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Resum 

El treball consisteix en el procés de desenvolupament d’un sistema automàtic i intel·ligent 
capaç de crear i publicar campanyes de màrqueting en xarxes socials. S’estudien diverses 
tècniques de machine learning i mètodes probabilístics, i s’implementa un algorisme capaç 
de computar resultats futurs basant-se en resultats passats. Es descriu tot el procés, des del 
disseny de l’arquitectura, el desenvolupament, la implementació del sistema d’aprenentatge, 
el testing fins a la publicació a un entorn de producció. 

La motivació d’aquest treball ve donada per la gran quantitat de feina mecànica que suposa 
gestionar una campanya de màrqueting online, doncs les plataformes a escollir són moltes i 
els recursos humans a invertir-hi són elevats. Aquest sistema es proposa com una solució 
centralitzada, capaç d’integrar tots els requisits de publicació en les diverses xarxes per la 
publicació dels anuncis i amb la capacitat de millorar els resultats obtinguts.  

 

 

 

Abstract 

This work consists in the process of developing an automatic and intelligent system capable 
of creating and publishing marketing campaigns in social networks. Several machine learning 
techniques and probabilistic algorithms are studied, and there is an algorithm implementation 
capable of computing future results based on past results. The whole process is described, 
from design of the architecture, development, implementation of the learning system, testing 
and publication to a production environment. 

The motivation of this work is due to the large amount of mechanical work involved in 
managing an online marketing campaigns, as platforms to choose are many and the human 
resources to invest are high. This system is proposed as a centralized solution, capable of 
integrating all the publishing requirements of ads in social networks and with the ability to 
improve the results obtained. 
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Pròleg 

En el món del consum, el màrqueting s'està erigint com un dels camps més importants en els 
últims anys. Els beneficis que aquest aporta, des de la creació del client fins a la satisfacció i 
abastiment d'aquest, ha fet que qualsevol empresa interessada en vendre el seu producte a un 
cert sector hagi hagut de fer inversions en aquest sentit. 

Durant l'última dècada, l'ús de les pàgines web i de les xarxes socials ha obert moltes portes a 
nous mètodes per assolir objectius de màrqueting. El problema que presenten aquestes no és 
menor, doncs es sofreix una sobresaturació de publicitat, per la qual cosa ha passat a ser 
menys efectiva. Una pregunta molt simple que un es pot fer per comprovar això: quins són 
els últims tres anuncis vistos en una xarxa social? La majoria d'usuaris no la poden respondre 
tot i veure desenes d'anuncis diàriament, fet que evidencia que els usuaris d’aquestes apliquen 
un filtre pel que fa a la publicitat que veuen. 

Amb l'objectiu de trobar una forma més efectiva d'impactar amb la publicitat, el present 
treball detalla la recerca i implementació d'una eina intel·ligent i automatitzada de publicació 
d'anuncis en xarxes socials. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Context 

En l’era de la informació el màrqueting ha passat a ocupar una gran part de la inversió que 
realitzen una gran part de les empreses. Més enllà de la televisió o les ràdios, les xarxes 
socials s'han aposentat com els nous grans mitjans de comunicació, capaços d'arribar als 
clients i segmentar-los d'una forma inimaginable anys enrere. 

Els beneficis que s’aconsegueixen a través d’aquestes eines són elevats, de fet, qualsevol 
empresa que vulgui créixer opta per aquests mitjans com a recurs per donar-se a conèixer o 
per vendre els seus productes. Tot i això, totes presenten un inconvenient: la sobre-saturació 
de publicitat que reben els usuaris. Això fa que les la rendibilitat d’invertir en publicitat en 
aquests mitjans vagi minvant. La forma més comú per mesurar l'efectivitat d'una campanya 
de màrqueting digital és el nombre de clics sobre el nombre d'impressions. Actualment, es 
considera que la mitjana d'aquesta és de 0,09%. Tot i això, hi ha alguns mitjans on es dispara, 
com ara Facebook on s'aconsegueix el sorprenent percentatge d'11% de clics sobre el total 
d'impressions[1]. 

Per altra banda, els anunciants tenen un ventall molt ampli de mitjans on publicar aquests 
anuncis. Molts cops, no és segur quin format serà el millor o quin públic objectiu tindrà més 
èxit. A més, la gestió de tots aquests anuncis en totes les plataformes suposa una feina afegida 
a la recerca del millor target i amb una metodologia prova-error. 

La solució que es proposa en aquest treball és una eina capaç de maximitzar els resultats de la 
publicitat sobre les diverses plataformes online. Consisteix en el desenvolupament d’un canal 
de publicació i gestió de campanyes de màrqueting online en les principals xarxes socials: 
Facebook, Instagram, YouTube, Twitter i LinkedIn. Cada campanya es publicarà, 
inicialment, en els diversos formats que accepten les plataformes, per més endavant 
maximitzar aquelles en les quals tingui més èxit i buscar la millora en aquelles en les quals no 
en tingui. També s'estudiaran diverses tècniques d'intel·ligència artificial per poder aplicar-les 
en aquest context i s'aplicaran en el treball. 

1.2 Motivació 

La motivació principal ve donada arrel de l'empresa on treballo, Megabanner S.L., una 
empresa publicitària i de màrqueting amb experiència en el món digital. Actualment té un 
producte d'èxit, Fuelbanner1, un suport publicitari en format pantalla amb so que s'instal·la als 
dispensadors de les benzineres. Quan un usuari omple el dipòsit, aquesta pantalla mostra un o 
varis anuncis de forma directa, aïllant al receptor d'estímuls externs. M'he vist involucrat en 
el seu desenvolupament i manteniment durant els últims mesos, i en el qual he pogut dominar 
sistemes punters que utilitzen Node.js i frameworks com ReactJS i ActionHero. 

Aquest projecte va arribar arran de la proposta d'un dels directius, el qual va tindre la idea de 
crear una eina amb el propòsit descrit anteriorment. Realitzar un treball final de grau dintre de 
l'empresa em va semblar arriscat, doncs la part de recerca, segurament, seria inexistent –i 
anava errat–. Tot això es podia traduir en un doble guany personal: jo continuava treballant a 
l'empresa i desenvolupant aquest nou producte, i a més ho utilitzava com el meu treball de fi 
de carrera. 

                                                
1 Més informació a la pàgina web http://www.fuelbanner.com  
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Després de passar per diverses propostes -entre les quals hi havien temes tan atractius com 
Business Intelligence o el desenvolupament duna aplicació mòbil híbrida- vaig trobar-me que 
la proposta de desenvolupar un sistema des de zero, amb la tecnologia que jo escollís i amb la 
seguretat de que jo continuava dintre de l'empresa amb un projecte interessant a l'esquena, 
m'havia convençut. Més tard he descobert que aquest repte, el més difícil tecnològicament 
parlant que he vist fins ara, ha estat una elecció correcta. 

1.3 Objectius 

L'objectiu tecnològic d'aquest projecte, més enllà del treball de fi de grau i tractant-lo com un 
producte que arribi a monetitzar-se, és arribar a tindre un sistema robust, utilitzable per 
qualsevol endpoint, que s'integri amb diverses APIs de xarxes socials i que utilitzi machine 
learning per optimitzar la publicació de les campanyes publicitàries. 

A continuació es pot veure una black box del sistema a crear. A l'esquerra hi tenim l'usuari o 
anunciant, el qual crea la campanya publicitària, la segmenta, i crea diversos anuncis pels 
canals publicitaris disponibles a les xarxes socials, amb tots els paràmetres específics de cada 
una. A la dreta, el sistema publica a aquestes plataformes els anuncis de forma intel·ligent, 
automàtica i amb un constant recolliment de les estadístiques generades: 

 
Figura 1 - Black box del sistema 

En el treball, però, els objectius que es plantegen intenten ser més realistes tenint en compte 
dos factors: temps i recursos. Com a temps, la durada del desenvolupament del sistema 
comença al gener. Com a recursos, l'únic actiu durant el procés sóc jo, amb l'ajuda i consells 
del meu tutor i dels meus companys de feina. 

No s'analitzarà la viabilitat del producte ni la seva cabuda en el mercat, doncs això corre a 
compte d'altres persones. El que sí que es farà, a més de tota la recerca, disseny i  
implementació, és analitzar tots aquells conceptes de màrqueting importants per tal d'integrar-
los de forma satisfactòria en el sistema, doncs estan lligats implícitament en l'eina i en la 
forma d'actuar del seu motor.  

A continuació es llistaran els diversos punts a tractar i/o aconseguir en aquest treball, en 
forma d’objectius a assolir al final del procés tant de recerca com d'implementació: 
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• Per assolir el coneixement teòric en tots els àmbits tractats en aquest projecte, es farà 
un exercici de recerca i aprofundiment en els següents temes: 

o Estratègies de màrqueting en campanyes digitals i mètriques per al càlcul de 
l'èxit d'un anunci. 

o Mecanismes d'optimització  de campanyes de màrqueting digital i de machine 
learning. 

o Arquitectura i disseny d'un sistema informàtic. 
o Tecnologies a utilitzar en aquest sistema. 

• Descripció de les característiques i funcionalitats del sistema final desitjat. 
• Arquitectura i disseny del software, així com de les especificacions lògiques i 

tècniques. 
• Implementació d'una versió inicial i funcional del sistema, amb tots els seus 

components i òptim funcionament. 
• Implementació d'un sistema de testing, dintre i/o fora del sistema. 
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2. ESTAT DE L'ART 

Aquest és un treball amb temes diversos: es fa el disseny i la implementació d'un servidor 
autònom, es construeix un motor amb intel·ligència artificial, i tot acaba convergint en el món 
del màrqueting online. És per això que aquesta part de la memòria no serà molt profunda en 
cap tema, amb l'objectiu de donar els coneixements bàsics necessaris per veure com s'han 
aplicat i per entendre les decisions preses més tard. 

Primer de tot s'introduirà sobre tècniques emprades en màrqueting per analitzar l'èxit d'una 
campanya publicitària. També es farà una introducció a la intel·ligència artificial veient  els 
tipus de machine learning i probabilitat aplicada al màrqueting. Tot seguit es farà una recerca 
sobre els punts importants en l'arquitectura d'un sistema informàtic, així com el mètode de 
disseny utilitzat en la part d'implementació. Finalment, hi haurà una descripció de l'estat de 
les tecnologies escollides per desenvolupar aquest software.  

2.1 Màrqueting digital 

Aquest treball, tot i ser plenament tecnològic, gira a l'entorn del món del màrqueting digital, 
concretament del màrqueting online. És per això important estudiar-lo i entendre'l bé –saber 
quins mecanismes té i com funciona– per poder arribar a implementar qualsevol sistema que 
hi tingui relació. 

En general hi han tres tipus d'objectius en les campanyes de màrqueting digital[2]: 

• Awareness, que, en termes d'una marca, significa el coneixement que tenen els clients 
de la mateixa amb o sense suport. Això permet que els clients compradors o 
consumidors d'un producte associïn propietats particulars amb una marca que 
coneixen bé, de la qual tenen un bon awareness. Un exemple típic són els anuncis de 
Coca-Cola o d'Estrella Damm, on no es promociona un producte concret sinó una 
marca. 

• Consideration té l'objectiu d'introduir la marca o producte al client, per tal que aquest 
tingui una visió positiva i atractiva sobre el producte. Tot i això, no se li acaba venent 
o no se li mostra el preu ni la forma de comprar-ne. Per exemple, un correu que conté 
els beneficis de menjar un iogurt nou que acaba de sortir, on es mostren els beneficis 
de consumir-lo però no s'incita específicament a comprar-lo.  

• Conversion –o directament purchase si està encarat a vendre un producte–, que fa 
referència a obtenir una certa acció, normalment momentània, d'un producte que 
s'anuncia. Per exemple, accions molt freqüents són acabar comprant un cert producte, 
subscriure's a una newsletter o acabar instal·lant una aplicació. S'ha fet molt popular 
amb l'aparició del màrqueting a internet, i especialment a les xarxes socials, doncs 
permet segmentar per tipus de clients i tenint en compte les seves preferències. Com a 
exemple, si jo sóc una empresa que fabrica roba de música punk, podré segmentar per 
certs sectors de la població que estiguin compresos en un cert rang d'edats, que visqui 
en una o vàries ciutats concretes i que mostri interès en aquest gènere. 

Pel que fa a mètodes per mesurar l'efectivitat de les campanyes, aquelles que tinguin com 
objectiu l'awareness o consideration són força difícils de mesurar, doncs la publicitat pot ser 
vista molta vegades i no tindre un efecte en el consumidor, o a la inversa. El mètode per fer-
ho acaba sent o bé realitzar enquestes als consumidors, o bé mesurar el resultat de les vendes 
d'una certa marca o producte, tot i que aquest pot ser degut a altres factors i no només al 
màrqueting. Les campanyes de conversió són més fàcils de mesurar ja que el resultat 
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d'aquestes és tangible. En aquest sentit, es dóna per exitosa una campanya si l'acció final 
l'acaben realitzant un percentatge elevat dels receptors d'aquesta. 

A continuació s'expliquen dos mètodes per mesurar l'efectivitat de les campanyes de 
conversió. 

a) Click Through Rate 
El Click Through Rate (CTR), o senzillament proporció de clics, és el rati de clics que es fan 
a un anunci entre el nombre d'impressions d'aquell anunci, on s’entén com impressions el 
nombre de cops que es mostra. La fórmula per calcular-lo, per tant, és: 

!"#$%	'ℎ)*+,ℎ	-./0	(!'-) = 	
4+560)	*7	$"#$%8

4+560)	*7	9.,0	#59)088#*:8
	(× 100) 

Parlant de números, el CTR varia molt depenent d'on i què es mostra. El CTR mitjà als 
baners tradicionals en web només arriba al 0,05%; i la mitjana entre totes les plataformes 
digitals es situa al 0,09%. A Europa, però, el CTR es manté al 0,12%, superant per poc la 
mitjana mundial. És a dir, que per cada baner que es mostra, aproximadament 1 de cada 1.000 
usuaris hi fa clic. El canvi a les xarxes socials és molt significatiu. Per exemple, com ja s'ha 
dit a la introducció, Facebook aconsegueix un 11% de mitjana de CTR. Aquest canvi és degut 
a l'excel·lent segmentació que ofereixen les xarxes en contra de les webs tradicionals. 

b) Conversion Rate 
Tot i que el CTR és una molt bona eina per mesurar el nombre d'usuaris que s'interessen per 
un anunci en concret, si cap d'aquests usuaris acaba realitzant l'acció final desitjada l'anunci 
no haurà servit de res –parlant sempre d'anuncis que busquen conversió i no awareness  o 
consideration–. 

