  All Posts", 
  "id": "feed/http => //www.theverge.com/rss/full.xml" 
} 

 

Els camps més rellevants de la resposta són: 

 items: conté els resultats de la cerca. 

 continuation: opcional. El contingut d’aquest camp serveix per consultar la 

següent pàgina de resultats. 

I dins de cada “item” dels resultats: 

 alternate.href: URL de l’article a la web d’origen. 

 published: timestamp de publicació en milisegons. 
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 title: títol de l’article. 

 summary.content: opcional. Resum de l’article. 

 

Així doncs, per obtenir totes les notícies d’una empresa (query) al feed indicat, cal anar 

fent consultes fins que la resposta del servidor no contingui el camp “continuation”. 
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5.3 Accés a la borsa 

Per obtenir els històrics de valors de la borsa s’utilitza l’API de Yahoo!Finance, ja que és 

gratuïta, no té limitacions de quantitat de consultes diàries i ens ofereix resultats 

d’empreses d’arreu del món. Les alternatives trobades es limitaven només a alguns 

índexs o bé eren de pagament.  

Les crides a aquesta API es fan mitjançant YQL, és a dir, Yahoo Query Language que és 

molt similar al SQL. Per exemple, per seleccionar les dades de les accions de Yahoo! del 

mes de març ordenades per data de més antigues a més recents, la query seria la 

següent: 

select * from yahoo.finance.historicaldata where symbol = "YHOO" and 

startDate = "2015-03-01" and endDate = "2015-03-31" | sort(field="Date", 

descending="false") 

i finalment, la URL a la qual fer la petició amb la query seria: 

https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20yahoo.

finance.historicaldata%20where%20symbol%20%3D%20%22YHOO%22%20and%20sta

rtDate%20%3D%20%222015-03-01%22%20and%20endDate%20%3D%20%222015-03-

31%22%20%7C%20sort(field%3D%22Date%22%2C%20descending%3D%22false%22)&f

ormat=json&diagnostics=true&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltabl

eswithkeys&callback= 

Aquesta API permet escollit diferents formats per a la resposta: XML o JSON. Com que 

la resposta del servidor de notícies és en JSON, aquí també s’ha escollit aquesta opció. 

Seguint l’exemple anterior, la petició retornaria un text JSON que conté informació 

sobre el processament de la query i un camp de resultats amb els següents camps: 

"results": { 
   "quote": [ 
    { 
     "Symbol": "YHOO", 
     "Date": "2015-03-02", 
     "Open": "44.06", 
     "High": "44.43", 
     "Low": "43.70", 
     "Close": "44.11", 
     "Volume": "11027300", 
     "Adj_Close": "44.11" 
    }, 
   . . . 
    ] 
} 

Un dels avantatges d’aquesta API és que es pot provar directament a la consola de               

desenvolupadors: https://developer.yahoo.com/yql/console/ 

https://developer.yahoo.com/yql/console/
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5.4 Anàlisi del sentiment 

L’anàlisi del sentiment de les notícies és essencial per poder calcular la correlació amb 

la borsa.  

Al principi del projecte es va contemplar la possibilitat d’implementar una solució pròpia 

per analitzar el sentiment de les notícies, però un cop feta una mica més de recerca 

sobre el tema es va decidir descartar-ho. Aquesta opció  implicaria la necessitat d’un 

diccionari d’expressions amb el seu ‘pes’ positiu o negatiu. L’opció de fer machine 

learning es va descartar perquè és necessari un conjunt de notícies d’entrenament ja 

avaluades del que no es disposava. 

Es van trobar moltes APIs per analitzar el sentiment de les notícies. Ara bé, la majoria 

d’elles només tenien suport per a textos en anglès (AlchemyAPI [20]) i en d’altres la 

quantitat gratuïta de consultes i el temps que es poden utilitzar és molt limitat 

(Semantria [21]).  

Finalment es va trobar l’API IdolOnDemand, un servei desenvolupat per HP, que ens 

permet analitzar el sentiment de notícies en diferents idiomes i també identificar 

l’idioma en què estan escrites. Aquest servei aparentment no té limitació de queries 

diàries o mensuals. 

