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Per a un docent es molt úti
per a poder adaptar la seu
aconseguir aquest objectiu
emocional dels alumnes d
alumnes transmeten el seu 
expressar la seua opinió de
mètode i facilitar el procés 
aplicació mòbil, que permet
recopilació, d'extracció, a
arreplegades. 

Paraules clau: Twitter, emo

visualització gràfica, millora ed

Para un docente es muy út
para poder adaptar su doce
este objetivo, este proyecto
sus alumnos durante una 
transmitan su estado emoc
su opinión de como se es
facilitar el proceso de enví
móvil, que permite el en
recopilación, de extracción
recogidos. 

Palabras clave: Twitter, emoc

visualización gráfica, mejora ed

For a teacher it is very usefu
adapt their teaching and 
project presents a method t
teaching session. The me
through Twitter, which also
develop the method and f
consisting of a mobile appli
a system for the collection,
data collected. 

Keywords: Twitter, emotions

display, educational improveme
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R
útil conèixer l'estat emocional dels alumnes a l
seua docència i millorar l’aprenentatge dels es
tiu, aquest projecte presenta un mètode per a 
s durant una sessió docent. El mètode es b
eu estat emocional a través de Twitter , on a mé
 de com s'està desenvolupant la sessió. Per a
és d'enviament s'ha desenvolupat un sistema q

met l'enviament d'informació a Twitter, així com 
anàlisi i visualització gràfica, via Web,

emocions, aplicació mòbil, extracció de dades, 

lora educativa. 

Res
 útil conocer el estado emocional de los alumn
cencia y mejorar el aprendizaje de los alumnos
cto presenta un método para conocer el estad
na sesión docente. El método se basa en qu

mocional  a través de Twitter, donde además, p
 está desarrollando la sesión. Para desarroll
nvío se ha realizado un sistema que consta de
envío de información a Twitter, así como 
ión, análisis y visualización gráfica, vía Web

, emociones, aplicación móbil, extracción de datos, a

jora educativa. 

Ab
seful to know the emotional state of students in
d improve student learning. To achieve this
d to understand the emotional state of their st

method is based on students convey their e
also can express their opinion as is developing
d facilitate the submission process has been 
plication that allows sending information to Tw

on, extraction, analysis and graphical display, v

otions, mobil application, data extraction, data ana

ment. 
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com un sistema de 
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os. Para conseguir 
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tos, análisis de datos, 

Abstract 
s in their classes to 
his objective, this 
 students during a 

ir emotional state 
ing the session. To 
en made a system 
 Twitter, as well as 
y, via the web, the 

ta analysis, graphical 



Extracció d'informació de T

4 

 

 

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 Carl

 

cions entre usuaris 

arles Torró Segura 



Extracció d'informació de T
 

Carles Torró Segura 

Contingut 
1. Introducció ......................

1.1. Motivació ..................

1.2. Objectius ...................

1.3. Descripció del docume

2. Entorn de desenvolupame

2.1. Introducció ...............

2.2. Sistemes similars .....

2.2.1. Twitter Analytics

2.2.2. Twitonomy ........

2.2.3. Twitter Counter 

2.2.4. TweetStats .........

2.2.5. Sentiment140 ....

2.2.6. Sentiment Viz ....

2.3. Anàlisi ......................

2.3.1. Anàlisi quantitati

2.3.2. Anàlisi qualitativ

2.4. Síntesi.......................

2.5. Tecnologia a utilitzar

2.6. Conclusió..................

3. Especificació de requisits

3.1. Introducció ...............

3.1.1. Propòsit ..............

3.1.2. Abast ..................

3.1.3. Personal involucr

3.1.4. Definicions, acrò

3.2. Descripció General ...

3.2.1. Perspectiva del p

3.2.2. Funcionalitat del

3.2.3. Característiques 

3.2.4. Restriccions .......

3.2.5. Suposicions i dep

3.2.6. Evolució previsib

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

ument ..................................................................

ament ..................................................................

.............................................................................

.............................................................................

ics ........................................................................

.............................................................................

 .........................................................................

.............................................................................

............................................................................

............................................................................

.............................................................................

tativa ....................................................................

tiva .....................................................................

.............................................................................

zar........................................................................

.............................................................................

sits........................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

ucrat ....................................................................

crònims i abreviatures .........................................

...........................................................................

l producte............................................................

del producte ........................................................

es dels usuaris.....................................................

.............................................................................

dependencies .......................................................

isible del sistema .................................................

cions entre usuaris 

5 

Índex 

.......................... 10 

.......................... 10 

.......................... 10 

....................... 11 

....................... 13 

.......................... 13 

.......................... 13 

.......................... 13 

.......................... 15 

.......................... 17 

.......................... 18 

.......................... 19 

......................... 20 

......................... 22 

........................ 22 

......................... 22 

......................... 24 

......................... 24 

......................... 25 

......................... 26 

......................... 26 

......................... 26 

......................... 26 

........................ 26 

......................... 28 

......................... 29 

......................... 29 

......................... 29 

......................... 30 

.......................... 31 

.......................... 31 

.......................... 31 



Extracció d'informació de T

6 

3.3. Requisits específics ..

3.3.1. Requisits comuns

3.3.2. Requisits funcion

3.3.3. Altres requisits ..

3.4. Conclusió ..................

4. Disseny ...........................

4.1. Introducció ...............

4.2 Inspiració ..................

4.3. Especificació concept

4.4. Especificació formal

4.4.1. Capa persistència

4.4.2. Capa presentació

4.4.3. Capa negoci .......

4.5. Conclusió ..................

5. Implementació ................

5.1. Introducció ...............

5.2. Implementació .........

5.2.1. Aplicació Mòbil ..

5.2.2. Extractor i BD ....

5.2.3.  Aplicació Web ...

5.3. Implantació ..............

5.3.1. Instal·lació per pa

5.3.2. Instal·lació per p

5.3.3. Instal·lació per p

5.3.4. Instal·lacions prè

5.4. Proves .......................

5.5. Testeig del sistema ...

5.6. Conclusió ..................

6. Conclusions.....................

6.1 Dificultats i solucions

6.2 Aportacions ...............

6.2.1 Tecnològiques .....

6.2.2 Acadèmiques ......

6.3 Treball futur ..............

Referències .........................

 

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 Carl

..........................................................................

muns de les interfícise ............................................

ionals ..................................................................

..........................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

eptual ..................................................................

mal .........................................................................

cia .......................................................................

ció .......................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

..........................................................................

............................................................................

...........................................................................

.............................................................................

r part de l'alumne ................................................

r part dels professors ..........................................

r part de l'administrador ....................................

prèvies del sistema ..............................................

.............................................................................

...........................................................................

.............................................................................

.............................................................................

ns ........................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

............................................................................

cions entre usuaris 

arles Torró Segura 

.......................... 31 

......................... 32 

...................... 34 

......................... 36 

......................... 36 

........................ 37 

.......................... 37 

.......................... 37 

...................... 38 

......................... 39 

......................... 39 

......................... 40 

......................... 44 

......................... 46 

..........................47 

..........................47 

..........................47 

..........................47 

.......................... 51 

......................... 54 

......................... 60 

......................... 60 

.......................... 61 

......................... 61 

.......................... 61 

.......................... 61 

......................... 62 

......................... 63 

......................... 64 

......................... 64 

......................... 64 

......................... 64 

......................... 65 

......................... 65 

......................... 66 



Extracció d'informació de T
 

Carles Torró Segura 

 

Il·lustració 1: Resum dels úl
Il·lustració 2: Nombre de tu
Il·lustració 3: (Dalt a baix i 
enllaços, retuits, favorits i r
Il·lustració 4: Estadístiques
Il·lustració 5: (Esquerra a d
usuaris mencionats, usuaris
Il·lustració 6: Estadístiques
Il·lustració 7: Respostes (es
Il·lustració 8: Mitja de tuits
Il·lustració 9: Recerca a sen
Il·lustració 10: Sentiment am
Il·lustració 11: Resultats de 
Il·lustració 12: Sentiments d
Il·lustració 13: Ordenació te
Il·lustració 14: Diagrama de
Il·lustració 15: Casos d'ús ...
Il·lustració 16: Enquesta de
Il·lustració 17: Especificació
Il·lustració 18: Diagrama en
Il·lustració 19: Representac
Il·lustració 20: Mockups de
Il·lustració 21: Mockups de 
Il·lustració 22: Diagrama se
Il·lustració 23: Diagrama de
Il·lustració 24: Diagrama de
Il·lustració 25: Aplicació An
Il·lustració 26: Subgraf de la
Il·lustració 27: Totalitat de l
Il·lustració 28: Formulari W
Il·lustració 29: Visualització
Il·lustració 30: Primer Gràf
Il·lustració 31: Segon Gràfic
Il·lustració 32: Tercer Gràfi
Il·lustració 33: Quart Gràfic
Il·lustració 34: Quint Gràfic
Il·lustració 35: Sext Gràfic ..
Il·lustració 36: Timeline de 
Il·lustració 37: Graf d'intera

 

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 

Il·lustr
s últims 28 dies ....................................................
 tuits i impressions orgàniques ..........................

x i d'esquerra a dreta) taxa d'interaccions, nº de
 i respostes  ..........................................................
es del perfil (esquerra) i historia dels tuits (dre

a dreta i de dalt a baix) Usuaris als que s'ha fet mé
aris amb més respostes, etiquetes més utilitzade

es de tuits (esquerra) i seguidors (dreta) ...........
(esquerra) i retuits (dreta) ..................................
its per dies (esquerra) i per hores (dreta) ..........
entiment140 .......................................................
t amb percentatge (esquerra) i recompte (dreta)
de la recerca  .......................................................
ts dels tuits ..........................................................
 temporal i sentimental dels tuits  .....................
 de Kiviat .............................................................
...........................................................................

 de satisfacció amb els serveis de l'aeroport de H
ció conceptual del sistema (elaboració pròpia) ..
 entitat-relació ....................................................
tació de la BD en forma de graf ...........................
de l'aplicació mòbil .............................................
de l'aplicació web ................................................
 seqüència CU01 Interacció amb l'aplicació.......
 de seqüència CU02 Extracció i emmagatzemame
 de seqüència CU03 Visualització de resultats ..

 Android ..............................................................
e la B.D (Dades reals) .........................................

de les dades emmagatzemades a la BD (Dades R
i Web ...................................................................
ció dels resultats .................................................

ràfic  ....................................................................
fic .......................................................................
àfic  .....................................................................

àfic  ......................................................................
fic .......................................................................

..........................................................................
de Tuits  ..............................................................
eraccions  ............................................................

 

cions entre usuaris 

7 

stracions 
.......................... 14 
.......................... 14 
 de clics en 
.......................... 15 
reta) ................. 16 

et més retuits, 
ades  .................. 16 
.......................... 17 

....................... 18 
.......................... 19 
.......................... 19 
eta) ................... 20 
......................... 20 
.......................... 21 
.......................... 21 
......................... 23 
......................... 29 
e Hèlsinki ......... 37 

...................... 38 
......................... 39 
......................... 40 
.......................... 41 
......................... 43 
......................... 44 

mament a la BD 45 
...................... 46 

......................... 48 

......................... 53 
s Reals) ............ 54 

........................ 55 
.......................... 55 
........................ 56 

......................... 56 

.......................... 57 

.......................... 57 

......................... 58 

......................... 58 

......................... 59 

......................... 59 



Extracció d'informació de T

8 

Taula  1: Anàlisi quantitativ
Taula  2: Anàlisi qualitativa
Taula  3: Característiques d
Taula  4: Membre Carles To
Taula  5: Membre Jose Luis
Taula  6: Membre Miguel R
Taula  7: Membre Ángeles C
Taula  8: Membre Alumnes
Taula  9: Casos d'ús ............
Taula  10: Usuari Alumnes 
Taula  11: Usuari Professors
Taula  12: Usuari Administr
Taula  13: Requisit d'Interfí
Taula  14: Requisit d'Interfí
Taula  15: Requisit d'Interfí
Taula  16: Requisit d'Interfí
Taula  17: Requisit Funcion
Taula  18: Requisit Funcion
Taula  19: Requisit Funcion
Taula  20: Requisit Funcion
Taula  21: Requisit Funcion
Taula  22: Bateria de proves
Taula  23:Bateria de proves
Taula  24: Bateria de proves
 

 

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 Carl

tiva ......................................................................
iva ........................................................................
s del sistema ........................................................
 Torró Segura ......................................................
uis Poza Luján .....................................................
l Rebollo Pedruelo...............................................
s Calduch Losa ...................................................
es ........................................................................

.............................................................................
 .........................................................................

ors .......................................................................
istrador ................................................................
rfície RF01 ..........................................................
rfície RF02 .........................................................
rfície RF03 ..........................................................
rfície RF04 .........................................................
onal RF05 ...........................................................
ional RF06 ...........................................................
ional RF07 ...........................................................
ional RF08 ..........................................................
ional RF09 ...........................................................
ves 01 ..................................................................
es o2 ...................................................................
ves 03 ..................................................................

 

cions entre usuaris 

arles Torró Segura 

Taules 
......................... 22 
......................... 23 
......................... 24 
.......................... 27 
.......................... 27 
.......................... 27 
.......................... 27 
......................... 28 
......................... 30 
......................... 30 
......................... 30 
......................... 30 
......................... 32 
......................... 32 
......................... 33 
......................... 33 
......................... 34 
......................... 34 
......................... 35 
......................... 35 
......................... 36 

...................... 62 
....................... 62 
...................... 62 



Extracció d'informació de T
 

Carles Torró Segura 

Codi 1: Comprovació de con
Codi 2: Espera resposta de l
Codi 3: Inici de sessió amb è
Codi 4: Llançament de la pr
Codi 5: Fallada de la connex
Codi 6: Reacció a la polsada
Codi 7: Intent de connexió a
Codi 8: Connexió amb èxit 
Codi 9: Connexió sense èxit
Codi 10: Recerca de Tuits ...
Codi 11: Creació d'un node 
Codi 12: Atribució de propie
Codi 13: Creació d'altre nod
Codi 14: Cració de la relació
Codi 15: Exemple de consul
Codi 16: Exemple de gràfic a
 

 

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 

connectivitat ........................................................
de l'inici de sessió ................................................

b èxit ..................................................................
 pròxima activity i fallada ..................................
nexió a Internet ...................................................
ada del botó "Tweet" ............................................
ió amb l'API .........................................................

 .........................................................................
xit ........................................................................
...........................................................................
 .........................................................................

pietats al node ....................................................
ode ......................................................................
ció entre els dos ..................................................
sulta amb Cypher ................................................
fic amb Google Charts .........................................

 

cions entre usuaris 

9 

Codi 
......................... 49 
......................... 49 

...................... 49 

...................... 50 
......................... 50 
......................... 50 
.......................... 51 
.......................... 51 
.......................... 51 
......................... 52 
......................... 52 
......................... 52 
......................... 52 
......................... 53 
......................... 60 
......................... 60 



Extracció d'informació de T

10 

1. Introducc
1.1. Motivació 

Actualment per a molts doc
del seus alumnes. Aquest c
desenvolupa de manera es
per tractar d'optimitzar l'en
metodologies que generen
actualment és difícil de trob
es desenvolupa una sessió d

A dia de hui, la utilització d
fort debat sobre la conveniè
disposen d'un compte a 
continguts que consideren 
socials per a donar-li un us 
importància  per a incorpor

Per tal de dur a terme aque
mòbil amb la intenció de 
xarxa social Twitter. Aque
s'emmagatzemaran en una
podran visualitzar les dades

1.2. Objectius 

Per tant, l’objectiu principa
alumnes expressar en temp
sessió docent, per a pode
professor de com s’està de
professor prendre accions p
associació de l’estat emocio
desenvolupar el sistema, 
mateixes. 