Per tant, encara més important que el nombre de clics és el nombre d'usuaris que acaben 
realitzant conversions, és a dir, aquells que acaben assolint l'objectiu pel qual es llença la 
campanya. Això és conegut con el Conversion Rate (CR) o rati de conversions. Típicament es 
calcula dividint el nombre d'usuaris que realitzen l'acció entre el nombre de visites: 

!*:>0)8#*:	-./0	(!-) = 	
4+560)	*7	$*:>0r8#*:8

4+560)	*7	>#8#/8
	(× 100) 

És important combinar el CTR, vist anteriorment, amb el CR, doncs una proporció de clics 
elevada no sempre va lligat amb una proporció de conversions elevada. 

2.1.1 El màrqueting mix 

El màrqueting mix, barreja comercial o mix comercial, denota a aquelles eines disponibles en 
màrqueting i que una companyia utilitza per complir uns objectius concrets en un producte. 
Són 4 i es coneixen com les 4Ps, i també existeix l'adaptació al món digital, que és el que ens 
ocupa en aquest treball[3]. 

a) Producte: Fa referència a com l'usuari final percep i acaba comprant el producte. Un 
exemple típic és Netflix, on la companyia va saber adaptar el seu producte tradicional 
de lloguer de pel·lícules al servei de streaming per subscripció que dóna avui en dia. 

b) Preu: Comprèn les polítiques i models d'una companyia. Aquesta pot adaptar els preus 
dels productes en temps real, provocant transparència i confiança als seus clients. Per 
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part del client, juga amb avantatja ja que disposa d'un gran mercat on comparar el 
preu i qualitat del producte.  

c) Posició: Que tindrà a veure com el consumidor final veu el producte, l'entén i, més 
important, quina relació acaba tenint amb ell. 

d) Promoció: Són totes aquelles eines que permeten targetitzar, localitzar i integrar les 
eines de màrqueting al món digital. Comprendria els continguts i publicitat a les 
xarxes socials, els baners a pàgines web, el Search Engine Optimization (SEO), etc. 

2.2 Intel·ligència artificial 

La intel·ligència artificial (AI) és un camp de la informàtica que desenvolupa algorismes que 
es puguin implementar en màquines perquè aquestes prenguin decisions, és a dir, per dotar-
les de certa intel·ligència i acabar realitzant accions que imiten a les humanes.  

En els últims anys el camp la intel·ligència artificial ha evolucionat molt, fins a tal punt que 
avui en dia moltes companyies han desenvolupat sistemes intel·ligents capaços d'arribar a 
punts que anys enrere ningú s'hauria pensat. Com a exemples, Amazon utilitza intel·ligència 
artificial per recomanar-nos productes que ens poden interessar, basant-se en les visites o 
compres que hem fet anteriorment però també amb similituds amb productes que estem 
veient i, potser, arribant a crear un perfil de consumidor; Google l'utilitza per cercar imatges 
similars a la que li carreguem al cercador2; i Tesla per millorar constantment els seus cotxes 
autònoms, que han demostrat ser més fiables i reaccionar millor que les persones en diversos 
situacions –sense estar lliures de ser criticats o aclamats socialment–. 

2.2.1 Machine learning   

Machine learning fa referència a la ciència que té per objectiu programar sistemes 
informàtics per tal que puguin arribar a aprendre de dades obtingudes.  

Típicament, el procés d'aprenentatge d'un sistema que utilitza machine learning té 4 fases: la 
primera consisteix en estudiar –o optimitzar– el problema; la segona tracta de recollir les 
dades i entrenar l'algorisme que utilitza aquest sistema; la tercera consisteix en avaluar la 
situació; i finalment, es llença el motor. Aquest és un procés que pot ser automatitzat, és a dir, 
que una primera versió serà força pobra i més tard, a mesura que es vagin recopilant dades, 
l'algorisme s'anirà perfeccionant[4].  

El fet d'anar perfeccionant l'algorisme ens pot portar a entendre millor el problema al qual ens 
enfrontem. Més paradoxalment, l'algorisme pot aprendre noves formes d'afrontar aquest 
problema sense cap tipus d'ajuda humana. 

 
Figura 2 - Cicle típic d'un sistema de machine learning 

                                                
2 Tot i que no sempre visualment semblants, doncs també pot cercar per temàtica, àmbit, autor, etc. 
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Típicament, el procés d'entrenament d'un algorisme de machine learning és el moment en que 
aquest adquirirà la intel·ligència. Per a fer-ho, el que es fa és reservar una quantitat de dades 
per a l'entrenament, normalment entre un 70% i un 80%, i una quantitat de dades per testejar 
l'algorisme, amb el % restant de dades. 

A continuació es veuen diversos tipus de classificació dels sistemes de machine learning, que 
ens donaran una idea general de com podem modelar el nostre motor per aquest treball. 

a) Supervised i Unsupervised Learning 
Els sistemes de machine learning es poden dividir en varis grups segons si els sistemes són 
supervisats o no durant el seu entrenament. 

En els sistemes supervisats, les dades utilitzades durant l'entrenament contenen la solució o 
valor final, de forma que l'algorisme ja ha analitzat milers de dades prèviament quan ha 
d'analitzar un nou candidat. Com a exemples: un filtre per correu spam, on l'algorisme ha de 
predir si el correu és brossa o no basant-se en altres correus similars; i la predicció del preu 
d'un pis, on s'hauria de basar en dades tal com el barri del pis, els m2 que té o la proximitat al 
transport públic. 

En els sistemes no supervisats, les dades d'entrenament no estan etiquetades, de forma que el 
sistema ha d'esbrinar i fer grups de dades pel seu compte a partir d'un conjunt de dades que 
presenten certes relacions. 

Un altre tipus d'aprenentatge consisteix en els sistemes semi-supervisats, que acostumen a 
tenir dades no categoritzades, moltes dades parcialment categoritzades i algunes dades 
categoritzades. Normalment, aquests sistemes fan parcialment la feina i requereixen d'ajuda 
humana per acabar-la. 

Finalment es troba el reinforcement learning, que no té res a veure amb els anteriors. Aquests 
tipus de sistemes són força diferents als descrits, doncs el que fan és aprendre per prova-error: 
el sistema que aprèn, anomenat agent, observa el seu entorn i realitza accions; en retorn obté 
recompenses positives o negatives depenent del resultat d'aquestes accions. L'agent ha 
d'aprendre per si mateix quina serà la millor estratègia a seguir i, d'aquesta forma, poder 
realitzar aquell seguit d'accions que el portin a aconseguir el màxim nombre de recompenses i 
un estat final desitjat. Un exemple actual d'aquest tipus d'aprenentatge és la forma en que 
aprenen a caminar els robots. 

 
Figura 3 - Reinforcement learning 

b) Batch i Online Learning 
Una altra forma de classificar els sistemes de machine learning és segons si són capaços 
d'aprendre de forma incremental a mesura que li arriben dades, o no. 
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El batch learning fa referència a aquells sistemes que han de ser entrenats amb totes les dades 
cada cop que n'arriben de noves. Típicament això pren molt de temps i recursos –és per això 
que també es coneix com offline learning–, per la qual cosa el que fa és entrenar-se amb totes 
les dades i, un cop acaba, substituir a l'anterior algorisme. 

Per altra banda, l'online learning és aquell en que el sistema és capaç d'entrenar-se a mesura 
que li van arribant dades noves, sense necessitat de ser aturat i de forma totalment 
incremental. Això es fa típicament amb bancs de dades molt grans, on la memòria del sistema 
no és capaç de suportar totes les dades passades. Aquí entra en joc un concepte rellevant, el 
learning rate, que fa referència a com de ràpid l'algorisme ha de canviar segons les dades 
noves que li arriben. 

c) Instance-Based i Model-Based Learning 
Finalment, l'última forma de classificar els sistemes de machine learning ve donada per la 
forma en com els sistemes generalitzen –com classifiquen i associen– les noves dades que li 
arriben. 

Si ho fa de bastant-se en instàncies (instance-based), significa que el sistema tindrà un seguit 
de dades classificades, i aquelles noves que li arribin les classificarà segons la similitud entre 
les que ja coneix. 

D'altra forma, si ho fa bastant-se en models (model-based), el sistema crearà models per tots 
els tipus de dades que pugui tindre, típicament mitjançant atributs o funcions de classificació. 
Quan un nova dada entri, el sistema podrà classificar-la mitjançant prediccions amb els 
models que ja coneix. 

 
Figura 4 - Intance-Based Learning 

 
Figura 5 - Model-Based Learning 
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2.2.2 La intel·ligència artificial i el màrqueting 

Els resultats de les accions de màrqueting provenen de determinats clients realitzant 
determinades accions en ambients concrets3. La persona encarregada del màrqueting pot 
influir directament al client final en molts aspectes sobre aquestes accions: com percebrà el 
producte, en quin context, quines persones el veuran, de quina forma, etc. 

Des d'un punt de vista més tècnic, una solució efectiva seria realitzar models de tota la cadena 
de decisions que un cert client pren quan interacciona amb cert màrqueting, i poder prendre 
decisions basant-nos en aquest model. El handicap, però, és que no es pot predir de forma 
exacta com un client concret percebrà un anunci, doncs cada individu és diferent. Així doncs, 
el que hauríem de fer és construir models d'aquestes diferències i basar-nos en probabilitats 
que ens indiquin si l'anunci serà satisfactori o no[5]. 

a) El teorema de Bayes 
El teorema de Bayes relaciona la probabilitat de que succeeixi un esdeveniment futur basat en 
condicions anteriors relacionades amb aquell esdeveniment. Per exemple, aplicat al 
màrqueting, és possible que un usuari d'edat avançada sigui més propens a comprar un 
medicament per l’Alzheimer que un d'edat més jove, doncs la malaltia va relacionada 
directament amb l'edat.  

Matemàticament, el teorema de Bayes es formula com: 

@(A	|	C) = 	
@(C	|	A)	@(A)

@(C)
 

on A i B són esdeveniments, i @(C) ≠ 0. 

La probabilitat Bayesiana és aquella en que la probabilitat s'interpreta com un resultat esperat 
raonable, i no com una freqüència o propensió d'un fet.  

Aplicat a casos en que es tracten dades, el que es fa es definir una hipòtesis (E) i la 
probabilitat de que aquesta tingui lloc @(E), així com unes dades (F) i la probabilitat de que 
aquestes succeeixin @(F)[6]. La fórmula, doncs, és: 

@(E	|	F) = 	
	@(E)@(F	|	E)

@(F)
 

b) La inferència Bayesiana 
En els últims anys s'han desenvolupat molts mètodes per modelar els problemes presents en 
el màrqueting, i la tendència ha sigut fer-ho amb mètodes Bayesians. La inferència4 
Bayesiana es sosté en la teoria de la probabilitat, més concretament en la teoria de la 
distribució. L'objectiu d'aquest tipus d'inferència és aconseguir informació sobre dades que no 
coneixem a partir de dades passades, i anar actualitzant les dades actuals a mesura que 
n'aconseguim més. 

                                                
3 Per exemple, una acció concreta pot ser en un client de mitjana edat, home i que viu a les afores d'una ciutat, el 
qual navega per Facebook i se li mostra un anunci d'una marca de cotxes, fa clic i se'l redirigeix a la pàgina de la 
marca. 
4 Una inferència estadística fa referència al fet de recollir i utilitzar dades per poder extreure propietats d'una 
distribució de probabilitat.  
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Prenent com a referència la fórmula de Bayes, es tenen en consideració dos elements 
principals: 

• @(E) és la distribució a priori, aquella que coneixem i de la qual estem segurs, doncs 
els esdeveniments en els quals es basa ja han tingut lloc. Podrà ser amb més o menys 
dades, però sens dubte és l'element de referència des del qual partir. 

• @(E	|	F) és la distribució posterior, aquella que indica la probabilitat de que 
l'esdeveniment tingui lloc (E) sota l’assumpció del que ja coneixem (F). Aquesta 
distribució ens dóna la certesa de que tenint dades passades, ens serà relativament 
segur predir aquest esdeveniment futur. 

El problema de tot plegat ve quan intentem calcular aquesta probabilitat posterior, 
concretament amb @(E): 

@(E) = G @(E,F)IF
J

 

Tot i semblar una integral senzilla, aquesta no es pot computar d'una forma tancada. El que sí 
que es pot fer és aproximar-la mitjançant Cadenes de Markov Monte Carlo (MCMC). Sense 
entrar molt en detall, el que es fa és generar mostres de les distribucions a posteriori en forma 
de cadena de Markov, de forma que es va generant una distribució posterior. Aquesta 
distribució sabem que tindrà la mateixa forma que la distribució a priori, per tant si la nostra 
iteració s'aproxima a aquesta l'agafem, sinó la descartem[7]. 

Tot i no ser un mètode exacte, al cap de moltes iteracions s'aconseguirà una distribució el 
suficientment fiable com por donar-la per bona. En la següent figura es pot veure la 
distribució a priori, en blau, i la distribució posterior, en taronja, i com aquesta segona va 
aproximant a la priori a mesura que es va iterant: 

 
Figura 6 - Aproximació de la distrobució posterior utilitzant MCMC[8] 
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c) Cas d'aplicació al màrqueting 
L'aplicació de la inferència Bayesiana al màrqueting, com ja s'ha comentat anteriorment, obra 
la porta  a poder tractar la incertesa que comporta aquest món. Aquesta tècnica ens permetrà 
predir el resultat d'una campanya sense tindre dades significatives. 

Per exemple, imaginem-nos que llencem una campanya a Instagram. De les 10 primeres 
impressions que hi han 5 usuaris fan clics, és a dir, obtenim un CTR de 0,5, el qual és molt 
elevat tenint en compte la mitjana del CTR habitual. Podríem pensar que la campanya està 
anant molt bé, però el mètode Bayesià ens fa ser una mica més escèptics i agafar dades de 
campanyes anteriors per saber si aquest CTR està dintre de la normalitat. 