Les consultes a IdolOnDemand poden ser síncrones o asíncrones, a elecció del 

desenvolupador. Com que la quantitat de text analitzat en cada cas és més aviat petita, 

s’ha optat per utilitzar l’API síncrona, en què la resposta de la query ja conté directament 

el resultat i no un identificador de la tasca que s’executa al servidor. 

A aquestes APIs se’ls pot passar el text que s’ha d’analitzar amb una d’aquestes 4 

formes: 

 Afegint el paràmetre “text=:textaanalitzar”. 

 Passant-li un arxiu amb una petició POST. 

 Amb un paràmetre “reference”. Que fa referència a un text que s’hagi obtingut 

d’una altra API de IdolOnDemand. 

 Amb un paràmetre “URL”. L’enllaç d’on es pot obtenir el text. 

En aquest projecte primer es va pensar en passar l’enllaç de la notícia, no obstant, 

encara que per identificar l’idioma funciona correctament, per analitzar el sentiment 

agafa tot el text que conté l’HTML de la web de la notícia, és a dir, que també analitza 

els comentaris dels usuaris, ultimes notícies i notícies més populars, text que pot no tenir 

res a veure amb la notícia en qüestió i que pot desviar el sentiment resultant de l’anàlisi.  

Així doncs, s’ha decidit utilitzar el primer mètode, passar-li el text a analitzar amb un 

paràmetre. Lamentablement no es pot extreure tot el text de la notícia, així que tan sols 

s’utilitza el que s’ha obtingut mitjançant l’API de Feedly, que és el titular de la notícia i 
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el resum (que depenent del feed que s’hagi consultat potser no està disponible). En la 

majoria de casos aquest text serà suficient per trobar el sentiment de la notícia. 

No es sap exactament quin mètode utilitzen per calcular el sentiment, tot i que als 

fòrums de IdolOnDemand s’esmenta que podrien utilitzar una barreja entre machine 

learning i l’ús de diccionaris de paraules i expressions. 

 

Identificació d’idioma 

Per poder analitzar el sentiment primer cal identificar l’idioma de la notícia. Així doncs, 

l’URL on s’ha de fer la consulta seria el següent: 

https://api.idolondemand.com/1/api/sync/identifylanguage/v1 

La resposta del servidor seria com aquesta: 

{  
"language": "english",  
"language_iso639_2b": "ENG",  
"encoding": "UTF8",  
"unicode_scripts": [  

"Basic Latin"  
]  

} 

 

Anàlisi del sentiment 

Un cop identificat l’idioma de la notícia ja es pot procedir a analitzar-ne el sentiment 

mitjançant la següent URL: 

https://api.idolondemand.com/1/api/sync/analyzesentiment/v1 

A part del text a analitzar, s’ha de passar un altre paràmetre: l’idioma obtingut 

anteriorment del camp “language_iso639_2b”. A més a més de comprovar que aquest 

estigui a la llista d’idiomes suportats:  

 Anglès: eng 

 Francès: fre 

 Espanyol: spa 

 Alemany: ger 

 Italià: ita 

 Xinès: chi 

 Portuguès: por 

 Holandès: dut 

 Rus: rus 

 Txec: cze 

 Turc: tur 



58 
 

La resposta del servidor seria com aquesta: 

{  
"positive": [  

{  
"sentiment": "like", 
"topic": "dogs",  
"score": 0.7176687736973063,  
"original_text": "I like dogs",  
"original_length": 11,  
"normalized_text": "I like dogs", 
"normalized_length": 11  

}  
],  
"negative": [  

{  
"sentiment": "hate",  
"topic": "cats",  
"score": -0.9126863787793951,  
"original_text": "but I hate cats", 
"original_length": 15,  
"normalized_text": "but I hate cats", 
"normalized_length": 15  

}  
],  
"aggregate": {  

"sentiment": "neutral",  
"score": -0.09750880254104438  

}  
} 

Pel sentiment de la notícia s’agafa el “score” de “aggregate” ja que a “positive” i 
“negative” es troben totes les frases identificades com a positives o negatives. En aquest 
exemple es pot veure també que el pes de “hate” (odiar) és més fort que el de “like” 
(agradar), així que el sentiment final queda lleugerament negatiu. 

Als textos en què no s’ha pogut identificar el sentiment se’ls posa un sentiment 0 
(neutral). 