Aquest objectiu es desenvo
següents: 

• Estudiar els sisteme
sèrie de característiq

• Especificar mitjanç
poder desenvolupa
Informàtica 

• Dissenyar el sistema
els requisits del obje

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio
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ucció 

docents, és de rellevant importància conèixer l'
coneixement permet al professorat comprova

 esperada o no, i per tant prendre les mesure
l'ensenyament. La millora es pot aconseguir emp
en un estat emocional més favorable que al
robar ferramentes rellevants que permeten arri
ó docent des d’un punt de vista emocional.  

ó de dispositius mòbils a les aules és un fet, enca
niència o no del seu ús. A més a més, la gran ma
a les xarxes socials més rellevants, on co

en oportuns. Poder utilitzar els dispositius mò
 us acadèmic, on l'objectiu es millorar la docènc
orar, si es considera convenient, eixes tecnolog

questa idea, en aquest projecte es desenvolupa
e facilitar a l'alumnat l'enviament de dades 
uestes dades s'extrauran posteriorment de la
na BD. A partir dels dades emmagatzemats

des a través d'una web. 

ipal del projecte és: desenvolupar un sistema q
mps real el seu estat emocional en el desenvo
oder analitzar aquestes dades i proporcionar
desenvolupant la seua docència.  Aquest siste
s per tal de millorar l'aprenentatge de l'alumn

cional amb les metodologies emprades. Com a 
a, s'utilitzaran xarxes socials i sistemes de 

volupa a través d'una sèrie de objectius especí

mes que desenvolupen solucions similars per 
stiques generals que faciliten l'especificació del
nçant l'ús d'estàndards, els requisits del sist
par el mateix, des d’un punt de vista de 

ma utilitzant estàndards a l'ús, de forma que c
bjectiu anterior. 
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r l'estat emocional 
ovar si la sessió es 
res corresponents 
 emprant aquelles 
 altre. Tot i això, 
rribar a saber com 

ncara que hi ha un 
n majoria de joves, 

comparteixen els 
mòbils i les xarxes 
ència seria de gran 
logies a l’aula. 

parà una aplicació 
s emocionals a la 

e la xarxa social i 
mats, els professors  

ma que permeta als 
volupament d'una 
nar informació al 
stema permetrà al 
mne a partir de la 

m a tecnologia per a 
de anàlisis de les 

ecífics, que són els 

er a obtindre una 
el sistema. 

sistema per a així 
e la  Enginyeria 

e cobreixquen tots 
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• Implementar el diss
inicials s’han compli

1.3. Descripció del do

El present document està 
concretant el desenvolupame
continuació. 

Capítol 2: Entorn de desenv

Un dels primers passos a l'h
és fer un estudi i una anà
permet valorar la situació 
tindre el nostre sistema. Aq
En el qual es comença per mo
fa un anàlisi dels sisteme
característiques que es cons

Capítol 3: Especificació de r

Per tal de determinar am
requisits de manera for
característiques determina
funcionalitat que tindrà el
funcionals que tindrà el nos

Capítol 4: Disseny 

Abans d'implementar el s
primerament es parla de l
Posteriorment es separa pe
detalla el disseny per a ca
presentació, diagrames en
finalment diagrames de seq
Tot aquest disseny es basa e

Capítol 5: Implementació  

Arribats a aquest punt s'im
anterior. Per detallar de ma
del projecte, se separarà l'e
Es mostren captures de pa
anterior. També es ressalten
a més, s'especifica la tecnol
es descriuen les proves reali
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isseny a realitzar i avaluar-lo per a comprovar q
plit.  

document 

 estructurat en 6 capítols amb la intenció d'
pament del sistema. El contingut dels capítols

envolupament 

 l'hora de desenvolupar un projecte d'aquestes 
anàlisi sobre els sistemes similars existents a
ió del mercat, els punts forts i les característi
 Aquests aspectes són els que s'arreplegaran en
r mostrar els sistemes similars al del projecte. A
mes mostrats que donarà lloc a una recap

onsideren importants per al sistema. 

e requisits 

amb major formalitat el sistema, es fa una e
formal, utilitzant l'estàndard IEE 830. A 
inades en el capítol anterior es podrà 
 el sistema. Una vegada determinats els dif

nostre sistema, es pot dur a terme el seu disseny

l sistema, cal fer un disseny del mateix. Pe
e la inspiració i es mostra un diagrama conc
per capes, seguint la clàssica arquitectura de le
 cada una. S'utilitzen mockups per a especif
entitat-relació per tal d'especificar la capa d
seqüència per tal de mostrar la funcionalitat a la
a en els requisits funcionals especificats en el c

 

s'implementa el sistema basant-se en el diss
 manera precisa tots els aspectes referents a la
 l'explicació, utilitzant un apartat per a cada p
 pantalla reals, per tal de validar el disseny f

en les línies de codi que es consideren més imp
nologia que deurà instal·lar cada usuari del sist
ealitzades per a validar el sistema. 
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ar que els requisits 

 d'anar detallant i 
ols s'especificarà a 

es característiques 
s actualment. Açò 
ístiques que ha de 
 en aquest capítol. 
e. A continuació es 
capitulació de les 

a especificació de 
A partir de les 
 determinar la 

diferents requisits 
eny 

Per a abordar-lo, 
nceptual complet. 

e les 3 capes, on es  
cificar la capa de 
 de persistència i 
a la capa de lògica. 
l capítol anterior. 

isseny del capítol 
 la implementació 

a part del sistema. 
y fet en el capítol 
 importants. A més 
istema. Finalment 
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Capítol 6: Conclusions 

Per tal d'acabar amb el doc
dificultats trobades a l'ho
aportacions fetes com a co
accions que es podrien dese
final. 
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document s'extrauran les conclusions, on es d
l'hora de desenvolupar el sistema. També 
 conseqüència del desenvolupament del mate
esenvolupar en un futur, deixant les referèncie

 

cions entre usuaris 

arles Torró Segura 

determinaran les 
é es detallen les 

mateix, així com les 
cies per a l'apartat 
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2. Entorn d
2.1. Introducció 

Twitter és una xarxa socia
nombre d'usuaris amb rol
necessitat d'utilitzar ferrame
generar contingut de qualita

Actualment trobem una g
tasques, podent mostrar la
realitzar diferents tipus d'a
paràmetres que s'estudien
genèrica els perfils de Twit
servir, o bé de la resta d'us
ferramentes que realitzen a
sentiments o fins i tot d'esta

És important destacar que 
són aplicacions web. A més
que més s'adequa a les seue

En aquest capítol, es durà a
i seran provats. D'aquesta 
major fonamentació. Un
característiques que tindr
tecnologia s'utilitzarà per a 

2.2. Sistemes similars

Com que l'aplicació a desen
també analitza els estats d
tipus de sistemes. Se cen
d'usuaris que els fan serv
d'aquest tipus i molts d'ells 

2.2.1. Twitter Analyti

Aquesta ferramenta és la
s'encarreguen de fer una a
Twitter. Mostra una gran qu
accedir a aquesta eina, nomé

Recentment la web de Twi
canvis respecte a la versió a

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 

 de desenvolupamen

cial molt extensa arreu del món, és per això 
rols clarament diferenciats. Molts d'aquests u
amentes que els ajuden a gestionar el seu pe
litat, o veure l'impacte que té la informació a la

a gran quantitat de ferramentes que ens fac
 la mesura de productivitat, l'eficiència d'un c
d'anàlisis. Aquestes anàlisis poden variar mol

ien. D'una banda hi ha ferramentes que anal
witter mostrant informació bé dels propis usu
'usuaris de la xarxa social. D'una altra banda

n anàlisis més concretes com bé puguen ser p
stats d'ànim. 

ue la gran majoria de sistemes de gestió i anà
més, també és important  per als usuaris utilitza

ues necessitats. 

a terme  una recerca d'aquest tipus de sisteme
sta manera es podrà realitzar una anàlisi dels
Una vegada feta l'anàlisi, es podran d
drà el nostre sistema i establir d'aquesta 

r a la seua implementació.  

rs 

senvolupar és una aplicació d'anàlisi de dades
s d'ànim, en aquest apartat es realitzarà un  
entrarà en els més rellevants pel que respe
rvir, ja que actualment hi ha un gran nomb
lls presenten funcionalitats semblants.  

ytics 

 la més coneguda i la més utilitzada de 
a anàlisi i gestió dels usuaris de Twitter, ja qu
 quantitat d'informació i, a més, és completame

omés cal entrar en la pròpia web amb el corresp

witter Analytics ha sigut actualitzada i presen
ó anterior, tant en la interfície gràfica com en la

cions entre usuaris 

13 

ent 

xò que té un gran 
s usuaris tenen la 
perfil per a poder 
 la xarxa social. 

faciliten aquestes 
n compte i també 
olt en funció dels 

nalitzen de forma 
suaris que les fan 
da, trobem també 

r psicològiques, de 

anàlisis de Twitter 
itzar la ferramenta 

mes, es descriuran 
els mateixos amb 
 determinar les 
ta manera quina 

es i concretament 
n  estudi d'aquest 
specta al nombre 
mbre de sistemes 

de totes les que 
 que es pròpia de 
ment gratuïta. Per 

esponent usuari. 

senta una sèrie de 
 la informació que 
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mostra. Actualment conta d
distribuïda la informació.  

En la primera pestanya
d'estadístiques dels últims 2

S'aprecia a la Il·lustració 1
impressions dels mateixos,
casos es tracta de destacar 
perfils de Twitter. 

Il·l

També s'observa a la part i
tuït amb més mencions 
característiques es van actu

La segona pestanya mostra
repercussió que han tingu
corresponents als últims 28

Il·lustració

La informació de la Il·lustra
per l'usuari i el nombre d'
d'impressions orgàniques e
determinat tuit. 

A la part dreta trobem unes
l'impacte dels tuits on s'ana

                                                   
1https://analytics.twitter.com/
2https://analytics.twitter.com/

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 Carl

ta de quatre pestanyes a la barra superior en le
 

ya, anomenada home, s'observa una me
ms 28 dies en comparació als 28 dies previs. 

ó 1 que les estadístiques són referents al nomb
, les visites al perfil, les mencions i els seguid

ar l'evolució a millor o pitjor en aquests aspec

Il·lustració 1: Resum dels últims 28 dies1 

rt inferior d'aquesta pestanya, el tuit amb més
ns i el nou seguidor amb més seguidors.
ctualitzant cada 15 dies. 

tra l'activitat dels tuits i permet observar amb
gut en les dates que l'usuari elegeix. Inicialme
 28 dies. 

ció 2: Nombre de tuits i impressions orgàniques2 

stració 2 ve representada en funció del nombre
 d'impressions orgàniques de cada tuit, enten
s el nombre de vegades que qualsevol altre us

es gràfiques complementàries per tal de most
nalitzen diversos paràmetres. 

           
m/user/burxinador/home 
m/user/burxinador/tweets 

cions entre usuaris 

arles Torró Segura 

 les quals es troba 

mena de resum 

mbre de tuits, les 
uidors. En tots els 
ectes referents als 

 

més impressions, el 
rs. Aquestes tres 

mb una gràfica la 
alment mostra les 

 

 

bre de tuits escrits 
tenent pel nombre 

usuari ha vist un 

mostrar gràficament 
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Il·lustració 3: (Dalt a baix i d

La informació mostrada en
que el de la Il·lustració 2. 

La tercera pestanya és la r
respecta als seguidors que 
dels visitants d'un compte i 

L'última pestanya se centr
Twitter. Aquest poden ser
damunt de cada esdevenime

2.2.2. Twitonomy 

Aquesta ferramenta permet
té un tuit. Per utilitzar-la, so
i contrasenya de Twitter. 

Aquesta pàgina web consta
funcionalitats. S'analitzaran
escapen dels propòsits d'aq
informació referent a l'usua
mur i els tuits que l'usua
detallada pròpia de l'usuar
història de tots els tuits des
possibilitat de canviar la q
gràfic de la història dels tui
4). 

                                                   
3 https://analytics.twitter.com
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 i d'esquerra a dreta) taxa d'interaccions, nº de cl
retuits, favorits i respostes 3 

 en aquestes cinc gràfiques avalua el mateix pe

a referent a l'audiència i mostra informació re
e té un compte. En aquest apartat podem con

e i el nombre de seguidors. 

ntra en mostrar els esdeveniments que tenen
ser filtrats per data, tipus i localització per 
iment es pot obtindre informació més concreta 

met conéixer la repercussió, la difusió i el conti
, sols caldrà accedir al seu lloc web i identificar

sta d’una distribució en pestanyes en la qual tr
ran únicament les quatre primeres, descartant 
d'aquest treball. La primera pestanya genera 
suari que s’ha identificat en la web. També per
suari ha anat fent. La pestanya profile mos
uari i l’activitat que ha registrat en l'últim mé
des de l'obertura del compte fins a l'actualitat.
a quantia del paràmetre temporal. A la part d
 tuits des de l'obertura del compte fins a l'actua

           
om/user/burxinador/tweets 

cions entre usuaris 
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e clics en enllaços, 

 període de temps 

 rellevant pel que 
conéixer el gènere 

nen rellevància en 
er països. Polsant 

a del mateix.  

ntingut visual que 
car-se amb l'usuari 

trobem diferents 
nt les altres ja que 

ra un resum de la 
permet observar el 
mostra informació 

m més, així com la 
at. També dóna la 
t dreta trobem un 
tualitat (I·lustració 
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Il·lustració 4: Estadís

També s'observen gràfiqu
interacció tenen pel que res
5). 

Il·lustració 5: (Esquerra a dr
mencionats, usu

La tercera pestanya és la r
totes les dades dels retuits, 
i gràfiques. La pestanya sea

quantitat d'informació a pa
té amb gràfiques que most
dies). També mostra els 
localització geogràfica de to
mostrant-se sobre un mapa

És important ressaltar qu
informació referent a altre
manera que es pot obtind
Twitter. 