Fent la funció de distribució ens adonem que aquesta campanya no es correspon amb els 
resultats obtinguts anteriorment, que ronden entre el 0,1 i el 0,2. El que hem fet ha sigut 
aplicar la probabilitat a priori que ha de tindre el CTR en una campanya d'Instagram. Per tant, 
podem fer l'afirmació que @(!'- = 0,2) > @(!'-	 = 	0,5). El que es pretén amb la 
probabilitat a priori és determinar valors a escollir per la nova campanya –per exemple, mirar 
l'edat dels usuaris que han fet clic en el passat– per escollir els paràmetres de sortida5 de la 
nostra campanya. 

En aquest punt, el que es vol saber és quina serà la probabilitat del CTR utilitzant inferència 
Bayesiana, per obtenir la @(!'-	|	N). El que es fa en aquest cas és buscar la probabilitat 
posterior. Al principi del procés, aquesta probabilitat s'aproximarà a la probabilitat a priori, de 
forma que la incertesa de la mateixa campanya perquè tenim poques mostres ens ajudarà a 
determinar si tirar endavant o no. A mesura que s'avança, aquesta probabilitat s'anirà ajustant 
al valor real de la campanya, sense tindre en compte els valors a priori i tenint per certesa que 
els valors obtinguts són els que compten. 

En la següent figura es pot veure l'aplicació d'aquest mètode per una suposada campanya amb 
un CTR de 0,7, però amb poca certesa donat el baix nombre de mostres. Prenent els valors 
passats es treu la distribució a priori, la línia difuminada, la qual s'utilitza juntament amb la 
distribució actual per acabar traient la distribució posterior, en marró, més realista donada la 
poca fiabilitat de les dades actuals. 

 
Figura 7 - Aplicació d'inferència Bayesiana en una campanya de màrqueting [9] 

                                                
5 Fa referència a tots aquells paràmetres de targeting que es poden elegir quan es publica una campanya online. 
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2.3 Arquitectura 

La primera fase en tot desenvolupament informàtic de certa complexitat és el disseny de 
l’arquitectura d'aquest. Sense una bona base sòlida, un bon esquelet, el sistema serà 
difícilment adaptable als canvis futurs que es puguin produir, o aquests seran molt 
complexos. Citant a Robert C. Martin: “L'objectiu de l'arquitectura de software és minimitzar 
els recursos humans necessaris per construir i mantenir el sistema desitjat”[10]. 

Un bon exemple on s’il·lustra el perquè d'una bona arquitectura inicial és en la figura 2.7 i en 
la figura 2.8. En la primera, es mostra el número d'enginyers treballant en una empresa líder 
en el mercat al llarg de 8 anys, i en la segona es mostra les línies de codi en el mateix període 
de temps. Queda clar que el disseny inicial del sistema fet per la companyia no va ser bo, 
doncs en els últims 5 anys el producte va incorporar poc més de 500 línies de codi. Amb això 
no vull dir que a més línies de codi, millor sigui el programa. Senzillament, l'augment del 
sistema en aquests 5 anys comparat amb l'evolució dels anys anteriors és molt reduïda. 

 
Figura 8 - Creixement de l'equip d'enginyers 

 
Figura 9 - Evolució del nombre de línies en el mateix període de temps 

Però què és realment l'arquitectura de software i, encara més important, què fa que una 
arquitectura de software sigui bona o no? Una arquitectura de software bona és aquella que 
permet a un sistema suportar el seu propi cicle vital, que es divideix en 4 fases: 
desenvolupament, desplegament, operacions i manteniment. 

La que pesa més en aquest treball és el desenvolupament, sens dubte, el qual implicarà tota la 
part de definició, disseny, implementació i testing de tota l'aplicació fins a la seva primera 
versió utilitzable. Un desenvolupament difícil acostuma a ser un desenvolupament dolent, en 
el sentit que la pròpia arquitectura ha de permetre als programadors treballar fàcil i 
ràpidament. 
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Pel que fa al desplegament, serà òptim si es pot fer with a single action, és a dir, que aquest 
no impliqui instal·lar programes de tercers o connectar tots els components del sistema. Per 
aquest projecte en concret, les tecnologies utilitzades facilitaran molt la feina del 
desplegament, tal i com s'explicarà després. 

La part d'operacions es resol fàcil. Si un sistema no és eficient, i per tant necessita un 
hardware més potent, hi han dues opcions: optimitzar el sistema o millorar el hardware. La 
segona opció acostuma a ser la més barata, per tant gairebé sempre s'opta per aquesta. 

Finalment, el manteniment és probablement un punt crític en un sistema i que pot suposar 
invertir gran quantitats de recursos, o no, en un futur. La necessitat gairebé implícita en el 
software d'incorporar noves funcionalitats o bé de corregir errors en aquests és el maldecap 
de molts desenvolupadors. On i com s'ha d'incorporar aquesta nova funcionalitat? 
Comportarà grans canvis en el sistema? És millor crear noves estratègies per resoldre un 
determinat bug, o bé indagar en tot el codi del sistema per saber on realment falla? 
L'arquitectura juga un paper significatiu en aquesta fase, doncs si tots els casos d'ús han estat 
detalladament estudiats els problemes que es presentin poden arribar a ser trivials. 

2.3.1 Domain-Driven Design 

Domain-Driven Design, o disseny enfocat a domini, és una forma de dissenyar software 
informàtic introduït per Eric Evans l'any 2004 en el seu llibre del mateix títol. En aquest llibre 
es remarca la importància d'enfocar-se en quin domini ocuparà el software, qui utilitzarà el 
software i com l'utilitzarà, per poder modelar tot el sistema d'acord amb aquest. Segons 
Evans, “la complexitat més significativa de moltes aplicacions no és tècnica. És el domini en 
sí mateix, l'activitat o el negoci de l'usuari. Quan aquesta complexitat de domini no és 
present en el disseny, no importa que l'estructura tecnològica estigui ben feta”[11]. Per tant, 
per desenvolupar un sistema es necessitaran, al menys, dos perfils: els desenvolupadors i els 
experts en el domini. Aquest tipus de disseny es basa en algunes premisses. 

a) Ubiquitous language 
La primera idea és la del ubiquitous language. Aquesta idea, simple però important, ens diu 
que els noms que li donem a les funcions, classes o qualsevol peça del nostre codi, ha de ser 
comprensible tant pels usuaris com pels desenvolupadors. És a dir, arribar a crear un 
llenguatge "auto-explicable". Per exemple, si volem fer un mètode que retorni els diners que 
un usuari té a un banc, la podríem nombrar getUserMoneyInAccount(userId). Normalment, 
els noms representen objectes i els verbs –o frases amb verbs– mètodes. 

b) Model de capes i blocs 
Un altre concepte, o més ben dit, un concepte que critica molt, és el patró per capes dels 
sistemes. Aquestes, habitualment, són quatre: 

 
Figura 10 - Arquitectura per capes 
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El que no li agrada d'aquest model és que, tradicionalment, la capa de domini s'ha oblidat, i 
s'ha deixat molta o tota la lògica del sistema en la capa d'aplicació o, encara pitjor, en la capa 
de presentació. La capa de domini només ha servit com una capa on s'han guardat classes 
sense sentit, que actuen com simples enllaços entre les dades del sistema i el que rep el client. 
El que Evans proposa és una capa d'aplicació que només rebi dades i les mostrin al client, 
efectuant accions d'enviament i rebuda d'informació, d'administració de les mateixes i de 
seguretat, però en cap cas actuant a nivell de domini. La capa de presentació, en canvi, si que 
ha d'entendre aquest domini, doncs serà l'encarregat de mostrar visualment totes les dades al 
client final. 

I, encara més enllà, un gran problema d'aquest tipus d'arquitectura és que presenta un sistema 
lineal, on cada capa depèn de l'anterior i de la següent. El que es proposa és dividir tant com 
es puguin aquestes capes en diversos blocs, de forma que si la capa de domini s'ha de 
comunicar amb diverses capes d'infraestructura, per exemple, és millor dividir-les i deixar 
que cada bloc s'ocupi de la seva tasca en concret. A més, també diu que no hi ha cap 
problema en comunicar la capa de presentació directament amb la capa d'infraestructura, per 
exemple, sempre que alguna acció ho requereixi, trencant amb el cicle lineal de "delegació" 
de capes. 

 
Figura 11 - Arquitectura per capes i per blocs 

c) Modelatge 
Finalment, dintre de les idees principals, Evans fa molt d'èmfasi amb els models. Un model 
no és un tros de codi que ens serveix per arribar a produir més codi, o a un altre estat. Un 
model és una representació d'un concepte real, d'allò que nosaltres volem arribar a tractar en 
el nostre ecosistema. Si la realitat canvia, és a dir, si el model en el qual ens basem canvia, el 
model informàtic també ho haurà de fer. Aquesta és la premissa principal del llibre: hem de 
modelar perquè els models que fem coincideixin amb els models reals. 

Per això, Evans defineix diversos tipus d'objectes i mètodes: 

• Entities: és refereix a qualsevol objecte que manté un comportament més enllà d'una 
execució. Normalment se li assigna un identificador. 

• Value objects: quan un objecte no arriba a ser una entitat, és a dir, quan té propietats i 
comportaments però no té cap valor fora de l'aplicació. 

• Services: fa referència a aquells "verbs", o accions, que li apliquem a les nostres 
entities o value objects. És a dir, és la forma en que tenim d'accedir a ells o modificar-
los. 

• Modules: Són els "paquets" en els quals es divideix l'aplicació. La idea és mantenir-
los simples, d'aquesta forma la forma que tenim d'accedir a ells o que es relacionin 
entre els altres mòduls serà més fàcil. Acostumen a estar formats de classes que es 
relacionen amb serveis. 
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• Aggregates: Són grups d'entitats que estan relacionats entre sí i que són dependents 
els uns dels altres. El que es fa és crear una carpeta root, per tal de que agents externs 
puguin accedir a aquests agregats de la forma que es vulgui. 

• Factories: Són classes encarregades de crear entitats o agregats. Normalment, quan el 
procés per a fer-ho és complex, es delega aquesta tasca a una factorie. 

• Repositories: L'aplicació que es crea necessita tindre punters a cada objecte o entitat 
creada. Els repositoris actuen com a capa de persistència de l'aplicació. Per exemple, 
pot ser un repositori encarregat d'accedir a la base de dades en cas de que l'objecte 
sol·licitat no estigui a la memòria cache. 

2.4 Tecnologies 

En aquest apartat s'analitzaran i s'explicaran les tecnologies utilitzades en el projecte. Abans, 
però, m'agradaria fer èmfasis en que el punt de partida pel qual les he escollit ha sigut perquè 
el domini que tinc de JavaScript –i per evolució d'ECMAScript, l'evolució d'aquest– i de 
Node.js és força ampli, i ja he tractat sistemes amb propòsits similars que han donat bons 
resultats. A més, molts frameworks basats en Node.js són idonis pel propòsit que volem. 

a) Node.js 
Node.js és un entorn de programació asíncron i amb una arquitectura enfocada a 
esdeveniments. Està dissenyat per escriure aplicacions web escalables, majoritàriament en 
servidors, i el llenguatge que utilitza és JavaScript, com ja s'ha mencionat anteriorment[12]. 
Les característiques principals que presenta són: 

• Pel que fa a la concurrència, les connexions i processos són tractats com un únic fil, 
en contrast als sistemes que tracten els processos com threads. Això permet que 
Node.js no hagi de fer canvis de context i, situant-nos en entorns web, l'execució sigui 
molt ràpida. A més, també ens salva de situacions de dead-locking. Tot això fa que els 
sistemes que utilitzen Node.js siguin molt escalables. 

• Està basat en V8, un entorn d'execució creat per a Google Chrome. El que es va fer 
realment amb Node.js és modificar aquest entorn, escrit en C++ i JavaScript, i afegir 
mòduls com ara Path, FileSystem, Buffer, Timers i, probablement el més rellevant, 
Streams. A més, permet la importació de mòduls de tercers molt fàcilment[13]. 

• En termes de disseny, està dissenyat com model d'esdeveniments. El que passa quan 
un client fa una connexió és que s'executa una funció loop, a la qual se li assigna un 
espai de memòria sense haver de crear un fil d'execució. Quan la funció loop acaba, es 
crida a la següent, i així fins que no hi han més funcions a cridar. Això permet tindre 
un extremadament eficient. 

Tot i que a Node.js es poden importar milers de llibreries (o mòduls) externes creades per la 
comunitat, a continuació s'explica Express, la més rellevant i al voltant de la qual gira el 
servidor d'aquest treball. Una llista completa de totes les que s'han utilitzats es pot trobar a 
l'annex. 

npm és el gestionador de paquets de Node.js (Node Package Manager), la funció principal del 
qual és instal·lar i gestionar els paquets d'un projecte escrit en Node.js. Per exemple, si es 
vulgués instal·lar Express a un projecte, la comanda és: 

npm install express --save   
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b) Express 
Express és, segurament, el framework més popular basat en Node.js. Està dissenyat per 
construir aplicacions webs i APIs, tot i que és utilitzat majoritàriament per aquest últim 
propòsit, deixant per altres frameworks la part del client. Està basat en Connect, un software 
extensible pel maneig de servidors HTTP. Tot i que és relativament nou –la seva primera 
versió va sortir l'any 2010– molts frameworks estan basats en Express, com ara Keystone JS, 
krakenjs o LoopBack[14]. 

El Hello World d'Express és tan simple com les quatre següents línies de codi: 

const express = require('express') 
const app = express()   
app.get('/', (req, res) => res.send('Hello World!'))   
app.listen(3000, () => console.log('Example app listening on port 3000!'))   
 

Com es pot veure, el que es fa senzillament és cridar a la llibreria d'Express, inicialitzar-lo i, 
en aquest cas, afegir un get a la direcció "/" -és  a dir a l'arrel del servidor- perquè aquest 
respongui un simple "Hello World". 

Aquesta és, precisament, un dels avantatges d'Express, el seu minimalisme. Això podria 
portar a pensar que no ofereix moltes possibilitats, i és per això que els seus creadors han 
creat moltes llibreries que funcionen com a middleware –a part de tots els altres creats per la 
comunitat de Node.js–, que són realment fàcils d'afegir a qualsevol aplicació. Com a 
exemple, a continuació es mostra el tros de codi en que s'afegeix una llibreria anomenada 
cookie-parser, encarregada de parsejar les Cookies presents en els headers de les peticions: 

var cookieParser = require('cookie-parser') 
app.use(cookieParser())           
 

c) TypeScript 
"JavaScript that scales". Així es defineix TypeScript a la seva pàgina web principal, i així és. 