Com a últim apunt d’aquest apartat, com que el cost d’analitzar el sentiment de totes 

les notícies és molt elevat, es va decidir analitzar tan sols les notícies que es vulguin 

consultar i les que es vulguin utilitzar per calcular la correlació amb la borsa. 
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5.5 Càlcul de la correlació 

Aquest és l’objectiu final del projecte i el motiu pel qual s’han de realitzar la resta de 

parts. 

Per calcular la correlació primer es consulten les notícies de l’empresa i font del període 

de temps seleccionat, se n’analitza el sentiment (en cas de no haver-les consultat abans) 

i es descarrega la informació de la borsa.  

La comparació de la informació de la borsa amb el sentiment es fa mitjançant el stock 

daily return, que és la diferència entre el valor de tancament del dia d menys el valor de 

tancament del dia d-1, dividit pel valor de tancament del dia d-1. Així es sap la variació 

en el valor de les accions, aquest valor va entre -1 i 1. 

𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 =
𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑑 − 𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑑−1 

𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑑−1
 

 

On d-1 és l’últim dia del qual es té un valor borsari abans del dia “d”. 

A continuació s’agrupen els sentiments les notícies del mateix dia (mitjana aritmètica) 

amb el stock daily return d’aquell dia. Si hi ha notícies de dies sense borsa (festiu o cap 

de setmana) s’agrupen els sentiments de totes les notícies del període de temps en 

què no hi ha borsa. Per exemple: 

Dia 1 2 (festiu) 3 (festiu) 4 

Sentiment de 

les notícies 

X  0.2, 0.7 

(dues notícies) 

X -0.3 

Valor de 

tancament de 

les accions 

20 X X  21 

 

El sentiment dels dies 2, 3 i 4 seria la mitjana del sentiment d’aquests dies, és a dir, 0.2. 

I el stock daily return 0.05. 

A més a més, en cas que el sentiment fos 0, no es té en compte per calcular la correlació, 

ja que, recordem, pertany a una notícia el sentiment de la qual no s’ha pogut identificar. 
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Finalment, ja tan sols resta calcular el grau de correlació entre aquests dos grups de 

variables. Aquesta correlació correspon al coeficient de correlació de Pearson, que és el 

resultat de la dividir la covariància del sentiment i el stock daily return entre el producte 

de les desviacions típiques d’aquestes dues variables.  

𝜌𝑋,𝑌 =  
𝑐𝑜𝑣(𝑋 − 𝑌)

𝜎𝑋𝜎𝑌
 

O el que és el mateix: 

𝜌𝑋,𝑌 =  
∑ (𝑥𝑖 − x̄)(yi − ȳ)𝑖

√∑ (𝑥𝑖 − x̄)2
𝑖  √∑ (𝑦𝑖 − ȳ)2

𝑖

 

 

El càlcul d’aquest coeficient es fa mitjançant la llibreria org.apache.commons.math3 

[22]. 

Addicionalment, a la vista dels resultats de la correlació es mostren els gràfics de 

l’evolució temporal del sentiment i del stock daily return i el gràfic de dispersió (scatter 

plot) perquè l’usuari pugui avaluar millor els resultats. 

  



61 
 

5.6 Persistència de dades  

Pel que fa a la persistència de dades, a causa de la limitació de consultes diàries de l’API 

d’accés a notícies i el cost del càlcul del sentiment d’aquestes notícies, s’ha decidit 

guardar aquestes notícies en una base de dades. En canvi, com que l’accés a les dades 

de la borsa és il·limitat i és un procés bastant ràpid, cada vegada que es necessitin es 

consultaran mitjançant l’API de Yahoo!Finance. 

El sistema de gestió de la base dades escollit és PostgreSQL ja que, a part de ser gratuït 

i que és un entorn conegut i còmode de treballar per al desenvolupador, implementa 

millor els estàndards SQL que, per exemple, MySQL i ofereix un bon rendiment. 

Per facilitar la connexió amb la base de dades, a més de gestionar el mapeig d’objectes 

a taules, s’utilitza Hibernate. La decisió d’utilitzar Hibernate en comptes de JDBC i fer el 

mapeig manualment és bàsicament per comoditat per al desenvolupador i perquè no té 

gaire impacte en el rendiment de la base de dades. 

Un altre dels motius d’utilitzar Hibernate és que les consultes a la base de dades es 

poden fer en HQL (Hibernate Query Language) [23]. Així, si es volgués canviar Postgres 

per una altra base de dades (relacional) no hi hauria perill que alguna consulta deixés de 

funcionar. 