Per finalitzar, es destaca 
utilització de la qual supos

                                                   
4 5  http://www.twitonomy.com
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dístiques del perfil (esquerra) i historia dels tuits

ques que mostren un rànquing amb els u
 respecta a retuits, mencions, respostes i etique

 dreta i de dalt a baix) Usuaris als que s'ha fet més
suaris amb més respostes, etiquetes més utilitzad

a referent als tuits i mencions. En aquesta pa
ts, mencions i favorits, les quals es mostren en 
search serà l'última a analitzar. Aquesta ens mo

 partir d’una determinada etiqueta. Permet veu
ostren el nombre de tuits realitzats en funció
ls usuaris més actius, els llenguatges més 
e tots els tuits que es realitzen sota eixa determi
pa mundial. 

que Twitonomy ofereix la possibilitat de p
tres usuaris de Twitter que no tinguen el comp
indre informació rellevant d'una gran part d

ca també que aquesta eina ofereix una vers
posa un cost econòmic en funció del temps q

           
com/profile.php 

cions entre usuaris 

arles Torró Segura 

 

its (dreta)4 

 usuaris que més 
quetes (Il·lustració 

 

és retuits, usuaris 
zades 5 

part s'arrepleguen 
en diferents taules 
s mostra una gran 
eure l'impacte que 
ció del temps (en 
s utilitzats i una 

erminada etiqueta, 

e poder analitzar 
ompte protegit, de 
rt dels usuaris de 

ersió prèmium la 
s que es vulga fer 
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servir. La versió prèmium 
anàlisis en funció de les etiq

2.2.3. Twitter Counte

És una ferramenta per a ve
la aplicació web i iniciar la
web, s'observa una pàgina
Polsant es mostren les dist
Counter.  

Entre les diferents funciona
del propi compte amb el qu
seguidors i usuaris als qual
referents al nombre de segu

Il·lustració 6: Es

És important dir que aques
tuits es generen per defecte
la possibilitat de modificar 
a analitzar. 

D'altra banda Twitter Coun
els comptes de Twitter que 
més persones i els que més
bé es pot mostrar un top 10

En l'apartat audience, es po
segueixen i els que t'han de
amb altres usuaris. 

De la part corresponent als
una anàlisi del perfil per a

                                                   
6 http://twittercounter.com/p
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 mostra funcionalitats extra com per exemple
etiquetes desitjades. 

ter 

 veure gràfiques dels seguidors. Primerament, 
r la sessió amb l’usuari i contrasenya de Twitt
ina principal, amb un botó desplegable a la 
distintes pestanyes amb les funcionalitats que

nalitats, es destaquen, en primer lloc, les dades
 qual s'ha accedit. D'aquest s'obtenen xifres pe
uals se segueix. També es mostren gràfiques am
eguidors i tuits que l'usuari registrat realitza (Il·

 Estadístiques de tuits (esquerra) i seguidors (dre

uestes gràfiques amb les estadístiques referents
cte considerant les dades de l'últim mes, però 
ar el marge temporal sobre el qual es desitja ex

ounter ofereix la possibilitat d'obtindre llistes s
ue més seguidors tenen, els comptes d'usuaris 

més tuits generen. Aquestes llistes es poden filt
100 mundial.  

s poden extraure gràfiques en funció dels segui
 deixat de seguir. Açò permet realitzar gràfique

 als serveis es destaca el Profile Cheker, que p
r a trobar els punts febles i proporciona reco

           
/pages/you 

cions entre usuaris 
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mple poder realitzar 

 caldrà accedir a 
itter. Dintre de la 
la barra superior. 
ue ofereix Twitter 

des que s'extrauen 
 pel que respecta a 
 amb estadístiques 

l·lustració 6). 

 

dreta)6 

nts als seguidors i 
rò el servei ofereix 
 extraure les dades 

es sobre quins són 
is que segueixen a 
filtrar per països o 

guidors, els que et 
ques comparatives 

e permet realitzar 
ecomanacions per 
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millorar. També permet rea
del compte. Posseeix una ve

2.2.4. TweetStats 

És un lloc web per visualitz
servir aquest sistema. En la
analitzar sense iniciar sessi
forma de gràfiques. Una ve
informació, es mostra una 
anomenada TweetStats. Aq
que s'ha ingressat. 

En primer lloc, trobem un g
que l'usuari es va donar d'a
pretén reflectir l'evolució 
informació dels propis tuits
tuits fets pel propi usuari, re

Il·lustrac

A la part inferior d'aques
(Il·lustració 8), també arre
que va obrir el compte fins
els diferents dies de la setma
hores en les que s'han escrit

                                                   
7 http://www.tweetstats.com/
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 realitzar gràfiques per a observar el seguiment
 versió de pagament per poder obtindre més da

litzar patrons de comportament. S'accedirà a 
 la pàgina principal s'introduirà el nom d'usua

ssió amb cap compte de Twitter. Mostra divers
 vegada ingressat el nom d'usuari sobre el que
na pagina que conté dues pestanyes. Es descri
Aquesta mostra diverses gràfiques amb informa

n gràfic de barres que mostra el nombre de tui
 d'alta en Twitter fins l'actualitat (Il·lustració 7
ió de l'activitat de l'usuari. Polsant sobre c

s del mes en qüestió. La informació mostrada
i, retuits i respostes. 

ració 7: Respostes (esquerra) i retuits (dreta)7 

esta pestanya s'observen cinc gràfics més. E
rrepleguen informació de tots els tuits que ha
ins l'actualitat. El primer gràfic separa tots els
etmana, mentre que el segon mostra els tuits e
crit. 

           
m/ 

cions entre usuaris 

arles Torró Segura 

ment del creixement 
 dades. 

 a la web per a fer 
uari que es desitja 
ersa informació en 
ue es vol obtindre 

scriurà la primera, 
rmació de l'usuari 

 tuits realitzats des 
ó 7). Aquest gràfic 
 cada mes s'obté 

ada és la referent a 

 

. Els dos primers 
ha fet l'usuari des 
els tuits escrits en 
ts en funció de les 
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Il·lustració 8: M

Un altre gràfic mostra quin
Android, IOs...). Els dos últ
rebut juntament amb el nom

2.2.5. Sentiment1409 

És un sistema d'anàlisi de
caldrà accedir al seu lloc w
desitja analitzar. 

Il

Com s'observa a la Il·lustra
l'idioma per a poder comen
de gràfiques que mostren e
positius o negatius. 

                                                   
8 http://www.tweetstats.com/
9 http://www.sentiment140.co
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 Mitja de tuits per dies (esquerra) i per hores (dre

uina interfície s'ha utilitzat per publicar els tu
últims mostren els 10 usuaris que més respos

nombre de les mateixes. 

 

 de la polaritat dels tuits en Twitter. Per util
c web, iniciar sessió i buscar l'esdeveniment o

Il·lustració 9: Recerca a sentiment140 

stració 9, simplement hi ha que introduir el te
mençar la recerca. Una vegada realitzada, s'obs
n estadístiques sobre la quantitat de persones q

           
m/ 
.com/ 

cions entre usuaris 
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dreta)8 

s tuits (client web, 
ostes i retuits han 

utilitzar-lo, només 
t o l'usuari que es 

 

l text i seleccionar 
observen un parell 
es que envien tuits 
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Il·lustració 10: Senti

Aquestes gràfiques tracten 
forma global. La gràfica de
colorejant amb verd els pos
barres amb el número tota
colors per a determinar la p
mostren els tuits referents
representen un sentiment p

Il·

S'observa a la Il·lustració 11
és positiu i el segon neutre

l'utilitza valorar els resul
tuit és correcte o no. 

2.2.6. Sentiment Viz12

Aquest sistema realitza una
presenten. No necessita ini
introduir la paraula a busc
diverses gràfiques. Aqueste
destacaran les més rellevan
de colors els diferents tuits.
verd positiu. 

                                                   
 
10 11 http://www.sentiment140
12 https://www.csc.ncsu.edu/f
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ntiment amb percentatge (esquerra) i recompte (

en de reflectir la polaritat dels tuits de la recer
 de l'esquerra, mostra la polaritat dels tuits p
positius i en roig els negatius. La de la dreta é
otal dels sentiments positius i negatius i utilit
la polaritat dels tuits. A la part inferior d'aques
nts a la recerca realitzada, mostrant en colo
t positiu, en roig els negatius i amb color blanc 

Il·lustració 11: Resultats de la recerca 11 

 11 una xicoteta mostra d'una recerca, en la qu
tre. A més a més, aquest sistema permet 

sultats obtinguts, considerant si el sentime

12 

na classificació dels tuits en base a la càrrega s
 iniciar sessió amb Twitter. Accedint al lloc we
uscar i la ferramenta s'encarrega de mostrar la
estes gràfiques estan distribuïdes en diferent
vants. La primera pestanya s'encarrega de mos
ts. Els colors indiquen els sentiments, sent el b

           

40.com/search 
u/faculty/healey/tweet_viz/tweet_app/ 

cions entre usuaris 

arles Torró Segura 

 

(dreta)10 

cerca realitzada de 
per percentatges 
és una gràfica de 

tilitza els mateixos 
uestes gràfiques es 
olor verd els que 
nc els neutres. 

 

 qual el primer tuit 
et a l'usuari que 

iment assignat al 

a sentimental que 
web només caldrà 
r la informació en 
nts pestanyes. Es 

mostrar amb punts 
el blau negatiu  i el 
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I

Aquests tuits estan disposa
els quals es valora la càrreg
per temes semblants. A la p
diferents tuits. A l'esquerra
Timeline, mostra els tuits
publicats en diferents mome
superior de la taula, i els tui

Il·lustració 13

A la pestanya Map, trobem 
corresponents a la recerca.
de representar el sentimen
activada. La pestanya Afini

en forma de graf, agrupant-
els tuits per mostrar la seva

 
                                                   
13 https://www.csc.ncsu.edu/f
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Il·lustració 12: Sentiments dels tuits 

sats en dos eixos que representen els diferents
rega sentimental dels tuits. La pestanya topic

a part dreta d'aquest gràfic es mostra el tema q
rra es mostren el tuits independents. La pesta
its en un gràfic de barres per mostrar el n

moments. Els tuits agradables es mostren en
 tuits desagradables es mostren en blau a la part

13: Ordenació temporal i sentimental dels tuits 

em un mapa mundial en el qual es mostren am
ca. Els tuits també es mostraran amb l'escala d
ent. Només es mostraran els tuits que tingue

finity mostra els tuits freqüents, les persones, 
-les per afinitat. Finalment, a la pestanya Twe

a data, l'autor, el valor i el text del tuit. 

 

           
u/faculty/healey/tweet_viz/tweet_app/ 
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nts adjectius, amb 
ic agrupa els tuits 

ma que relaciona els 
stanya anomenada 
l nombre de tuits 
en verd a la part 
art inferior. 

 

 13 

mb punts els tuits 
de colors per tal 

uen la localització 
s, etiquetes i URL 
weets s'enumeren 
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2.3. Anàlisi 

Després d'estudiar i descr
analitzar informació de Twi
dos tipus d'anàlisis,  una qu
utilització de taules que valo

Pel que respecta a l'anàlisi 
amb objectivitat, deixant 
representarem en forma de 

Posteriorment es realitzà l'a
sistemes donant l'opinió de
informació  s'arreplegarà la

2.3.1. Anàlisi quantita

Les característiques que es 
a les columnes de la taula 1 

• Sistema: Nom de la
• Preu: Determina si
• Extracció: Possibil
• Representació: Fo
• Gestió: Únicament
• Autenticació: Nec

utilitzar el sistema. 
• Informació: Extra

informació també d'
 

Sistema Preu 
Analytics Gratuït 
Tweetonomy Prèmium 
TwitterCounter Prèmium 
TweetStats Gratuït 
Sentiment140 Gratuït 
Sentiment Viz Gratuït 

2.3.2. Anàlisi qualitat

Les característiques que es 
les columnes de la taula 2 se

• Sistema: Nom de la
• Disseny: Aspecte i 

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 Carl

scriure els sistemes existents que s'encarregu
witter, es passarà a analitzar-los. Concretamen
ualitativa i altra quantitativa. Ambdues es fara

aloraran les característiques dels sistemes. 

isi quantitativa, s'analitzaran les característiqu
nt de banda els judicis de valor. Aquesta
 de taula (Taula 1). 

 l'anàlisi qualitativa en la qual es valoraran sub
 dels mateixos. Per a aquesta anàlisi, com en el
la Taula 2. 

itativa 

es consideraran per a l'anàlisi quantitativa i que
a 1 seran: 

e la ferramenta. 
 si el sistema és gratuït o té una versió prèmium

ibilitat de descarregar les dades obtingudes. 
: Forma de representar de la informació. 
nt gestiona la xarxa social Twitter o bé gestiona

Necessitat de vincular l'aplicació amb Twitte
 

trau informació pròpia de l'usuari que la fa 
 d'altres. 

Extracció Representació Gestió Autenti
No Gràfiques Twitter Si
Si Gràfiques Twitter Si
Si Gràfiques Twitter Si
No Gràfiques Twitter No
No Text Twitter Si
No Gràfiques Twitter No

Taula  1: Anàlisi quantitativa 

ativa 

es consideraran per a l'anàlisi qualitativa i que
2 seran: 

e la ferramenta. 
e i estètica del sistema. 

cions entre usuaris 

arles Torró Segura 

eguen d'extraure i 
ment es realitzaran 
faran mitjançant la 

ques dels sistemes 
sta informació la 

subjectivament els 
 el cas anterior, la 

que correspondran 

mium. 

ona també altres. 
itter per a poder 

fa servir o mostra 

nticació Informació 
Si Propi 
Si Altres 
Si Altres 
No Altres 
Si Altres 
No Altres 

ue correspondrà a 
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• Facilitat d'us: Esfo
• Aprenentatge: Co
• Contingut: Adequa
• Visualització: Ade

Per a atribuir valors a aques

Sistema Disseny
Analytics 3 
Tweetonomy 5 
TwitterCounter 4 
TweetStats 2 
Sentiment140 3 
Sentiment Viz 3 

Per a visualitzar millor l'a
diagrama de Kiviat en el qu
manera sobreposada. El dia
característiques analitzades
el pentàgon representen els
a la taula. 

I

Després de fer aquesta anà
que respecta a disseny, vis
una complexitat d'utilitzaci
De la mateixa manera, inv
d'aprenentatge menor most

                                                   
14 Elaboració pròpia amb Exce

Contingut

Visualització

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 

sforç que suposa usar la ferramenta. 
Corba d’aprenentatge del sistema. 
quació del contingut del sistema. 
dequació de la representació de la informació. 

uestes característiques s'utilitza una escala Like

5 MOLT ADEQUAT 
4 ADEQUAT 
3 NORMAL 
2 MENYS ADEQUAT 
1 GENS ADEQUAT 

 

ny Facilitat d'us Aprenentatge Contingut 
3 4 1 
2 2 4 
2 2 3 
5 5 2 
5 5 3 
3 3 4 

Taula  2: Anàlisi qualitativa 

 l'anàlisi qualitativa realitzada, a continuació
 qual es pot observar la valoració feta als difere
 diagrama forma un pentàgon on els eixos repr
des i valorades en la Taula 2.  Els diferents colo
 els sistemes analitzats, tallant els eixos amb els

Il·lustració 14: Diagrama de Kiviat14 

nàlisi subjectiva es pot dir que els sistemes mé
visualització de les dades i contingut són siste
ació major i una corba d'aprenentatge més gr
inversament, els sistemes amb més facilitat d
ostren generalment un contingut de dades men

           
cel 2007 

0
1
2
3
4
5
Disseny

Facilitat d'us

Aprenentatge

ANAL

TWEE

TWITT

TWEE

SENTI

SENTI

cions entre usuaris 
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ikert: 

Visualització 
3 
3 
5 
2 
2 
2 

ció es mostra un 
erents sistemes de 

epresenten les cinc  
olors que recorren 

s valors atribuïts 

 

 més complets pel 
istemes que tenen 
 gran que la resta. 
t d'ús i una corba 

menor. 

