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L'objectiu final del projecte és crear un sistema d’escolta social capaç d'entendre què 
senten els usuaris de Twitter sobre un determinat tema. Això permetrà, per exemple, 
comparar diverses companyies entre elles, veure geogràficament quin sentiment 
transmet un grup de persones d'un tema en concret, d'un president, d'un concepte, 
etc. 

Els resultats es visualitzaran  mitjançant una eina de visualització que ens permetrà 
entendre el pensament d’una població determinada respecte d’un tema en particular. 

Veurem entre altres mètriques, l'impacte social del tuit, el sentiment que transmet, la 
segmentació geogràfica, la influència que aplica a l'usuari final i l'evolució del 
sentiment al llarg del temps, entre d'altres. 

Per fer això, ens basarem en la informació generada de twitter. Cada dia es generen 
milions de tuits i l'objectiu és capturar aquests tuits del tòpic que ens interessi a 
mesura que van sent creats, i guardar-los en una base de dades.  

Posteriorment, tractarem aquestes dades i les convertirem en informació útil, on hi 
aplicarem un procés de comprensió i anàlisis mitjançant una xarxa neuronal que 
decidirà, en funció del text, el sentiment d'aquest. 

Tota la solució estarà continguda en un paquet de docker pel ràpid desplegament en 
possibles servidors cloud, de tal manera que serà una solució escalable. És 
comprendrà d'entre altres, d'una base de dades MySQL, Git per fer el control de 
versions, Python com a llenguatge de programació i PowerBI per la part de 
visualització. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

 
 
The main objective of the project is to create a end to end system of Social Listening 
that is able to predict the sentiment of any given topic. This will enable us, for 
example, to analyze several companies between them, look at geographical data of a 
certain topic like a president, an idea or a concept... 
 
The results will be visualized by a specially designed Power BI dashboard which will 
enable us to drill down the information to get more insights. 

We will see the impact of a tweet and the sentiment that this one is giving to us, the 
influence that the user has and the evolution of this sentiment along the time. 

To do so, we will base our information on the data generated by twitter. Everyday 
millions of tweets are generated in twitter and we will capture those and use it for our 
analysis and save it into a MySql data base. 

Once we have the data, we will transform this data into information that is useful 
applying several procedures and analyzing the sentiments on the tweets. 

All the solution will be easily deployed with Docker so it can be deployed on cloud and 
gave us the ability to escalate the infrastructure when needed. The Python will be the 
main language of this project.  
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1. Introducció 
 
 

1.1 Context i justificació del Treball 
 
Aquest treball vol cobrir la necessitat de comprensió a nivell mundial sobre el 
pensament de la gent d’un determinat tema. Gràcies a la informació que circula per 
internet, i en aquest cas, especialment a Twitter. Si s’és capaç d’entendre-la a gran 
escala i comprendre tots els textos que es generen serem capaços de comprendre 
millor el que està passant i que n’opina la gent. 
 
Actualment, Twitter és l'eina que la gent utilitza per mostrar la seva opinió sobre 
diferents temes i, a més, s'ha convertit en l'eina del segle per expressar públicament 
malestar o alegria o qualsevol sentiment de cara al públic. És per aquest motiu que 
ens resulta molt interessant fer aquest anàlisis amb Twitter. Conèixer el que la gent 
pensa és necessari ens molts àmbits diferents. Des de la política, es pot observar què 
opina la població sobre una proposta determinada, moltes empreses poden analitzar si 
el seu producte tindria sortida al mercat o bé ens pot ser útil per fer un anàlisis a nivell 
mundial del pensament de la població sobre algun aspecte determinat. 
 

 
1.2 Objectius del Treball 

 
 
El treball serà enfocat a  la creació d’una solució capaç de, per si sola, i al introduir-li 
uns valors d’entrada que interessi analitzar (frases, hashtags, objectes, pensaments, 
valors, sentiments..), sigui capaç per si sol de extreure’n els sentiments i mostrar 
informació sentimental del que opina la gent d’aquests temes en twitter. Aquesta 
informació serà mostrada mitjançant uns panells de controls amb els quals podem 
interactuar per navegar a través de la informació i així entendre encara millor el que 
estem visualitzant i el que les dades ens diuen. 
 
El principal objectiu és crear, a més a més de tot el procés descrit, un producte capaç 
d’entendre i fer un seguiment de què pensen i senten els usuaris de Twitter sobre un 
tema donat, podent-lo comparar al llarg del temps o amb altres temes similars. 
 
La idea final es crear una solució “plug&play” que tant sols s’hagi de desplegar en un 
servidor en cloud o privat i fàcilment escalable per poder veure els resultats i mètriques 
 
Primerament es construirà una aplicació que ens obtingui les dades de Twitter, tot 
seguit s’enriquirà la informació obtinguda amb diversos scripts de python dissenyats 
especialment pel tracte de les dades i finalment aquesta informació serà visualitzada 
gràcies a la creació de diverses panells de control amb power BI, una eina de reporting 
que anirà perfecte per transmetre les dades en temps real gràcies al seu plug-in de 
real time. 
 
Ja que s’havia de crear una eina es va decidir donar-li un enfocament des d’un punt de 
vista de negoci, i com podria ajudar a organitzacions i a empreses l’ús d’aquesta eina. 
S’ajudaria al usuari final  a identificar el sentiment dels usuaris d’un possible producte 
o acció i els ajudaria també a comprar-se amb altres empreses o inclús un producte 
llançat com socialment s’accepta en comparació a llançaments anteriors 
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1.3 Enfocament i mètode seguit 

 
 

El mètode a seguir serà la creació de tot un sistema autosuficient punt a punt que serà 
capaç de capturar la informació de twitter i visualitzar-la tot enriquint automàticament 
els textos. 

 
S’utilitzaran eines existents per la part del tractament de dades i visualització.  
A continuació podem observar l’estructura tècnica de la qual es composa el treball: 

 
 

 
 
 

Veiem que la major part de la estructura estarà composada amb el llenguatge python, 
ja que es el que mes hem utilitzat durant el màster i la majoria de llibreries permeten 
una fàcil interacció amb aquest llenguatge. Tot estarà contingut dintre de Doker, Doker 
es una eina de codi obert que ens permet automatitzar el desplegament d’aplicacions 
dins de continguts de software, proporcionant-nos així una capa d'absorció i 
automatització virtual, bàsicament el que ens permetrà en el nostre cas es el ràpid 
desplegament de l’eina al Cloud, per tal de que ens sigui fàcil l’escalabilitat. 
 
Finalment per la part de visualització s’utilitzarà Tableau o power bi, eines que el que 
ens permet es fer una exploració més exhaustiva de les dades i per tant comprendre 
molt més bé tot el que hem analitzat. 
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1.4 Planificació del Treball 
 
La primera part serà la creació del sistema de captura de dades dins d’un contenidor 
de docker. 
En segon lloc, el desenvolupament de la xarxa neuronal capaç d’entendre els textos 
capturats. 
Finalment mostrarem la informació amb una eina de visualització, tot seguit adjunto la 
planificació del treball que es durà a terme durant els següents mesos: 

 
 

 
 
En resum les principals tasques seran: 
 

● Captura de les dades de twitter 
● Processament de les dades mitjançant un procés ETL i emmagatzemar les 

dades 
● Tractament de les dades obtingudes i enriquiment mitjançant una xarxa 

neuronal que entengui els sentiments dels tuits. 
● Visualització de les dades en format comprensiu i de manera dinàmica. 

 
 
 
 

1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 

 
 

El projecte es composa de les següents peces fonamentals: 
 

• ETL 
 
Es construirà una eina d'extracció, transformació i càrrega de dades des de Twitter a 
una base de dades 
 

• Base de dades 
 
Creació d’una base de dades on primerament guardarem tota la informació extreta i 
després ens servirà per crear les taules relacionals el qual nodrirà els nostres 
dashboards. 
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• Sistema d’anàlisis de sentiments 
 
Es crearà un sistema d'anàlisis dels sentiments, idealment una xarxa neuronal on 
podrem saber si els textos obtinguts de twitter son d’alegria o tristesa i mes informació 
complementaria. 
 

• Dashboard 
 
Finalment el projecte es composarà d’un panell de navegació que et permetrà 
segmentar totes les dades obtingudes per tal de visualitzar-les de manera còmode i 
fàcil. 
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2. L’estat de l’Art 
 
 
L’estat de l’art en el anàlisis de twitter esta molt avançat, es porta anys analitzant tot 
tipus de informació i dades. 
Twitter es una eina que ens proporciona molta informació lliurement, la gent publica el 
seu tuit de forma publica i tu com a usuari pots agafar-la i processar-la. Per no haver 
de fer tasques de recol·lecció de dades, Twitter mateix et proporciona eines per 
facilitar-te l’accés a tal informació, ja que la quantitat de dades que mou al minut son 
de grans calibres. 
 
Si ens fixem en alguns dels articles científics de més ressò publicats recentment tenim 
per exemple el següent: 
 
títol:Cultivating Deep Decision Trees,3 de setembre del 2017, autors: Dmitry Ignatov1 i 
Andrey Ignatov, article: https://arxiv.org/pdf/1704.07657v3.pdf 
 
 
On veiem que  per exemple el  que fan aquí es la creació d’arbres de decisió 
mitjançant les  xarxes neuronals. On la pròpia xarxa s’auto-gestiona el contingut ja 
sigui mitjançant l’anàlisi de sentiments, de fotografies o d’algorismes més complexos 
de  classificació i crea arbres de decisió capaços de classificar i predir amb un error 
per sota el 35%. 
 
D’altres exemples podem veure el següent article que ens parla del anàlisis del 
sentiment: 
 
Twitter Sentiment Analysis with CNNs and LSTMs,20 d’abril del 2017, escrit per 
Mathieu Cliche article: https://arxiv.org/pdf/1704.06125v1.pdf 
 
 
On veiem que parteixen des de 0 i creen un algoritme  mitjançant reforç per 
aprenentatge que és capaç de predir el sentiment d’un tuit.  
 
Com veiem  el tema del anàlisis de sentiments esta força estès, i no es cap novetat per 
tant en el treball enlloc de crear un algoritme de 0 amb la seva pròpia xarxa  neuronal i 
haver-la d’entrenar utilitzaré models ja creats i comprovats per tal de fer l’anàlisi, veiem 
que la simple creació d’una xarxa capaç de predir correctament el sentiment ja donaria 
de  tot un Treball final.  
 
L’objectiu per tant d’innovació d’aquest treball no és la creació d’un sistema capaç 
d’analitzar els sentiments sinó un sistema que ens aporti informació útil d’aquest 
sentiment.  El que vull fer és un sistema que ens permeti  automàticament i amb eines 
open source , per tant extensibles a tothom, de poder analitzar un fet, un objectiu o 
una marca i veure el ressò que està tenint. 
 
Hi ha eines ja creades que  sembla que mostrin el mateix resultat que l’objectiu del 
treball: 
Visualizing Twitter Sentiment: 

https://www.csc2.ncsu.edu/faculty/healey/tweet_viz/tweet_app/ 
19 d’octubre del 2019 creat per Haelay Ramaswamy 

https://arxiv.org/pdf/1704.07657v3.pdf
https://arxiv.org/pdf/1704.06125v1.pdf
https://www.csc2.ncsu.edu/faculty/healey/tweet_viz/tweet_app
https://www.csc2.ncsu.edu/faculty/healey/tweet_viz/tweet_app/
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Per una banda, no se sap quin horitzó temporal fa servir i a priori son nomes dades del 
dia , la meva intenció és acumular i recopilar les dades, idealment almenys de tota la 
setmana i així poder també crear un anàlisis temporal. Per altre banda, en quant al 
anàlisis de sentiments, el que fan es comparar cada paraula amb el diccionari i d’allà 
extreuen el sentiment, no apliquen cap tècnica d'aprenentatge ni ús de llibreries 
especialitzades en aquest tipus d’anàlisis com el que es crearà en aquest treball. 
 
Una situació on també podria ser molt útil podria ser durant l’estat d’alarma declarat 
per l’estat durant el confinament de maig/juny del 2020, podria ser molt útil una eina 
d’aquest estil, ja que entre altres coses, es podria veure que opina la població dels 
decrets que es van aprovant i es podria saber la resposta al moment del que pensa la 
gent. 
 