TypeScript és un llenguatge de programació desenvolupat per Microsoft i de codi obert. És 
molt semblant a JavaScript, doncs es basa en aquest i acaba compilant en pur JavaScript. 
Això fa que TypeScript sigui compatible amb qualsevol navegador, aplicació de Node.js o 
motor que suporti ECMAScript 3 o superior. Permet utilitzar totes les funcions que dona 
JavaScript, a part de les pròpies que el mateix TypeScript afegeix. 

I què el fa tan especial? Que li dona robustesa. JavaScript és un llenguatge que per naturalesa 
no presenta una estructura marcada, que es basa en una execució seqüencial i que pot arribar 
a ser un veritable caos. TypeScript permet augmentar la productivitat programant, comprovar 
el codi en temps real i fer refactoring del codi. A més, incorpora tipus, que, tot i que són 
totalment opcionals, permeten la creació d'interfícies entre components i que acaben 
augmentant la robustesa del codi[15]. En definitiva, permet crear un llenguatge més orientat a 
objectes que el seu predecessor i augmentar la productivitat a l'hora de programar. 

A continuació hi ha un fragment de codi que utilitza interfícies i classes, pròpies de 
TypeScript: 

class Student {                             
    fullName: string;                            
    constructor(public firstName: string, public middleInitial: string, public lastName: st
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ring) {                                             
        this.fullName = firstName + " " + middleInitial + " " + lastName;        
    }     
}     
interface Person {             
    firstName: string;                             
    lastName: string;             
}       
function greeter(person: Person) {                             
    return "Hello, " + person.firstName + " " + person.lastName;             
}     
let user = new Student("Jane", "M.", "User"); 
 

Que acaba compilant a simple JavaScript: 

"use strict";           
var  Student = /** @class */ (function() {                           
    function Student(firstName,  middleInitial,  lastName) {           
        this.firstName = firstName;                                           
        this.middleInitial = middleInitial;                                           
        this.lastName = lastName;                                           
        this.fullName = firstName +  " " + middleInitial +  " " + lastName;  
    }                           
    return Student;           
}());             
function greeter(person)   {                           
    return "Hello, " + person.firstName + " " + person.lastName;   
}           
var user = new Student("Jane", "M.", "User"); 
 

Aquí podem veure que la interfície no s'acaba compilant, és a dir que pel JavaScript generat 
no serveix de res. En realitat, només és una eina que presenta TypeScript i que l'utilitza en 
temps de compilació –o, en alguns programes, al mateix temps que es programa– per 
comprovar errors de concordança en el codi. 

d) MongoDB 
MongoDB és un sistema de base de dades NoSQL orientat a documents i de codi obert. Els 
sistemes NoSQL no guarden les dades en taules com fan les bases de dades relacionals, sinó 
que ho guarden en estructures de dades similars a JSON. Això fa que la integració de les 
dades en certs sistemes sigui molt més fàcil[16]. 

Algunes de les característiques principals que presenta són: 

• Possibilitat de realitzar consultes ad hoc, permetent cercar per camps, rangs, 
expressions regulars o fins i tot funcions JavaScript definides per l'usuari. 

• Qualsevol camp pot ser indexat, i fins i tot es poden crear índexs secundaris. 
• Possibilitat de rèplica de les dades de tipus primari-secundari. 
• Balanceig de càrrega utilitzant sharding, que és una forma de distribuir les dades 

d'una col·lecció entre diversos punts. Això fa que MongoDB es pugui executar en 
diversos servidors balancejant la càrrega i duplicant dades. 

• Emmagatzematge d'arxius utilitzant una funció anomenada GridFS, prenent com 
avantatge el balanceig de càrrega i duplicitat de dades que s'han mencionat 
anteriorment. 

• Permet utilitzar operacions d'agregació, similars a la GROUP BY que presenten els 
sistemes SQL. 
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e) PM2 
Per desplegar correctament un entorn en Node.js, el més recomanable és fer-ho en diversos 
clústers6, així el sistema pot executar diversos processos paral·lelament. 
PM2 és un administrador de processos que permet executar una aplicació que corri en 
Node.js en diverses CPUs, sense haver de realitzar cap canvi en el codi. D'aquesta forma, 
amb una sola comanda ens permetrà crear diversos clústers en la nostra màquina. Algunes de 
les funcionalitats que ofereix PM2 són controlar la forma com s'ha de comportar l'execució 
del servidor, tals com variables de sistema, logs, número d'instàncies, mode d'execució, etc.; 
configurar els ports; controlar els clústers que estan corrent;  o monitoritzar el sistema[17]. 

  

                                                
6 Clustering fa referència al fet de poder executar un programa en vàries màquines o, en aquest cas, de forma 
paral·lela en un mateix ordinador, com si es tractés d'una sola execució. 
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3. MODEL DE SOLUCIÓ 

En aquest apartat es proposarà un model per implementar totes les característiques desitjades 
del nostre sistema. Primer, però, es farà un llistat dels requeriments que ha de tindre. 

3.1 Funcionalitats 

Com ja s'ha explicat a la introducció, el sistema a dissenyar i implementar consisteix en una 
eina que publiqui automàticament anuncis en xarxes socials. És a dir, que els usuaris puguin 
pujar-hi campanyes de màrqueting, amb una o vàries creativitats, i el mateix sistema 
s'encarregui de publicar aquesta campanya a diverses xarxes socials. Tot això ho ha de fer de 
forma automàtica, i intel·ligent, recollint resultats i prenent decisions de publicació segons 
aquests. 

Hi hauran dos grans elements diferenciables. El primer, un servidor, que servirà com a 
comunicació entre una interfície web o entre un altra entitat que li enviï peticions i com a eina 
per publicar els anuncis.. El segon element serà un motor amb intel·ligència artificial, que 
s'encarregarà d'optimitzar i decidir la forma més òptima de publicar aquests anuncis. 

 
Figura 12 - Esquema servidor i motor d'intel·ligència artificial 

El servidor ha de ser capaç de: 

• Crear una capa de persistència del sistema, capaç de fer CRUDs7 dels elements de les 
diverses entitats presents. 

• Poder pujar i administrar arxius d'imatge i vídeo al servidor. 
• Modelar entitats corresponents al màrqueting online, com són: 

o Campanyes 
o Anuncis 
o Creativitats 
o Targets 
o Categories 

• Modelar entitats bàsiques d'accés: 
o Usuaris 
o Rols d'usuaris 

• Poder publicar campanyes d'anuncis a les següents xarxes socials: 

                                                
7 CRUD és l'acrònim de Create, Read, Update i Delete, funcions bàsiques d'un sistema de software persistent. 
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o Facebook 
o Instagram 
o Twitter 
o YouTube 
o LinkedIn 

• Tindre un sistema de tasques, capaç de: 
o Publicar campanyes i eliminar les que estiguin obsoletes a les xarxes socials, 

amb tots els paràmetres propis de qualsevol campanya de màrqueting (target, 
budget, budget diari, data d'inici, data de finalització, llocs on s'ha de mostrar, 
etc.). 

o Recollir estadístiques d'aquestes campanyes. 
o Comunicar-se amb el motor d'intel·ligència artificial, per poder passar-li 

campanyes actives, les analítiques (si n'hi han) d'aquestes, els models, el target 
i la categoria de cada una; i llegir els resultats que aquest extregui. 

• Poder recollir analítiques del rendiment de les campanyes, i implementar crides per 
mostrar-les de forma entenedora. 

Per altra banda, el motor ha de ser capaç de: 

• Recollir i analitzar dades de campanyes passades. 
• Classificar i crear models de campanya segons categoria (temàtica) i target. 
• Aplicar machine learning per aprendre patrons de comportament i d'èxit en xarxes 

socials. 
• Aplicar inferència Bayesiana per predir comportaments de campanyes sense tindre 

dades significatives d'aquestes. 
• Poder-se comunicar amb el servidor per enviar-li els paràmetres de publicació dels 

anuncis i de les campanyes. 

3.2 Arquitectura del sistema 

Tenint en compte les pautes que marca el Domain-Driven Design i les funcionalitats que ha 
de presentar el sistema, s'ha fet un diagrama dels mòduls del sistema i les relacions entre 
aquests. 

 
Figura 13 - Arquitectura del sistema 
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a) Models 
Aquest mòdul està pensat per modelar totes les entitats que del sistema. També inclourà els 
serveis necessaris altres mòduls puguin accedir als models, per tant totes aquelles funcions 
que els altres mòduls necessitin per accedir, crear, editar i eliminar informació en base de 
dades. D'aquesta forma, es pretén mantenir aïllat l'accés a la base de dades, el qual només es 
pot fer des d'aquest mòdul. Per tant, contindrà: 

1. La representació de les entitats en forma de models. 
2. Els models de la base de dades. 
3. Els serveis de comunicació d'aquests models amb la base de dades. 

b) Controllers 
Aquí hi trobarem l'accés al sistema des de fora, per tant és des d'on s'administraran totes les 
peticions a aquest. S'hi trobaran: 

1. Les rutes a partir de les quals es realitzaran els requests. 
2. La lògica d'aquestes rutes, és a dir, la implementació de les accions a realitzar un 

cop arribi una nova petició. 

c) Tasks 
Aquesta és, segurament, una de les parts més importants de tot el software. El mòdul, per si 
sol, farà totes aquelles accions per gestionar les campanyes a les xarxes socials. Les 
campanyes es donaran d’alta mitjançant peticions als controllers, però serà des d’aquest 
mòdul on es duguin a terme les accions de posar en marxa les campanyes. A més, també 
tindran lloc altres tasques com ara desactivar aquelles que no estiguin vigents. Serà on tingui 
lloc: 

1. La manipulació de les campanyes, anuncis i creativitats en les xarxes socials. 
2. L'obtenció dels resultats d'aquestes campanyes. 
3. La comunicació entre el motor de AI encarregat de determinar els paràmetres de 

publicació a les xarxes socials. 

d) Middleware 
És on s'implementarà i es realitzarà la comunicació amb els endpoints de les xarxes socials. 
No s'aplicarà cap lògica més enllà de les peticions o de l'autenticació a realitzar. S'haurà de 
tindre en compte l'exclusivitat de cada xarxa social, doncs cada una utilitza diversos 
mecanismes d'autenticació i també diferents entitats per modelar cada element present, com 
anuncis, campanyes i creativitats.  

e) Test 
L'últim mòdul és aquell que servirà per realitzar el testing en el sistema. Hi dos tipus de tests: 

1. Unit testing, és a dir, aquell test on senzillament es prova una funcionalitat dintre 
del codi del sistema. Per exemple, cridar a la funció getUserEmail(userId) i 
comprovar que retorna el correu. 

2. End-to-end testing, aquell en que es testeja tot un procés que ha de seguir el 
sistema. Per exemple, es podria enviar una request per crear un usuari. 
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El que s'ha intentat amb aquesta arquitectura ha sigut construir un sistema modular, amb 
diverses parts clarament diferenciades i on cada una d'aquestes compleixi una funció 
específica. D'aquesta forma, es pot crear un ecosistema on es poden anar afegint més 
funcionalitats sense haver d'afectar a les altres parts ja existents. A més, aquesta 
implementació permet reutilitzar parts del codi (dels serveis, sobretot), com es veurà en la 
implementació. 

Pel que fa al model de capes definit en el Domain-Driven Design, queda d’aquesta forma: 

 
Figura 14 - Arquitectura del sistema amb model de capes i blocs 

Destacar que la part de models ocupa tant la part de domini, ja que és on es defineixen el 
domini de totes les entitats del codi, però també part de la infraestructura ja que és des d’on 
s’accedirà a la base de dades de l’aplicació mitjançant serveis. 

3.3 Model del motor d’intel·ligència artificial 

Per realitzar un motor capaç de decidir sobre quina xarxa social és l'òptima per publicar-hi, 
primer s'ha d'entendre bé el funcionament d’aquestes i les formes que presenten per permetre 
aquesta publicació. S'han considerat quatre factors claus pel que fa a la publicació d'anuncis 
en xarxes socials, i aquests quatre àmbits –de moment, doncs no se n'han identificat més–
seran  els que ens serviran per poder crear models dels nostres anuncis: 

1. El primer consisteix en la temàtica de l'anunci. S'han trobat fins a 24 temàtiques 
possibles8, i fins a 361 temàtiques contant les subcategories. Aquestes temàtiques 
van intrínsecament lligades amb el significat de l'anunci i per tant, per naturalesa, 
aquest és el primer factor a modelar d'un anunci.  El llistat complet es pot trobar a 
l'annex. 

2. El segon consisteix en el target al qual va dirigit l'anunci i, tot i que les xarxes 
socials varien en segons com elegir-lo, s'ha creat un estàndard i localitzat fins a 9 
possibles paràmetres possibles. També es poden trobar a l'annex.  

3. El tercer element que ajudarà a classificar l'anunci té a veure amb l'objectiu de la 
campanya de màrqueting. Com s'explicava en l'apartat 2, hi han tres tipus 
d'objectius: l'awareness, la consideration i les conversions. Però més enllà 
d'aquests grups, es poden crear subgrups i definir més en detall quin és o són els 
objectius. Per exemple, Facebook identifica fins a 11 subgrups dintre dels 3 grups 
esmentats[18]. 

                                                
8 Aquestes temàtiques són les que dona Twitter com a possibles interessos dels clients. 
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4. L'últim paràmetre identificat que pot ajudar a classificar la publicitat té a veure 
amb la creativitat i amb el missatge que es dóna en el vídeo, imatge o text 
publicitari. És a dir, en la qualitat de l'anunci. És un factor molt subjectiu, i per 
tant difícil de mesurar i encara més difícil de categoritzar. 

Un cop s'han tingut clars aquests valors, el següent pas ha consistit en decidir com dotar 
aquest motor de certa intel·ligència. Un model de machine learning semblava la millor opció 
al principi, però tenia un problema: necessitàvem dades. Com ja s'ha explicat a l'apartat 2, els 
algorismes de machine learning tenen una fase inicial en la qual s'ha d'entrenar. Gràcies a 
aquests entrenaments el motor acaba obtenint certa intel·ligència. En el nostre cas, el motor 
hauria de modelar els diversos tipus d'anuncis i saber la millor opció per publicar-los en les 
xarxes socials. Per tant, sense dades inicials un sistema intel·ligent que utilitzi machine 
learning no té sentit9. 