ALYTICS

EETONOMY

ITTERCOUNTER

EETSTATS

TIMENT140

TIMENT VIZ
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2.4. Síntesi 

Una vegada s'han analitzat 
característiques serien les mé
Aquesta taula tindrà dues co

• Característica: No
per diferenciar cada

• Descripció: Es des

CARACTERÍSTICA DESC
CA01 La xa

resul
CA02 El sis

l'usu
llarg 

CA03 Un p
tuits 
l'API

CA04 Les d
corre
la BD

CA05 Per a
obtin

CA06 L'apl
que f

T

2.5. Tecnologia a utili

A l'hora de plantejar la imp
considerar és sobre quin sis
SO varia molt en funció de 
actualment gira al voltant 
aquest SO, ja que ens perme

En la part que respecta 
programa que permetrà e
obtindrem les dades, les q
programa s'implementarà e

La BD a dissenyar serà no 
extraure una gran quantita
temps de resposta menor. C
a grafs. 

Finalment, per a desenvolu
Python.  

 

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 Carl

at els diferents sistemes similars, es procedirà a
s més desitjables per al nostre, representades a 
s columnes el significat de les quals serà el segü

 Nomenclatura de la característica, s'utilitzarà e
dascuna de les característiques a definir. 

descriurà la característica en qüestió. 

ESCRIPCIÓ 
 xarxa social sobre la qual es va a treballar i es van a
sultats serà únicament Twitter. 
 sistema comptarà d'una aplicació mòbil Android, qu
suari enviar diversos tuits en funció dels seus estats
rg de les classes.   

n programa actuarà com a servidor, encarregant-se d
its realitzats a traves de l'aplicació mòbil Android,  c
PI de Twitter.   
s dades extretes seran emmagatzemades en una BD
rresponent estructura que es dissenyarà per al sistem

D serà no relacional. 
r a la visualització de les dades s'utilitzarà una aplic
tindrà les dades de la BD  implementada per al siste

aplicació web mostrarà els resultats mitjançant dive
e facilitaran la seua visualització. 
Taula  3: Característiques del sistema 

ilitzar 

mplementació d'una aplicació mòbil, un dels pri
 sistema operatiu (SO) funcionarà. La quota de
de països, però a Espanya la utilització de disp
nt del 90%. Per aquesta raó s'implementarà u
rmetrà una major utilització per part dels usuar

a al servidor, com bé s'ha dit anteriorment
establir una connexió amb l'API de Twitte

s quals s'emmagatzemaran en la base de dade
à en Python. 

o relacional. Aquesta elecció s'ha fet principal
itat de dades de la xarxa social i poder accedir
r. Concretament, s'utilitzarà Neo4j, un tipus de

olupar l'aplicació web, s'utilitzarà Django, un fr

cions entre usuaris 

arles Torró Segura 

à a establir quines 
s a la Taula 3. 
güent: 

à el codi CAXX 

n a extraure 

, que permetrà a 
ats emocionals al 

se d'extraure els 
,  connectant-se  a 

BD en la 
stema. A més a més, 

licació web que 
istema. 
verses gràfiques 

primers aspectes a 
 de mercat de cada 
ispositius Android 
à una aplicació en 
aris. 

ment, s'escriurà un 
tter sobre la qual 
ades (BD). Aquest 

palment per poder 
dir a elles amb un 
 de BD orientades 

framework per a 
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2.6. Conclusió 

En aquest capítol, s'ha estu
de dades de Twitter. En pri
provats per a poder ser 
realitzat una anàlisi dels sis
forma quantitativa i qualita

Després de realitzar totes a
sistemes són aplicacions we
que pretenen representar. A
sistemes representen la inf
l'hora d'interpretar-les. És 
d'una versió de pagament a
d'ampliar els serveis que ofe

Una vegada analitzats els
sistema. I, finalment, s'ha 
desenvolupament del nostre

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 

studiat una mostra dels diferents sistemes d'ex
 primer lloc, s'han descrit aquests sistemes i to
er analitzats posteriorment amb major fona
 sistemes a partir de les seues característiques,
litativa, recollint tota la informació en taules. 

s aquestes anàlisis, es pot afirmar que majorità
 web que obtenen dades de Twitter en funció d
r. A més a més, també s'observa que la gran ma
informació extreta amb gràfiques per a una ma
És destacable també, que molts d'aquests sis
t amb la qual es pretén obtindre beneficis eco

 ofereix el sistema. 

els sistemes, s'han establert les característiq
ha determinat quina va a ser la tecnologia a
stre treball optant per Android, Python i Neo4j

cions entre usuaris 
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'extracció i anàlisi 
tots ells han sigut 
namentació. S'ha 
es, valorant-les de 

itàriament tots els 
ió de la informació 
 majoria d'aquests 
a major claredat a 
sistemes compten 
econòmics a canvi 

stiques del nostre 
a utilitzar per al 

4j.  
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3. Especific
3.1. Introducció 

Una vegada realitzat l'estud
característiques i la tecnol
formal del sistema, utilitz
requisitos de software”. 

3.1.1. Propòsit 

Amb l'especificació de requ
del sistema que es va a dese
les persones involucrades,
corresponents acrònims. En
deixant per a la part final el

3.1.2. Abast 

S'ha anomenat al sistema F

Feliçòmetre, és un sistema
sobre els estats d'ànim dels
que els alumnes publiquen.

3.1.3. Personal involu

En aquest apartat es de
desenvolupament del proje
amb taules. Les diferents fil

• Nom: Nom de la pe
• Rol: Paper que dese
• Categoria Profess
• Responsabilitats
• Informació del co
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ficació de requisits 

tudi dels sistemes similars i l'anàlisi dels mateix
nologia que utilitzarà el nostre, es procedirà 
litzant per a això l'estàndard IEEE 830 “Es

quisits es pretén determinar de manera comple
esenvolupar. En la part de la introducció, es pa
es, es definiran les paraules rellevants i es

. En la segona part, es farà una descripció gener
l els detalls dels requisits. 

Feliçòmetre. 

ma d'anàlisi, que tracta d'obtindre observacion
els alumnes a les classes. Aquesta anàlisi es fa e
en. 

lucrat 

determinaran les persones responsables imp
ojecte. Per a una major claredat, la informació 
 files tenen els següents significats:  

 persona involucrada amb el projecte. 
esenvolupa dintre del projecte. 
essional: Quin càrrec ocupa o quina titulació p
ts: Que s'encarregarà de fer. 

l contacte: Correu o manera de contactar amb 

cions entre usuaris 

arles Torró Segura 

 

teixos, establint les 
rà a una definició 
Especificación de 

mpleta la descripció 
 parlarà de l'abast, 

 es mostraran els 
neral del producte, 

ions estadístiques 
fa en base als tuits 

implicades en el 
ció es representarà 

ó posseeix. 

b la persona. 
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Nom 

Rol 

Categoria professional 

Responsabilitats 

Informació del contacte

Ta

Nom 

Rol 

Categoria professional 

Responsabilitats 

Informació del contacte

Ta

Nom 

Rol 

Categoria professional 

Responsabilitats 

Informació del contacte

Taul

Nom 

Rol 

Categoria professional 

Responsabilitats 

Informació del contacte

Ta
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Carles Torró Segura 

Desenvolupar el Feliçòmetre 

 Estudiant 

Desenvolupar el producte 

cte cartorse@etsinf.upv.es 

Taula  4: Membre Carles Torró Segura 

Jose Luis Poza Luján 

Supervisor 

 Professor Contractat Doctor 

Supervisar el projecte 

cte jopolu@disca.upv.es 

Taula  5: Membre Jose Luis Poza Luján 

Miguel Rebollo Pedruelo 

Supervisor 

 Professor Titular de la Universitat 

Supervisar el projecte 

cte mrebollo@upv.es 

aula  6: Membre Miguel Rebollo Pedruelo 

Ángeles Calduch Losa 

Supervisor 

 Professora  col·laboradora 

Supervisar el projecte 

cte mcalduch@eio.upv.es 

Taula  7: Membre Ángeles Calduch Losa 

cions entre usuaris 

27 
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Nom 

Rol 

Categoria professional 

Responsabilitats 

Informació del contacte

3.1.4. Definicions, acr

Per tal d'aclarir els concepte
amb les definicions, acrònims

Definicions: 

• Sistema: Tot el des
• Tuit: Fa referència a

d'extensió de 140 ca
• Perfil: Part del com
• Etiqueta: Forma d'

facilitant així la seua
creació (hashtag en 

• Usuari de Twitter
• Nom d'usuari: No

qual s'identificarà. 
• Menció: Tuit amb 

signe "@"junt al nom 
• Retuit: Tornar a pu

seua expansió (retw

• Favorit: Tuit que u
en anglés). 

• Mur: Pàgina on es m
(timeLine en anglés)

Acrònims: 

• BD: Farà referència
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Alumnes d'Estadística (Grup A,B i H) 

Alumnes 

 Estudiants 

Testers 

cte A través de Ángeles  Calduch Losa (profe
d'estadística) 

Taula  8: Membre Alumnes 

crònims i abreviatures 

ptes rellevants i concrets d'aquest treball, s'efec
nims i abreviatures amb el seu significat.  

desenvolupament del projecte anomenat "Feliçò
ia a una publicació a la xarxa social Twitter, té 
 caràcters (tweet en anglés). 
ompte de Twitter que és pública. 
 d'etiquetar el tuits que tracten sobre temes esp

eua recerca a la xarxa social.  S'utilitza el símbol
en anglés). 
ter: Persona registrada a la xarxa social. 
Nom que tria la persona registrada a la xarxa so

 
b el que s'inclou el nom d'un usuari de Twitter,

nom d'usuari per a efectuar-se (mention en angl
 publicar un tuit d'algun usuari de Twitter, amp
tweet en anglés). 
e un usuari marca, ja que considera d'especial in

es mostren tots els tuits dels usuaris als quals se
s). 

cia a la base de dades del nostres sistema. 

cions entre usuaris 

arles Torró Segura 

ofessora 

fectuarà una llista 

liçòmetre". 
 un límit 

específics, 
bol # per la seua 

 social i amb el 

er, s'utilitza el 
nglés). 
mpliant així la 

l interès (favorite 

se segueix 
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3.2. Descripció Genera

3.2.1. Perspectiva del

El sistema a desenvolupar 
projecte col·lectiu. Està des
l'apartat 3.1.3., per tant, 
present document. 

3.2.2. Funcionalitat d

Per tal de mostrar quines s
de detall, es mostrarà un di
quins usuaris intervindran
detall en el següent aparta
desenvoluparan cadascun d

ALUMNE

ADMIN

PROFESSORS

Per tractar de concretar el
s'utilitzarà una taula, les col

• Cas d'ús: Fa refer
CUxx. 

• Descripció: Es des

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 

eral 

el producte 

ar és un producte independent, és a dir, no for
desenvolupat integrament pel personal descrit 

 la descripció completa del mateix vindrà 

 del producte 

s són les funcionalitats del  sistema sense entra
 diagrama de casos d'ús. Açò permetrà observa
an en el sistema (els quals seran descrits am

artat). D'una altra banda permetrà observar 
n d'ells. 

CU01: INTERACCIÓ AMB L'APLICA

CU02: EXTRACCIÓ I 

EMMAGATZEMAMENT DE TUI

CU03: VISUALITZAR ELS RESULT

Il·lustració 15: Casos d'ús 

 el significat dels casos d'ús descrits en el la
 columnes de la qual tindran el següent significa

ferència al cas d'ús en qüestió, s'utilitzarà la

descriurà el cas d'ús concret. 

cions entre usuaris 
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 forma part de cap 
rit en les taules de 
rà detallada en el 

trar en gran nivell 
var per una banda 

amb més nivell de 
ar les accions que 

PLICACIÓ

 TUITS

ULTATS

 

la Il·lustració 15, 
ficat: 

à la nomenclatura 
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• Referència: Dete
característiques han

Cas d'Ús Descripció 
CU01 L'alumne intera

es desenvolupar
CU02 L'administrador

s'encarregarà d'e
alumnes. A més 
BD. 

CU03 Els professors u
a visualitzar les 

3.2.3. Característique

En el sistema a desenvolup
es pot observar en el d
l'administrador, els alumne

S'arreplegarà la informació
de les quals tenen el següen

• Tipus d'usuari: Us
• Activitats: Paper a

Tipus d'usuari

Activitats 

Tipus d'usuari

Activitats 

Tipus d'usuari

Activitats 

La senzillesa de les interfíc
sense necessitat de tindre co
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eterminarà la característica de la qual p
an sigut descrites en  la Taula 3 

raccionarà amb l'aplicació mòbil Android que 
arà per a poder enviar tuits. 
or del sistema farà ús d'un programa que 

 d'extraure els tuits que han enviat els 
més a més, aquests tuits s'emmagatzemaran a la 

s utilitzaran l'aplicació web desenvolupada per  
es gràfiques amb els resultats obtinguts. 

Taula  9: Casos d'ús 

ues dels usuaris 

lupar, s'identificaran principalment tres tipus 
l diagrama de casos d'ús (Il·lustració 15
nes i els professors. 

ció dels tres usuaris identificats en les següents
ent significat: 

: Usuari que formarà part del sistema. 
r a desenvolupar dintre del sistema. 

ari Alumnes 

Publicar tuits 

Taula  10: Usuari Alumnes 

ari Professor 

Visualitzar Resultats 

Taula  11: Usuari Professors 

ari Administrador 

Configuració del sistema 

Taula  12: Usuari Administrador 

fícies permetrà els usuaris utilitzar el sistema d
e coneixements previs sobre sistemes similars. 

cions entre usuaris 

arles Torró Segura 

 prové. Aquestes 

Referència 
CA02 

 la 

CA03  
CA04 
CA05  

er  CA06 

us usuaris, com bé 
). Aquests són 

nts taules, les files 

ma de manera fàcil, 
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3.2.4. Restriccions 

El sistema té diferents re
dispositiu Android, bé es tra
l'aplicació desenvolupada p
Internet perquè els tuits es 
que l'API de Twitter només
limitació de 180 peticions i 

3.2.5. Suposicions i de

Una dependència a conside
participació dels alumnes. 
nombre d'alumnes implicat
ja que amb una major parti
major nombre d'alumnes 
determinar de manera més 

3.2.6. Evolució previsi

Algunes de les possibles amp
continuació: 

• Poder seleccionar un
web. 

• Realitzar comparativ
assignatura per a ob

• Ampliar el sistema a
• Introduir un inici de

puguen accedir els p

3.3. Requisits específi

En aquest punt, s'arreplega
files de les quals tindran els

• Número de requi
qüestió, s'utilitzarà l

• Nom del requisit
• Tipus:Es distingirà
• Descripció: Explic
• Prioritat: Es distin
• Cas d'ús: Si el requ

 

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 

restriccions. Disposar d'un compte a Twitte
 tracte d'un mòbil o bé d'una tablet, on l'alumn
a per a publicar els tuits. És imprescindible

 es puguen emetre correctament. Finalment, s'h
més permet extraure les dades de l'última setma
s i cada petició permet extraure 150 tuits cada 1

 dependencies 

siderar és que per a l'obtenció dels resultats e
s. Sense participació el sistema no mostra nin
cats també pot influir en la veracitat de la mos
rticipació s'obtindria un resultat més represen
es publicant tuits s'obtenen més dades i, p

s certa l'estat emocional global de la classe. 

isible del sistema 

ampliacions del sistema podrien ser les que es d

r una data concreta perquè es mostren les dades

atives entre les gràfiques dels diferents grups d'
bservar com evolucionen i en què es diferenci
a altres facultats o escoles dintre de la UPV.  

i de sessió a la web per a limitar l'accés, de mane
ls professors. 