Per posar un exemple de consulta en HQL, per obtenir les notícies d’una empresa e, font 

f amb data entre dataIni i dataFi la consulta seria la següent: 

SELECT n FROM Noticia n INNER JOIN n.font f INNER JOIN n.empreses e 

WHERE f.id = 'f' AND e.id = 'e' AND n.data >= dataIni AND n.data <= 

dataFi ORDER BY n.data asc 

Aquesta base de dades primer era local, però desprès es va passar a una base de dades 

remota (allotjada a Heroku [24]) per tal que l’usuari de l’aplicació no hagi d’instal·lar res. 
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5.7 Interfície d’usuari 

Recordem que es va acordar amb el director del director del projecte que no era un 

requisit que la interfície gràfica fos atractiva i que tan sols havia de permetre a l’usuari 

executar els diversos casos d’ús. 

Així doncs, per tal de poder desenvolupar la interfície ràpidament s’ha utilitzat el 

WindowBuilder [25] d’Eclipse, un editor WYSIWYG (What You See Is What You Get) per 

generar interfícies Swing.  

A més dels components per defecte de Swing també s’ha hagut d’utilitzar JDatePicker 

[26] perquè l’usuari pugui escollir les dates fàcilment i JFreeChart [27] per crear els 

gràfics que es mostren a la vista dels resultats de la correlació.
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6 Disseny arquitectònic 

6.1 Patrons de disseny 

El sistema ha estat dissenyat utilitzant el patró d’arquitectura en tres capes: presentació, 

domini i dades; intentant maximitzar la independència entre les diferents capes, de 

manera que si en un futur es vol seguir desenvolupant aquesta aplicació i, per exemple,  

es vol canviar la interfície per una de més atractiva a la vista per l’usuari sigui el més fàcil 

possible. 

A la capa de presentació es tenen les vistes i el controlador de presentació, que és 

l’encarregat de comunicar-se amb els controladors del domini i d’actualitzar les vistes. 

Per tal de separar el model del domini de la capa de presentació s’han creat una sèrie 

de classes a l’estil de les tuples (també conegudes com a DTOs), per enviar informació 

pertanyent al domini cap a la capa de presentació. 

A la capa de domini és on es centra la lògica de l’aplicació. En aquesta capa s’ha utilitzat 

un controlador per cada cas d’ús: “baixar notícies”, “consultar notícies” i “consultar 

borsa”, “calcular correlació”. El cas d’ús “calcular correlació” utilitza els casos d’ús 

“consultar notícies” i “consultar borsa”. 

A més a més, en la capa de domini s’han utilitzat altres patrons de disseny, com ara el 

patró factoria, per gestionar la creació de les interfícies dels controladors d’accés a la 

base de dades i el patró singleton, per garantir que tan sols existeixi una sola instància 

d’una determinada classe. 

La capa de dades de l’aplicació consisteix en els controladors de persistència a la base 

de dades de les classes del model del domini, que contenen les operacions de consulta 

i actualització. 
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6.2 Esquema general de l’aplicació 

A la següent imatge es pot veure a grans trets l’estructura de l’aplicació. En els 

següents apartats es mostrarà més en detall cada capa. 

 

Figura 4: Esquema general de l'aplicació 
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6.3 Capa de presentació 

6.3.1 Diagrama de classes 

 

Figura 5: Diagrama de classes de la capa de presentació 

En aquest diagrama es pot apreciar que el controlador de presentació conté el marc de 

la finestra. El contentPane d’aquest marc es canvia segons la vista que es vulgui 

mostrar. 
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6.3.2 Aspecte de les vistes 

Tot seguit es mostra un exemple del contingut de cada vista. Cal recordar que es va 

acordar amb el director que no calia que el disseny fos atractiu. 

 

Inici 

La pantalla inicial de l’aplicació i des d’on l’usuari pot iniciar els diferents casos d’ús. 

 

Figura 6: Vista de la pantalla d'inici 
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Baixar/Actualitzar Notícies 

Es mostra en iniciar el cas d’ús “Baixar/Actualitzar Notícies”. Els camps d’Empresa i Font 

de notícies son ComboBox editables, és a dir, que permeten seleccionar d’una llista o bé 

escriure un nou valor. 