Per exemple, es podria saber a quins llocs cal reforçar la vigilància ja que no respecten 
el confinament, o per exemple podries saber a quins llocs falta subministrament 
gràcies a les queixes de la gent a twitter, tota aquesta informació generada al moment 
pels usuaris seria captada per l’aplicació i plasmada en temps real en un mapa d’on es 
poden treure ràpidament les conclusions necessàries i tot seguit prendre acció 
corresponent. 
 
 

3 Implementació 
 

 
3.1 Disseny i implementació del treball 

 
 
En els posteriors capítol s’ha enfocat el treball en diferents etapes i diferenciacions 
pròpies. L’estructura del procés es basarà en la captura inicial de dades, les 
corresponents transformacions i càrregues a una base de dades, tot seguit la 
manipulació d’aquestes dades i l’enriquiment de les mateixes. Així mateix, també es 
tindrà en compte la creació de models d’avaluació i finalment els resultats que en el 
nostre cas he creat un seguit de dashboards per tal de visualitzar la informació de 
manera fàcil i còmode. 
 
 

3.2 Obtenció de dades 
 
El primer repte que es va haver de fer front va ser a la hora de voler fer un anàlisis de 
sentiments, es necessitava un conjunt de dades suficientment gran per tal de tenir una 
bona mostra i no es fàcil de trobar conjunts de dades gratuïtes al públic per internet. 
Podem usar diferents datasets (conjunts de dades) existents, però segur que els 
conjunts de dades que es poden trobar a internet tenen algun objectiu i per tant no 
serien imparcials i volem partir d’una eina capaç de generar les dades per si sola, per 
tant la millor opció es aconseguir les dades en directe sobre el que volem. Avui en dia 
tenim al nostre abast molta informació que es publica cada dia per nosaltres mateixos, 
sobre tot a les xarxes socials (linkedin, instagram, twitter...) i per tant nomes calia una 
eina per tal d’agafar tota aquesta informació. Es va considerar que xarxes com linkedin 
estarien centrades mes en termes laborals i instagram amb contingut de fotografies i 
per tant es va trobar mes adient la utilització de twitter per aconseguir un bon conjunt 
de dades independents. 
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3.3  Oportunitat de negoci, l’escolta social. 
 
 
El que es vol construir es una aplicació del que s’anomena social listening (escolta 
social). L’escolta social es la monitorització de les xarxes socials (en el nostre cas de 
twitter) per recopilar dades i informació sobre la opinió que tenen els usuaris d’un 
determinat concepte. 
 
Aquesta escolta social ens proporcionarà informació molt útil de com els usuaris 
opinen de certs temes i per això l’aplicació tal i com hem comentat es composa de 
dues parts, la primera de extracció de les dades i la segona de processar els 
sentiments. Aquesta escolta social ens aportarà avantatges en diversos àmbits d’una 
empresa o per treure conclusions sobre que en pensa en massa la gent d’un tòpic 
determinat. 
 
La funció principal és l’escolta de la conversa social dels usuaris, es a dir mesurar 
l’efectivitat d’una estratègia de màrqueting  per exemple, i poder veure en temps real 
que en pensen els usuaris d’una determinada acció que s’ha dut a terme. 
 
 

3.3.1 Aportacions de l’aplicació d’escolta social per empreses: 
 

• Conèixer millor als usuaris i clients potencials. 
 

• Posar-nos en la ment del consumidor i rebre feed-back instantani 
 

• Gestionar les qüestions i queixes de usuaris 
 

• Millorar el posicionament online tot detectant quins keywords es relacionen 
amb la teva empresa 

 

• Identificar àrees i persones d’influència que tracten temes rellevants 
 

• Conèixer la competència 
 
 
 

3.3.2 Passos seguits per realitzar una escolta social efectiva: 
 
El que s’ha fet en primer cas en el exemple i cas tractat primerament ha estat la 
definició del que es vol analitzar, quines frases, tòpics o hashtags ens interessa i tot 
seguit extreient keywords i posant-los en el arxiu de Settings (seran la base de la 
informació que recopilem) 
Tot seguidament s’han analitzat els punts claus i definit a qui es vol escoltar i quina 
segmentació, dades a nivell de dia, setmana, mes... 
 
Un cas interessant tenint en compte els fets recents de la crisi del COVID, l’aplicació 
de Social Listening pot ser molt útil ja que ens dona la oportunitat de fer un seguiment 
al sentiment en temps real, podem veure dia a dia els comunicats del govern sobre per 
exemple les fases de desconfinament quin efecte real tenen sobre la població. Podem 
detectar possibles problemes i a partir del sentiment generalitzar corregir certs 
aspectes que creiem.  
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No només pot servir per a governs aquesta aplicació també grans companyies usen 
aplicacions similars per fer el control del sentiment. Un exemple clar podria ser la 
repercussió que va tenir nike amb un dels jugadors de bàsquet. El 2019 Zion 
Williamson (jugador de basquet del equip de Duke) li va explotar durant el partit: 
 

 
Twitter, 22 de febrer del 2019, tuit de la CNN: 

https://twitter.com/CNN/status/1098938008773029888?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm

%5E1098938008773029888%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fblog.hootsuite.com%2Fes%2Fescucha-
social%2F 

 
Tal hi com podem veure en el tuit següent, va tenir molt ressò mediàtic aquest cas, ja 
que es tractava d'un partit de bàsquet que s'estava transmetent a tot Estats Units. 
Durant el partit com podem observar es va trencar el calçat esportiu d'un jugador i 
ràpidament, molts influencers es van afanyar a fer un comentari sobre el tema a part 
de possibles crítiques a la companya Nike. Ràpidament Nike no va perdre ni un segon 
i va voler tractar el tema tot fent un seguiment i responent a tuits amb molta 
repercussió mediàtica de famosos per exemple. Van saber en quins punts estaven 
fallant i gràcies a la miniaturització d'escolta social que tenien efectuat van poder 
contrarestar el problema tot obrint investigacions i amb nous spots publicitaris enfocats 
als sectors més crítics. 
 
Tal hi com s'ha vist en aquest cas amb Nike, també hi ha molts més exemples a 
qualsevol àmbit, el fet d'estar escoltant el pensament públic ens pot donar a conèixer 
punts dèbils del que està o no està funcionant d'una empresa i és on caldrà posar 
èmfasi amb els equips de màrqueting i de producte. 
 
A part de les funcions de detectar, també pot ser útil per a descobrir nous clients 
potencials per noves vendes, és a dir si un tòpic és molt semblant a un altre que té 
molta rellevància mediàtica ens pot servir per obrir noves portes de mercat. L'escolta 
social ens ajudarà a fomentar el producte i també a detectar influències i mesures de 
marca com determinarem més endavant. 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/CNN/status/1098938008773029888?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1098938008773029888%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fblog.hootsuite.com%2Fes%2Fescucha-social%2F
https://twitter.com/CNN/status/1098938008773029888?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1098938008773029888%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fblog.hootsuite.com%2Fes%2Fescucha-social%2F
https://twitter.com/CNN/status/1098938008773029888?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1098938008773029888%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fblog.hootsuite.com%2Fes%2Fescucha-social%2F
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4 Anàlisi de l’aplicació 
 
 
 
 

4.1 Tecnologies i estat inicial 
 
Primerament per tal d’interactuar amb Twitter utilitzarem Python, ja que te un conjunt 
de llibreries que ens permeten una connexió directe amb les seves apis (conjunt de 
definicions i protocols) proporcionats per la mateixa companyia, cosa que ens facilitarà 
molt l’extracció de dades. 
 
El que farem primerament doncs es connectar amb una api anomenada tweepy, una 
llibreria oberta open source per accedir precisament a Twitter: https://www.tweepy.org/ 
 
S’ha escollit tweepy ja que es de les mes populars i mes segures, es va investigar 
també si usar Twython però la integració amb serveis d’streaming no es directe i s’ha 
de fer manualment el push. 
 
Quan es va començar l’etapa de documentació es va observar que existien dues 
opcions, una la captura de dades (tweets) en temps real i l’altre obtenir els tweets que 
s’han creat en els últims 7 dies i que estan guardats en els servidors de Twitter. 
Primerament, ja que el que es volia es un gran conjunt de dades per entrenar el model 
i per tenir “big data”, l’opció que era valida en primera instancia era la de aconseguir 
tots els tuits històrics durant la última setmana, aquesta es una limitació que ens 
imposa Twitter al fer servir la seva api, si volguéssim accedir a mes espai temporal, 
hauríem de fer servir opcions de pagament, però l’objectiu d’aquest treball es 
aconseguir una eina open source i gratuïta per tant utilitzarem l’opció que ens ofereix 
gratuïtament. 
 
El que he fet es crear un codi amb python que el que fa es que es connecta als 
servidors de Twitter i els hi demana tots els tweets que continguin el hashtag o que en 
el propi text del tuit contingui la paraula clau que volem buscar. En el nostre exemple 
podem posar paraules clau com podrien ser partits polítics, presidents, ciutats o 
marques de roba. Qualsevol tuit publicat en els últims 7 dies que coincideixi serà 
obtingut i per tant el guardarem en memòria. El tuit a part de el text i el usuari conté 
molta mes informació, dia de creació, lloc.. 
 
En aquesta web (https://developer.twitter.com/en/docs/tweets/search/api-reference/get-

search-tweets) es pot veure tot el que ens retorna a part del tweet. El que he fet a 
continuació es processar aquesta informació i guardar nomes la informació que es 
rellevant per el projecte. 
 
Tal hi com veiem al annex [1], l’api ens retorna molta informació i nomes ens quedem 
amb certs camps camps, els quals també els processem per tal de treure caràcters no 
desitjats o enriquir la informació geogràfica que ens proporciona. 
 
Pel que fa al tractament de dades, Inicialment es va considerar usar una eina 
especifica per el tractament de dades, volia que tot el tractat de la informació estigues 
orquestrat per una eina d’ETL (Extracció, transformació i càrrega, Load en anglès). I 
vaig començar a fer recerca de les eines existents. Si be es cert que moltes eines de 
visualització com Tableau o Power BI incorporen petites funcionalitats similars el que 
volíem era tenir les dades estructurades en una base de dades per tal de després 
representar-les gràficament. Per tant el que ens havíem d’assegurar ja que el volíem 

https://www.tweepy.org/
https://developer.twitter.com/en/docs/tweets/search/api-reference/get-search-tweets
https://developer.twitter.com/en/docs/tweets/search/api-reference/get-search-tweets
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seria molt elevat es una correcte distribució i modelatge d’aquetes dades i per això 
vaig creure corresponent la utilització d’una eina ETL. Després de investigar i debatent 
amb el professor Eduard Gil es va concloure que lo millor seria l’ús d’una eina com 
Kettle, que forma part de la suite de Pentaho:  
 
ETL de pentaho utilitzada en les fases inicials del projecte: 
https://help.pentaho.com/Documentation/8.2/Products/Data_Integration 
 
I es va posar en funcionament: 

 
ETL creada amb pentaho 

 
Es va crear un seguit de transformacions (T1, T2) que tractaven totes les dades 
obtingudes en format json i les convertien a format tabular. Aquest procediment era 
mes robust al fer servir una eina especifica per el tractament de dades però suposava 
un problema, l’eina havia d’estar instal·lada a la maquina dees d’on s’executés el codi, 
i per tant generava dependències.  
 
L’idea final del treballat i com hem esmentat, era generar una solució que es 
desplegues de forma automàtica i realitzes la captura de les dades, per tant entrava 
amb conflicte directe amb l’ús d’aquesta eina ja que no s’integrava be amb eines com 
Doker que també utilitzem en el projecte, per tant, vaig haver de suprimir l’ús de 
qualsevol eina ETL i executar  les transformacions de dades en Python com tot seguit 
es veurà en els següents capítols. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://help.pentaho.com/Documentation/8.2/Products/Data_Integration
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4.2  Emmagatzematge de les dades 
 
Un cop tenim les dades convertides i modelades el que necessitem es un lloc per 
guardar-les i emmagatzemar-les per la posterior ingesta en els dashboards. 
El que em vaig plantejar en un inici era utilitzar unes bases de dades no-sql ja que 
serien les mes apropiades per guardar dades des-estructurades com podrien ser els 
JSON que obtenim de twitter, però al optar per no utilitzar cap eina d’ETL, tal hi com 
s’ha descrit anteriorment, el que es va optar per fer, ja que simplificaria molt el pròces i 
l’optimització de recursos, es que un cop s’acabés de tractar la informació que volem 
tenir automàticament  i es guardaria en format columnar en una base de dades 
relacional. Ja que tot el treball hem estat utilitzant eines open Source vaig voler utilitzar 
una base de dades també open source com seria MySql, en aquest cas una distribució 
anomenada MariaDB (https://mariadb.org/), que es la versió publica del conegut 
MySQL. 
 