ífics 

garan els diferents requisits del sistema en forma
 els següents significats. 

uisits: Referència amb la qual s'identificarà al 
rà la nomenclatura RFxx. 
sit: Nom assignat al requisit. 
irà entre requisit d'interfícies, funcional o d'altr
licació del requisit. 
tingirà entre alta, mitja i baixa. 
quisit referència algun cas d'ús, aquest s'indica

cions entre usuaris 
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tter i també d'un 
mne puga instal·lar 
ble tindre accés a 
 s'ha de considerar 
etmana i amb una 
a 15 minuts.  

s es requereix una 
ningun resultat. El 
ostra de resultats, 
entatiu. És a dir, a 

per tant, es pot 

s detallaran a 

des a l'aplicació 

s d'una mateixa 
ncien. 

 
manera que només 

orma de taula, les 

 al requisit en 

ltres. 

icarà en la taula. 
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3.3.1. Requisits comun

NÚMERO 
REQUISIT 

RF01 

NOM DE 
REQUISIT 

ADAPTACI

TIPUS  
REQUIS

INTERFÍCI
 

DESCRIPCIÓ La interfíci
dispositius
manera un

PRIORITAT  
 ALTA 

 
CAS D'ÚS CU01 

T

NÚMERO 
REQUISIT 

RF02 

NOM DE 
REQUISIT 

FORMULA

TIPUS  
REQUIS

INTERFÍCI
 

DESCRIPCIÓ L'aplicació 
Aquests eti
formularis 
base a les s
es generarà
Les assigna
primer curs

PRIORITAT  
 ALTA 

 
CAS D'ÚS CU01 

T
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uns de les interfícise 

CIÓ DE L'APLICACIÓ 

ISIT 
CIE 

 
REQUISIT 

FUNCIONAL 

 
 AL

fície de l'aplicació Android ha d'adaptar-se a tot
ius en els quals puga ser utilitzada, permetent d
un correcte funcionament. 

 
 MITJA 

 
 BA

Taula  13: Requisit d'Interfície RF01 

LARIS APP MÒBIL 

ISIT 
CIE 

 
REQUISIT 

FUNCIONAL 

 
 AL

ció haurà de generar 2 etiquetes per a poder env
etiquetes es generaran en funció de les dades es
ris de l'aplicació. La primera etiqueta (etiqueta1
s seleccions de l'any, l'escola, l'assignatura i el g
arà en base a l'estat emocional escollit (etiqueta
natures i usuaris que apareixeran en l'aplicació
urs de l'ETSINF. 

 
 MITJA 

 
 BA

Taula  14: Requisit d'Interfície RF02 

cions entre usuaris 

arles Torró Segura 

ALTRES 

tots els distints 
d'aquesta 

BAIXA 

ALTRES 

enviar els tuits. 
s escollides als 
ta1) es generarà en 
el grup. El segon 
eta2). 
ció seran les de 

BAIXA 
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NÚMERO 
REQUISIT 

RF03 

NOM DE 
REQUISIT 

FORMULA

TIPUS  
REQUIS

INTERFÍC
 

DESCRIPCIÓ Per a poder
formulari q
consultar. E
l'assignatur
genèriques

PRIORITAT  
 ALTA 

 
CAS D'ÚS CU03 

T

NÚMERO 
REQUISIT 

RF04 

NOM DE 
REQUISIT 

REPRESEN

TIPUS  
REQUIS

INTERFÍCI
 

DESCRIPCIÓ Els resultat
          - Gràf
          - Gràf
          - Gràf
emocional.
          - Diag
del temps. 
          - Evol
          - Mur
          - Graf

PRIORITAT  
 ALTA 

 
CAS D'ÚS CU03 

T
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LARIS APP WEB 

ISIT 
CIE 

 
REQUISIT 

FUNCIONAL 

 
 AL

der consultar les dades arreplegades, la web tin
ri que s'haurà d'emplenar en funció de les dades
r. Els valors a escollir en aquest formulari seran
tura i/o el grup. Si el grup no es selecciona es mo
es de l'assignatura.  

 
 MITJA 

 
 BA

Taula  15: Requisit d'Interfície RF03 

ENTACIÓ DE LES DADES EN LA WEB 

ISIT 
CIE 

 
REQUISIT 

FUNCIONAL 

 
 AL

ltats que es podran observar a la pàgina web ser
ràfic de barres amb el nombre de tuits per estat
ràfic de línies amb l'evolució mitja emocionals 
ràfic de línies amb l'evolució acumulada dels tu

. 
iagrama de dispersió dels tuits per estat emocio

 
volució del nombre del tuits al llarg del temps. 
ur amb els usuaris i el contingut dels tuits de le
raf de comunicacions entre els alumnes. 

 
 MITJA 

 
 BA

Taula  16: Requisit d'Interfície RF04 
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ALTRES 

tindrà un 
des que es vulguen 
ran l'escola, l'any, 

mostraran dades 

BAIXA 

ALTRES 

seran: 
tats emocionals. 

 de la classe. 
 tuits per estat 

cional en funció 

 
e les persones. 

BAIXA 
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3.3.2. Requisits funcio

NÚMERO 
REQUISIT 

RF05 

NOM DE 
REQUISIT 

INICI SESS

TIPUS  
REQUIS

INTERFÍCI
 

DESCRIPCIÓ Per a poder
amb Twitte

PRIORITAT  
 ALTA 

 
CAS D'ÚS CU01 

NÚMERO 
REQUISIT 

RF06 

NOM DE 
REQUISIT 

PUBLICAC

TIPUS  
REQUIS

INTERFICI
 

DESCRIPCIÓ Es farà ús d
tots els par
enviament 

PRIORITAT  
 ALTA 

 
CAS D'ÚS CU01 

 

 

 

 

 

 

 

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 Carl

cionals 

SSIÓ TWITTER AMB L'APLICACIÓ 

ISIT 
CIE 

 
REQUISIT 

FUNCIONAL 

 
 AL

der navegar a través de l'aplicació es necessitarà
itter i completar totes les dades que l'aplicació v

 
 MITJA 

 
 BA

Taula  17: Requisit Funcional RF05 

ACIÓ DE TUITS 

ISIT 
ICIE 

 
REQUISIT 

FUNCIONAL 

 
 AL

s de l'API de Twitter  per enviar els tuits. Nomé
aràmetres estan correctes. L'aplicació avisarà d
nt o no dels tuits.  

 
 MITJA 

 
 BA

Taula  18: Requisit Funcional RF06 

cions entre usuaris 

arles Torró Segura 

ALTRES 

arà iniciar sessió 
ó va sol·licitant.  

BAIXA 

ALTRES 

més s'enviaran si 
à del correcte 

BAIXA 



Extracció d'informació de T
 

Carles Torró Segura 

NÚMERO 
REQUISIT 

RF07 

NOM DE 
REQUISIT 

EXTRACCI

TIPUS  
REQUIS

INTERFÍC
 

DESCRIPCIÓ S'utilitzarà
disposen d
etiqueta2).
A mesura q

PRIORITAT  
 ALTA 

 
CAS D'ÚS CU02 

NÚMERO 
REQUISIT 

RF08 

NOM DE 
REQUISIT 

RECUPER

TIPUS  
REQUIS

INTERFÍC
 

DESCRIPCIÓ Les dades q
es recupera

PRIORITAT  
 ALTA 

 
CAS D'ÚS CU03 
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CIÓ I EMMAGATZEMAMENT DE TUITS 

ISIT 
CIE 

 
REQUISIT 

FUNCIONAL 

 
 AL

arà l'API de Twitter per extraure de la xarxa soc
 de les dues etiquetes generades per l'aplicació

. 
a que s'extrauen els tuits, s'aniran emmagatzema

 
 MITJA 

 
 BA

Taula  19: Requisit Funcional RF07 

ERACIÓ DE DADES PER A MOSTRAR RESULT

ISIT 
CIE 

 
REQUISIT 

FUNCIONAL 

 
 AL

es que s'utilitzaran per a mostrar les gràfiques d
eraran de la BD mitjançant consultes. 

 
 MITJA 

 
 BA

Taula  20: Requisit Funcional RF08 

cions entre usuaris 
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ALTRES 

ocial els tuits que 
ció (etiqueta1 i 

emant a la BD 

BAIXA 

LTATS 

ALTRES 

s de la pàgina web 

BAIXA 
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3.3.3. Altres requisits

NÚMERO 
REQUISIT 

RF09 

NOM DE 
REQUISIT 

CUMPLIM

TIPUS  
REQUIS

INTERFÍCI
 

DESCRIPCIÓ Per a un co
moment les
recolza el s

PRIORITAT  
 ALTA 

 
CAS D'ÚS CU01, CU0

3.4. Conclusió 

En aquest capítol s'ha re
utilitzant l'estendard IEE 8
determinat a partir del di
3.2.2), que a la seua vegada
el capítol anterior (apartat 2

Una vegada realitzada la es
anteriors, es procedirà al d
capítol. 

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio
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its 

IMENT DE LA NORMATIVA 

ISIT 
CIE 

 
REQUISIT 

FUNCIONAL 

 
 AL

 correcte funcionament del sistema caldrà respe
 les polítiques de la xarxa social Twitter, sobre l
l sistema. 

 
 MITJA 

 
 BA

U02 i CU03 

Taula  21: Requisit Funcional RF09 

 realitzat una especificació de requisits de 
E 830. Els diferents requisits establerts per a
 diagrama de casos d'ús elaborat en aquest 
ada ha sigut elaborat gràcies a les característiqu
at 2.4). 

 especificació formal de requisits, i basant-se 
al disseny del sistema, aspecte que es tractar

 

cions entre usuaris 

arles Torró Segura 

ALTRES 

spectar en tot 
re la qual es 

BAIXA 

e manera formal 
r al sistema s'han 
st capítol (apartat 
tiques definides en 

se en els requisits 
tarà en el següent 
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4. Disseny 
4.1. Introducció 

A partir de la especificació 
emprant descripcions tècn
s'abordarà el disseny del sis

En primer lloc, es realitzar
inspiració del mateix. En s
esquema genèric del sistema
farà una especificació de 
separarà per capes, diferen
presentació. S'utilitzaran 
comprensió. 

4.2 Inspiració 

És important destacar que
realitzen a l'aeroport de Hè
procediment requereix de l
pregunta, que demana selec
de satisfacció de la person
molt content. 

Il·lustració 16: Enques

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 

 

ió de requisits del capítol 3, s’ha de fer el diss
cniques estàndards com UML o similars.  En
 sistema. 

zarà una xicoteta introducció en la qual s'expl
n segon lloc, es farà una especificació conceptu
tema on es detallaran els passos de l'execució
de les diferents parts que el composen. Co
renciant  la capa de lògica de la de persistè
n diferents imatges i diagrames per tal 

que l'elaboració del sistema s'inspira en la pr
Hèlsinki a l'hora de donar accés a la xarxa inalà
e l'emplenament d'un formulari que consta sim

eleccionar un número de l'u al cinc per tal de c
ona amb els serveis de l'aeroport, sent l'u po

esta de satisfacció amb els serveis de l'aeroport d

cions entre usuaris 
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isseny del sistema 
En aquest capítol 

xplicarà part de la 
ptual mostrant un 
ció. Finalment, es 
Concretament, se 
stència i de la de 
al de facilitar la 

 procediment que 
alàmbrica. Aquest 
simplement d'una 

e consultar el grau 
poc content i cinc 

 

de Hèlsinki 
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Amb les dades arreplegade
capaç de conéixer el grau d
prendre mesures per tractar

Aquesta idea es pretén trasl
de Hèlsinki s'observa el g
s'observaran els estats emoc

4.3. Especificació conc

Per tal de tindre una vis
Il·lustració 17 mostra tots 
component té associat un n

Il·lustració 17: Esp

L'usuari interactuarà amb l
de les classes (1). Tot se
d'extraure les dades realitza
dades es rebran al programa
s'emmagatzemaran seguint
visualitzar els resultats de 
en funció dels valors del for
plasmaran gràficament a la 
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 Carl

ades a través d'aquest formulari el personal d
 de satisfacció dels passatgers que el visiten, i 

ctar de millorar els serveis. 

aslladar al disseny del nostre sistema que, així c
l grau de satisfacció dels viatgers, amb el 

mocionals dels alumnes. 

onceptual 

visió de com funcionarà el sistema de forma
ts els passos que es duran a terme de forma 
 número que indica l'ordre dels passos a seguir

specificació conceptual del sistema (elaboració p

b l'aplicació per a poder publicar els tuits que c
 seguit el programa que actua com a servi
itzant una connexió amb Twitter a través de l'AP
ama procedents dels servidors de Twitter (3), 
int l'estructura dissenyada a la BD (4). Fi
e la pàgina web, es realitzaran una sèrie de co

 formulari emplenat (5) a la web. Els resultats d
 la pàgina web (6).  

cions entre usuaris 

arles Torró Segura 

al de l'aeroport és 
, i amb això poden  

xí com a l'aeroport 
el nostre sistema 

rma completa, la 
ma ordenada. Cada 

uir. 

 

ó pròpia) 

e considere al llarg 
rvidor s'encarrega 
l'API (2). Aquestes 
), i posteriorment, 
Finalment, per a 
consultes a la BD 

ts de la consulta es 
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4.4. Especificació form

Aquest apartat constarà de
capa d'implementació del s
posteriorment de la capa de

4.4.1. Capa persistènc

Pel que respecta a la base
s'utilitzarà NEO4J, un tipu
bases de dades està estructu
BD relacionals. 

Per a una major claredat en
un diagrama entitat-relació
en aquest cas clarifica basta

Il·l

La informació que s'emmag
a: 

USUARI: Nom de l'usuari q

• nom: nom de l'usua
• userid: id de l'usua

TUIT: Tuit efectuat per part

• text: tuit complet ef
• num_rt: número d
• hora_tuit: hora a l
• hashtagAsig: etiqu
• tweetid: id del tuit 

 

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 

rmal 

 de tres subapartats, cadascun dels quals farà r
l sistema. En primer lloc, es parlarà de la capa 
 de presentació i, finalment, de la capa de lògica

ncia 

ase de dades, com bé s'ha indicat al capítol 
ipus de base de dades no relacional. La informa
cturada en forma de grafs i no en taules com é

t en la definició de la base de dades es mostrar
ció, que tot i utilitzar-se majoritàriament per 
stant la definició de la BD. 