 

Figura 7: Vista de pantalla baixar/actualitzar notícies 

 

Notícies baixades 

En aquesta imatge es veu al fons la imatge que indica que el programari està realitzant 

una acció que pot trigar una estona (VistaDoingStuff) i el dialog que indica que ha 

acabat. En clicar acceptar es torna a la pantalla d’Inici. 

 

Figura 8: Vista de la pantalla amb els resultats de baixar/actualitzar notícies 
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Consultar Notícies 

Es mostra en iniciar el cas d’ús “Consultar Notícies”. Només es poden consultar notícies 

que s’hagin baixat. El contingut del desplegable de Font de notícies canvia per mostrar 

només les fonts de les quals tenim notícies de l’empresa seleccionada. Si se seleccionen 

dates errònies, s’informa a l’usuari. 

 

Figura 9: Vista de la pantalla consultar notícies 

Resultats de la consulta de notícies 

Es mostra quan s’han trobat les notícies que es volien consultar i se n’ha analitzat el 

sentiment. Es mostra la data de la notícia, així com el titular i el sentiment. Un sentiment 

que sigui 0 significa que no s’ha pogut identificar el sentiment de la notícia. 

 

Figura 10: Vista de la pantalla dels resultats de consultar notícies 
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Consultar Accions 

Es mostra en iniciar el cas d’ús “Consultar Accions”. L’usuari ha d’introduir el símbol de 

l’empresa a borsa que vol consultar i el període de temps. 

 

Figura 11: Vista de la pantalla consultar accions 

 

Resultats de la consulta d’accions 

Es mostra quan s’han obtingut els resultats de la consulta d’accions. 

 

Figura 12: Vista de la pantalla dels resultats de consultar accions 
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Calcular correlació 

Es mostra en iniciar el cas d’ús “Calcular Correlació”. És com la vista de consultar notícies, 

però també s’ha d’introduir el símbol de l’empresa a la borsa. 

 

Figura 13: Vista de la pantalla calcular correlació 

 

Resultats de la correlació 

Es mostra quan s’han analitzat les notícies (en cas que no n’estessin) i s’ha calculat la 

correlació entre el sentiment i el stock daily return. 

 

Figura 14: Vista de la pantalla dels resultats de calcular correlació 
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6.3.3 Mapes navegacionals per cas d’ús 

Al mapes navegacionals d’aquest apartat no s’utilitzen les imatges de les vistes finals 

perquè ja s’han posat a l’apartat anterior i per representar-les s’utilitzen caixetes amb 

el nom de la vista. 

Donada la naturalesa dels casos d’ús d’aquesta aplicació, els mapes de navegació són 

pràcticament idèntics per cada cas d’ús i segueixen el patró:        

1. L’usuari vol realitzar una acció 

2. El sistema mostra el formulari per realitzar aquesta acció 

3. El sistema està realitzant l’acció 

4. El sistema mostra els resultats 

#CU1 Baixar/Actualitzar notícies 

 

Figura 15: Mapa navegacional del cas d'ús baixar/actualitzar notícies 
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#CU2 Consultar notícies 

 

Figura 16: Mapa navegacional del cas d'ús consultar notícies 

#CU3 Consultar accions 

 

Figura 17: Mapa navegacional del cas d'ús consultar accions 
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#CU4 Calcular correlació  

 

Figura 18: Mapa navegacional del cas d'ús calcular correlació 
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6.4 Capa del domini 

6.4.1 Diagrama de classes 

 

Figura 19: Diagrama de classes de la capa de domini 
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Per parts: 

 

Figura 20: Domain Controllers 

 

 

Figura 21: Connexió APIs 

 

 

Figura 22: Tuples 
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Figura 23: Domain Model 

 

 

Figura 24: Data Interface 
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6.4.2 Model de comportament 

Tot seguit es poden veure els contractes de les operacions i els diagrames de seqüència 

dels casos d’ús del sistema. 