4.3 Paquetització del contingut 
 
Un dels requeriments del projecte i per assegurar la seva viabilitat va ser un 
desplegament ràpid i escalable a qualsevol servidor, per exemple a noves maquines 
de AWS 8 Amazon Web service) o inclús d’azure. Per tant tota l’eina havia d’estar 
continguda en un sistema de automatització de desplegaments.  
https://www.docker.com/ (Veure apartat Despelgament 5.2 pel detall).  
El que s’ha fet es construir ho tot de tal manera que simplement instal·lant docker i 
executant una comanda tota l’aplicació construïda s’instal·la automàticament i llesta 
per funcionar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mariadb.org/
https://www.docker.com/
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5 Detall de l’aplicació 
 
Pel que fa el codi de l’aplicació, ha anat patint diversos canvis durant el 
desenvolupament, s’han hagut d’adaptar moltes aspectes per tal de que funciones 
correctament amb els afegits desitjats. S’explicarà el motor principal així com les seves 
característiques principals i les evolucions més importants que s’han implementat. 
 
El primer arxiu que trobem i de mes importància es el anomenat “Settings”, en català 
configuració, però per nomenclatura usada convencionalment i per seguir els 
esquemes propis de millors pràctiques en codi Python durant el treball s’han usat 
nomenclatures en anglès, tant en els arxius interns com a la major part del codi, tot 
seguit els estàndards de Python. 
 
Primerament a la carpeta del projecte trobarem el document de Settings on hi ha totes 
les característiques que es poden canviar del projecte: 
 

# Settings file 

 

twitter_keys: 

    consumer_key: 'AMQzcRZo3roDdEdeo86FLR' 

    consumer_secret: 'UxGR4sJgYWnZPeBLhcIKb0G1Y0' 

    access_token: '3230705733-5mLrVjsF6mqQfCcZpzNqRM' 

    access_token_secret: 'TNjFYn82CSrwb2EkJtZJVD8YhLRnTJ' 

 

keywords: 

    - 'nike' 

    - 'adidas' 

    - 'reebok' 

 

sample: 100000 

 

storage: 

    raw: '/data/Jordi_orriols/TFM/' 

    database: 

      dialect: mysql 

      driver: pymysql 

      user: root 

      password: contrasenya123 

      host: localhost 

      port: 3306 

      database: tfm-twitter 

    api: 

      push_url: 'https://api.powerbi.com/beta/d5b4529b-7457-49d9-931b-7c7 

 
Arxiu de “Settings” de l’aplicació 

Aquest fitxer es dels mes rellevants, ja que aquí s’emmagatzema tota la informació 
que necessita el programa per executar-se, i penso que seria convenient repassar 
alguns aspectes clau al respecte. 
 
Primerament veiem que tenim les claus de twitter, que son les claus d’accés a la seva 
API, aquestes claus son gratuïtes després d’un previ registre on he hagut d’especificar 
els motius per els quals volia realitzar la extracció de dades i al tractar-se de fins 
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educatius i no comercials ens deixen utilitzar la seva api tant per extreure dades en 
temps real com per extreure tots els twits dels últims 7 dies d’un determinat tema. 
 

 
Web de Twitter,2020,https://developer.twitter.com/en/apps/17539568 

 
Aqeustes claus les hem d’especificar a l’aplicació que s’ha creat com a primera 
instancia. En la següent referencia podem veure aquests límits: 

https://developer.twitter.com/en/docs/basics/rate-limits 

 
Utilitzarem claus gratuïtes, i per tant, per l’extracció de dades es pot aconseguir un 
màxim de 7 dies de twits emmagatzemats, amb conseqüència, si volem obtenir dades 
durant un mes hauríem de tenir el servei corrent almenys un cop per setmana per tal 
de refrescar les dades i importar-les a la base de dades. 
 
El segon que s’ha d’especificar son les keywords, que son les paraules clau que volem 
parsejar(obtenir). Aquestes paraules clau poden ser hashtags o paraules que estiguin 
contingudes en el tuit mateix. En el nostre exemple i cas que s’ha tractat hem utilitzat 
conegudes marques de sabates esportives com serien Nike, Adides i Reebok per tal 
d’aconseguir un volum de dades suficientment gran, es podria utilitzar qualsevol 
keyword (des de polítics, temes que ens interessessin com el coronavirus o productes 
específics). 
 
Tot seguit tenim el paràmetre sample, que el podem usar per limitar el numero de tuits 
que ens volem descarregar a la base de dades, aquest paràmetre ens pot ser molt útil 
ja que si volem per exemple descarregar-nos els twits d’avui amb el hastag 
#coronavirus per exemple, al ser un trending tòpic el que passarà es que hi hauran 
milions de twits i podríem saturar el nostre ordinador o crear temps de càrrega molt 
elevats. 
 
Finalment en el apartat de storage (emmagatzematge) el que fem es especificar la ruta 
on volem que es guardi, per defecte se’ns guardarà a la base de dades que es crearà 
dins del paquet contingut dins de docker però podria donar-se el cas que disposéssim 
d’una base de dades en local SQL y que preferíssim guardar allà la informació, en 
aquest cas es podria especificar la base de dades on voldríem guardar la informació i 
el programa desenvolupat ja s’encarregaria de crear allí la base de dades amb les 
taules corresponents. 
 
 
 
 
 

https://developer.twitter.com/en/apps/17539568
https://developer.twitter.com/en/docs/basics/rate-limits
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5.1 Desplegament de l’aplicació 

 
Un dels aspectes a tenir en compte d’aquest projecte i que son pilars fonamentals de 
qualsevol aplicació en el món de big data es l’escalabilitat. L’aplicació ha de permetre 
créixer tant com es necessiti ja que el volum de dades pot créixer exponencialment 
també 
 
Aquesta necessitat d’escalabilitat es el que va fer que  el projecte s’hagués de poder 
exportar i desplegar al cloud amb facilitat i de manera automàtica. Així que un cop el 
codi i l’aplicació base estaven construïts es va haver de buscar la manera 
d’automatitzar aquest procés de desplegament per futurs casos i permetria que la eina 
fos executable per si sola amb una sola instal·lació sense haver-nos de preocupar per 
dependències de codi, divers ni compatibilitats. 
 
La millor opció que es va trobar va ser Docker, un projecte de codi obert amb el que es 
poden automatitzar desplegaments d’aplicacions dintre de contenidors de software. 
Ens proporciona una capa d’abstracció i virtualització de serveis i aplicacions 
independentment del sistema operatiu : 

 
Diagrama d’arquitectura de docker:https://www.docker.com/ 

 
5.2 Docker  

 
Docker, tal hi com s’ha esmentat, es una tecnologia de virtualització que no ens 
implica una virtualització del hardware, sinó d’un contenidor que te accés al hardware 
de la maquina que estiguem hostejant. 
 
Els contenidors que creem, representen un mecanisme d’empaquetament lògic a on 
les aplicacions tenen tot el que necessiten per executar-se, en el nostre cas, una base 
de dades i totes les dependències de python necessàries. El fitxer docker que 
detallarem mes endavant servirà per adequar tot l’entorn d’execució i configuració del 
servidor per que pugui ser fàcilment escalat. Un cop tinguem el contenidor a punt 
desplegar-lo i generar rèpliques serà qüestió de minuts. 
 

 

https://www.docker.com/
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Contenidor de docker de la nostre aplicació (Social Listening) 

 
 

Un dels motius que van determinar l’ús de docker es que a diferencia de les màquines 
virtuals, Docker pot ocupar megues, no li cal emular tot el sistema virtual i per tant ens 
suposa un estalvi considerable i ens ofereix l’opció de desplegar-ho en qualsevol lloc. 
 
 
Tal i com veiem al Annex [2], el contenidor es el nostre paquet amb tot el neccesari per 
fer funcionar l’aplicació, en el nostre cas la base de dades i el programa python. Per a 
que funcioni tambe neccesitarem els llibreries aixi com les seves depencencies pero 
tot aixo es fara automaticament al iniciar-se: 

 
 

 
Execució de docker tot instal·lant l’aplicació d’escolta social amb totes les dependències 
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Aquí veiem que quan obrim el paquet i l’executem per primera vegada comença a 
crear la base de dades amb les taules necessàries entre d’altres. 
Al inicial l’aplicació això es el que estem fent: 
# Instal·lem els paquests neccesaris 

USER root 

RUN apt-get update && \ 

    apt-get -y install \ 

 sudo  \ 

 python3-pip 

  

# copiem els documents i preparem l'entorn 

COPY requirements.txt /tmp/requirements.txt 

RUN pip3 install -r /tmp/requirements.txt 

 

RUN sudo mkdir /home/social-listening 

RUN sudo mkdir /home/social-listening/src 

RUN sudo mkdir /home/social-listening/data 

 

COPY src/* /home/social-listening/src/ 

COPY settings.yaml /home/social-listening/settings.yaml 

 

RUN chmod -R 777 /home/social-listening/* 

 

# Fem una pausa ja que es neccesari que esperem que els serveis de 

mysql s'inicialitzin 

CMD sleep 250 && cd /home/social-listening && ./src/main.py 

 

 
En el fitxer requeriments veiem totes les dependències que son necessàries: 
 
certifi, cffi, chardet, cryptography, Cython, docopt, geographiclib, idna, numpy, oauthlib, 
pandas, pycountry, pycparser, PyMySQL, PySocks, python-dateutil, pytz, PyYAML, 
requests, requests-oauthlib, six, SQLAlchemy, tweepy, urllib3. 
 
Finalment tenim el docker copmose, que es on definirem paràmetres com la versió de 
python, i el mes important, la base de dades. Més concretament el usuari, contrasenya 
i ports a on escriurem de la base de dades de dins del container: 
 
version : '3' 

services: 

  python: 

    build: 1.0 

    container_name: social-listening 

    depends_on:  

        - database 

    links: 

        - database 

  database: 

    build: 

        context: 3.2 

        dockerfile: Dockerfile_db 

    environment: 

      MYSQL_ROOT_PASSWORD: contrasenya123 

    ports: 

        - '3307:3306' 

    volumes: 
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      - datavolume:/var/lib/mysql 

volumes: 

  datavolume:TFM 

 

 
 
En aquest cas, com que la base de dades estarà continguda dins del container haurem 
d’especificar totes les característiques que tindrà. 
 
Per tal d’executar el codi únicament haurem d’instal·lar-nos el docker al nostre 
ordinador de la pagina oficial i simplement des de el quadre de comandes (CMD) 
llençar l’script up.sh, que serà l’encarregat de crear i aixecar tots els seveis de docker 
incloent el compose (docker-compose up --build --force-recreate --remove-orphans). 
 
Per tant, amb  una simple clic ja haurem aixecat i en qüestió de minuts tindrem la 
maquina amb l’aplicació executant-se al nostre ordinador. 
 
 
 
 
 

5.3 Algorismes i funcionament  
 
Un cop s’ha descrit quin sistema s’encarregarà d’executar l’aplicació, tot seguit anem a 
explicar l’aplicació en detall, tot comentant aspectes claus com la base de dades 
triada, i els mètodes d’anàlisi dels sentiments. 
 
Al executar els serveis de docker automàticament ens llançarà també l’aplicació que 
s’encarrega de tot el funcionament: 
 

 
 
 
El que fa l’aplicació desenvolupada, resumit breument, es principalment importar tots 
els twits que coincideixen amb els keywords determinats al fitxer Settings i extreure tot 
el twit i la informació que conte, tot seguit, processem aquesta informació tot quedant-
nos nomes amb els camps que ens son rellevants i convertint ho en format JSON per 
poder ho tractar. 
 