Il·lustració 18: Diagrama entitat-relació 

magatzema a la BD descrita en el diagrama anter

ri que envia el tuit, posseeix els següents atribut

suari del node. 
uari en Twitter (no és un id intern). 

art de l'usuari. Atributs que té: 

t efectuat. 
o de retuits. 
 a la qual s'efectua el tuit. 
iqueta completa utilitzada per a l'assignatura. 
uit en Twitter (no és un id intern). 

cions entre usuaris 
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à referència a una 
pa de persistència, 
ica o negoci. 

tol 1 (apartat 2.5) 
rmació d'aquestes 
 és habitual en les 

rarà a continuació 
er BD relacionals, 

 

terior correspon 

buts: 
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ESTAT: Etiqueta que repres

• estat: etiqueta que r
• hashtagEtiq: etiqu

ASSIGNATURA:  etiqueta q

• nom: abreviació de
• grup: grup al qual p
• assignatura: assig

El diagrama entitat-relació ante

Il·lustració

 

En la Il·lustració 19 s'obser
Es poden apreciar claramen
un color, un nom i els seu
tenen un nom, un id i en la 

Observem doncs compara
corresponen al nodes del gr

4.4.2. Capa presentac

En aquest apartat es realitza
explicacions per tal de de
distincions. Per una part, 
casos es mostrarà el funcion

 

                                                   
15 Elaboració pròpia amb Micr

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio
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resenta l'estat emocional: 

ue representat l'estat ànim de l'alumne. 
iqueta que conté l'estat emocional per avaluar l'

a que representa l'abreviatura de l'assignatura a

 de l'assignatura avaluada amb el tuit. 
pertany l'alumne. 

signatura que està avaluant. 

ió anterior ( l·lustració 18) es transforma amb següent s

ció 19: Representació de la BD en forma de graf15 

serva l'estructura en forma de graf que tindrà la
ment els nodes i les arestes que el formen. Cada 
seus corresponents atributs. Les arestes uneix
 la nostra BD no disposen d'atributs.  

arant la Il·lustració 18 i Il·lustració 19 q
l graf i les relacions a les arestes. 

ació 

itzaran una sèrie de mokups acompanyats de le
determinar com serà la capa de presentació
 l'aplicació Android i, per altra, l'aplicació w

ionament complet de les interfícies d'usuari per

           
icrosoft Visio 2010 

cions entre usuaris 

arles Torró Segura 

r l'assignatura. 

ra avaluada: 

üent subgraf: 

 

 

à la base de dades. 
da tipus de node té 
eixen dos nodes i 

que les entitats 

e les corresponents 
ció. Es faran dos 
 web. En ambdós 

 per passos. 
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Aplicació mòbil:  

L'aplicació mòbil tracta de 
per a l'usuari. En la seqüè
mesura que l'usuari la vaja u

Il·lus

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 

de ser el més senzilla possible facilitant al mà
qüència d'imatges s'observarà com evoluciona
ja utilitzant. 

lustració 20: Mockups de l'aplicació mòbil  

cions entre usuaris 
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màxim l'utilització 
onarà l'aplicació a 

 



Extracció d'informació de T

42 

En primer lloc, l'usuari es t
barra superior, podrà obser
(1) sobre com s'utilitza l'ap
En aquesta finestra principa
així com iniciar sessió amb 

A continuació, serà rediri
Twitter que permet autoritz
la finestra anterior, per con
serà redirigit a una nova fin

Arribats a aquest punt l'us
avançar només caldrà préme
arrere nomes caldrà prémer
i l'usuari tornarà a la prime
d'avançar s'accedirà a la últ

En aquesta finestra l'usuar
Likert, en forma de cara qu
triar-ne una. A la part infe
etiquetes generades, una re
valors del formulari, emp
assignatura), com ja s'ha
s'utilitzaran per a l'anàlisi 
(RF 07).  Finalment, sols 
alguna dada no estiga empl

Aplicació web:  

Pel que respecta la pàgina 
utilitzar-la amb la major com

La pàgina web consta en tot
menú amb 2 botons, el 
mantindrà fixa en totes le
contingut en funció de les 
Il·lustració 21). 

La Il·lustració 21 mostra 
navegació entre les diferent

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio
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s trobarà un finestra principal (FINESTRA 1
servar dos botons que li permetran accedir a u
l'aplicació i la informació sobre el propòsits de
ipal també podrà seleccionar l'any i l'escola en 
b Twitter(3)  per poder començar a utilitzar la

irigit a una finestra emergent (FINESTRA
ritzar l'aplicació. Prement el boto de cancel·lar 
contra amb el botó acceptar (5) l'usuari haurà
 finestra (FINESTRA 3). 

'usuari ha d'escollir la classe i el grup en el qu
rémer la fletxa de la barra superior (7), ment
mer la creu de la barra superior (6), la qual cos
rimera finestra (FINESTRA 1). Si el botó s
última finestra (FINESTRA 4). 

uari trobarà una sèrie d'emoticones, utilitzan
 que representen els diferents estats d'ànim pos
nferior trobarà un requadre de text on podrà o

referent a la careta escollida i l'altra generada
emplenats en les finestres anteriors (escola
'ha indicat a la Taula 14. Aquestes etiquete
si com bé s'especifica en els requisits funciona
ls caldrà publicar el tuit prenent el botó (9)
plenada l'aplicació no permetrà a l'usuari segui

na web, també tindrà un disseny senzill perqu
 comoditat possible.  

 tot moment de dos columnes, una xicoteta a la
el boto d'inici i el boto d'informació. Aques
 les pestanyes de la web. La segona columna
les accions de l'usuari (s'observa en la línia di

 una seqüència d'imatges per veure com 
ents seccions de la web. 

cions entre usuaris 

arles Torró Segura 

 1) en la qual a la 
a una xicoteta guia 
 de l'aplicació (2). 
en la qual es troba, 
r la ferramenta.  

RA 2), pròpia de 
ar (4) es tornarà a 
urà iniciat sessió i 

l que es trobe, per 
mentre que per tirar 

cosa tancarà sessió 
ó seleccionat és el 

ant una escala de 
possible i haurà de 
à observar les dos 
ada en funció dels 
cola, any, grup i 
etes són les que 

onals del capítol 3 
9). En cas de que 
guir endavant. 

rquè l'usuari puga 

 la dreta que té un 
uesta columna es 

mna variarà el seu 
 discontínua de la 

m es realitzarà la 
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Il·lu

L'usuari partirà de la pest
formulari a emplenar. En 
prémer el botó d'informaci
informació sobre els prop

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 

l·lustració 21: Mockups de l'aplicació web 

estanya d'inici (PESTANYA INICI) en la q
En aquesta pestanya l'usuari té dos opcions.
ació (1) que permetrà a l'usuari moure's a un
opòsits de la pàgina web. Si l'usuari és red

cions entre usuaris 
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a qual trobarà un 
. La primera és 

una pestanya amb 
edirigit a aquesta 
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pestanya només caldrà préme
pestanya principal amb el fo

La segona opció és emplen
redireccionarà a l'usuari a 
(PESTANYA GRÀFICS) 
Aquesta redirecció només 
correcta. Per tal de tornar a
inici (3) de la columna de la

4.4.3. Capa negoci 

En aquest apartat, per tal 
l'aplicació, es mostrarà un 
capítol anterior (apartat 3.
seqüència corresponent am
corresponent a la extracci
visualització de resultats a l

La Il·lustració 22 represen
Android (CU01). Es pot obs
desenvolupament que se se
on es descriuen els passos d

Il·lustració 22: D

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio
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rémer el botó d'inici de la columna de la dreta p
l formulari.    

lenar el formulari i prémer el botó de consu
a una pestanya en la que podrà trobar els d
) especificats en el requisits funcionals del cap

és es farà en cas que el formulari estiga emp
r a la pestanya inicial (PESTANYA INICI), s'u
e la dreta com s'ha explicat anteriorment. 

tal de mostrar gràficament el desenvolupame
un diagrama de seqüència per cada cas d'ús e
t 3.2.2). Per tant es mostrarà en primer lloc 
 amb la interacció de l'aplicació (CU01), en
cció i emmagatzemament de dades (CU02)

 a la web (CU03). 

senta el diagrama de seqüència d'interacció 
observar clarament que l'actor que intervé es l'
 segueix es correspon amb la descripció feta en
s de l'aplicació mòbil (Il·lustració 20). 

: Diagrama seqüència CU01 Interacció amb l'aplic

cions entre usuaris 

arles Torró Segura 

ta per a tornar a la 

sulta (2), el qual 
ls diferents gràfics 
 capítol 3 (R.F.04). 
mplenat de forma 
, s'utilitzarà el botó 

ment de lògica de 
s especificat en el 

oc el diagrama de 
 en segon lloc el 
2) i finalment la 

ió amb l'aplicació 
s l'alumne i que el 
 en l'apartat 4.4.2, 

 

licació 
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El segon diagrama de seqüè
s'emmagatzemen a la BD
facilitat. L'administrador  e
corresponents, a mesura qu
emmagatzemat a la BD, en 

Il·lustració 23: Diagrama

El tercer i últim diagrama d
de la visualització dels resu
anteriorment, és l'encarreg
correspon amb la navegació
comportament de la web (I

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 

qüència correspon al CU02 on s'extrauen les da
 (Il·lustració 23). Es pot seguir el diagrama

r  executa el programa, aquest busca els tuits en
 que va fent-se la recerca es comprova si el tu

en eixe cas no el guarda a la BD, en cas contrari,

ma de seqüència CU02 Extracció i emmagatzemam

a de seqüència, correspon al CU03 (Il·lustració
sultats. L'actor que intervé, és el professor, ja q

regat de veure els resultats. El comportament d
ció de la web descrita en l'apartat apartat 4.4.2
 (Il·lustració 21). 

cions entre usuaris 
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 dades de Twitter i 
ama amb relativa 
 en els paràmetres 

l tuit extret està ja 
ari, si. 

 

ament a la BD 

ció 24), encarregat 
a que, com s'ha dit 
nt del diagrama es 
.2, on es detalla el 
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Il·lustració 24: Dia

4.5. Conclusió 

En aquest capítol s'ha parl
generat de l'aplicació am
Posteriorment,  s'ha reali
determinat el disseny que ti
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 Diagrama de seqüència CU03 Visualització de res

arlat del disseny que tindrà l'aplicació, establ
amb la intenció de mostrar la funciona

alitzat un disseny del sistema capa per cap
e tindrà el sistema es procedirà a la seua impleme

 

cions entre usuaris 

arles Torró Segura 

 

resultats 

ablint un esquema 
nalitat completa. 

capa. Una vegada 
lementació. 
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5. Impleme
5.1. Introducció 

Una vegada realitzat el diss
com la seua implantació. Pe
que s'utilitzarà en el siste
l'apartat 2.5 del capítol 1. Ta
desenvolupament del sistema
línies de codi amb especial r

Com bé s'ha especificat en
ajudat a proporcionar dad
mostraran en aquest capít
l'apartat de la implantaci
instal·lació i desplegament d

5.2. Implementació 

Es detallarà la implementa
part corresponent al progr
Abans de descriure aques
desenvolupar qualsevol pro
xarxa social, i crear una apli

Per a crear l'aplicació de 
corresponent de la xarxa s
descripció, i automàticame
s'utilitzaran en el nostre sis
l'extractor de dades, ja que
l'accés amb la xarxa social. 

5.2.1. Aplicació Mòbil

Per a dur a terme el desenv
per al desenvolupament 
desenvolupar les aplicacio
similitud a Java.  

A més a més, per poder
instal·larem el plugin de Fa
per Twitter amb la inte
interactuen amb la xarxa so

El resultat d'implementar e
aquesta ferramenta es most

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 

entació 

isseny del sistema, es procedirà a la seua imp
Pel que respecta a la implementació es detalla

istema, complementant de manera més tècn
. També s'especificaran les ferramentes que s'ha
tema. Es mostraran captures reals i, a més a mé
al rellevància. 

 en el capítol 3 (apartat 3.1.3) els alumnes d
ades reals i és per això que algunes de les c
pítol contindran informació proporcionada pe
ació es mencionaran tots els aspectes nece
nt del sistema. 

ntació del sistema diferenciant la part de l'apl
grama extractor i BD i, finalment, la part de 

uestes implementacions, és important dir qu
programa o aplicació amb Twitter, es necessita
plicació de Twitter amb ell. 

de Twitter, s'accedirà a Twitter Developers 
a social. Es crearà una nova aplicació posant-
ament es generaran una sèrie de claus. A
 sistema tant en l'aplicació mòbil, com en l'aplic
ue tots intervenen amb Twitter, i són necessà

 

il 

nvolupament de l'aplicació s'utilitzarà Android
t d'aplicacions Android, creat per Google 
cions mòbils en un llenguatge de programa

er utilitzar l'API de Twitter en l'aplicació 
 Fabric per a Android Studio. Fabric és una ferr
tenció de facilitar el desenvolupament d'a
 social. 

r el disseny especificat al capítol anterior (apa
mostra en la Il·lustració 25. 

cions entre usuaris 
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mplementació, així 
allarà la tecnologia 
tècnica i concreta 
s'han utilitzat en el 
 a més, s'inclouran 

s d'estadística han 
s captures que es 
 pels alumnes. En 
cessaris per a la 

aplicació mòbil, la 
de l'aplicació web. 
 que per a poder 
ita un compte a la 

rs amb el compte 
-li un nom i una 

. Aquestes claus, 
plicació web i amb 
ssàries per validar 

oid Studio, un IDE 
le i que permet 

amació amb gran 

ó a implementar, 
ferramenta  creada 
d'aplicacions que 

apartat 4.4.3) amb 
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Es pot realitzar una comp
corresponent al disseny de

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 Carl

Il·lustració 25: Aplicació Android 

mparativa entre la Il·lustració 22 i la imatg
 de l'aplicació (Il·lustració 20) amb la intenc

cions entre usuaris 

arles Torró Segura 

 

 

matge del capítol 4 
nció de validar la 
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implementació en base al d
gràfiques de l'aplicació, c
interactuar amb Twitter. E
l'enviament dels tuits gene
anotacions en anglès per a u

Com que s'ha hagut de pa
seccions mantindran en la me

Inici de sessió  

En primer lloc, es realitza
necessita accés a Internet p

... 
//CHECK INTERNET CONNE
if(isConnectionAvailab
 //SEARCH TWITTER
 loginButton=(Twi
... 
 

C

Una vegada s'ha realitzat 
iniciar amb èxit o bé fallar. 

//LOG IN WITH TWITTER 
 loginButton.setC

 
Cod

En cas d’iniciar sessió am
preferències compartides p
es destaca el nom d'usuari. 

 
... 
@Override 
publicvoidsuccess(Resu
 //GET THE USERNA
  user=resul
  editor.put
  editor.put
  editor.app
 //DIPLAY A TEXT 
  Toast.make
 Toast.LENGTH_SHO
  //SAVE MOR
  editor.put
  editor.app
  //DISPLAY 
... 
 

Una vegada s'han guardat t
com es pot observar en el co

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 

al disseny. A part de mostrar el resultat final d
, caldria també ressaltar les línies de codi 
. Entre les quals trobem l'inici de sessió amb 
enerats. S'explicaran pas a pas i, a més, el 
 a una major comprensió. 

 particionar el codi en seccions per a poder s
la mesura de lo possible la identació adient. 

itza una comprovació de la connexió a la x
t per a poder iniciar sessió amb Twitter. 