La solució proposada és que el motor tingui dos fases, d'aquesta forma en la primera recollirà 
dades i en la segona utilitzarà un algorisme intel·ligent prèviament entrenat amb les dades 
recollides de la fase inicial: 

• En la primera etapa, motor serà "no intel·ligent", és a dir, es basarà en estadística 
Bayesiana per predir resultats futurs i anirà publicant en base a resultats actuals i 
probabilitat de resultats futurs. 

• Una segona en que, un cop tinguem suficients dades, es pugui crear i entrenar un 
algorisme d'autoaprenentatge d'acord amb tots els paràmetres que s'han comentat 
anteriorment. 

3.3.1 Model Bayesià 

Com ja hem vist en l'apartat anterior, la inferència Bayesiana és aplicable al màrqueting. De 
fet, ens permet modelar un algorisme capaç de predir resultats tenint en compte la incertesa. 

El model pensat per aquesta fase té en compte el nombre de clics sobre el nombre 
d'impressions de cada anunci, és a dir el CTR. Utilitzarem aquest paràmetre com a indicador 
d'èxit d'una campanya. Per tant, el que es farà serà potenciar aquells anuncis que presentin la 
probabilitat de CTR més elevada, mentre que els que tinguin la probabilitat baixa no es 
potenciaran. 

La lògica d'aquest del motor que utilitzarà aquest tipus de computació es dividirà en quatre 
fases: 

1. Recol·lecció: el motor recollirà totes les campanyes actives i les estadístiques 
d'aquestes. Estaran disponibles en base de dades, ja que el sistema s'encarregarà de fer 
la petició a les xarxes socials i desar-les automàticament. 

2. Normalització: les dades recollides s'hauran d'adaptar a un estàndard, a un model que 
convergeixi per totes les xarxes socials disponibles, doncs cada una té les seves 
característiques. D'aquesta forma, se li podrà donar pes a les diverses interaccions que 
hi hagin amb els anuncis però sense prioritzar una xarxa social davant de l'altra. 

3. Computació: on es realitzaran els còmputs de dades passades i probables dades 
futures a través de funcions de distribució. Tal i com s'ha explicat en l'apartat anterior, 
es farà utilitzant inferència Bayesiana: primer es farà el càlcul del CTR actual, després 
es realitzarà el càlcul de la probabilitat a priori i, finalment, utilitzarem MCMC per 

                                                
9 Exceptuant aquells que utilitzin reinforcement learning, tot i que també es va acabar descartant per la incertesa 
que presenta al principi i per la singularitat de cada nova campanya. 
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treure la probabilitat posterior. D'aquesta forma, els resultats dels anuncis seran 
aquells que decideixin en quina quantitat es mereix cada anunci ser publicat. En el 
primer càlcul de tots, quan no tinguem dades passades ja que l'anunci encara no 
s'haurà publicat, el pes a distribuir entre totes les plataformes disponibles serà el 
mateix. 

4. Escriptura: un cop s'hagin realitzat els càlculs de publicació de les campanyes i dels 
anuncis d'aquestes, aquests s'hauran de desar a base de dades perquè el mòdul 
encarregat de publicar els anuncis hi tingui accés. 

 
Figura 15 - Pasos de l'algorisme d'optimització 

3.3.2 Model de machine learning 

Aquesta implementació es podrà començar a desenvolupar des del minut 1, però no es podrà 
començar a utilitzar fins que no tinguem un bon nombre de dades i, a ser possible, vàries 
campanyes amb diferents temàtiques i que s’anunciïn a diverses xarxes socials. Per tant, el 
més lògic és que es dissenyi i es desenvolupi més a fons quan el motor Bayesià estigui acabat 
i funcionant. 

En aquest document no es detallarà en profunditat quin és el millor algorisme a utilitzar i amb 
quines tècniques, doncs això serà una feina a fer en el futur i basant-nos en els resultats 
obtinguts amb els primers resultats amb l'algorisme Bayesià. Tot i això, i donat que s'ha 
estudiat, en petita part, sí que es donen algunes pinzellades de com haurà de ser: 

• Unsupervised learning, doncs volem que el motor aprengui per si sol i classifiqui 
els anuncis per xarxa social. És a dir, nosaltres tindrem els paràmetres d’entrada 
relacionats amb la categoria o categories de l’anunci i també els paràmetres 
d’entrada relacionats amb la targetització. El model haurà d’aprendre per si sol i 
agrupar anuncis segons la xarxa social més idònia, segons el tipus d’anunci a cada 
una d’aquesta –doncs per exemple, a Twitter es pot publicar amb un tweet, un 
tweet amb una imatge, un tweet amb un vídeo, una carta amb una pàgina web, 
etc.– i segons el target idoni, més enllà del que hagi marcat l’anunciant. 

• Online learning, doncs haurà d’anar entrenant-se sobre la marxa i amb un 
learning rate determinat. 
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• Model-based learning, ja que haurà d’anar creant models d’anunci i agrupant 
aquells que arribin en un o vàries categories creades. Recordem que en l'apartat 
3.3 s'han definit 4 dimensions en les quals es podrien arribar a modelar els 
anuncis:  Temàtica, targeting, objectiu i qualitat de l'anunci. 

A més, el motor també inclourà inferència Bayesiana per tal de predir resultats futurs sense 
tindre dades significatives actuals. Això ho farà en el procés de decisió del model, de forma 
que no només escollirà un únic model sinó que farà una funció i, en cas de no tindre molta 
certesa de què funcionarà i què no, escollirà aquells canals amb més probabilitat d'obtenir 
bons resultats.  
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4. DESENVOLUPAMENT 

La part de desenvolupament acostuma a ser complexa, doncs és aquella en que s'han 
d'invertir més recursos i temps, i a més és molt sensible a errors. Un disseny i posterior 
implementació ben fets d'un sistema informàtic, així com un debugging en tots els passos del 
desenvolupament, significa haver d'invertir menys temps en canvis futurs i en correccions de  
bugs. 

En aquest apartat s'explicarà la implementació de tots els mòduls i components del sistema. 
Cada un d'aquests té una funció específica i, per tant, cada un d'ells s'abordarà d'una forma 
diferent, complementant alguns cops amb esquemes i diagrames que facin més entenedor tot 
el que té lloc en aquests. Així mateix, també servirà com a documentació del software. 

Donada la gran quantitat de línies de codi que presenta el sistema, més de 7000 en el moment 
d'escriure això, no es mostrarà tot el codi. El que sí que es mostrarà són parts d'aquest que 
ajudaran a fer-se una idea general del tot. Al final de l'apartat es farà una recopilació de tots 
els mòduls perquè es vegi com convergeixen. 

També s'ha de comentar que tot el servidor està escrit en TypeScript i per tant el codi mostrat 
és en aquest llenguatge. S'exceptua el fitxer d'inici del servidor, escrit en JavaScript, i el 
motor d'intel·ligència artificial, escrit en Python. El software corre en Node.js, per tant els 
arxius executats són el resultat de compilar TypeScript a JavaScript. Així mateix, es donaran 
per suposats certs coneixements de programació i, més específicament, coneixements de 
JavaScript, d'ES6 i de TypeScript que no s'explicaran. 

La implementació del motor que aplica inferència Bayesiana i tota la lògica per computar les 
estadístiques donats uns resultats es troba en l'apartat Dummy Engine. De fet, dummy és el 
nom elegit per aquest, fent al·lusió a que no té intel·ligència –o no tota la que hauria de tindre 
el motor de machine learning– i només es guia segons l'èxit de les campanyes i probabilitat 
d'èxit futur. 

Finalment, dir que la base de dades escollida ha estat MongoDB, de la qual s'han explicat les 
avantatges d'aquesta anteriorment. Donada la gran quantitat de dades que es poden arribar a 
tractar en certes comandes, MongoDB és una bona opció. A més, al tractar-se d'un sistema 
que haurà d'estar amb constant evolució, el modelatge d'aquest ha de ser fàcil i flexible, per la 
qual cosa aquest tipus de base de dades és una bona opció. 

4.1 Restriccions 

Hi han certes restriccions pel que fa al sistema que no s'han implementat. Sobre el motor 
d'intel·ligència artificial: 

• Comptarà amb la part probabilística, de forma que s'aplicarà inferència Bayesiana als 
resultats obtinguts per fer estimacions probables sobre resultats futurs. 

• No s'ha realitzat cap implementació per crear models dels anuncis en la part del 
motor. 

• La part de machine learning es deixarà per més endavant. Això és degut a que no té 
sentit començar a desenvolupar-lo sense tindre suficients dades, doncs un sistema 
d'aquest tipus necessita una quantitat de dades significatives per entrenar-lo i testejar-
lo, com ja s'ha dit. A més, tampoc té sentit crear-lo fins que no es tingui un sistema 
robust i un coneixement extens sobre com funciona el màrqueting online en xarxes 
socials. 
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Per l'altra banda, sobre la part del servidor: 

• La més important, segurament, serà que estarà connectat amb una sola API, la de 
Twitter. S'ha elegit aquesta donat la seva facilitat d'integració i de tipus d'anuncis a 
publicar. També es va començar a connectar amb la de Facebook i Instagram –que es 
tracta de la mateixa– i de fet bona part funciona, però per diversos motius està parada 
actualment. En l'apartat corresponent s'explica el perquè. 

• El sistema no compta amb un sistema de pagament. És a dir, el budget de cada 
campanya s'ha d'afegir manualment. Aquesta és una funcionalitat que no serà 
necessària fins que un producte surti al mercat, al menys fins tindre una versió 
primera d'aquest. Tot i això, sí que és un paràmetre que s'ha tingut en compte per 
desenvolupar tot l'ecosistema que l'utilitza en algun moment –per exemple, una 
campanya s'atura si no té budget i s'activa si es reomple–. 

• No s'ha desenvolupat la funcionalitat d'editar elements en les crides HTTP, que 
consistirien en mètodes PUT a cada una de les entitats. 

• No s'ha implementat un sistema per extreure les estadístiques de les campanyes 
mitjançant requests. Aquestes estan presents en base de dades, però no en crides 
externes. 

• Falta un estàndard per les respostes dels diferents requests, tal que tinguin un codi 
d'estat (200 OK, 400 Error, etc.), una part on s’enviï la petició original, una part per la 
data, etc., així com una servei que s'ocupi de normalitzar els codis d'error que 
s'envien. Ara mateix, en cas de que hi hagi una errada en una petició, s'envia 
directament l'error que treu el sistema. 

• Els fitxers o creativitats que es pugen al servidor ho fan en una carpeta des d’on 
s’executa el mateix. Això fa que s’hagi de configurar un servidor tipus Apache o 
nginx apuntat a la carpeta contenidora dels fitxers per servir aquest contingut estàtic. 

• Pel que fa a les estadístiques de les campanyes en les xarxes socials, ara mateix la 
mesura d'èxit que es considera rellevant és el CTR. El CR, per complexitat a l'hora de 
recollir-lo i implementar-lo en els anuncis, no s'ha tingut en compte.  

• Tampoc s'ha tingut en compte el targeting ni els objectius a l'hora de publicar una 
campanya a les plataformes publicitàries, tot i que aquests models estan fets i es 
poden associar amb les campanyes. 

• Finalment, no s'han definit els diferents rols que podrien accedir al sistema, tals com 
administradors, anunciants o usuaris. L'únic rol actual és administrador, el qual pot 
efectuar totes les crides. 

4.2 Metodologia de desenvolupament 

Donat que la majoria de la feina a fer consisteix en desenvolupar el software, escollir quina 
metodologia s'utilitza per treballar és un factor crucial. El mateix projecte exigeix flexibilitat 
a l'hora de desenvolupar i també un control rutinari per anar fent un seguiment de totes 
aquelles tasques presents en el projecte. A més, s'ha d'anar podent descartant o incorporant 
elements a mesura que es treballa, saber si els requisits inicials són viables i redissenyar, si és 
necessari, alguna part del sistema que no s'havia considerat inicialment. 

Per aconseguir l'anterior, s'ha seguit la metodologia de desenvolupament Agile o 
desenvolupament àgil. La característica principal que presenta és el procés iteratiu i 
incremental en totes les etapes del mateix desenvolupament[19]. Les claus del 
desenvolupament àgil són: 

• Individuals i iteracions per damunt de processos i eines. 



31 
 

• Software operatiu i funcional enlloc de documentació. 
• Col·laboració directa amb el client. 
• Software reactiu i preparat per a canvis. 

Resumint, el que proposa la metodologia Agile és desenvolupar i generar versions funcionals 
de l'aplicació de forma constant i incremental. La col·laboració i opinió del client és 
fonamental i, per tant, es proposa un seguiment exhaustiu del desenvolupament de tot el 
software. 

En el nostre cas, les reunions amb el client final han estat amb el director del treball final de 
grau. També, s'han anat realitzant reunions de seguiment durant tot el procés amb els 
membres de l'equip, per tal de que donessin el seu punt de vista o bé per anar explicant tots 
els afegits que anaven succeint. D'aquesta forma, tots els components del mateix han estat 
desenvolupats de forma que tant una persona de experta en màrqueting com una persona més 
tècnica han convergit i donat els seus punts de vista. 

Seguint amb la premissa del desenvolupament Agile, també s'ha utilitzat una eina de control 
de versions, Git. Aquest ha permès portar un control incremental de tots els canvis que s'han 
anat realitzant durant el desenvolupament en tot el software. S'ha anat fent push de cada 
canvi, per petit que fos, i s'ha fet en una única rama donat que només existia un col·laborador, 
jo.  

Pel que fa al testing del software, aquesta s'ha realitzat utilitzant el Test-Driven development, 
o desenvolupament guiat per proves. Aquest es basa en la premissa d'un desenvolupament 
curt del software, en el qual es redueixen els requeriments i a cada un se li passa un test 
específic. Quan aquest petit test és satisfactori, s'amplia el requeriment i se li torna a passar 
un altre test, i així repetidament[20]. Aquesta pràctica, així com el software de testing utilitzat, 
es veurà més en detall en l'apartat 5. 