Un cop tenim les dades en format Json podríem guardar-les directament a una base 
de dades no sql o no relacional com un mongo que ens oferiria una integració directa 
amb Json però es va fer un anàlisis comprat de rendiment i seria molt mes adient 
convertir aquesta informació i guardar-la en format columnar com mes endavant 
comentarem. Per tant el que fem es tractar aquestes dades i enriquir-les, tot fent 
també el anàlisis de sentiments i finalment guardant totes les dades en format 
columnar a la base de dades MySql de mariaDB, 
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#!/usr/bin/env python 

import API_fetch 

import data_storage 

import logging 

import processing 

import yaml 

 

# Inicialització del log 

logging.basicConfig(level = logging.INFO) 

 

# Importem els settings amb la configuració que hem detallat 

logging.info('Importing settings') 

stream = open('settings.yaml', 'r') 

settings = yaml.safe_load(stream) 

 

# Agafem els Tweets 

logging.info('Getting tweets') 

tweets = API_fetch.get_tweets(settings['twitter_keys'],  

                              settings['keywords'],  

                              settings['sample']) 

 

# Guardem els Tweets en memoria com arxius JSON  

logging.info('Storing tweets') 

data_storage.store_json_tweets(tweets, settings['storage']['raw']) 

 

# Processem els tweets i els guardem com a dataframes 

logging.info('Processing tweets') 

tweets_df = processing.process_tweets(tweets) 

 

# Calculem les mètriques per a cada tweet 

logging.info('Enriching tweets') 

enriched_df = processing.enrich_tweets(tweets_df) 

 

# Ho guardem tot a la base de dades previament configurada 

logging.info('Inserting tweets to database') 

db_connection = data_storage.dbConnect(settings['storage']['database']) 

db_connection.insert_to_table(enriched_df, 'TWEETS' 

 

Procediment i passos seguits per la connexió i tractament de dades 

 
 
En aquest fragment de codi he volgut mostrar el procés principal de l’aplicació que ens 
cridarà les altres funcions per tal de realitzar pas per pas la extracció, transformació, 
procés i emmagatzematge de les dades. 
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5.4 Obtenció de dades 

 
Per tal d’obtenir d’informació dels twits amb el keyword especificat es va crear la 
següent funció: 
 
def fetch_raw_tweets_with_api(api, keyword, sample): 

    all_tweets = [] 

    if sample: 

        max_tweets = sample 

        count_request = sample 

    else: 

        max_tweets = math.inf 

        count_request = 100 

    num_fetched = 0 

    max_id = None 

    while num_fetched < max_tweets: 

        tweets = api.search(q=keyword, lang='en', max_id=max_id, 

                            recent=True, count=count_request) 

        if len(tweets) == 0: 

            break 

        max_id = tweets.max_id - 1 

        all_tweets = all_tweets + tweets 

        num_fetched = num_fetched + len(tweets) 

        print(f'Fetched {num_fetched} tweets') 

    return all_tweets 

 
Codi d’obtenció dels tuits 

 
El que veiem que fa, es que ens agafa els tuits que corresponen amb el tuit especificat 
tot tenint en compte si hem especificat el sample. Aquesta mètrica va ser necessària 
especificar-la, ja que durant el desenvolupament  de l’aplicació i provi cada vegada 
que volia agafar twits amb un nombre elevat i freqüent de keyword tardava molt a fer-
se cada execució. 
 
La resposta del servidor es la que veiem en el annex [3] i per tant tota aquesta 
informació s’ha de processar abans d’emmagatzemar, ja que així optimitzem tot el 
procés. En aquest punt es el que hem esmentat al apartat 4.1 de que es podria haver 
contemplat l’ús d’una eina ETL però que per tal d’optimitzar tota la solució i després de 
testejar i per motius d’escalabilitat es va suprimir l’eina ETL i ara es realitzen certs 
canvis i processat de la informació a dins l’aplicació abans d’emmagatzemar-la a la 
base de dades de MySql 
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5.5 Aplicació 
 
Tot seguit s’analitzaran les funcionalitats més rellevants del codi per tal d’obtenir una 
millor comprensió del mateix. 
 
Tal hi com s’ha descrit amb anterioritat, el que es farà amb els tuits es, primerament, 
abans de guardar-los a la base de dades seran “enriquits” i amb això vol dir que a part 
de transformar les dades per fer les útils hi afegim informació que ens pot ampliar la 
informació que transmeten aquestes dades: 
 
def connect_to_database(self): 

        # Connect to the database given connection string 

        self._define_connection_string() 

        self.engine = db.create_engine(self.str_conn) 

        self.connection = self.engine.connect() 

        self.metadata = db.MetaData(self.engine) 

 

    def insert_df_to_table(self, data, tablename, **kwargs): 

        # Insert a pandas dataframe to a database table 

        table = db.Table(tablename, self.metadata, autoload=True) 

        cols_in_db = [col for col in dir(table.columns) if not col.startswith('_')] 

        cols_in_df = data.columns 

        cols_to_insert = list(set(cols_in_db).intersection(set(cols_in_df))) 

        data = data[cols_to_insert] 

        data.to_sql(tablename, self.connection,  

                    chunksize=1000, index=False, **kwargs)  

 

    def insert_dict_to_table(self, dictionary, tablename): 

        # Insert a dictionary to a database table 

        table = db.Table(tablename, self.metadata, autoload=True) 

        self.connection.execute(table.insert(), [dictionary]) 

 

 
Les anteriors definicions es van haver de crear per tal de, en el primer cas,  connectar 
donat un string amb la informació de la base de dades especificat al Settings poder 
crear una connexió amb la base de dades. La segona definició ens inserta d’un format 
pandes dataframe a un format tabular, i finalment la última funció veiem que ens 
inserta a un format tabular que es el que tindrem a la base de dades un diccionari que 
es el que treballarem internament. 
 
 
def process_hist_tweet(tweet, keywords=None): 

    # Only the required information from historical tweet is 

considered 

    tweet_info = {} 

    tweet_user_info = tweet['user'] 

    tweet_info['id'] = int(tweet['id']) 

    tweet_info['created_at'] = 

_parse_date_from_tweet(tweet['created_at']) 

    tweet_info['created_day'] = tweet_info['created_at'].date() 

    tweet_info['user_name'] = tweet_user_info['name'] 

    tweet_info['user_name'] = 

remove_strange_chars_from_text(tweet_info['user_name']) 

    tweet_info['text'] = _get_text_from_tweet(tweet) 

    tweet_info['text'] = 

remove_strange_chars_from_text(tweet_info['text']) 
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    tweet_info['keyword'] = tweet['keyword'] 

    tweet_info['location'] = tweet_user_info['location'] 

    tweet_info['user_followers'] = 

int(tweet_user_info['followers_count']) 

    tweet_info['retweet_count'] = int(tweet['retweet_count']) 

    tweet_info['favourite_count'] = int(tweet['favorite_count']) 

    return tweet_info 

 

 
El que estem veient es el processat que fem amb els tuïts que obtenim, pot ser que 
alguns els guardem tal i com estan ja que no ens fa falta cap modificació, però d’altres 
el que fem es que polim les dades per tal de que ens quedi la informació mes neta 
 
 
 
 

5.6 Live 
 
Com be s’ha esmentat amb anterioritat, en el cas del live (temps real) es diferent tal i 
com podrem comprovar en el següent esquema: 
 
 

 
Fig 2. Esquema de l’aplicació Live 

 
La principal diferència es que directament passem de l’obtenció de les dades al 
enviament a power bi, tot tractant les dades i enriquint-les però sense cap 
emmagatzematge. Tant bon punt el twit ha estat creat en menys de dos segons el 
tenim comptabilitzat al dashboard de PowerBi, ja que el model del anàlisis de 
sentiments també esta entrenat i la decisió es molt rapida de prendre i simplement 
hem de fer el càlcul de mètriques acumulatives i ja esta. 
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keys = ['id', 'created_at', 'user_name', 'text', 'keyword', 

                'user_followers', 'country', 'compound', 'sentiment'] 

        tweet = {k:v for k,v in tweet.items() if k in keys} 

        tweet['created_at'] = datetime.strftime(tweet['created_at'], 

                                                "%Y-%m-%dT%H:%M:%S%Z") 

        global last_tweets 

        logging.info(len(last_tweets)) 

        if len(last_tweets)>20: 

            last_tweets=last_tweets[1:]+[tweet['compound']] 

        else: 

            last_tweets=last_tweets+[tweet['compound']] 

        tweet['compound_hist'] = np.array(last_tweets).mean() 

        logging.info(tweet['compound_hist']) 

        logging.info(tweet['compound']) 

        if len(tweet['keyword']) > 0: 

            logging.info(f'Storing tweet') 

            api_connection.push_to_api_stream(tweet) 

 

 
Com veiem les “keys” son els camps que estem enviant mitjançant un post al PowerBI, 
també estem creant per exemple una mètrica que serà la mitja del sentiment dels 
últims 20 twits. 
 

El motiu de fer ho així es que 
en el dashboard com a dades 
nomes tenim el que estem 
enviant en temps real, per tant 
no tindrem cap mètrica 
acumulativa. 
 
Per exemple, com podem 
observar en el codi, per 
mostrar un possible KPI que 
podria ser la mitja de 
satisfacció dels últims 20 twits 
el que fem es que la calculem 
tot guardant el sentiment un 
cop calculat i en fem la mitja, 
un cop tinguem el twit 21 el 
que teníem a la posició 0 el 
suprimim per fer lloc al nou twit 
que ens acaba d’entrar. 
 
 
 

Fig [3] KPI del Dashboard en temps real de PowerBI 
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6 Anàlisis del sentiment 
 
 
En els següent apartat es vol explicar els anàlisis fets i amb l’opció escollida tot 
argumentant els motius pel qual s’ha acabat triant aquella opció. 
 
Actualment hi ha molts mètodes d’anàlisi de sentiments, i diferents opcions que ens 
poden dur a un resultat similar. 
 

6.1 Processament del text 
 
El primer que cal fer amb qualsevol fragment de text ja sigui llarg o curt per a tal de 
processar-lo prèviament es netejar-lo, i deixar-lo de forma comprensible. El que es pot 
fer primerament es el que s’anomena tokenitzar. Tokenizer és un terme anglès que és 
difícil de traduir al català amb una sola paraula, és per això que ens referirem a 
aquesta eina amb el terme original. 
També voldria introduir un altre concepte, el anomenat Token, que es un altre terme 
que ens simbolitza la unitat textual mínima processada que no sempre correspon a  un 
únic terme. 
 
El text podria ser: “El següent text es una mostra per veure que son els tokens”. I si 
tokenitzem l’expressió ens queda de la següent forma: 
{"El", "següent", "text", "es", "una", "mostra", "per", "veure", "que", "son", "els", 
"tokens"}. 
 
Aquest concepte introduït es molt important ja que s’ha usat al llarg del treball per 
definir la qualitat dels mètodes d’anàlisis de sentiments, es a dir un cop tenim els 
tokens definits podem també calcular la categoria gramatical, com poden ser els nom, 
verb, adjectius, conjuncions... i al etiquetar aquestes paraules ens poden servir mes 
endavant per a fer un millor anàlisis dels sentiments. 
 
tokens = [w for w in word_tokenize(headline.lower())  

if re.match("^[a-z]+.*", w)] 

 

 
Si importem la llibreria “re”, el que podem fer es primerament convertir el text en 
minúscules utilitzant el lower(), tot seguit tokenitzem el text i finalment ens quedem 
només les que tinguin un caràcter alfabètic. Això ho usarem en el cos del tuït, per 
descartar coses que no ens interessin. 
 