ECTION 
ble()){ 
R BUTTON 
itterLoginButton)findViewById(R.id.tw

Codi 1: Comprovació de connectivitat 

at la comprovació de l'Internet, s'inicia la se
 

 
Callback(newCallback<TwitterSession>(

odi 2: Espera resposta de l'inici de sessió 

amb èxit es guardaran determinats valors 
s per a poder ser utilitzats posteriorment. Entr

 

ult<TwitterSession>result){ 
AME AND SAVE IT TO THE SHARED PREFERE
lt.data.getUserName().toString(); 
tBoolean("first",true); 
tString("user",user); 
ply(); 
 MASSEGE TO INIDICATE THAT EVERYTHING
eText(MainActivity.this,R.string.sign
ORT).show(); 
RE PREFERENCES 
tBoolean("isFirstRun",false).apply();
ply(); 
 THE NEXT ACTIVITY 

Codi 3: Inici de sessió amb èxit 

at tots els valors s'avançarà a la següent activit

l codi escrit a continuació: 

cions entre usuaris 
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l de les interfícies 
di que permeten 
b la xarxa social i 

el codi presentarà 

er ser explicat, les 

 xarxa, ja que es 

w1); 

 sessió, podent-se 

(){ 

rs en el fitxer de 
ntre aquests valors  

ENCES FILE 

G WORKED  
n_ok, 

; 

ivity de l'aplicació, 
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... 
          Intent inten
 startActivity(in
 }//succes 
   
 //FAILURE 
  @Override 
 publicvoidfailur
  ... 
 }//failure 
 });//setCallback
}//if 
... 

Codi 4: L

En cas de no tindre connex
ho. 

... 
else{ 
 //IF INTERNET CO
 dialogo.create()
}//else 

... 
 

Cod

Enviament de tuits 

Es detallaran les línies de co

Com en el cas anterior (cod
Quan l'usuari polsa el botó
estiguen generades abans d

... 
//REACT WHEN THE TWEET
 tweeteja.setOnCl
  @Override 
  publicvoid
   //CH
   if(r
rad2.isChecked()|| 
rad3.isChecked()|| 
 rad4.isChecked()|| 
                      
... 

Codi 

Una vegada realitzada la co
d’intentar publicar el tuit. 

 

... 
TwitterApiClienttwitte
Twitter.getApiClient()
  StatusesSe
twitterApiClient. 
   getS

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 Carl

nt=new Intent(MainActivity.this,Prime
ntent); 

re(TwitterExceptionexception){ 

k 

: Llançament de la pròxima activity i fallada 

nexió a Internet es mostrarà un missatge infor

ONEXION IS NOT AVAILABLE SHOW A DIALO
).show(); 

Codi 5: Fallada de la connexió a Internet 

e codi referents a l'enviament de tuits. 

codi 1) , en primer lloc, es comprovarà la conn
ó de tuit de l'aplicació, es comprovarà que les

s de publicar el tuit. 

T BUTTON IS CLICKED 
lickListener(newView.OnClickListener(
 
donClick(View v){ 
HECK ALL THE PARAMETERS 
rad1.isChecked()|| 

 rad5.isChecked()){ 

di 6: Reacció a la polsada del botó "Tweet" 

 comprovació es farà una connexió amb l'API d
 

erApiClient= 
); 
ervicestatusesService= 

StatusesService(); 

cions entre usuaris 

arles Torró Segura 

era.class);    

formatiu indicant-

OG 

nnexió a la xarxa. 
 les dues etiquetes 

(){ 

de Twitter per tal 
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   stat
null,null, null,null,n
newCallback<Tweet>(){ 
... 

C

Com en el cas anterior (cod
mostrarà un missatge dient

... 
                      
    
success(Result<Tweet>r
    
R.string.sign_ok,  
 Toast.LENGTH_SHO
    
... 

En cas de fallar es compro
(longitud màxima dels tuits
cas de qualsevol altre prob
s’haja produït.  

... 
    

    
failure(TwitterExcepti
  //IF TWEET
 if(tv.getText().
                      

Toast.makeText(Send.th
R.string.llargaria, 
Toast.LENGTH_SHORT).sh
  //IF SOME 
    
    
R.string.fail,  
 Toast.LENGTH_SHO
    
    
    
 
... 

5.2.2. Extractor i BD 

Com bé s'ha indicat en e
d'extraure els tuits estarà imp

Per a poder utilitzar l'API d
En aquest treball s'utilitza
trobades a la xarxa. D
l'emmagatzemament de tui
utilitzar Neo4j en Python

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 

tusesService.update(tv.getText().toSt
null,null,null, 
 

Codi 7: Intent de connexió amb l'API 

codi 3 i 4), la publicació del tuit pot fallar o n
ent que el tuit s'ha publicat amb èxit. 

        //SUCCESSFUL 
 @Overridepublicvoid 

result){ 
 Toast.makeText(Send.this, 
    

ORT).show(); 
 } 

Codi 8: Connexió amb èxit 

prova que la longitud del tuit no excedeix del
its) i si és aquest el problema mostra un missat
oblema es mostra un missatge informatiu indi

 //FAILURE 
 @Overridepublicvoid 

ion e){ 
T SPENDS MORE THAN 140 WORDS SHOW ERR
.toString() 
               .length()>=140) 
his, 

 
how(); 
 OTHER ERROR HAPPENDS SHOW ERROR 

 else 
 Toast.makeText(Send.this, 
    

ORT).show(); 
  e.printStackTrace(); 
 }//failure 
});//statusservice 

Codi 9: Connexió sense èxit 

 

 el capítol 1 (apartat 2.5), el programa qu
 implementat en Python i s'utilitzarà NEO4J pe

I de Twitter en Python trobem un gran nomb
itzarà tweepy. L’elecció s'ha fet per les bo

D'altra banda, per a poder implementa
tuits al mateix programa s'ha buscat una llibre
on. Aquesta llibreria és py2neo. Pel que r

cions entre usuaris 
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tring(), 

o no. Si no falla es 

dels 140 caràcters 
satge indicatiu. En 
ndicant l’error que 

ROR 

que s'encarregarà 
 per a la BD. 

mbre de llibreries. 
bones referències 

ntar l'extracció i 
ibreria que permet 

respecta al codi 
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d'aquest programa es desta
tuits utilitzant  l'API de Tw

Recerca de tuis 

Es pot observar en el següe
buscar els tuits amb les c
paràmetre (hashtag1) men

... 
hashtag1 =sys.argv[1] 
estat =['avorridissim'
 
#Searchingtweetswithha
 for j in estat: 
  search=api
  for i insea
   #Save
... 

A mesura que es van recor
desitjada a la BD mitjançan

Creació de la BD 

Es mostren a continuació l
amb les seues respectives 
primer lloc, es crea el node 

#TUIT NODE 
tweetBD= Node(nodeTwee
 

En segon lloc, s’atribueixen

 
#TUIT PROPERITES 
tweetBD.properties["da
tweetBD.properties["ho
tweetBD.properties["Ha
stat"]= j 
tweetBD.properties["us
tweetBD.properties["tw
 
 

Co

Després, es crea el node usu

#USER NODE 
usuariBD=graph.merge_o
#USER PROPERTIES 
usuariBD.properties["N
 

Finalment, es crea la relació

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 Carl

stacaran dues parts. La primera corresponent a
Twitter i la segona correspondrà a la creació d

güent fragment de codi com s'utilitza la funció
corresponents etiquetes. La primera etiquet

entre que la segona correspon als possibles esta

 #SCHOOL+YEAR+GROUP+SUBJECT 
','avorrit','normal','divertit','dive

ashtagpassedbyparameterandthe "estat"
 
i.search("#"+hashtag1+" "+"#"+j) 
earch: 
vethetweets in a list 

Codi 10: Recerca de Tuits 

corrent els tuits trobats, es va emmagatzeman
ant la creació dels nodes i relacions que la conf

ió les línies de codi referent a la creació d'un 
es propietats així com la relació entre aquests
de corresponent al tuit. 

et,name=i.text) 

Codi 11: Creació d'un node 

en les següents propietats. 

ata_tuit"]=datahora[0:10] 
ora_tuit"]=hora 
ashtagAsig"]=hashtag1tweetBD.properti

serid"]=userid 
weetid"]=tweetid 

Codi 12: Atribució de propietats al node 

usuari amb la propietat corresponent. 

one(nodeUser,"name",username) 

Nom"]=name 

Codi 13: Creació d'altre node 

ció entre el node usuari i el node tuit. 

cions entre usuaris 

arles Torró Segura 

t a la recerca de 
ó de la BD. 

ció search() per a 
ueta es passa per 

estats emocionals. 

ertidissim'] 

" list 

mant la informació 
nformaran. 

n parell de nodes 
sts dos nodes. En 

ies["HashtagE
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#RELATIONSHIP BETWEEN 
enviaBD=Relationship(u
 

Cod

Una vegada finalitzada l
emmagatzemats a la BD. 
programa es mostra a la 
apreciar els diferents node
Tenint de color blau els 
l'assignatura. 

S'observa com tres usuaris 
els representa per a qualific

Il·lustr

La imatge anterior (Il·lustra
anterior (apartat 4.4.1). 
emmagatzemades a la BD e

                                                   
16Sel·lecció de pantalla amb Sh

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 

 USER AND TUIT 
usuariBD,"ENVIA",tweetBD) 

odi 14: Cració de la relació entre els dos 

 l'execució del programa, tots els tuits 
 Per finalitzar la descripció de la impleme

la Il·lustració 26 que conté un subgraf de la
odes i les relacions. Els colors representen el
ls usuaris, en roig els tuits, en morat els e

 envien cadascun un tuit utilitzant l'estat emo
ificar l'assignatura (s'ha preservat l'anonimat de

stració 26: Subgraf de la B.D (Dades reals)16 

stració 23) es correspon amb la descripció de la
). El graf que representa la totalitat 
es pot observar en la Il·lustració 27. 

           
 Shutter 

cions entre usuaris 
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s extrets queden 
mentació d'aquest 
 la BD. Es poden 
 el tipus de node. 
 estats i en verd 

mocional que més 
dels usuaris). 

 

e la BD del capítol 
t de les dades 
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Il·lustració 27: Totalit

5.2.3.  Aplicació Web 

El fet d'haver implementat 
de la tecnologia per a desen
mateix llenguatge de progra
BD per a plasmar les gràfiqu

Les consultes per a obtind
propi de Neo4j. Mentre que
Charts, que permet impleme
HTML. Per al graf de comu
permet inserir en aquest c
d'implementar l'aplicació w
Il·lustracions 28 i 29. 

 

                                                   
17Sel·lecció de pantalla amb Sh
 

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 Carl

 

litat de les dades emmagatzemades a la BD (Dade

 

at el programa extractor i la BD en Python, ha f
senvolupar la web. S'utilitza Django per tal de
gramació. A més a més, com la web recuperar
fiques, s'utilitzarà també la llibreria py2neo. 

indre les dades necessàries es faran en el llen
ue per a la implementació de les gràfiques s'ha

lementar gràfiques en el llenguatge JavaScript
municacions s'ha utilitzat vis.js que al igual qu
t cas grafs en JavaScript dintre del codi HT

ó web dissenyada en el capítol (apartat4.4.3) e

           
 Shutter 

cions entre usuaris 

arles Torró Segura 

ades Reals)17 

ha facilitat l'elecció 
 de continuar en el 
arà les dades de la 

llenguatge Cypher, 
'ha utilitzat Google 
ipt dintre del codi 
que Google Charts 

TML. El resultat 
es mostra en les 
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Il·lus

Arribats a aquest punt és i
poden trobar a  la pàgina w
funcionals de capítol 3  ( ap
a continuació, és un gràfic 
per cada estat d'ànim. A l'ei
corresponent. 
                                                   
18 19 Sel·lecció de pantalla amb 
 
 

 

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 

Il·lustració 28: Formulari Web18 

·lustració 29: Visualització dels resultats19 

s important mostrar i explicar les diferents g
a web i que han sigut especificades anteriorme
 apartat 3.3.1. R.F.04). La Il·lustració 30 que es
fic de barres amb el qual es mostrarà el núme
l'eix X es troben els estats d'ànim i a l'eix Y la q

           
b Shutter 

cions entre usuaris 
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s gràfiques que es 
rment als requisits 
 es podrà observar 

mero total de tuits 
a quantitat de tuits 
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La Il·lustració 31, mostrarà
l'eix Y es trobaran els difer
durada de la classe. S'obse
funció del temps. S'agafen  

La Il·lustració 32, mostra u
28). Aquesta gràfica represe
cada 10 minuts, de manera 
es mostra el número de 
credibilitat de la gràfica ant

                                                   
20 21 Sel·lecció de pantalla amb
 

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio
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Il·lustració 30: Primer Gràfic 20 

arà en un gràfic de línies l'evolució emocional
iferents estats emocionals i a l'eix X el temps e
bservarà com canvia l'estat emocional mitjà 

 mostres cada 10 minuts. 

Il·lustració 31: Segon Gràfic 21 

a una gràfica que complementa  la gràfica anter
esenta el número de persones que s'incorporen
ra que si no s'incorpora ningú, es mostra un 0,
e persones que publiquen tuits, permetent 

anterior. 

           
mb Shutter 

cions entre usuaris 
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nal de la classe. A 
s en minuts de la 

jà de la classe en 

 

terior (Il·lustració 
ren a publicar tuits 
 0, en cas contrari 

nt avaluar així la 
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La Il·lustració 33, es un g
emocionals en funció del te
estat. En l'eix X trobem el t
aquest tipus de gràfics el va
barres (Il·lustració 30). S'ag

La Il·lustració 34, és un grà
més tuits a publicat. S'obse
l'eix X els estats emocionals

                                                   
22 23 Sel·lecció de pantalla amb
 

 

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 

Il·lustració 32: Tercer Gràfic 22 

 gràfic de línies que mostra l'evolució acumu
l temps. De manera que trobem una línia per 
el temps i en l'eix Y el número de tuits. Es pot o
l valor final de cada estat correspon amb el va
'agafen  mostres de cada minut. 

Il·lustració 33: Quart Gràfic 23 

ràfic de línies que mostra l'evolució emocional
bserva a l'eix Y els diferents tuits ordenats te

s. 

           
b Shutter 
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mulada del estats 
er a cada possible 
ot observar que en 
 valor del gràfic de 

 

al de l'alumne que 
 temporalment i a 
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La Il·lustració 35, és un diag
llarg del temps en funció d
estats d'ànim, mentre que a

També es mostra un timel

formulari (s'ha preservat l'a

                                                   
24 25 Sel·lecció de pantalla amb
 

 

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio
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Il·lustració 34: Quint Gràfic 24 

iagrama de dispersió i arreplega com es produe
ó dels estats emocionals. A l'eix Y s'arreplegu
e al X es mostra el temps. S'agafen  mostres cad

Il·lustració 35: Sext Gràfic25 

eline on s'arrepleguen tots els tuits en base a
 l'anonimat dels alumnes). 

           
mb Shutter 

cions entre usuaris 
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dueixen els tuits al 
guen els diferents 

cada 10 minuts. 

 

e a la selecció del 
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La Il·lustració 37, mostra u
comunicacions entre ells. E
mentre que la relació uneix 

I

Per acabar, es mostraran l
pàgina web. Es destaca e
Concretament aquesta cons

                                                   
26 27 Sel·lecció de pantalla amb
 

 

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio

 

Il·lustració 36: Timeline de Tuits 26 

ra un graf amb les interaccions dels alumnes 
. Els nodes representen als alumnes que envien

eix als alumnes que es comuniquen. 