4.3 Desenvolupament dels components 

En aquest subapartat s'explicaran en detall cada un dels mòduls del sistema. Abans de 
començar, però, es veuran alguns elements bàsics, que són la forma en que s’inicia el servidor 
i l’organització de les carpetes que presenta. D'aquesta forma, quan posteriorment es parli de 
tots els components, tot i tindre una imatge de les relacions entre aquests, també es podrà 
veure l'emplaçament real de cada un. Al final del subapartat es farà una visió general de tot el 
sistema i la interacció entre els mòduls, molt similar a l'exposada en l'apartat 3.2 Arquitectura 
del sistema, però amb la certesa de què fa cada bloc i com formen tot el conjunt del sistema. 

 a) Execució del servidor 
El servidor escrit en TypeScript es troba a la ruta /src. Per compilar-lo, cal configurar 
TypeScript perquè ho faci per tots els arxius .ts i en una destinació en concret, en aquest cas 
s'ha elegit la ruta /dist. L'ordre per a fer-ho és molt simple:  

tsc 
 

Per altra banda, cal un executable escrit en JavaScript al qual se li pugui passar una comanda 
per a que cridi a Express. Aquest arxiu es troba a la ruta /bin i s'anomena www. Per tant, la 
següent comanda inicia una instància del servidor, el qual es troba a /dist/: 

node bin/www 
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El codi d'aquest arxiu www –que és un arxiu JavaScript tot i no tindre cap extensió– és el 
següent: 

const Server = require('../dist/src/server').Server,   
      http = require("http"),   
      config = require("../dist/src/config/config");   
 
const serverInstance = Server.bootstrap();   
const port = config.default.port;   
 
serverInstance.app.set('port', port);   
const httpServer = http.createServer(serverInstance.app);   
 
httpServer.listen(port);   
   
function onError(error) {...}   
function onListening() {   
    var addr = httpServer.address();   
    var bind = typeof addr === "string" ? "pipe " + addr : "port " + addr.port;   
}  
 
httpServer.on("error", onError);   
httpServer.on("listening", onListening);   
 

Com es veu, crida al servidor allotjat a /dist/src/server, compilat en JavaScript, i d'aquest crea 
una instància en http i li defineix un port. També hi ha dues funcions, onError() que gestiona 
els errors i els imprimeix per pantalla, i onListening() que fa un binding típic. 

b) Organització de les carpetes 
En la figura 4.1 es pot trobar la distribució de carpetes de tot el servidor. S'ha aprofundit en la 
carpeta src, on es troben tots els arxius escrits en TypeScript que composen el servidor i les 
carpetes de la qual composen els mòduls que s'expliquen a continuació. Les carpetes 
principals contenen: 

• bin: hi trobem l'executable www en JavaScript explicat anteriorment. 
• dist: hi han els arxius de src compilats en JavaScript. 
• docs: conté arxius JSON que contenen les crides (requests) que es poden realitzar al 

servidor. 
• log: és la carpeta on es guarden els logs del sistema. 
• media: on es guarden els arxius multimèdia que es carreguen. Més endavant s'explica 

l'estructura que s'ha elegit. 
• node_modules: on es troben els mòduls instal·lats per npm. 
• scripts: contenidor del script de Python encarregat de realitzar la inferència 

Bayesiana. 
• src: on es troben totes les carpetes i arxius dels sistema escrits en TypeScript. 
• tests: carpeta de testing, idèntica a src per aquells arxius que s'han testejat. 

A aquestes carpetes s'hi farà referència tot sovint en aquest apartat, especialment a les de 
dintre de src ja que és on es troben els arxius que contenen els mòduls explicats a 
continuació. 
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Figura 16 - Organització de les carpetes 

4.3.1 Express 

Express és el framework que resideix al centre del nostre servidor i l'encarregat de gestionar 
les peticions que arriben a la nostra aplicació. Ja hem vist que l'arxiu d'execució crida a un 
altre que es troba dintre de la carpeta dist, és a dir aquella que conté el codi compilat. Però 
com ja s'ha comentat, ens fixarem amb els arxius TypeScript, per tant el que ens interessa és 
l'arxiu que es crida a l'iniciar el servidor anomenat server.ts i que es troba tindre de l'arrel de 
src. És el següent, ometent algunes funcions: 

export class Server { 
    public static bootstrap(): Server { 
        return new Server(); 
    } 
 
    public app: express.Application; 
 

Marc Torrelles Pelegrí�
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    private constructor() { 
        this.app = express(); 
        this.load(); 
    } 
 
    private async load() { 
        logger.info("************** MEGA SERVER INITIATED **************"); 
 
        this.logger(); 
        this.files(); 
        await this.session(); 
        await this.mongo(); 
        this.parser(); 
        await this.routes(); 
        await this.tasks(); 
 
        logger.info(`App is active in port ${config.port}`); 
 
        this.app.get("/", (request, response: express.Response) => { 
            response.json({ 
                welcome: "Megabanner Server", 
            }); 
        }); 
    } 
... 
} 
 

Aquí veiem com es crea una instància Server d'Express i, un cop iniciada, es crida a la funció 
load(). Aquesta s'encarrega de cridar a vàries funcions ubicades en el mateix arxiu: 

• logger() és una funció la qual té dues funcions principals: 
1. Crida a morgan, un mòdul que actua com a middleware i treu un log de la 

petició HTTP. 
2. Crea un servei Stream encarregat de que tots els logs s'imprimeixin per 

pantalla i també a un arxiu amb extensió .log que va rotant cada dia. A més, 
també permet importar la funció logger.info() i logger.error() com un mòdul, 
permetent fer logs en qualsevol moment que es vulgui. 

• files() s'encarrega de posar un límit a la mida dels fitxers que es poden enviar a través 
d'una request, i ho fa a través del mòdul express-fileupload. 

• session() permet crear sessions http en les peticions, i a més s'encarrega també de 
guardar-les a la base de dades. Fa les dues coses mitjançant els mòduls express-
session i connect-mongo, respectivament. 

• mongo() connecta el servidor amb la base de dades MongoDB, la configuració de la 
qual es troba en els fitxers de la carpeta config. 

• parser() inicia el mòdul body-parser, un middleware que en aquest cas controla: 
1. S'encarrega d'acceptar peticions en les quals el Content-Type de la capçalera 

coincideixi amb el tipus del cos de la petició. 
2. S'encarrega de parsejar el cos de la petició en format JSON, i poder-la enviar 

en aquest format. 
2. routes() carrega les rutes de les peticions. Les veurem en detall a l'apartat dels 

controladors. 
3. tasks() inicia les tasques que hi han a la carpeta tasks, les quals també es veuran en 

detall més endavant. 
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4.3.2 Models 

Els models ens serveixen per representar els elements reals en el nostre sistema. A més, 
també ens serveixen per crear-ne de nous que no tinguin a veure amb cap concepte real i, 
d'aquesta forma, facilitar-nos la feina en termes informàtics. 

En aquest mòdul, a més de representar aquestes entitats, també hi han els serveis utilitzats per 
afegir, llegir, editar o eliminar aquests objectes en la base de dades. D'aquesta forma, es 
controla l'accés que es pot fer a les dades mitjançant aquests serveis. 

A continuació es pot veure un diagrama UML dels models i les relacions entre ells, sense els 
atributs d'aquests. El diagrama complet amb els models i els seus atributs es pot trobar a 
l'annex. D'aquests, els que tenen un model que es pot desar a la base de dades han estat 
marcats en groc, i els que hereten però també són a la base de dades en gradient. 

 
Figura 17 - Diagrama de classes dels models 

Les entitats més importats i els seus atributs rellevants s'expliquen a continuació: 

• La primera i peça necessària pel sistema són els usuaris, l'entitat User. Aquests tenen 
atributs característics com el nom, el correu electrònic, la contrasenya –que utilitza 
bcrypt10– i el telèfon, entre d'altres. El més singular és el token, que servirà per 
autenticar a l'usuari al sistema. Aquest token es genera mitjançant JSON Web Tokens, 
que s'encarrega de crear un hash únic per cada usuari a través del seu correu i la seva 
contrasenya. Cada usuari, a més, té un rol específic identificat per l'entitat Role, que 
servirà per controlar quines accions pot fer i quines no. 

• L'entitat que representa les campanyes és la Campaign. Aquesta va sempre associada 
a un User, i a més té dos paràmetres que controlen els diners que hi han en ella i com 

                                                
10 bcrypt és una funció de hashing per a contrasenyes basat en el xifrat Blowfish. Ofereix protecció contra atacs 
de taules Rainbow i contra atacs de força bruta[21]. 



36 
 

gastar-los: el primer és el budget, que indica la quantitat de diners que té aquella 
campanya; el segon el dailyBudget, és a dir, quina quantitat de diners es pot invertir 
diàriament en ella. També pot tindre associat un Targeting, un Objective, una 
Category i una SubCategory11, tot i que no és obligatori. 

• L'entitat que representa els anuncis és l'Ad. Aquesta representa qualsevol tipus 
d'anunci, i més enllà dels anuncis de televisió en format vídeo, i adaptat a les xarxes 
socials, pot significar qualsevol tipus de publicitat que es pugui fer en aquestes. Per 
tant, d'aquesta hereten aquells models que representin un anunci concret en una xarxa 
social. Aquest Ad va lligat amb un usuari i amb una, vàries o cap Creativity. 

• AdType és un value object que servirà per verificar si els anuncis creats són vàlids o 
no. És a dir, quan es crea un anunci, se li ha d'assignar un tipus: tweet, tweet amb 
imatge/s, tweet amb enllaç a una aplicació, etc. Els AdTypes serviran per verificar que 
tots els paràmetres que l'anunci compleix amb els requeriments que especifiquen. 

• Les creativitats estan representades per Creativity, i no són res més que la ruta on es 
troba el fitxer, un thumbnail d'aquestes i informació multimèdia com la mida, el 
mimetype, el tipus de fitxer, les dimensions, la duració, etc. També van lligades a un 
usuari User. 

• Finalment, les estadístiques que es treuen de les xarxes socials estan representades per 
Stats i Statistics. Stats és on es guarda la campanya, un array dels anuncis que conté –
que realment no faria falta, però facilita la feina després– i un array de Statistics. 
Statistics, per tant, conté informació sobre cada anunci individualment. Va lligat a una 
Ad, i també té com a paràmetres estàndards les impressions i els clics. S'han deixat 
com a paràmetres opcionals aquells característics de Twitter, com són els follows, els 
retweets, els likes, els replies, els clics en una aplicació i els clics a una URL. 

Tot seguit s'explicaran les dues implementacions d'aquests models: la representació d'aquests 
en TypeScript i el modelatge en base de dades. Finalment s'explicarà com s'han implementat 
els serveis per accedir a tots aquests models. 

Com a referència per entendre els comportaments d'aquestes entitats s'han utilitzat dos 
models: Ad i AdType. 

a) Modelatge en TypeScript 
Els models en TypeScript s'han modelat de dues formes possibles: amb interfícies o amb 
classes. 

Ad, per exemple, s'ha modelat utilitzant una interfície. D'aquesta forma, tots els objectes Ads 
que es tracten han de tindre uns atributs concrets i, com en JavaScript no cal crear objectes 
definint els atributs, això ens serveix per tindre un control i consistència a tots els Ads que 
puguem accedir. A continuació es mostra el codi per la interfície d'Ad:  

export interface Ad extends Document { 
    _id: string; 
    name: string; 
    owner: User; 
    adTypeKey: string; 
    campaign: Campaign; 
    creativities?: Creativity[]; 
    deleted: boolean; 

                                                
11 El llistat de targets i totes les categories és el mateix al qual es feia referència a l'apartat 3 d'aquest treball, que 
es pot trobar a l'annex. 
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    created: Date; 
    updated: Date; 
    published: boolean; 
} 
 

Per altra banda, el model d'AdType s'ha fet mitjançant una classe: 

export class AdType { 
    public readonly name: string; 
    public readonly key: string; 
    public readonly description: string; 
    public readonly platform: Platform; 
    public readonly numCreativities: NumCreativities; 
    public readonly maxCreativitySize?: number; 
    protected constructor( 
        name: string, 
        key: string, 
        description: string, 
        platform: Platform, 
        numCreativities: NumCreativities, 
        maxCreativitySize?: number, 
    ) { 
        this.name = (name); 
        this.key = (key); 
        this.description = (description); 
        this.platform = (platform); 
        this.numCreativities = (numCreativities); 
        this.maxCreativitySize = (maxCreativitySize); 
    } 
} 
 

D'aquesta forma, AdTypeTwitter, la classe que hereta a AdType i que afegeix atributs propis 
de Twitter, pot crear objectes que representaran els tipus d'anuncis de Twitter. El següent codi 
és la creació d'un objecte AdTypeTwitter que representa un tweet.  

new TwitterAdType( 
    "Tweet", // name 
    "TW_TWEET", // key 
    "Simple tweet that appears in the feed", //description 
    Twitter, // Platform 
    new NumCreativities(0, 0), // NumCreativities 
    true, // mandatoryTweet 
    false, // mandatoryAppIds 
); 
 

Aquest objecte serà accessible des de qualsevol part del codi per saber exactament quins 
atributs ha de tindre un tweet, si pot contenir creativitats, quina mida màxima pot ocupar, les 
dimensions ha de tindre aquesta creativitat, etc. A l'hora de crear un Ad s'indicarà quin 
AdType és, i d'aquesta forma es mirarà el objecte AdType corresponent i es validarà que 
compleixi tots els requisits.  

b) Modelatge en base de dades 
Hi han 8 models que interessa guardar a la base de dades. Seguint amb el Model-Driven 
Design, 4 d'ells són entities: User, Campain, Ad i Creative. Els altres 4 són value objects: 
Stats, Statistic, Targeting i Objective. 
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Com ja s'ha comentat, la base de dades utilitzada ha sigut MongoDB. Tot i que es podrien 
llençar queries directament sobre aquesta, la solució passa per utilitzar mongoose, un mòdul 
que permet modelar objectes que es troben en aquest tipus de bases de dades. En altres 
paraules, mongoose permet crear esquemes i aplicar validacions als documents de MongoDB, 
que estan escrits en JSON. A més, té queries que faciliten molt la feina per accedir, modificar 
i eliminar la informació. 