 

Operacions del #CU1: Baixar/Actualitzar notícies 

Operació obteNoticies(...) 

context CUObteNoticiesOnline::obteNoticies(nomEmpresa:String, 

nomFont:String) 

pre - 

post S’han descarregat les notícies sobre “nomEmpresa” de la font “nomFont” 

i s’han guardat a la base de dades 
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Figura 25: Diagrama de seqüència obté notícies online 
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Operació searchFeed(...) 

context Feedly::searchFeed(query:String): JSONObject 

pre - 

post result = JSONObject del feed identificat per “query” 

 

 

Figura 26: Diagrama de seqüència searchFeed 
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Operació searchInStream(...) 

context Feedly::searchInStream(query:String, feedId:String, newerThan:String): 

JSONArray 

pre el token d’autenticació no està caducat 

post result = JSONArray amb totes les notícies més noves que newerThan (si 

no és null) sobre “query” al feed identificat per “feedId”  

 

 

Figura 27: Diagrama de seqüència searchInStream 
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Operacions del #CU2: Consultar notícies 

Operació obteEmpreses(...) 

context CUConsultaNoticies::obteEmpreses(): ArrayList<String> 

pre - 

post result = noms de les empreses guardades a la base de dades 

 

 

Figura 28: Diagrama de seqüència obté empreses 
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Operació obteFontsDeNoticies(...) 

context CUConsultaNoticies::obteFontsDeNoticies(): ArrayList<String> 

pre - 

post result = noms de les fonts de notícies guardades a la base de dades 

 

 

Figura 29: Diagrama de seqüència obté fonts de notícies 
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Operació obteFontsDeNoticiesEmpresa(...) 

context CUConsultaNoticies::obteFontsDeNoticiesEmpresa(empresa:String): 

ArrayList<String> 

pre - 

post result = noms de les fonts de notícies guardades a la base de dades que 

tenen notícies de l’empresa indicada  

 

 

Figura 30: Diagrama de seqüència obté fonts de notícies d'una empresa 
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Operació obteNoticies(...) 

context CUConsultaNoticies:: obteNoticies(empresa:String, font: String, dataIni: 

Date, dataFi: Date): ArrayList<Noticia> 

pre - 

post analitza el sentiment de les notícies de l’empresa i font indicades amb 

data entre dataIni i dataFi que no s’hagin analitzat anteriorment 

result = Notícies de l’empresa i font indicades amb data entre dataIni i 

dataFi guardades a la base de dades  

 

 

Figura 31: Diagrama de seqüència obté notícies 
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Operació obteNoticiesTuples(...) 

context CUConsultaNoticies:: obteNoticiesTuples(empresa:String, font: String, 

dataIni: Date, dataFi: Date): ArrayList<Noticia> 

pre - 

post analitza el sentiment de les notícies de l’empresa i font indicades amb 

data entre dataIni i dataFi que no s’hagin analitzat anteriorment 

result = Tuples de les notícies de l’empresa i font indicades amb data 

entre dataIni i dataFi guardades a la base de dades  

 

 

Figura 32: Diagrama de seqüència obté notícies tuples 

 

 



87 
 

Operació analizeSentiment(...) 

context IdolOnDemand:: analizeSentiment(text:String): Double 

pre - 

post result = sentiment del text 

 

 

Figura 33: Diagrama de seqüència analizeSentiment 
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Operació identifyLanguage(...) 

context IdolOnDemand:: identifyLanguage(text:String): String 

pre - 

post result = idioma del text 

 

 

Figura 34: Diagrama de seqüència identifyLanguage 
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Operacions del #CU3: Consultar accions 

Operació obteAccions(...) 

context CUObteAccionsOnline::obteAccions(tickersymbol: String, dataIni: Date, 

dataFi: Date): ArrayList<StockTupla> 

pre - 

post result = informació de la borsa entre dataIni i dataFi 

 

 

Figura 35: Diagrama de seqüència obté accions online 

  



90 
 

Operació obteValors(...) 

context YahooFinance::obteValors(tickersymbol: String, dataIni: Date, dataFi: 

Date): String 

pre - 

post result = String del JSON amb la resposta del servidor 

 

 

Figura 36: Diagrama de seqüència obté valors de Yahoo!Finance 
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Operacions del #CU4: Calcular correlació 

Operació calcularCorrelacio(...) 

context CUCalculaCorrelacio::calcularCorrelacio(empresa: String, font: String, 

dataIni: Date, dataFi: Date, tickersymbol: String): InfoCorrelacio 

pre - 

post result = Tupla InfoCorrelacio amb el coeficient de correlació de Pearson, 

el sentiment, el stock daily return i les dates dels dies amb notícies i de 

borsa 
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Figura 37: Diagrama de seqüència calcular correlació 
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6.5 Capa de dades 

6.5.1 Diagrama de classes 

 

Figura 38: Diagrama de classes de la capa de dades 
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6.5.2 Esquema de les taules  

Per poder representar a les taules de la base de dades la relació molts-a-molts entre 

Notícia i Empresa, que al domini es fa guardant la llista d’empreses de què parla la 

noticia en un atribut de la notícia, s’ha hagut de crear una taula addicional. 