Tot seguit un cop tenim les paraules en el array tokens el que es fa es fer l’etiquetatge 
de categoria gramatical d’un text, on primerament importarem el tokenizer i el tagger, 
ambdós de la libreria NLTK: 
 
from nltk import word_tokenize, pos_tag 

#PoS tagging dels tokens de la llista 

tokens = nltk.pos_tag(tokens) 
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L’etquetatge PoS (PoS és l'acrònim de part of speech, que és equivalent a ‘categoria 
gramatical’ en català) ens categoritza els tokens en els següents categories: 

• DT: Determinant 
• JJ: Adjectiu 
• NN: Nom en singular 

• NNS: Nom en plural 
• VBD: Verb en passat 
• VBG: Verb en gerundi 
• MD: Verb modal 
• IN: Preposició 
• PRP: Pronom 

• RB: Adverbi 
• CC: Conjunció coordinada 
• CD: Numeral 

 
Un dels mètodes molt utilitzats en el anàlisis de sentiments que també es va haver de 
testejar i provar durant el desenvolupament del treball va ser el n-grams. Un n-gram es 
una seqüencia de tokens que te un ordre de complexitat n, es a dir que si tenim una n 
de ordre 1 es coneixien com a unigrames, els mes comuns son els de ordre 2 i 3 
coneguts com a bigrames i trigrames. 
 
from nltk.util import ngrams 

bigrams=list(ngrams(tokens, 2)),"\n") 

trigrams= list(ngrams(tokens, 3)) 

 
Un cop tenim els bigrames podem aplicar tècniques com les de t-test, o log-likehood o 
el PMI (Pointwise Mutual Information). El que veurem tot seguit es com es trien els 
millors candidats per a per exemple obtenir un resum del text i quedar-nos amb 
l’informació mes rellevant: 
 
def get_collocations(text, n_best_collocations): 

     

    #Apliquem un primer filtre d'expressions regulars als n-grames calculats 

anteriorment 

    bigram_coll_candidates_filtered, trigram_coll_candidates_filtered = 

re_filter_candidates(bigram_coll_candidates,  

                                                                                            

trigram_coll_candidates)     

    #Dels bigrames i trigrames filtrats obtenim els N millors candidats amb mètodes 

estadístics 

    best_bigrams_cand, best_trigrams_cand = 

get_n_best_candidates(bigram_coll_candidates_filtered,  

                                                                 

trigram_coll_candidates_filtered, 

                                                                 n_best_collocations) 

    #S'uneixen els bigrames i trigrames candidats a ser col·locacions en una llista de 

tuples (collocation_candidates). 

    collocation_candidates = best_bigrams_cand + best_trigrams_cand 

    collocations = [join(cc) for cc in collocation_candidates] 

     

    return collocations 
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Un cop tenim les collocations, a partir d’aquí podem detectar els termes mes rellevants 
per tal de processar les paraules per el anàlisis. 
De moment tal hi com hem vist tenim les paraules mes rellevants, que podria ser el 
títol del tuit però ens queda ara analitzar i extreure conclusions. Per fer ho podem 
utilitzar per exemple la Llei de Zipf, que el que ens diu es que si llistem les paraules 
segons l’ordre d’aparició, la segona paraula de la llista hauria d’aparèixer la meitat de 
vagades que la primera i la tercera un terç de vegades i així successivament. 
 
Segons aquesta llei, les paraules que ocupen les primeres posicions concentren el 
major percentatge de les paraules d'un text. El que té de rellevant és que entre 
aquestes paraules hi ha els articles, les preposicions o les conjuncions, paraules que, 
malgrat repetir-se molt en el text, no aporten gairebé gens de contingut. 
Zipf va formular la seva llei per demostrar la tendència que tenen els humans a fer les 
coses amb el mínim esforç. Si el receptor és capaç d'entendre el missatge quan 
l'emissor utilitza les paraules més importants N vegades.  
 
Una tècnica molt utilitzada que també he hagut d’aplicar es el anomenat Filtratge de 
stop words per evitar tal hi com diu la llei de Zipf de repetir paraules irrellevants. Les 
stop words son paraules que hauríem de filtrar, serien conjugacions, paraules d’unió... 
etc. 
 
Podem veure clarament la funció de zipf si fem un histograma amb els tokens: 
 
def build_zipf_histogram(text): 

    #Obtenim la llista de tokens del text en minúscules 

    tokens = [w for w in word_tokenize(text.lower())] 

    #La freqüència de cada token es guarda en un diccionari que representa la 

distribució de la freqüència dels 

    #tokens del text (frequency distribution (FreqDist)). 

    freqDistribution = nltk.FreqDist(tokens) 

    #La llista de tokens del diccionari s'ordenen pel seu valor de freqüència. Així, els 

tokens s'organitzen segons 

    #el seu rang, de més freqüència a menys freqüència. 

    sortedtokens = sorted(freqDistribution, key=freqDistribution.get,reverse=True) 

    #Es crea una llista per a l'histograma que representa la distribució de la 

freqüència dels tokens 

    histogram = [] 

    #Es crea una llista que recull la freqüència de cada token 

    freqword = [] 

    #Elaboració de l'histograma 

    for t in sortedtokens: 

        #Els tokens de l'histograma han de ser de tipus paraula (es filtren els tokens 

que no tenen caràcters 

        #alfanumèrics) i no ser un token 'unknown', que significa que no hi ha titular 

        if re.match(r'\w',t) and t != 'unknown': 

            #Afegim la freqüència del token a l'histograma. Ara el token ja es considera 

una paraula 

            histogram.append(freqDistribution[t]) 

            #Afegim a la llista freqword un element paraula:freqüència 

            freqword.append(t + ":" + str(freqDistribution[t])) 

    #Imprimim la freqüència de les paraules del rang 1 al 10. Així veiem que la majoria 

d'aquestes paraules  

    #són stopwords 

    print(freqword[:10]) 

    return histogram 
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Per filtrar les stop words podem descarregar-nos una llista o crear-la però també 
existeixen funcions pre-definides que ens fan la feina per nosaltres: 
 
stopwords = nltk.corpus.stopwords.words('spanish') 

 

 
 

6.2  Vectorització 
 
Un dels mètodes de transformació de texts es la vectorització, es a dir usar ho com 
una eina que ens transforma cada text d’una col·lecció de documents en un vector. I 
per tant acabarem amb una matriu de termes i documents i amb el conjunt de termes 
diferents que apareixen en tots els documents de la col·lecció. 
 
Tot vectoritzador te un component anomenat analitzador (analyzer) que s’ocupa de 
establir les unitats sobre les quals calcularem el valor numèric o freqüència d’aparició. 
Una vega hem obtingut el vocabulari el vectoritzador calcular per cada terme un valor 
numèric i serà la freqüència del terme en el text. 
 
#Primer de tot importo els mètodes de processament de llenguatge natural. 

import nltk 

#Importar tokenitzador del paquet NLTK 

from nltk import word_tokenize 

#Importar els mètodes de la llibreria NLTK que lematitzen segons Wordnet 

from nltk.stem.wordnet import WordNetLemmatizer 

#Importar la llibreria amb els mètodes per a fer la vectorització 

from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer 

 

#Definició del vectoritzador i el seu analyzer 

 

#El mètode get_n_and_cn_lemmatized és el mètode amb el qual l'analyzer del vectoritzador 

troba els 

#termes del text. Aquests termes tenen el pattern N i N+N. 

 

def get_n_and_cn_lemmatized(text): 

    tokens = [w for w in word_tokenize(text.lower())] 

    #Etiquetatge PoS dels tokens 

    tagged_tokens = nltk.pos_tag(tokens) 

    nps = get_n_and_cn(tagged_tokens) 

    lem_nps = [wnlemmatize(np,nltk.pos_tag(np)) for np in nps if len(np) > 1] 

    return lem_nps 

         

#Definició del vectoritzador Tf.idf. 

cv = TfidfVectorizer( 

    analyzer= get_n_and_cn_lemmatized 

 ) 

 

Procès de vectorització 
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6.3 Detecció d’opinió i classificació 
 
 
Un cop tenim el text preparat, tot seguit fa falta determinar la opinió i el sentiment del 
text en qüestió, ja que aquest es el nostre objectiu principal. Per tal de detectar la 
opinió i sentiment tenim diversos mètodes. Després de moltes proves i tests s’ha 
comprovat que el mètode mes efectiu enlloc d’entrenar un model pròpiament per la 
nostra part amb una xarxa neuronal es utilitzar un d’entrenat ja que funcionarà molt 
millor que el nostre ja que te una gran comunitat al darrere que li donarà suport 
continuat i que s’ha estat entrenant amb grans datasets des de fa anys, i per tant com 
a part del treball s’ha desenvolupat una xarxa neuronal com es detallarà a continuació 
però no s’ha usat a la versió final de l’aplicació ja que era molt mes precís els mètodes 
detallats a continuació. 
 
Primerament s’usaran les opinion words, L'opinion word és una paraula que té una 
càrrega negativa o positiva en l'opinió. 
 
Moltes vegades també s’utilitza les opinion words amb l’ajuda d’un diccionari de 
polaritat, on ens indica si la paraula es positiva o negativa. 
En els diccionaris d'intensitat les opinion words estan associades a uns nivells 
d'intensitat de la polaritat. Un dels més utilitzats és SentiWordnet. Es tracta d'un 
diccionari derivat de Wordnet 
 
La detecció de la polaritat, es a dir el sentit positiu, negatiu o neutral d'una opinió, és 
l'aspecte més complex de l'anàlisi de sentiments que es vol dur a terme. És complexa 
la seva detecció en el nivell de paraula, com ja hem apuntat a l'apartat anterior, i ho és 
també quant a l'opinió en el seu conjunt. 
 
En el nivell de paraula, es pot considerar que els adjectius i els adverbis carreguen la 
polaritat de les opinions amb diferent intensitat, intensitat que està declarada en els 
diccionaris d'opinion words. En aquests diccionaris, la càrrega negativa o positiva 
d'una paraula està preestablerta pel seu autor. Ara bé, alguns adjectius no són opinion 
words per se. Ho són en les opinions de determinats dominis i contextos i el domini i el 
context determinen també la seva polaritat  
 
Tot seguit veurem fragments del codi usat per analitzar el sentiment: 
 
def get_np_candidates(text): 

    #Definim les mètriques que avaluaran si un n-grama pot ser una collocation 

    bigram_measures = nltk.collocations.BigramAssocMeasures() 

    #Tokenitzem i obtenim els tokens del text. 

    tokens = [w for w in word_tokenize(text.lower())] 

    #Cerca de bigrames 

    bigramfinder = BigramCollocationFinder.from_words(tokens) 

    #Es prenen els bigrames que no tenen signes de puntuació, etc. 

    bigramfinder.apply_word_filter(lambda w: (re.match(r'\W', w))) 

    #N millors candidats a ser col·locacions, després de passar pel càlcul del PMI. 

    bigram_candidates = bigramfinder.nbest(bigram_measures.pmi,100) 

    #Transformació de la tupla del bigrama a collocation 

    collocation_candidates = [" ".join(bc) for bc in bigram_candidates] 

    #Triem els candidats que són sintagmes nominals. 

    np_candidates = [c for c in tokens + collocation_candidates if is_np(c) == True] 

    return np_candidates 

 

Funció per escollir els termes candidats 
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Aquí veiem el pas previ, que el que fem es quedar-nos de tot el text del twit amb la 
informació mes rellevant i els candidats que ens poden transmetre mes informació 
 

tweets_sample_np_candidates = [] 

for tweettext in tweets_sample_text: 

    tweets_sample_np_candidates.append(get_np_candidates(tweettext)) 

tweets_sample_np_candidates 

 

#Creem una llista d'opinion words a partir d'un diccionari 

opinion_words_file = 'diccionariv-111.txt' 

 

opinion_words = {} 

 

with open(opinion_words_file, 'r') as of: 

    ol = of.readlines() 

    for wo in ol: 

        w, o = wo.strip().split('\t') 

        opinion_words[w] = int(o) 

 

 
 
El que hem fet a continuació ha estat crear una llista a partir d’un diccionari que podem 
trobar per internet o el podem crear amb les valències de les paraules. 
 
import numpy as np 

#funció per veure la puntuació de les paraules candidates comparades amb el fitxer 

proporcionat i fent la mitja: 

 

def compute_opinion(candidates_list): 

    opinions_list = [] 

    for word in candidates_list: 

        if word in opinion_words: 

            opinions_list.append(opinion_words[word]) 

     

    opinion = np.mean(opinions_list) 

         

    return opinion 

 

compute_opinion(np_candidates) 

 

final_punctuation=[] 

for tweet_candidates in tweets_sample_np_candidates: 

    opinion = compute_opinion(tweet_candidates) 

    final_punctuation.append(opinion) 

    print(opinion, tweet_candidates) 

final_punctuation 

 

 
 
Tot seguit el que hem fet es calcular la polaritat del twit a partir de les paraules que 
teníem al diccionari, el problema d’usar aquest mètode es que si no tenim cap paraula 
que estigui al diccionari no obtindrem cap valor del sentiment ni de la opinió del twit en 
qüestió, normalment en twits mes llargs si que obteníem bons resultats però twits mes 
específics i curts hi havia vegades que no s’obtenia cap resultat degut a que cap 
paraula coincidia. 
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El que també va ser molt útil ja que avui en dia s’utilitzen molt els emojis es utilitzar un 
diccionari d’emojiis, per tal de que ens aporti valor també. 
El diccionari tindria el següent aspecte: 
 

{'💯': 3, '😠': -3, '😧': -3, '😲': 2, '🖤': 3, '💙': 3, '😊': 2, 

'💔': -3, '👏': 3, '🤡': 0, '😰': -2, '😖': -2, '😕': -2, '🤠': , 

'🤞': 2, '😢': -2,…} 

 
Per tant, nomes va fer falta crear una funció que comproves si hi havia algun emoji en 
el twit i ens extragués la polaritat del diccionari: 
 

def compute_opinion_emoji(tweet_emojis): 

    emoji_polarity_list = [] 

    for emoji in tweet_emojis: 

        if emoji in emojis_to_polarity: 

            emoji_polarity_list.append(emojis_to_polarity[emoji]) 

     

    opinion = np.mean(emoji_polarity_list) 

         

    return opinion 

 

compute_opinion_emoji(np_candidates) 

 

 
 
 
 

6.4 Processament del sentiment amb VADER  
 
 
Finalment ens queda el anomenat mètode VADER (Valence Aware Dictionary and 
sEntiment Reasoner). El anàlisis vader es un dels mes populars juntament amb els 
TextBlob que es la versió original i no mantinguda. Vader son un conjunt de normes 
per valències que ens especifica el sentiment expressat en un text. Aquest 
processament es molt mes precís que qualsevol xarxa neuronal entrenada ja que ha 
estat anys reforçant-se i entrenant-se i es molt mes precís que qualsevol sistema que 
poguem dissenyar ja que esta mantinguda per la comunitat amb mes de deu mil 
usuaris encarregats de que funcioni correctament. 
 