Seguint amb el model Ad, la forma que té el seu model a mongoose és la següent:  

const AdSchema = new Schema({ 
    name: { 
        type: String, required: true, 
    }, 
    owner: { 
        type: Schema.Types.ObjectId, ref: "User", required: true, 
    }, 
    adTypeKey: { 
        type: String, required: true, 
    }, 
    campaign: { 
        type: Schema.Types.ObjectId, ref: "Campaign", required: true, 
    }, 
    creativities: [{ 
        type: Schema.Types.ObjectId, ref: "Creativity", 
    }], 
    deleted: { 
        type: Boolean, default: false, required: true,  
    }, 
    created: { 
        type: Date, default: Date.now, required: true, 
    }, 
    updated: { 
        type: Date, default: Date.now, required: true, 
    }, 
    published: { 
        type: Boolean, default: false, required: true,  
    }, 
}); 
const AdMongo: Model<Ad> = mongoose.model<Ad>("Ad", AdSchema); 
export default AdMongo; 
 

c) Services 
L'última part d'aquest bloc ve donada pels serveis. Aquests són els encarregats de proveir a la 
resta del sistema de mètodes per accedir a les dades, i no hi haurà cap altra forma de fer-ho 
que no sigui passant per aquests. Això dóna control de l'accés a la base de dades i sobre com 
es fa. A més, si en un futur canvia aquesta base de dades –per exemple, canviem MongoDB 
per MySQL-, l'únic que haurà de fer-se és canviar els serveis, doncs la funcionalitat de cada 
mètode d'aquests haurà de ser la mateixa. 

Cada servei és una classe, que s'ha d'instanciar quan es vulgui utilitzar. La forma que té el 
servei d'Ad és la següent:  

export class AdService { 
    private readonly mongoModel: Model<Ad>; 
 
    constructor(mongoModel?: Model<Ad>) { 
        this.mongoModel = mongoModel || AdMongo;  
    } 
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    ... // Methods of the service 
} 
 

I com a exemple, el mètode per cridar al llistat d'anuncis d'un cert usuari, quan es passa 
l'usuari com a paràmetre, és el següent: 

public async list(owner: User): Promise<Ad[]> { 
    const populateQuery = [ 
        {path: "adType", select: "name key -_id -__t"}, 
        {path: "creativities", select: "name path thumbnail mimetype fileformat filetype 
size allowedDuration"}, 
    ]; 
    return await this.mongoModel 
        .find({owner: (owner), deleted: false}, {_id: 1, name: 1, adType: 1, creativities: 
1}) 
        .populate(populateQuery) 
        .lean(); 
} 
 

El que es fa en aquest codi és: 

1. Es fa un find al model de mongoose, amb el paràmetre owner que es passa al mètode i 
amb la condició que no estigui eliminat. Això retornarà tots els arrays d'Ads presents 
en base de dades que compleixin aquestes condicions. 

2. Es fa un populate amb els paràmetres definits anteriorment. Aquest mètode serveix 
per "emplenar" la consulta, de forma que de cada Ad que trobi, buscarà l'AdType que 
té associat i les Creativities que hi té associades, una per una. 

3. Es fa lean() perquè la consulta sigui més eficient, donat que pot comportar una 
càrrega de dades força gran. 

En general, els serveis no tenen mètodes complexos. Per crear un objecte, senzillament es 
crea un nou model de mongoose, que haurà de ser amb les mateixes variables que en 
TypeScript, i es guarda amb el mètode de mongoose save(). Per canviar-lo, es busca amb 
l’identificador i es fa un update(). Hi han alguns mètodes que ajuden a complementar certs 
requests, com per exemple un que ajuda a l'autenticació buscant un usuari a través del seu 
token, o un altre que ajuda a eliminar anuncis no vàlids de les plataformes buscant en base de 
dades els anuncis que estan publicats i que tenen campanyes no actives. 

4.3.3 Controllers 

La capa de persistència del servidor està implementada als controladors. Aquest mòdul fa us 
de les funcionalitats que ofereix Express per construir les rutes i els controladors en sí.  

A continuació es pot veure un diagrama de flux de dades que té lloc quan arriba una petició 
HTTP al sistema, i com les rutes i els controladors hi intervenen: 
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Figura 18 - Flux de dades en Routes i Controllers 

S'agafarà l'entitat dels anuncis, Ad, per mostrar exemples del codi de la implementació de les 
rutes dels controladors. 

a) Routes 
Les rutes estan implementades en classes independents per entitats. Aquestes s'instancien i 
s'inicien amb la funció decorate(), que serveix per carregar-los-hi a Express. Com ja s'ha dit 
en l'apartat d'Express, es carreguen només iniciar el servidor en una funció que va una per 
una. 

La classe d'Ad té el següent codi:  

export default class AdRouter implements Route { 
    public static create(): Route { 
        return new AdRouter(); 
    } 
 
    public URL: string = "/ad"; 
 
    public decorate(app: express.Application) { 
        app.route(this.URL + "/create").post(create); 
        app.route(this.URL + "/list").get(list); 
        app.route(this.URL + "/remove").delete(remove); 
    } 
} 
 

Com veiem, cada ruta executa un mètode contingut en els controladors, que s'explicaran a 
continuació. 

Afegir que l'entitat Social s'ha creat per poder fer els logins corresponents de Facebook i 
Twitter. Això és degut a que aquests requereixen una autenticació de 3 passos12 per fer login 
amb un compte, que serà necessari per poder fer peticions de publicació d'anuncis des d'un 
compte d'anunciant de les xarxes socials. 

El llistat de rutes, dividit per entitats, és el següent: 

Entitat Ruta principal Ruta secundària Mètode HTTP 
Ad /ad /create POST 
Ad /ad /list GET 

                                                
12 Una autenticació de 3 passos consisteix en fer login des d'una aplicació i gravar la sessió de l'usuari, redirigir a 
la pàgina del tercer per autoritzar a l'aplicació a utilitzar el compte, i finalment redirigir a l'aplicació de nou amb 
les credencials d’autenticació d'aquest tercer. 
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Ad /ad /remove DELETE 
Campaign /campaign /create POST 
Campaign /campaign /list GET 
Campaign /campaign /remove DELETE 
Campaign /campaign /start POST 
Campaign /campaign /stop POST 
Creativity /creativity /create POST 
Creativity /creativity /list GET 
Creativity /creativity /remove DELETE 
Role /role /list GET 
Role /role /list GET 
Social /facebook /authCode GET 
Social /twitter /oauthToken GET 
Social /twitter /authTokens GET 
User /user /login POST 
User /user /register POST 
User /user /edit POST 
User /user /remove DELETE 
User /user /list GET 
User /user /getInfo GET 
User /user /id GET 
 

b) Controllers 
Com ja s'ha comentat, en els controladors es fa la implementació dels mètodes executats quan 
es fa una request.  

Cada mètode hereta és una ExpressSignature, una classe que té com a paràmetres un objecte 
request, que conté tots els paràmetres de la petició, i un response, el qual s'utilitza per enviar 
la resposta del mètode. 

Cada una d'aquestes requests conté la informació en el cos en format JSON, que es fa llegible 
utilitzant el mòdul body-parser que s'ha explicat anteriorment. D'aquesta forma, podem 
accedir a aquest cos a través del paràmetre request.body. 

A més, en cada una hi ha present un sistema d'autenticació, que es fa cridant a un servei creat 
exclusivament per aquesta funció. El funcionament és senzill: es crea un array de strings dels 
rols acceptats i se li passa al servei juntament amb la request, la qual ha de contenir el token 
de l'usuari. Aquest respon afirmativament si l'usuari està autenticat i té permís per executar 
aquell mètode, o negativament si no està autenticat o no té els permisos suficients. Tot això 
no passa en mètodes públics, com són els d'autenticació de les xarxes socials. 

A continuació hi ha el codi del mètode list() de l'entitat Ad, que s'executa quan es fa una 
petició GET a la ruta /ad/list. A més, admet el paràmetre id, per senyalar un o varis 
identificadors i obtenir informació només dels anuncis que tinguin aquests id.  

export let list: ExpressSignature = async (request, response, next) => { 
    const allowedRoles = ["admin"]; 
 
    if (!await authService.isAllowed(allowedRoles, request)) { 
        response.status(401).send("Unauthorized"); 
    } 
 
    const xAccessToken = request.headers["x-access-token"].toString(); 
    try { 
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        const user: User = await userService.findByToken(xAccessToken); 
        let ads: Ad[]; 
        if (request.query.id) { 
            ads = await adService.getUserAds(user, request.query.id); 
        } else { 
            ads = await adService.list(user); 
        } 
        response.status(200).send( 
            ads, 
        ); 
    } catch (err) { 
        logger.error(err); 
        response.status(400).send(err.toString()); 
    } 
}; 
 

c) Services 
Dintre de cada controller poden haver-hi serveis específic que els ajudin a realitzar diverses 
accions. Aquests serveis estan pensats per ser complementaris a la implementació de cada 
mètode dintre dels controllers. En un principi es va pensar de posar-los a part en un altre 
mòdul, però més tard es va decidir deixar-los en cada controller corresponent ja que no tenia 
sentit que sortissin del domini d'aquests. 

Per exemple, un servei és el que ens ajuda a identificar si l'usuari té un rol adequat per 
realitzar una acció específica, el qual s'anomena AuthService. El que es fa és passar-li un 
array de rols admesos i el request en qüestió, i contesta amb un boolean a true si l'usuari té 
permís i amb false si no en té. 

Un altre servei és el que ens ajuda a tractar els arxius de les creativitats, el FileService. 
Aquest calcula el tipus d'arxiu, la mida, les dimensions, crea un thumbnail o el desa en una 
carpeta corresponent, entre altres accions útils. 

L'últim servei a destacar és el ValidatorService. Aquest té com a objectiu validar si els 
paràmetres que es passen a la creació d'un Ad són compatibles amb l'AdType que s'associa 
amb aquest. Per tant, és un mètode força llarg que va mirant paràmetre per paràmetre i 
especificació per especificació si es compleix tot el necessari. A més, també té implementats 
errors de resposta explicatius. 

Hi han altres serveis, que s'han creat a mida per certes accions recurrents que m'he trobat 
durant el desenvolupament del sistema: un que autentica els requests d'OAuth necessaris a 
Twitter, un que fa crides a l'API de Facebook, un altre que crea els tokens dels usuaris amb 
Jason Web Token i un últim que crea les contrasenyes d'aquests amb bcrypt.  

4.3.4 Middleware 

La part de comunicar-se amb les APIs de les xarxes socials està continguda a Middleware. 
Aquest s'ocupa de realitzar les crides als endopints que ofereixen les plataformes, així com 
d'autenticar correctament a l'usuari que les realitza. 

Les dues APIs que s'han tractat en aquest projecte han sigut les de Facebook i Instagram, que 
és la mateixa, i la de Twitter. Les dues presenten vàries semblances: 

• Per autenticar les crides fan falta dos elements principals. El primer és l'aplicació, que 
s'ha de donar d'alta en les respectives xarxes socials i que serveix com a agent que 
tracta les peticions. El segon és el client, aquell a nom de qui es fan les crides i, per 
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tant, vindria a ser com si aquest anés al dashboard d'una d'aquestes plataformes i fes 
els canvis necessaris. 

• Utilitzen claus d'accés per realitzar les crides, que es veuran més en detall a l'apartat 
de cada una. 

• Tenen una política restrictiva, és a dir, d'entrada no es poden fer totes les crides. Has 
d'identificar l'aplicació en la plataforma i explicar perquè utilitzaràs la seva API i com 
ho faràs. 

• Ofereixen un entorn de proves, on realitzar publicacions i demés sense repercutir 
realment i on no cal afegir diners reals. 

• Permeten targetitzar qui volem que vegi els nostres anuncis. 
• Necessiten un perfil real des del qual publicar un anunci, tot i que a l'hora de mostrar-

lo pot estar vinculat a aquest o no. 

A continuació s'explicarà la implementació de cada una d'elles i el problema presentat amb 
Facebook i Instagram. 

4.3.4.1 Facebook i Instagram 
Com ja s'ha dit, l'API de Facebook és la mateix que Instagram. De fet, publicar a Instagram 
no és res més que publicar un tipus d'anunci dels varis que ofereix Facebook. Les raons per 
elegir la implementació d'aquesta davant de les altres han sigut que Facebook i Instagram 
representen les xarxes socials amb publicitat més utilitzades, i la possibilitat d'haver 
d'implementar la comunicació amb una API i poder publicar a dues plataformes.  

Facebook presenta vàries entitats per publicar un anunci[22]: 

• Campanyes, les quals tenen definides un budget total, una data d'inici, una data de 
finalització i altres paràmetres. Destaquen que tnen un objectiu publicitari i un anunci 
o conjunt d'anuncis. Dintre dels objectius publicitaris en trobem de varis, i es 
corresponen amb els atributs del model Objective d'aquest mateix treball. 

• Anuncis (Ads), que conté la informació a mostrar. Hi han bastants tipus d'anuncis, per 
exemple un que apareix al feed de Facebook i porta a instal·lar una aplicació, o un 
carrousel d'imatges que es mostren a Instagram. Aquests han d'estar associats amb un 
Ad set i un Ad creative. 

• Grups d'anuncis (Ad sets), els quals són contenidors d'anuncis i tenen paràmetres com 
un targeting, el màxim budget de cada un i informació de facturació. 

• Creativitats d'anuncis (Ad creatives), que contenen informació sobre les imatges o 
vídeos a incloure en un Ad. 

Hi han altres entitats de menor importància, les quals són genèriques i no s'especifiquen. 

Per implementar la comunicació amb l'API de Facebook s'han creat 6 classes diferents: 

1. FacebookCampaignMiddleware, el qual crea i llista campanyes. 
2. FacebookAdMiddleware, encarregada d'administrar anuncis i també d'administrar 

l'AdAccount associada a un usuari. 
3. FacebookAdCreativeMiddleware, que permet pujar contingut multimèdia a Facebook 

i treure'n identificadors que s'associen amb els Ads. 
4. FacebookBusinessMiddleware, el qual es comunica amb l'API amb l'objectiu 

d'obtenir informació sobre el negoci de l'usuari propietari de la pàgina. Aquest negoci 
no es pot crear des de l'API, pel que és necessari que l'usuari el tingui creat abans de 
publicar anuncis en nom seu. 
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5. FacebookPageMiddleware, que retreu informació de les pàgines en el nom de les 
quals es publiquen els anuncis. 

6. FacebookAuthMiddleware, utilitzat per fer l'autenticació de 3 passos de Facebook 
explicada anteriorment. així com de testejar que l'accés al perfil és correcte. 

Per comunicar-se amb el servei de Facebook s'utilitza axios, un mòdul per node que permet 
fer peticions HTTP sense haver de configurar massa paràmetres addicionals, com ara el 
Content-Type o el cos de la petició. 