Il·lustració 37: Graf d'interaccions 27 

les línies de codi més rellevants de la imple
en primer lloc, una consulta en el llengu

onsulta s'encarrega d'obtindre el nombre de tu

           
mb Shutter 

cions entre usuaris 
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es per a veure les 
ien i reben el tuit, 

 

mplementació de la 
nguatge CYPHER. 
 tuits que utilitzen 
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l'etiqueta"avorridissim" en
formulari web. 

 

MATCH (u:user)-[ENVIA]
WHERE t.HashtagEstat
andt.Grup='"+grup+"'  
RETURN count(t.Hashtag
 

Cod

La implementació de la g
desenvolupa en el codi que 

function draw1(){ 
//VALUES OF THE CHART 
var data =google.visua
//CHART OPTIONS 
varoptions={ 
 //TITLE 
title:'ESTATS ANÍMCS',
 //VAUES FOR WIDT
width:750, 
height:400, 
 //HORIZONTAL AXI
hAxis:{ 
title:'ESTAT EMOCIONAL
minValue:0 
}, 

 //VERTICAL AXIS 
vAxis:{ 
title:'NÚMERO DE PERSO
ticks:[0,5,10,15,20,25
} 
}; 
//PLACE TO DISPLAY THE
varchart=new 
google.visualization.C
chart.draw(data,option
} 

 
Codi 

5.3. Implantació 

Per a implantar aquest sist
del rol de cada usuari. Es fa
capítol 3 (apartat 3.2.3) que
serà necessari l'allotjament 

5.3.1. Instal·lació per

L'alumne tan sols haurà d’in
l'APK (sigles Aplication Pa

e Twitter per a la creació de xarxes d'interaccio
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en l'assignatura (+asig+) i el grup (+grup+)

]->(t:tuit)  
at='avorridissim' andt.asignatura 
 
gEstat) 

odi 15: Exemple de consulta amb Cypher 

a gràfica que utilitza les dades de la consu
ue es pot visualitzar a continuació: 

 
alization.arrayToDataTable({{figura1a

, 

TH AND HEIGHT 

IS VALUE 

L DE LES PERSONES', 

 VALUE 

ONES ', 
5,30] 

E CHART 

ColumnChart(document.getElementById('
ns); 

16: Exemple de gràfic amb Google Charts 

sistema es necessiten instal·lar diverses ferrame
s faran tres distincions corresponents als usuar
que són l'alumne, els professors i l'administrado
nt de la web en un servidor.  

er part de l'alumne 

d’instal·lar l'aplicació Android i per fer-ho nece
 Package File en anglés). A continuació, cald

cions entre usuaris 

arles Torró Segura 

+) escollits en el  

='"+asig+"' 

nsulta anterior es 

a|safe}}); 

'out1')); 

amentes en funció 
uaris descrits en el 
ador. A més a més, 

ecessitarà obtindre 
caldrà activar a la 
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configuració del dispositiu
seguit haurà de seguir el
preparada per al seu ús.  

5.3.2. Instal·lació per

Els professors són els enca
mostren a la pàgina web no

5.3.3. Instal·lació per

L'administrador del sistema
dades. Es per això que nec
Python s'haurà d'accedir 
desenvolupat utilitzant la 
sistema Linux ja ve instal·la
tweepy, que són les que util

Per instal·lar Neo4j s'ha
Posteriorment, s'haurà de 
extractor i l'aplicació web a 

5.3.4. Instal·lacions p

El desenvolupament de la
Django per tal de facilitar l
haurà d’allotjar-se en un se
dia per a rebre les peticion
la BD perquè la pàgina web

5.4. Proves 

Una vegada realitzada la imp
mateix. Es detallaran les 
corresponent als tres casos 
es detallaran en tres taules
columnes de les taules tenen

• Prova: Nom assign
• Que cobreix: Requ
• Resultat: Descripc
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itiu l'opció d'instal·lar aplicacions d'origen d
 els passos d'instal·lació i l'aplicació queda

er part dels professors 

carregats de visualitzar el resultats. Com que
 només caldrà tindre instal·lat un navegador per

er part de l'administrador 

ema serà l'encarregat de l'extracció i emmag
ecessitarà tindre instal·lat Python i Neo4J. Pe

ir a la web i escollir la versió desitjada. E
la versió 2.7, per tant, aquesta és la recoma
l·lada). Posteriorment, s'han d'instal·lar les llib
tilitza el programa que gestionarà l'administrad

'haurà d'accedir també al seu lloc web i 
de realitzar la configuració per tal de connect

 a la BD. 

 prèvies del sistema 

 la web s'ha fet en el servidor local que inc
ar la implementació. És important destacar qu
 servidor web i, a més a més, que estiga dispon

ns necessàries dels professors. També s'hauri
eb accedisca a ella. 

 implementació del sistema, s'han realitzat div
les proves amb tres bateries de proves. Ca
os d'ús especificats al capítol 3 (apartat 3.2.2). A
les, cadascuna d'elles corresponent al cas d'ús
nen el següent significat: 

ignat a la prova en qüestió, s'utilitza la nomencl
equisits funcionals referents al capítol 3 
ipció del resultat de la prova 
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desconegut. Tot 
darà instal·lada i 

ue els resultats es 
per a accedir-hi. 

mmagatzemament de 
. Per a instal·lar el 
. El sistema s'ha 

manada. (Amb un 
 llibreries py2neo i 
trador. 

 i descarregar-la. 
ectar el programa 

incorpora el propi 
que la pàgina web 
onible 24 hores al 
uria de configurar 

iverses proves del 
Cadascuna d'elles 
). Aquestes proves 
'ús en questió. Les 

nclatura TestXX 
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Bateria de proves 01: Prove

Prova Que cobre
Test01 CU01 �(RF05 )

Test02 CU01 �( RF05 

Test03 CU01 �( RF02 

Test04 CU01 �( RF06 

Test05 CU01 �( RF02 

Test06 CU01 �( RF01 

Bateria de proves 02: Prove

Prova Que cobre
Test07 CU02 � (RF07

Test08 CU02 � (RF07

Test09 CU02 � (RF07

Test10 CU02 � (RF07

Bateria de proves 03: Prove

Prova Que cobre
Test12 CU03 �(RF08)

Test13 CU03 � (RF03 
Test14 CU03 � (RF08
Test15 CU03 � (RF04

5.5. Testeig del sistem

S'ha de dir que aquest 
d'estadística de primer curs
això, que al capítol 2 (apart
a una de les classes d'aque
alumnes que han decidit p
utilitzada per enviar els tu
dades s'han extret de Twit
captures de pantalla proced
reals que els alumnes han p
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ves d'interacció amb l'aplicació 

breix Resultat 
) L'usuari inicia sessió de manera

l'aplicació. 
5 ) La sessió es manté iniciada, de

tancar l'aplicació. 
2 ) L'aplicació genera les etiquete

esperada. 
 ) L'aplicació avisa dels camps no e

formularis de l'aplicació, tal i com 
2 ) Els tuits s'envien correctament a T

paràmetres corresponents. 
1 ) L'adaptació als dispositius és corre

Taula  22: Bateria de proves 01 

ves d'extracció i emmagatzemament 

breix Resultat 
 ) Els tuits s'extrauen de man

procedents de Twitter. 
 ) Es visualitzen els diferents camps

s'utilitzaran per a crear l'estructura
) Es creen correctament els nodes i 

la BD en base als tuits extrets. 
 ) La BD emmagatzema les dad

correcta. 
Taula  23:Bateria de proves o2 

ves de visualització de resultats 

breix Resultat 
) La BD i la Web estan connectad

correcta. 
03 ) Els formularis es validen de forma
08) Les consultes a la B.D es realitzen 
04) Les diferents gràfiques es mostr

correcta. 
Taula  24: Bateria de proves 03 

ema 

st sistema s'ha provat amb els alumnes d
urs de l'ETSINF. Concretament  amb els grups
artat 3.2.3) s'han inclòs com a personal del tre
quests grups. S'ha explicat en què consisteix 
t participar en l'experiment, s'han instal·lat l'a
 tuits que han considerat oportuns. Posterior
witter i s'han emmagatzemat en la BD. És p
cedents dels gràfics de la web en aquest capítol

proporcionat. 

cions entre usuaris 
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era correcta amb 

després d'eixir o 

etes de manera 

o emplenats dels 
m era previst. 
a Twitter, amb els 

rrecta. 

manera correcta, 

ps dels tuits que 
tura de la BD. 
s i les relacions de 

dades de forma 

tades de manera 

ma correcta. 
en amb èxit. 
stren de manera 

de l'assignatura 
ps A, B, H i és per 

treball. S'ha acudit 
ix el projecte i els 
t l'aplicació i l'han 
iorment, aquestes 

s per això que les 
ítol mostren dades 
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5.6. Conclusió 

Per a implementar el sistema
ferramentes a l'abast. Selec
sistema d'aquestes caracter
no adequada pot complicar
ferramentes disponibles am
sistema. 

En aquest capítol s'ha esp
implementació s'ha dut a 
mostrant captures reals i fra

En lo referent a la implanta
instal·lar els diferents usu
implementació. 
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tema dissenyat s'ha observat que hi ha una gr
leccionar la tecnologia adequada a l'hora de d
terístiques és de gran importància. L'elecció d'
car la implementació del disseny realitzat. Per 
 amb deteniment i fixació ajudarà molt a la imp

specificat la implementació i la implantació 
 a terme diferenciant les parts que conforme

i fragments de codi. Validant el disseny realitzat

ntació, s'han determinat els programes i llibrer
suaris del sistema, així com les proves reali
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 gran quantitat de 
e desenvolupar un 
 d'una ferramenta 
er tant, valorar les 
implementació del 

ió del sistema. La 
ormen el sistema, 
zat en el capítol 4.  

reries que es duen 
alitzades per a la 
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6. Conclusio
6.1 Dificultats i soluci

A continuació es descriue
realització del projecte, així

A l'inici del projecte, amb l'
va ser la gran quantitat de 
filtrat de les aplicacions qu
desenvolupar. Descartant u
els que es mostren en el cap

A l'hora de realitzar el dis
disseny més òptim tant per
de fer modificacions sobret
les i facilitar el seu ús als us

Determinar l'estructura i el
una estructura inicial que s
de nodes, relacions i propie

Les principals dificultats, 
Aprendre a utilitzar tecnolo
desconeixien completamen
limitació temporal per a ent

Aprendre a  utilitzar JavaS
visualització de les quals es
web,  és una tasca que ha r
llegir la documentació amb 

Tot i que aquests aspectes h
el món de la informàtica s
noves no ha d'impedir el de

6.2 Aportacions 

6.2.1 Tecnològiques 

La principal aportació és e
d'anàlisi i el programa ex
projecte. 

Addicionalment, també s'ap
analitzat una sèrie sistemes
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sions 
ucions 

iuen les dificultats més rellevants que s'han
ixí com la solució aportada. 

l'estudi dels diferents sistemes similars, el pri
de sistemes existents, amb la qual cosa, es va ti
 que tenien objectius comuns amb els objectiu
t un gran nombre dels sistemes trobats, i dei

capítol 2 (apartat 2.3). 

disseny, el principal problema ha sigut pensa
er a l'aplicació mòbil com per a l'aplicació web

retot en el disseny de les interfícies per tal d'an
 usuaris.  

i els camps de la BD ha sigut una tasca complex
e s'ha anat modificant a mesura que s'ha obser
pietats noves. 

, s'han trobat a l'hora de la implementac
ologies que fins al moment es tenien pocs cone

ment, de vegades resulta complicat, sobretot
entregar el projecte.  

aScript amb Google Charts per tal de generar
es mostre el més clara i correcta possible dint

a requerit especial atenció dintre del projecte.
b especial atenció. 

s han suposat una dificultat, no han de ser un p
a sempre està en constant desenvolupament i 
 desenvolupament d'un projecte. 

s el  sistema composat per la aplicació mòbil,
 extractor de dades, que cobreixen l'objecti

s'aporta l'estudi presentat en el capítol dos, on
mes similars que poden ser d'interés per al lector

cions entre usuaris 
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an trobat amb la 

 principal obstacle, 
a tindre que fer un 
tius del projecte a 

deixant únicament 

nsar quin seria el 
eb, on s'han hagut 
'anar optimitzant-

lexa, s'ha realitzat 
servat la necessitat 

tació del sistema. 
oneixements, o  es 
tot al haver una 

rar les gràfiques la 
intre d'una pàgina 
te. S'ha tingut que 

n problema, ja que 
t i aprendre coses 

bil, l'aplicació web 
ctiu principal del 

 on s'han buscat  i 
tor. 
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A més a més, també es prop
que pot servir per al desenv

6.2.2 Acadèmiques 

Per mitjà d'aquest projecte
les assignatures en les qua
coneix l'estat emocional del
els alumnes es troben més 
mateixes. 

6.3 Treball futur 

El sistema es pot ampliar i mo
sempre poden ser millor
importància per a l'ús de la
amigable possible per a l'alu

En segon lloc, per a no re
convenient desenvolupar l'
com per exemple IOs. 

Els continguts gràfics que e
rellevants. Seria considerab
quin tipus de dades o gràfic

Actualment, hi ha un gran n
noves. És per això que no co
determinat moment podri
possibilitat de plantejar la v
per tal d'extendre les possib
que es puga quedar obsolet.

Finalment, és important dir
Edutec 2016. 
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roporciona una especificació de requisits i diss
nvolupament de projectes similars. 

cte s'espera millorar el procés d'ensenyament-
uals s'utilitze el sistema desenvolupat, ja que 
dels seus estudiants, podrà seleccionar les activ
s feliços, la qual cosa els motivarà més en la r

r i modificar en diversos aspectes. En primer llo
lorables. Hui en dia l'estètica d'una aplicac
 la mateixa. Per tant, tractar de dissenyar una 
'alumne, seria una millora a considerar. 

 restringir la utilització del sistema a usuaris
r l'aplicació per a dispositius amb altres siste

e es mostren a l'aplicació web, són els que s'han
rable parlar amb el personal docent per tract
fics es volen visualitzar. 

n nombre de xarxes socials, i contínuament va
 convindria estancar el sistema a una única xar
dria deixar d'utilitzar-se. Aleshores, es pod
la vinculació o exportació d'aquest sistema a al
ssibilitats d'utilització, i evitar d'aquesta maner
let. 

 dir que el projecte s'ha presentat al XIX Congré
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isseny del sistema 

-aprenentatge en 
ue si un professor 
ctivitats en les que 
a realització de les 

 lloc, les interfícies 
icació és de vital 

a interfície el més 

ris Android, seria 
istemes operatius, 

an considerat més 
actar de consultar 

 van apareixent-ne 
xarxa social que en 
odria estudiar la 
altra xarxa social 

era que el sistema 

grés Internacional 
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Referències 
 

Internet 

Web Android Developer

 

Web del framework Dja

Web Google Charts. ww

Web de la llibreria Py2n

Web del llenguatge Pyth

Web de la llibreria Twee

Web Vis www.visjs.org. 
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