Per tant semblaria una opció idònia per el projecte però te un petit problema, que amb 
llengües poc utilitzades com el català en el moment de la redacció de la memòria no 
tenia suport i per tant no seria adient. Python Vader, 2020 
https://pythonprogramming.net/sentiment-analysis-python-textblob-vader/ 
 
Després de provar tots els mètodes descrits en el punt 6.3 i veure resultats 
prometedors es va voler comparar els resultats amb la funció vader i van ser molt mes 
positius, veiem que era molt mes eficient inclús amb textos d’altres idiomes que no 
fossin l’anglès que no pas efectuar tots els passos mostrats amb anterioritat. L’únic 
que li podia fer front era la creació d’una xarxa neuronal amb una IA entrenada 
correctament tal i com es veurà al apartat 6.5, però per tal d’assegurar-nos el correcte 
funcionament i rapidesa en l’aplicació final s’utilitza aquest mètode. 
 
El mètode vader també ens fa un gran servei en l’apartat de real time, ja que en 
qüestió de segons ens analitza el text ràpidament, i es que aquest codi open source 
també esta sota la llicencia del MIT. 

https://pythonprogramming.net/sentiment-analysis-python-textblob-vader/
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A part de la rapidesa i fiabilitat si usem vader per el anàlisis respecte els mètodes 
tradicionals veiem que es molt mes efectiu sobretot en textos de social media on tenim 
diversos tòpics que es poden parlar. Tampoc necessitem cap data set d’entrenament i 
per tant es molt més flexible. 
 
El que fa la funció un cop li passem el text es retornar-nos un resultat, que 
anomenarem “compound”. Aquest compound es el resultat del anàlisis sentimental que 
pot ser positiu, neutral o negatiu i oscil·la entre -0.05 i 0.05, posteriorment normalitzat 
entre -1 (màxim negatiu) i +1(màxim positiu). 
 
El compound es el resultat que ens calcula la generalització de totes les valències i 
ens agrupa el resultat del sentiment final del text. 
 
Factors que te en compte: 
 

• Puntuació: si tenim indicis de signes d’exclamació per exemple augmentem 
la magnitud del valor, per exemple una frase com: “aquestes sabates son 
molt maques” podria tenir una puntuació de 0.5 pero el text: “aquestes 
sabates són molt maques!!” En tindria de 0.7 [4]. 

 

• Lletres majúscules: el mateix del cas anterior aplicaria aquí 
 

• Adjectius: si es fan servir adjectius quantitatius també augmentaran el 
compound. 

 

• Conjugacions: si diem per exemple: “Les sabates de la botiga estaven be 
però el servei horrible” veiem que la conjugació però ens denota que el 
valor final de la frase serà negatiu. 

 
 
La funció que usarem a l’aplicació per trobar el sentiment  el trobem en el següent 
fragment: 
 
 

# Enrich tweets 

def enrich_hist_tweets(tweets_df): 

    # Enrich historical tweets 

    tweets_df['country'] = tweets_df['location'].apply(lambda x: 

_get_country_from_location(x)) 

    analyser = vaderSentiment.SentimentIntensityAnalyzer() 

    tweets_df['compound'] = tweets_df['text'].apply(lambda x: 

analyser.polarity_scores(x)['compound']) 

    tweets_df['sentiment'] = 'Neutral' 

    tweets_df.loc[tweets_df['compound'] >= 0.05, 'sentiment'] = 'Positive' 

    tweets_df.loc[tweets_df['compound'] <= -0.05, 'sentiment'] = 'Negative' 

    return tweets_df 

 

 
Utilització de la funció VADER per trobar la polaritat i sentiment del tuit 
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6.5 Deep learning 

 
 
Tal hi com s’ha esmentat el mètode escollit per l’aplicació d’escolta social ha estat el 
Vader després de fer molts tests i proves amb tuits de diverses temàtiques socials. 
Però ja que s’ha investigat també en aquest camp trobo interessant mencionar les 
proves realitzades i el per que no es del tot útil per fer una escolta social efectiva. 
 
El primer pas que es va dur a terme va ser la recerca d’informació i quins mòduls ja 
existien per començar a partir d’una base, i es va trobar que els anàlisis de sentiments 
es poden realitzar per aspectes tal i com veiem amb aquestes dades: 
http://alt.qcri.org/semeval2014/task4/. 
 
El que es fa aquí es un extracte dels termes claus i després s’analitza la polaritat dels 
mateixos. 
 
Per a fer l’aprenentatge automàtic amb deep learning es va considerar usar PyTorch 
en primera instancia ja que es una llibreria de codi obert utilitzada en processament de 
llenguate natural. 
 
train_data, valid_data, test_data = data.TabularDataset.splits( 

                                        path = '.', 

                                        train = 'tuitsEntrenament.csv', 

                                        validation = 'tuitsValidació.csv', 

                                        test = 'tuitsTest.csv', 

                                        format = 'csv', 

                                        fields = fields, 

                                        skip_header = True) 

 
Especificació dels datasets que usarem per el entrenament i validació 

  
MAX_VOCAB_SIZE = 25_000 
BATCH_SIZE = 16 
 
TEXT.build_vocab(train_data,  
                 vectors = "glove.6B.300d", 
                 unk_init = torch.Tensor.normal_) 
 
ASPECT.build_vocab(train_data) 
 
 
# en ordinadors mes potents amb gràfica dedicada es podria cambiar aqeusta opció 
per optimitzar la potènica 
device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')  
 
train_iterator, valid_iterator, test_iterator = data.BucketIterator.splits( 
    (train_data, valid_data, test_data),  
    batch_size = BATCH_SIZE, 
    sort_key=lambda x: len(x.text), 
    sort_within_batch=False, 
    device = device) 

 
Preparació abans del modelat 

 
 
 
 
 

http://alt.qcri.org/semeval2014/task4/
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Un cop tenim tot a punt el que faltava era la definició del model, en aquest cas es va 
escollir per un model BILSTM, es a dir un model bidirectional dels mes usats.  
Tal hi com es pot comprovar al Annex[5] definim el model amb una capa embedding, 
una LSTM bidireccional i una capa que s’anomena fully-connected. Primerament per 
definir el model en torch hem de definir els mètodes _init_ i forward, que en el primer 
cas es on definim les capes i el segon on tenim l’execució.  
 
Tot seguit s’inicialitza el model i per tant necessitem les funcions descrites al annex[6], 
on veiem que hi ha les funciona de train i evaluate (entrenament i avaluació) En el cas 
aquest en concret a la funció evaluate no actualitzem els pesos ni es calculen els 
gradients com be es faria en altres models.  
A continuació entrenem el model Annex[7]. Per acabar i comprovar que el model ens 
es vàlid efectuarem una avaluació del mateix Annex[8]. 
 
Un cop tenim el model entrenat i avaluat amb unes pèrdues acceptables i una fiabilitat 
desitjada, es va provar i el sentiment tot hi ser molt mes precís que amb els mètodes 
descrits anteriorment en alguns casos, la majoria de vegades tardava molt mes temps 
en analitzar el sentiment. Per tant aquesta opció no hagués sigut viable en mètodes de 
temps reals com el que es vol dur a terme, ja que almenys amb les màquines que es 
disposava per fer el desenvolupament no desponien de prou capacitat de 
processament i era molt mes efectiu la utilització de mètodes VADER per extreure el 
sentiment dels tuits. 
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7 Base de dades 
 
En aquest apartat s’especificarà el motiu i decisió d’haver escollit MariaDB en lloc 
d’altres possibles bases de dades. 
 
Cal comentar que es va escollir una base de dades relacional per el emmagatzematge 

final ja que per tal d’emmagatzemar dades que després serveixin per tal de ser 

digerides per un sistema de business inteligence es molt mes eficient si es fan servir 

aquestes bases de dades. 

 

7.1 Relacional vs no-sql 
 
El primer plantejament que es va haver de fer va ser si optar per una base de dades 
relacional o no relacional. El obtenir les dades amb JSON hagués sigut mes adient 
poder la utilització de una base de dades com podria ser mongoDB, però si ens fixem 
en la imatge final de l’aplicació veiem que poder s’ha de fer un altre plantejament. 
 
Per tant tenim dues opcions, la primera seria la següent: 
 

 
Esquema d’emmagatzematge de dades no relacional 

 

El que veiem en el següent esquema es que la informació que ens arriba directament 
de Twitter API l’emmagatzema sense fer cap conversió en una base de dades no 
relacional com podria ser mongoDB que també es open source. 
El problema es que després hauríem de fer l’enriquiment i tornar-ho a guardar a la 
mateixa base de dades ja que no tindria sentit el fet d’usar-ne dues. 
 
Finalment abans de consumir la informació ja que no la tenim en format tabular de la 
qual es nodreixen tots els informes de power BI s’hauria d’aplicar una procés amb 
python de conversió de dades i agrupament segons la granularitat desitjada. En aquest 
escenari plantejat l’extracció de dades seria molt mes ràpida ja que no caldria cap 
manipulació, simplement cada json el guardaríem directament però les 
transformacions les hauríem d’efectuar després tot alentint el procés de lectura. 
Per tant es va fer una avaluació i es va considerar molt més òptim el següent 
esquema: 

 
Esquema d’emmagatzematge de dades relacional 
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Com es pot apreciar al esquema anterior, aquest mètode ens obliga a transformar les 
dades tant bon punt les obtenim, però podem aprofitar el procés de conversió per 
també enriquir les dades i tractar-les (nulls, format..) i finalment emmagatzemar-les en 
format de taula que es el que ens interessa per després poder hi connectar fàcilment el 
power BI i consumir de manera senzilla i ràpida aquestes dades. 
 
A mes a mes el fet d’utilitzar mariaDb ens aporta els següents avantatges respecte 
una base de dades no relacional: 
 
Es pot usar SQL per a extreure les dades que es vulguin i manipular-les fàcilment 
Tenim el format tabular en files i columnes 
Es pot dissenyar diversos esquemes de dades, cosa que amb un MongoDB no 
podríem.Perdem escalabilitat respecte a mongo però per mes tuits que volguéssim 
emmagatzemar no hi hauria cap problema amb un mariaDB. 
Ens ofereix l’opció de unir amb altres taules, si obtenim dades d’una altre xarxa social 
podem fer una operació de join (unir diverses taules) fàcilment cosa que amb mongo 
seria mes complicat 
 
Bases de dades no relacionals com mongo utilitzen molt l’accés a memòria, amb la 
qual cosa si despleguem el docker en un ordinador mes limitat de recursos podem 
sofrir alentiments. 
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8 Visualització de la informació 
 
Ara que s’ha descrit tota l’aplicació ens quedarà veure com mostrar totes aquestes 
dades i informació obtinguda. 
 
Per tal de mostrat totes les dades i informació prèviament esmentades, es va creure 
convenient la utilització d’eines de visualització avançada com podrien ser Tableau, 
Qlick o Power Bi. 
 
Ja que durant el màster i en assignatures com visualització de dades s’ha tractat amb 
Tableau es va aprofitar per usar-lo per tal de mostrar la informació a traves de 
dashboards (panells de comandament) amb Tableau.  
 