 

 

Figura 39: Esquema de les taules de la base de dades 
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7 Proves 

En aquest apartat es mostren els resultats d’algunes execucions que s’han realitzat per 

comprovar el funcionament del programa. 

 

Figura 40: Resultats de la correlació Inditex-ElEconomista 01-09-2014 fins 01-09-2015 

 

Figura 41: Resultats de la correlació Inditex-ElPaís 01-09-2014 fins 01-09-2015 
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Figura 42:Resultats de la correlació Repsol-ElPaís 01-09-2014 fins 01-09-2015 

 

 

Figura 43: Resultats de la correlació Google-USAToday 01-01-2015 fins 30-06-2015 
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Figura 44: Resultats de la correlació Volkswagen-ElEconomista 01-09-2015 fins 30-09-2015 

 

A les figures 40 i 41 es veuen els resultats de la correlació de les notícies de Inditex de 

dues fonts diferents: ‘El Economista’ i ‘El País’. Es pot apreciar que el coeficient 

obtingut varia bastant en funció de la font utilitzada (una és especialitzada en 

economia i l’altra és premsa general). 

Al scatter plot de la figura 42 es veu com tret d’unes quantes observacions a la part 

superior esquerra (que provoquen que el resultat de la correlació no sigui gaire alt), la 

resta s’aproximen a la diagonal i indica que sí que hi ha bastanta correlació. 

A la figura 43 es mostra un exemple dels resultats amb una empresa i font de notícies 

estrangers. 

Finalment, com a curiositat, atès l’escàndol del grup Volkswagen, s’ha inclòs la figura 

44 amb els resultats de la correlació de les notícies del mes de setembre i es pot veure 

com el dia que va sortir la notícia, les accions van baixar. 
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8 Treball futur 

El projecte aquí presentat ha estat l’inici d’una aplicació que, tot i que compleix tots els 

objectius i requisits acordats amb el director del projecte, es podria seguir 

desenvolupant per millorar el projecte actual i afegir-hi noves funcionalitats. 

Entre les coses a millorar, cal destacar l’aspecte de la interfície gràfica, la qual tan sols 

ha estat desenvolupada prioritzant la comoditat, sense fer-la visualment atractiva. 

El mètode d’obtenció de notícies és molt limitat i s’hauria d’estudiar alguna altra opció. 

L’únic filtre pel qual passen les notícies actualment és “nom de l’empresa”, però això no 

vol dir que parlin de coses que realment puguin estar relacionades amb els canvis en el 

valor de les accions (per exemple, una victòria d’un pilot de l’equip de Repsol en 

MotoGP). També agafa notícies que parlen directament de que el preu de les accions ha 

pujat o baixat. Així doncs, es podria desenvolupar un mòdul d’anàlisi de textos per poder 

filtrar aquestes notícies i eliminar-les a l’hora de calcular la correlació amb la borsa. 

Addicionalment, el mòdul d’anàlisi de textos esmentat també podria fer l’anàlisi del 

sentiment del text, així doncs, el projecte tindria una limitació menys i hi hauria més 

control sobre el càlcul del sentiment. 

A més a més, una altra possible millora del projecte que se’ns va acudir des del principi 

del projecte va ser la possibilitat d’utilitzar les dades extretes per aquesta aplicació per 

entrenar un classificador i així crear un model de dades que permeti fer prediccions dels 

moviments de la borsa. 

El sistema de persistència escollit és més que suficient per a l’abast d’aquest projecte, 

però, depenent de l’enfocament que se li vulgui donar al futur desenvolupament de 

l’aplicació, potser s’hauria d’estudiar canviar a un altre tipus de base de dades (NoSQL). 
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9 Conclusions 

Una vegada finalitzat el desenvolupament d’aquest projecte s’ha obtingut un producte 

que compleix el objectius especificats.  