Tableau es un programa que ens ofereix poder visualitzar les dades de manera fàcil, 
rapida i de forma que en podem treure molt mes valor a les dades que disposem. 
 
Tableau disposa d’un connector directament a MySql per tant podem connectar 
Tableau a la base de dades que hem creat anteriorment i extreure tota la informació, 
per tant semblava la decisió correcte, tot hi que finalment es van haver d’aplicar 
canvis. 
 
El dashboard cada vegada anava prenent mes forma, però després va sorgir un 
problema, al voler aplicar la transmissió de dades en temps real vaig comprovar que 
Tableau ens posava mes impediments. S’havia d’enviar les dades amb un format 
específic i no oferia un servei “real time”, si que podia refrescar les dades cada minut 
però havies de refrescar el dashboard, automàticament no s’actualitzava i vaig pensar 
que aquest fet no crearia l’efecte desitjat i vaig començar a mirar alternatives. 
 

 
Dashboard de Power BI 

 
Actualment en el mercat hi ha diferents eines de visualització que satisfarien les 
nostres necessitats, però partint de l’idea inicial de crear una solució open source i 
gratuïta sense cost addicional es va pensar que seria millor utilitzar l’eina que ens 
ofereix Microsoft de forma gratuïta. 
 
Per tant l’elecció va ser de canviar tot el que estava fet de Tableau a Power Bi, si be es 
cert que afegia complexitat per una part, es va pensar que el resultat final seria molt 
mes atractiu. 
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8.1 Power BI vs Tableau 

 
Si be es cert que power BI ens ofereix la possibilitat del real time que estem buscant hi 
ha altres aspectes que Tableau es mes potent, i com a justificació de l’eina utilitzada 
es va creure considerable fer un anàlisis mes existiu d’ambdues eines: 
 

• Gestió de dades: 
 
Tableau te molts mes connectors que power bi, per exemple tobem inclús connector a 
bases de dades no relacionals com mongo cosa que power Bi a data de publicació del 
treball no en te tantes. 
 

• Capacitat de dades: 
 
Power BI te una limitació de 10GB de dades[5] a la versió gratuïta, això es trasllada a 
milions de files el que ens suposaria milions de tuits però tot hi així te una limitació, 
Tableau no ens aporta un número concret però els creadors asseguren que esta 
capacitat per moure bilions de files sense cap problema[6]. 
 

• Cost 
 
Tableau tenim la versió d’estudiant que ens ofereix la UOC però per desenvolupar per 
el nostre compte te un cost, i mes si volem distribuir els dashboards. Per altre banda, 
Power bi ens ofereix una versió gratuita amb certes limitacions però que per la majoria 
de coses que es volen fer de reporting es suficient. 
 

• Visualitzacions 
 
Power bi ens ofereix moltes mes visualitzacions ja que te una pagina on els 
desenvolupador en poden penjar de customitzades i per tant afegeix molta mes 
flexibilitat, Tableau per altre banda ens limita a les que creuen que haurien de complir 
totes les expectatives i no ens ofereix aquesta flexibilització. 
 

• Versió mòbil 
 
Ambdues plataformes ens ofereixen la opció de visualitzar el contingut a traves del 
dispositiu del mòbil, tot hi que s’ha de comentar que Tableau ens ofereix l’opció de 
desenvolupar un dashboard específicament per mòbil, en contra, power BI tot son 
adaptacions. 
 
 
Com a conclusió final respecte a Tableau podem dir que es una eina amb molt més 
recorregut ja que porta 14 anys al mercat i que te una dinàmica de creació molt 
senzilla i fàcil d’usar, però la funcionalitat en temps real que volíem per el nostre 
dashbaord no ens la pot proporcionar i per tant s’ha acabat escollint Power BI. 
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9 Dashboard 
 
 
Un cop tenim les dades ben estructurades a la base de dades i enriquides amb la 
informació del sentiment (compound) tal hi com s’ha descrit amb anterioritat el següent 
apartat es desglossa la visualització d’aquestes dades. Es molt important aquest 
apartat ja que es d’on es pot veure tota la informació útil que ens ap 
 
Per el dashbaord es van haver de definir diferents mètriques, moltes provenien 
directament dels tuits, com podria ser número de tuits, la evolució del sentiment.. etc 
però n’hi ha d’altres que van requerir certs càlculs a la part de visualització. Alguns 
dels KPI que es van mostrar son els següents 
 

 
Taula de detall de Tableau connectada a la base de dades 

 
 
Aquí veiem un mapa on es mostren recentment els tuits publicats: 
 
 

 
Mapa d’influència en Tableau 
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D’altres els vaig haver de crear jo com els següents: 
 

• Rati d’aplaudiments: 
 
Aquesta mètrica ens diu a quanta gent li agrada el que es publica. Si per exemple tens 
10 tuits i produeixen 5 favorits, el Applause Rate es de 0.5. 
 

• Abast social: 
 
Aquesta mètrica es la que ens fa comprendre la importància de tenir una xarxa de 
followers important. Quan alguna cosa es tuitejada, pot arribar a un màxim de 
persones, que podrien ser les persones que fan follower a la compte que ha realitzat el 
tuit. Per exemple si una compte de Twitter te 10 mil seguidors i a 2 persones amb tres 
mil seguidors cada una, el abast potencial serien 16mil persones.  
 

 
Número de tuis per país a Tableau 

 
 
 

• Rati de conversió: 
 
Aquest rati es calcula mitjanant el numero de comentaris dividit entre el numero de 
posts, si per exemple tenim 10 tuits que produeixen 2 comentaris el rati de conversió 
es de 0.2. Aquest rati ens es útil per saber la qualitat dels tuits. 
 
 
Finalment un cop hem definit els KPI a Power BI: 
 

 
Definició del rati d’amplificació  

 

El que es va dissenyar va ser una taula final a dins de Power BI que agafava les dades 
que tenim estructurades a MariaDB i simplement calculem  algunes mètriques de mes 
a més: 
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A dalt de tot la metrica de compromis dels tuits i a baix la vista de la taula on tenim totes les dades 

 

El que finalment es troba als arxius del treball son dos Dashboards, un de Tableau, 
sense les funcions de real time i dos de PowerBI. En el cas de Tableau el dashboard 
es independent al dataset i als hashtags, per tant son dashboards comuns a qualsevol 
paraula o hastag que sigui d’interès. 
 
Per altre banda, en el cas de PowerBI s’ha volgut anar mes enllà tot mostrant un cas 
d’us real i comparant en aquest cas dues marques de roba conegudes com poden ser 
Nike i Adidas, així ens ofereix una possibilitat a tota la informació que ens proporciona 
l’aplicació de l’escolta social. 
 

 
Dashboard principal de la comparativa de Adidas i Nike 

 
El dashboard mostrat prèviament es el que s’ha desenvolupat expressament per uns 
hastag en concreten aquest cas de la comparativa entre Adidas i Nike que serien les 
dues paraules/hastag que hauríem d’haver especificat a l’aplicació (al arxiu settings) i 
per tant tota la informació que veiem per pantalla ens la proporciona l’aplicació. 
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Es totalment interactiu i agafant informació de tot el mes d’Abril en aquest cas.  
Tenim diversos apartats, com poden ser la comparativa (Annex[9]), on s’analitzen 
diversos ratis dels esmentats durant una setma d’abril, També es disposa de la 
pestanya de trending tòpic (Annex [10]), on s’observa amb facilitat l’evolució dels 
sentiments i dels tòpics principals.  
 
Totes aquestes dades son les que prèviament ha calculat l’aplicació dissenyada de 
l’escolta social i ara les estem visualitzant en aquest format que ens aporta molta 
informació per a la presa de futures decisions per exemple. 
Finalment es pot veure una pestanya amb les top influències (Annex[11]) i una de 
detall on tenim els tuits esmentats. 
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9.1 Power BI en temps real 

 
Per el primer dashbord, tal hi com s’ha vist, s’usa una connexió a la base de dades de 
MariaDB i s’extreuen totes les dades de la base de dades, on les tindrem correctament 
estructurades. 
 
Per altre banda, el dashboard de real time agafarà la informació que s’envia des de el 
codi python directament a l’API de powerBI. 
 
Tot seguit veiem un exemple del que estem enviant als serveis de PowerBI: 
 

[ 

{ 

"id" :98.6, 

"created_at" :"2020-06-06T13:56:57.682Z", 

"created_day" :"2020-06-06T13:56:57.682Z", 

"user_name" :"AAAAA555555", 

"text" :"AAAAA555555", 

"keyword" :"AAAAA555555", 

"user_followers" :"AAAAA555555", 

"country" :"AAAAA555555", 

"compound" :98.6, 

"sentiment" :"AAAAA555555", 

"compound_hist" :98.6 

} 

] 

 
Informació que rebrà power BI 

 
Una de les principals raons d’haver escollit power BI es la senzilla integració en el cas 
de dashboards en temps real. Ens permet l’opció de crear les variables el qual espera 
rebre des de la part de client que en aquest cas serien els servidors de Power Bi que 
rebrien les dades i fàcilment ens deixa integrar-les en el dashboard. 
 

 
Panell de definició de variables en temps real de power BI 
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Un cop hem definit les dades, les enviem de forma correcte amb les credencials 
proporcionades simplement ens quedara pensar en metriques que tinguin sentit i la 
millor forma de visualitzar-les. 
 
 

 
 

Dashboard en temps real de Power Bi actualitzat cada segon 

 
 
En aquest dashboard podem veure en temps real amb una freqüència d’actualització 
de cada segon la mitja dels sentiments, el número de tuits per país, i una comparativa 
entre Adidas i Nike [Annex12]. Com a puntualització rellevant cal destacar que totes 
les mètriques i ratis Annex[13] en aquest cas aniran canviant i actualitzant-se nomes 
quan l’aplicació estigui engegada i enviant informació, en el moment que es tanqui 
l’aplicació d’escolta social deixarà de visualitzar-se informació en el dashboard ja que 
no te un històric(per això s’han creat els altres) sinó que en aquest cas només es 
visualitza el que esta passant cada segon a les xarxes, si s’escullen paraules clau o 
hastags amb poca repercussió mediàtica, molt probablement no es visualitzin masses 
canvis cada segon, aquest dashboard funciona molt be amb hastags populars. 
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10 Propers passos 
 
Com a futurs desenvolupaments a l’aplicació podríem completar-la mitjançant un 
desplegament al cloud. Durant la part practica del TFM es va provar de desplegar en 
una maquina Linux micro de Amazon Web services que te un cost molt reduït sinó 
zero en la majoria del temps i per tant es podria crear un servei de micro maquines 
que estiguessin recopilant les dades un cop per setmana ( limitació de la API gratuïta 
de twitter) i per tant emmagatzemant tots els twits que volguéssim d’uns determinats 
tòpics. 
 
El fet d’haver usat power BI ens permet que no tinguem res en local, tot podria estar 
desplegat en el cloud i al estar contingut dins d’un entorn de docker podria fer-se un 
desplegament ràpid en diversos servidors si ens calguessin per tal de crear un clúster 
inclús. El fet de tenir ho al cloud ens permetria una major escalabilitat en cas de 
necessitar-ho. 
 
També cal destacar que es podria amplificar l’abast de l’eina i no només analitzar 
sentiments de twitter sinó també d’altres plataformes com Facebook si creéssim un 
crawler per recopilar la informació, o també aplicar sobre les dades de Twiter un 
anàlisis de text. Veiem que cada vegades mes s’ofereix aquest servei 
(https://azure.microsoft.com/es-es/services/cognitive-services/text-analytics/) i que un 
cop processat tot el text ens seria força fàcil aplicar estratègies d’anàlisis de text com 
opinions, frases claus, texts estructurats, extreure informació rellevant en general i en 
qualsevol idioma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://azure.microsoft.com/es-es/services/cognitive-services/text-analytics/
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11  Conclusions 
 

 
Durant aquest treball he après a adaptar-me ràpidament a problemes sorgits durant el 
desenvolupament. Inicialment es tenia molt clara la idea, base de dades, eina de 
visualització, i tal hi com hem vist s’ha hagut de anar canviant per tal d’adaptar-se als 
inconvenients sorgits en cada moment depenent de noves necessitats. Per tant, 
considero que he après a adaptar-me en un entorn no ideal i que no estava 
familiaritzat. 
 
Crec que s’han assolit els objectius marcats i s’ha creat exactament el que es va 
definir en una fase inicial i per tant considero que ha estat un treball satisfactori en 
quan a assoliments d’objectius. 
 
La planificació inicial s’ha hagut de canviar i adaptar a les noves circumstàncies i nous 
imprevistos que anaven sortint però tot dins dels marges establers en la planificació 
inicial que es va fer. 
 
S’ha dissenyat un sistema complert tal i com es va marcar com a objectiu capaç de 
tant sols introduint uns Hashtags o paraules clau desitjades et retorna tota la 
informació rellevant respecte aquell tòpic i te’n extreu el sentiment i diverses dades 
rellevants. 
Un cop es te tota la informació emmagatzemada a la base de dades que es crea, es 
connecta el programa de visualització directament i se’n visualitza tota la informació 
còmodament. S’han desenvolupat també els dahboards corresponents i que s’adapten 
a qualsevol dispositiu (versió mòbil també) i que facilita molt el seguiment de les dades 
obtingudes i enriquides amb tècniques de deep learning i intel·ligència artificial. 
 
En un futur tal i com s’ha esmentat, es podria també ampliar l’estudi a un anàlisis de 
sentiments mes complexos, amb poder alguna funcionalitat extra com podria ser el 
tòpic modelin o altres temes que es podries fer un cop tractades les dades com tenim 
però que a falta de temps no s’ha pogut treballar en altres apartats. 
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12 Glossari 
 
 

 
Dashboard-Panell de control: És un concepte que fa referència a la 
representació gràfica de les principals mètriques o KPI que intervenen en la 
presa de decisions. Es una eina visual que fa un seguiment del estat d’una 
empresa, departament o procés específic. 
 
Big data- Dades massives: es el conjunt d’estratègies, tecnologies i sistemes 
per el emmagatzematge, processament i visualització de grans conjunts de 
dades complexes. 
 
DL- deep learning: ens referim a aprenentatge artificial al subconjunt automàtic 
i la creació de models complexes d’intel·ligència artificial 
 
KPI- (key performance indicator)-Indicador clau de rendiment: és una mesura del 
nivell de l'acompliment d'un procés. El valor de l'indicador està directament 
relacionat amb un objectiu fixat per endavant i normalment s'expressa en valors 
percentuals 
 
Python- és un llenguatge de programació d'alt nivell i propòsit general molt 
utilitzat 
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14 Annexos 
 
 
"user": { 

      "id": 17874544, 

      "id_str": "17874544", 

      "name": "Twitter Support", 

      "screen_name": "TwitterSupport", 

      "location": "Twitter HQ", 

      "url": "https://help.twitter.com", 

      "description": "Your official source for Twitter Support. We're available 24/7 via Direct 

Message to answer account questions. Follow us for tips, tricks, and announcements.", 

      "translator_type": "null", 

      "protected": false, 

      "verified": true, 

      "followers_count": 5859620, 

      "friends_count": 17, 

      "listed_count": 15161, 

      "favourites_count": 300, 

      "statuses_count": 27951, 

      "created_at": "Thu Dec 04 18:51:57 +0000 2008", 

      "utc_offset": null, 

      "time_zone": null, 

      "geo_enabled": true, 

      "lang": "en", 

      "contributors_enabled": false, 

      "is_translator": false, 

      "profile_background_color": "null", 

      "profile_background_image_url": "null", 

      "profile_background_image_url_https": "null", 

      "profile_background_tile": null, 

      "profile_link_color": "null", 

      "profile_sidebar_border_color": "null", 

      "profile_sidebar_fill_color": "null", 

      "profile_text_color": "null", 

      "profile_use_background_image": null, 

      "profile_image_url": "null", 

      "profile_image_url_https": 

"https://pbs.twimg.com/profile_images/941807338171777025/PRP6vwDq_normal.jpg", 

      "profile_banner_url": "https://pbs.twimg.com/profile_banners/17874544/1499274456", 

      "default_profile": false, 

      "default_profile_image": false, 

      "following": null, 

      "follow_request_sent": null, 

      "notifications": null 

    }, 

 

Annex[1], mostra de la informació que obtenim de cada usuari a traves del mètode 
GET request. 
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Annex [2],desplegament de docker 

 
 
GET lists/list 

GET lists/members 

GET lists/members/show 

GET lists/memberships 

GET lists/ownerships 

GET lists/show 

GET lists/statuses 

GET lists/subscribers 

GET lists/subscribers/show 

GET lists/subscriptions 

POST lists/create 

POST lists/destroy 

POST lists/members/create 

POST lists/members/create_all 

POST lists/members/destroy 

POST lists/members/destroy_all 

POST lists/subscribers/create 

POST lists/subscribers/destroy 

POST lists/update 

 

Annex [3],Opcions de crida a funcions de tweepy 
 
 
{ 

  "objects": { 

    "users": { 

      "373471064": { 

        "id": 373471064, 

        "id_str": "373471064", 

        "name": "Twitter Music", 

        "screen_name": "TwitterMusic", 

        "location": "Twitter HQ", 

        "description": "Music related Tweets from around the world.", 

        "url": "http://t.co/7eUtBKV1bf", 

        "entities": { 

          "url": { 
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            "urls": [{ 

              "url": "http://t.co/7eUtBKV1bf", 

              "expanded_url": "http://music.twitter.com", 

              "display_url": "music.twitter.com", 

              "indices": [0, 22] 

            }] 

          }, 

          "description": { 

            "urls": [] 

          } 

        }, 

        "protected": false, 

        "followers_count": 7914295, 

        "friends_count": 276, 

        "listed_count": 9444, 

        "created_at": "Wed Sep 14 16:50:47 +0000 2011", 

        "favourites_count": 958, 

        "utc_offset": null, 

        "time_zone": "null", 

        "geo_enabled": null, 

        "verified": true, 

        "statuses_count": 8416, 

        "lang": "en", 

        "contributors_enabled": false, 

        "is_translator": false, 

        "is_translation_enabled": null, 

        "profile_background_color": "null", 

        "profile_background_image_url": "null", 

        "profile_background_image_url_https": "null", 

        "profile_background_tile": null, 

        "profile_image_url": "null", 

        "profile_image_url_https": 

"https://pbs.twimg.com/profile_images/378800000449287089/normal.png", 

        "profile_banner_url": "https://pbs.twimg.com/profile_banners/373471064/1433882163", 

        "profile_link_color": "null", 

        "profile_sidebar_border_color": "null", 

        "profile_sidebar_fill_color": "null", 

        "profile_text_color": "null", 

        "profile_use_background_image": null, 

        "default_profile": false, 

        "default_profile_image": false, 

        "following": false, 

        "follow_request_sent": false, 

        "notifications": false 

      } 

    }, 

    "timelines": { 

      "custom-588824628950269952": { 

        "name": "Josh Groban Tour", 

        "user_id": "373471064", 

        "collection_url": "https://twitter.com/TwitterMusic/timelines/588824628950269952", 

        "description": "Josh announces his tour by replying to fans in different cities", 

        "url": "", 

        "visibility": "public", 

        "timeline_order": "curation_reverse_chron", 

        "collection_type": "user" 

      } 
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    } 

  }, 

  "response": { 

    "timeline_id": "custom-588824628950269952" 

  } 

} 

 

Annex [4], Exemple de resposta al fer la crida d’un determinat twit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
import torch.nn as nn 

 

class BiLSTM(nn.Module): 

    def __init__(self, vocab_size, embedding_dim, hidden_dim, output_dim, n_layers,  

                 bidirectional, dropout, pad_idx): 

         

        super().__init__() 

         

        self.embedding = nn.Embedding(vocab_size, embedding_dim, padding_idx = 

pad_idx) 

         

        self.rnn = nn.LSTM(embedding_dim,  

                           hidden_dim,  

                           num_layers=n_layers,  

                           bidirectional=bidirectional,  

                           dropout=dropout) 

         

        self.fc = nn.Linear(hidden_dim * 2, output_dim) 

         

        self.dropout = nn.Dropout(dropout) 

         

    def forward(self, text, text_lengths): 

               

        with torch.no_grad(): 

            embedded = self.dropout(self.embedding(text)) 

                 

        #pack sequence 

        packed_embedded = nn.utils.rnn.pack_padded_sequence(embedded, text_lengths, 

enforce_sorted=False) 

         

        packed_output, (hidden, cell) = self.rnn(packed_embedded) 

         

        output, output_lengths = nn.utils.rnn.pad_packed_sequence(packed_output) 

         

        hidden = self.dropout(torch.cat((hidden[-2,:,:], hidden[-1,:,:]), dim = 1)) 

                             

        return self.fc(hidden) 

 

Annex[5],Definició del model BiLSTM 
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import torch.optim as optim 

 

 

optimizer = optim.SGD(model.parameters(), lr=1e-2) 

criterion = nn.CrossEntropyLoss() 

model = model.to(device) 

criterion = criterion.to(device) 

 

def train(model, iterator, optimizer, criterion): 

     

    epoch_loss = 0 

    epoch_acc = 0 

    model.train() 

 

    for batch in iterator: 

        optimizer.zero_grad() 

        text, text_lengths = batch.text 

        predictions = model(text, text_lengths).squeeze(1)    

        loss = criterion(predictions, batch.aspect) 

        acc = categorical_accuracy(predictions, batch.aspect) 

        loss.backward() 

        optimizer.step() 

        epoch_loss += loss.item() 

        epoch_acc += acc.item() 

         

    return epoch_loss / len(iterator), epoch_acc / len(iterator) 

 

def evaluate(model, iterator, criterion): 

     

    epoch_loss = 0 

    epoch_acc = 0     

    model.eval() 

     

    with torch.no_grad():     

        for batch in iterator: 

            text, text_lengths = batch.text 

            predictions = model(text, text_lengths).squeeze(1)   

            loss = criterion(predictions, batch.aspect) 

            acc = categorical_accuracy(predictions, batch.aspect) 

            epoch_loss += loss.item() 

            epoch_acc += acc.item() 

         

    return epoch_loss / len(iterator), epoch_acc / len(iterator) 

 

 

import time 

 

def epoch_time(start_time, end_time): 

    elapsed_time = end_time - start_time 

    elapsed_mins = int(elapsed_time / 60) 

    elapsed_secs = int(elapsed_time - (elapsed_mins * 60)) 

    return elapsed_mins, elapsed_secs 

 

Annex[6],Funcions necessàries per l’entrenament i avaluació posterior del model 
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N_EPOCHS = 39 

 

 

best_valid_loss = float('inf') 

 

 

for epoch in range(N_EPOCHS): 

 

    start_time = time.time() 

     

    train_loss, train_acc = train(model, train_iterator, optimizer, criterion) 

    valid_loss, valid_acc = evaluate(model, valid_iterator, criterion) 

     

    end_time = time.time() 

 

    epoch_mins, epoch_secs = epoch_time(start_time, end_time) 

 

    if valid_loss < best_valid_loss: 

        best_valid_loss = valid_loss 

        torch.save(model.state_dict(), 'absa1.pt') 

 

Annex[7],Entrenament del model 
 

model = BiLSTM(INPUT_DIM,  

            EMBEDDING_DIM,  

            HIDDEN_DIM,  

            OUTPUT_DIM,  

            N_LAYERS,  

            BIDIRECTIONAL,  

            DROPOUT,  

            PAD_IDX) 

 

pretrained_embeddings = TEXT.vocab.vectors 

model.embedding.weight.data.copy_(pretrained_embeddings) 

 

UNK_IDX = TEXT.vocab.stoi[TEXT.unk_token] 

 

model.embedding.weight.data[UNK_IDX] = torch.zeros(EMBEDDING_DIM) 

model.embedding.weight.data[PAD_IDX] = torch.zeros(EMBEDDING_DIM) 

 

model.to(device) 

 

model.load_state_dict(torch.load('absa1.pt')) 

 

test_loss, test_acc = evaluate(model, test_iterator, criterion) 

 

Annex[8],Avaluació del model creat 
 
 
 



53   

 
Annex[9] Dashboard de la comparativa de Nike vs Adidas 

 
 
 

 
Annex[10] Dashboard de la popularitat de les marques 
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Annex[11], Dashboard sobre els influencers 

 
 
 
 

 
Annex[12], dashboard en PowerBI en temps real connectat a l’aplicació 
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Annex[13],Mètriques visualitzades en temps real 

 
 
 
 
 
 