A nivell tècnic, ha calgut utilitzat tots els coneixements adquirits en l’especialitat 

d’enginyeria del software. Primer, per identificar els objectius i actors implicats, 

especificar els requisits i els casos d’ús per saber quin sistema s’havia de construir. I 

després, mitjançant els diagrames de classes, contractes d’operacions, diagrames de 

seqüència i mapes navegacionals per definir, mitjançant l’ús de diversos patrons de 

disseny, com s’havia de desenvolupar el sistema. 

Des d’un punt de vista menys tècnic, també s’ha explicat la gestió del projecte a l’apartat 

3 de la memòria on es parla de la metodologia de treball, la planificació temporal i del 

pressupost del projecte, així com dels canvis que han sofert des del principi del projecte. 

A més de l’anàlisi de la sostenibilitat econòmica, social i ambiental del projecte. 

Al llarg del grau s’ha treballat en les diferents parts del procés, però mai totes 

combinades en un sol projecte. Així doncs, l’autor s’ha vist implicat per primera vegada 

en el desenvolupament complet d’un sistema de software, des de l’anàlisi fins la 

implementació on ha pogut prendre la majoria de decisions per si mateix sense que 

vinguessin imposades per cap enunciat ni requisit de l’assignatura. Tanmateix, això ha 

donat lloc, en alguns casos, a complicacions en el desenvolupament, que s’han pogut 

solucionar i s’ha pres mesures perquè no es repetissin. 

Finalment, sobre els resultats obtinguts, els càlculs de les correlacions donen en molts 

casos un coeficient de correlació entre 0.1 i 0.3, valor probable i esperat que indica que 

hi ha certa relació entre les dues variables però que aquesta relació no es gaire gran, ja 

que el valor de les accions es veu influenciat per molts altres factors a part de les 

notícies. Però en alguns casos s’ha calcular un coeficient de correlació de gairebé el 0.6. 

En conclusió, s’ha desenvolupat un projecte que ha complert tots els objectius establerts 

i ha donat lloc a un sistema que pot servir perquè altres alumnes el reprenguin com a 

TFG i puguin afegir-hi les funcionalitats i millores esmentades a l’apartat anterior, a més 

de les que puguin aportar ells mateixos. 
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11 Annex 

11.1 Glossari 

Sentiment d’una notícia: és la quantificació d’una notícia segons el grau en que sigui 

positiva o negativa. En el context del projecte, el sentiment és un nombre del -1 al 1, on 

-1 és totalment negatiu i 1 és totalment positiu. 

Word count: recompte de paraules. 

Diccionari: en el context de l’anàlisi del sentiment, és un conjunt de paraules que tenen 

associat un valor positiu o negatiu. 

Machine learning: l’aprenentatge automàtic és un camp de la intel·ligència artificial que 

permet crear programes que “aprenguin”. És a dir, que puguin canviar el seu 

comportament a través d’una inferència inductiva basada en l’observació de dades. 

Correlació: és la mesura estadística que mostra el grau d’interdependència entre dues 

variables aleatòries. Es considera que dues variables quantitatives estan correlacionades 

quan els valors d'una d'elles varien sistemàticament pel que fa als valors homònims de 

l'altra. No implica causalitat. 

Stock daily return: és el retorn diari de les accions, el que han pujat o baixat respecte el 

dia anterior. 

Web crawler: és un tipus de programari que, seguint una sèries de normes, donades 

unes adreces web inicials, es descarrega les pàgines, les analitza en busca d’enllaços a 

pàgines noves i es torna a repetir el procés.  

API: interfície de programari que especifica les operacions i els atributs d'una aplicació i 

que en descriu les regles d'utilització. 

Query: consulta. 

RSS: Aplicació informàtica que permet subscriure's a un o més canals de continguts 

(feeds) i gestionar-ne la recepció i la visualització. 

Feed: canal de notícies. 

WYSIWYG: acrònim de l’expressió anglesa What You See Is What You Get (el que veus 

és el que obtens). En l’àmbit de la programació i disseny d’interfícies es refereix als tipus 

d’aplicacions que permeten que el que es veu mentre s’està programant una interfície 

sigui més o menys com el resultat final. 

JSON: és un format estàndard per transmetre dades que consisteixen en parells atribut-

valor, sent una alternativa l’XML. 
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