El següent fragment de codi és la funció que crea un anunci simple a Facebook, on les 
variables facebookURL i apiVersion es defineixen en els fitxers de configuració del sistema 
per si més endavant varien. El requestService al qual es fa referència retorna una Promise que 
utilitza axios, i que s'explica més endavant en l'apartat de Services. 

public async createAd( 
    name: string, campaignId: string, creativeTitle: string, creativeBody: string, 
    objectUrl: string, imageHash: string, adAccountId: string, accessToken: string, 
): Promise<object> { 
    const url = `${this.facebookURL}/${this.apiVersion}/act_${adAccountId}/ads`; 
    const form = { 
        name: (name), 
        campaign_id: (campaignId), 
        creative: JSON.stringify({ 
            title: (creativeTitle), 
            body: (creativeBody), 
            object_url: (objectUrl), 
            image_hash: (imageHash), 
        }), 
        status: "ACTIVE", 
        access_token: (accessToken), 
    }; 
 
    return await requestService.post(url, form); 
} 

 

Com es veu, les funcions bàsiques per donar d'alta un anunci en aquestes xarxes socials hi 
són. El problema presentat per aquesta xarxa social ve arrel dels permisos que s'han de 
sol·licitar a Facebook per tal de poder-hi publicar publicitat. Facebook va tindre una crisis 
recent, al voltant de l'abril d'aquest any, relacionada amb l'ús de publicitat de contingut polític 
i que, segons alguns estudis, va poder influenciar en els resultats de les passades eleccions als 
Estats Units[24]. Arrel d'aquest escàndol, Facebook ha posat moltes més restriccions a l'hora 
de poder publicar anuncis, i entre aquestes restriccions s'inclou l'ús que es fa de la seva API. 
Des de fa 2 mesos que s'ha sol·licitat en vàries ocasions permisos per utilitzar-la, però a hores 
d'ara encara no ens ho han acceptat. Això fa que no es puguin crear campanyes ni accedir als 
negocis dels usuaris, per tant no es poden debuggar aquestes funcionalitats i no es poden 
acabar d'implementar, de moment, les comunicacions amb aquestes xarxes socials. 

Tot i això mencionat anteriorment, els mètodes que hi han implementats funcionen 
correctament –a excepció d'aquelles funcionalitats que s'ha dit que no estan accessibles–, i tot 
el sistema està pensat per encaixar amb els models de publicació d'anuncis de Facebook. 

4.3.4.2 Twitter 
Després de la negativa de Facebook per utilitzar la seva API al complet, la següent xarxa 
social elegida va ser Twitter. Això és degut a que es va fer una breu recerca sobre les APIs de 
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les xarxes socials a implementar i Twitter és força senzilla en comparació amb les altres. A 
més, té força abast pel que fa a nombre d'usuaris[24]. 

Al igual que Facebook –de fet presenten una estructura molt similar– l'API de Twitter té 
vàries entitats per publicar un anunci[25]: 

• Campanyes, que serveixen com a contenidor dels Line Items. A més, és on s'elegeix 
el budget diari a gastar, el Funding Instrument associat –que és la forma de pagament 
de Twitter–, la data d'inici i data de finalització, entre altres. A més, també contenen 
els Creatives, com tweets, tweets amb imatges, tweets amb vídeos, etc. 

• Els Line Items són els portadors d'informació de la campanya. Aquests contenen 
elements com l'objectiu de la campanya, els llocs on es mostrarà l'anunci, el tipus de 
producte a anunciar, entre altres d'opcionals. Han d'anar sempre associats a una 
campanya. 

• Els Creatives, que són els anuncis en Twitter. En aquest projecte se n'han implementat 
5: tweets simples, tweets amb una o vàries imatges, tweets amb vídeos, cartes 
d'aplicació amb imatge i cartes d'aplicació amb vídeo. 

A més, també s'ha implementat la comunicació amb l'API per aconseguir analítiques dels 
anuncis, els quals permeten retreure informació sobre les interaccions amb el tweet o carta 
d'aplicació. Concretament, ens informa sobre impressions, clics, seguiments, clics a 
l'aplicació, retweets, likes, replies i clics a una url que pot contenir el tweet. 

Twitter utilitza OAuth13 per autenticar les peticions que es fan contra el seu sistema. És per 
això que per realitzar les peticions en Twitter, s'ha creat un servei que té com a funció 
realitzar requests utilitzant el mòdul oauth de Node.js, anomenat TwitterRequestService i que 
implementa mètodes per fer GETs, POSTs, DELETEs i PUTs a la seva API. 

S'han creat 6 classes, similars al que s'havia fet amb el middleware de Facebook: 

1. TwitterCampaignMiddleware, el qual crea i llista campanyes, i a més també crea els 
Line Items. 

2. TwitterAdMiddleware, que té la funció de llista comptes d'anunciants disponibles. 
3. TwitterCreativeMiddleware, encarregat de crear els anuncis que s'han mencionat 

anteriorment. 
4. TwitterTargetingMiddleware, que s'encarrega del targeting que es pot associar amb 

una campanya concreta. 
5. TwitterAnalyticsMiddleware, encarregat d'obtenir les analítiques de les campanyes. 
6. TwitterAuthMiddleware, que s'assembla al de Facebook i és utilitzat per fer 

l'autenticació de 3 passos inicial per vincular el compte d'un usuari. 

El següent codi és el del mètode per crear un tweet:  

public async createTweet(accessToken, accessTokenSecret, accountId, 
                         text?: string, cardUri?: string, mediaIds?: string[],  
                         nullcast?: string): Promise<any> { 
    // Check all params are ok 
    if (text && text.length > 240) { throw new Error("Max text length of 240 chars 
exceeded"); } 
    if (!text && !mediaIds) { throw new Error("Please specify a text or a media"); } 
    if (nullcast && nullcast !== "true" && nullcast !== "false") { 

                                                
13 OAuth és un estàndard d'autenticació utilitzat perquè usuaris autoritzin aplicacions a utilitzar la seva 
informació. 
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        throw new Error("nullcast must be true or false"); } 
 
    // Create a string separated comma of mediaIds 
    let mediaIdsForm; 
    if (mediaIds) { mediaIdsForm = mediaIds.join(","); } 
 
    // Create request params 
    const url = `https://ads-api${this.sandbox}.twitter.com/3/accounts/${accountId}/tweet`; 
    const params: any = {}; 
    if (text) { params.text = text; } 
    if (cardUri) { params.card_uri = cardUri; } 
    if (mediaIds) { params.media_ids = mediaIdsForm; } 
    if (nullcast) { params.nullcast = nullcast; } 
 
    // Send request 
    return await requestTwitterService.post(accessToken, accessTokenSecret, url, params); 
} 

 

Tota la lògica per crear una campanya, crear un Line Item en aquesta i crear els anuncis es 
fan a tasks, donat que middleware només implementa la comunicació entre el sistema i les 
plataformes, però no la lògica d'aquestes –o no tota la lògica que podria tindre–. 

4.3.5 Tasks 

El mòdul de tasques és el pilar de l'aplicació, aquell component que no és visible però que en 
realitat fa moure tots els engranatges. En aquest hi tindran lloc tres funcions principals: 
publicar els anuncis a les xarxes socials, recollir les estadístiques d'aquests anuncis i passar-
les pel motor –recordem que li hem donat el nom de dummy engine– per calcular el pes de 
cada campanya. Aquest és un procés recurrent, és a dir, que sempre està funcionant mentre hi 
hagi campanyes actives, amb budget i amb anuncis associats. 

Hi han dues classes principals: el Publisher, que recull anuncis per publicar i estadístiques i 
els publica a les plataformes; i el Stats, que es comunica amb aquestes plataformes i recull 
analítiques dels anuncis publicats. 

Aquestes tasques funcionen com a crons, això és com un servei que s'executa recurrentment i 
a un temps determinat. Cada mòdul té un interval determinat i una funció start() que l'inicia. 
A continuació es pot veure el codi de l'arxiu que programa els crons, el qual utilitza la 
llibreria node-cron per determinar la freqüència d'execució de cada funció i per iniciar-la. 
Aquest arxiu es troba a l'arrel de la carpeta tasks i es crida a l'iniciar el servidor:  

export default class CronManager { 
    private update = cron.schedule(convertToCronTime(updaterCron.interval), () => { 
updaterCron.start(); }, false); 
    private dummy = cron.schedule(convertToCronTime(dummyCron.interval), () => 
{dummyCron.start(); }, false); 
    private publish = cron.schedule(convertToCronTime(publisherCron.interval), () => { 
publisherCron.start(); }, false); 
    private stats = cron.schedule(convertToCronTime(statsCron.interval), () => { 
statsCron.start(); }, false); 
    public startJobs() { 
        this.update.start(); 
        this.dummy.start(); 
        this.publish.start(); 
        this.stats.start(); 
    } 
} 
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La funció a la qual es crida al codi convertToCronTime() té varis switchs i retorna el temps 
definit en cada mòdul en format cron14. 

Cal apreciar que el model del dummy està en una carpeta a part, fora de tasks, tal i com 
s'havia mostrat en la figura de les carpetes del sistema. Això és degut a que s'ha intentat 
separar-lo de les pròpies tasques per, en un futur, fer la implementació del machine learning 
també a part de tot el servidor. Tot i això, és essencial que el dummy entengui a les tasques i 
les tasques entenguin al dummy. 

A la següent figura es pot veure el diagrama de flux de les accions que emprenen els 
components del sistema de tasques conjuntament amb el dummy. Cal dir que aquestes 
funcions no es corresponen exactament amb les reals implementades, i s'utilitzen només per 
entendre com funciona: 

 
Figura 19 - Diagrama de flux del mòdul Tasks amb el dummy engine 

                                                
14 Cron té una notació tal que "* * * * *", on cada asterisc representa, respectivament la freqüència de minuts, 
hores, dies, mesos i anys a executar aquella tasca. Per tant "*/10 * * * *" seria un cron que s'executés cada 10 
minuts. 
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Aquest diagrama de flux podria donar a entendre que les tasques es comuniquen entre sí, però 
en realitat no és així. Cada una de les tasques és independent de les altres, i per tant es van 
executant seqüencialment sense saber l'una de l'altra. L'intercanvi de dades té lloc desant-les i 
llegint-les des de base de dades.  

Tot i això, els processos que estan connectats i que es troben dintre de la mateixa tasca sí que 
s'executen seqüencialment. 

Tot plegat, que les tasques no s'executin de forma seqüencial té varis avantatges: 

• Les tasques són independents les unes de les altres, de forma que es poden anar 
executant sense dependre de si una altra funciona o no, o de si una triga molt a 
executar-se –el procés de càrrega de vídeos a Twitter triga bastant, per posar un 
exemple–. 

• Permet definir varis intervals de temps de les tasques. Per exemple, ens interessa que 
la tasca Publisher s'executi molt sovint, doncs es poden desactivar campanyes en 
qualsevol moment i aquestes han de ser eliminades de les xarxes socials de forma 
gairebé immediata; o ens interessa que la tasca de recollir les estadístiques es faci poc 
sovint, doncs Twitter permet intervals de temps d'1 hora com a mínim. 

• Permet una gran escalabilitat per afegir tasques noves, o per canviar-ne una sense 
repercutir a les altres. 

a) Publisher 
Com ja s'ha dit, el Publisher és l'encarregat de recollir aquells anuncis a publicar o a eliminar, 
ja sigui directament a través de la pròpia Campaign, del propi Ad o a través dels Stats 
generats pel motor. 

En qualsevol cas, té el següent codi, on es veu com de forma seqüencial fa: 

(1) Recull Ads vàlids per a ser publicar, els publica i els canvia a publicats. 
(2) Recull DummyStats –Stats generats pel motor–, els publica, elimina els que hi han 

publicats antics i els marca com a publicats. 
(3) Cerca aquells Ads que no són vàlids per a publicar-se, els elimina i els marca com a no 

publicats. 

Comentar que molts dels mètodes no reals i que es mostren en el diagrama anterior, com ara 
eliminar anuncis publicats en xarxes socials antics provinents dels DummyStats, estan 
implementats els propis mètodes que es criden. 

 

public async start() { 
    logger.info("Publisher cron started..."); 
 
    try { 
        // First we publish unpublished ads 
        const unpublishedAdsArray: Ad[] = await adService.getUnpublished(); 
        await Promise.all(unpublishedAdsArray.map(async (unpublishedAd) => { 
            const published: boolean = await this.publishUnpublishedAd(unpublishedAd); 
            if (published) { 
                await adService.changeToPublished(unpublishedAd); 
            } 
        })); 
 
        // Then we look for stats and publish those ads that have new stats 
        const unpublishedStatsArray: DummyStats[] = await 
dummyStatsService.getUnpublished(); 
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        await Promise.all(unpublishedStatsArray.map(async (unpublishedStats) => { 
            const published: boolean = await this.publishStat(unpublishedStats); 
            if (published) { 
                await dummyStatsService.changeToPublished(unpublishedStats); 
            } 
        })); 
 
        // Finally we look for those ads with non valid or deleted campaigns and unpublish 
them 
        const notValidAds: Ad[] = await adService.getPublishedAndNotValid(); 
        await Promise.all(notValidAds.map(async (notValidAd) => { 
            const adType: AdType = await adTypeService.assignByKey(notValidAd.adTypeKey); 
            await this.deletePublishedAd(notValidAd, adType, notValidAd.owner); 
            await adService.changeToUnpublished(notValidAd); 
        })); 
 
        logger.info("Publisher cron finished"); 
    } catch (err) { 
        logger.info("Publisher cron error:"); 
        logger.error(err); 
        throw new Error(err); 
    } 
} 

 

b) Stats 
A Stats es fa la consulta al servei de cada plataforma corresponent sobre les analítiques dels 
anuncis publicats. És un procés que s'efectua cada dues hores, així es dóna temps a generar 
suficients estadístiques possibles. 

A continuació es mostra el codi de la funció start() de Stats, on es recullen les campanyes, es 
mira quins Ads contenen i, si aquest Ad està publicat, es fa la consulta per obtenir les 
analítiques d'aquest. De cada estadística obtinguda es crea un objecte Statistic que es guarda a 
la base de dades, i per cada campanya es crea un objecte Stats amb totes les estadístiques 
d'aquesta:  

 

public async start() { 
    logger.info("Stats cron started..."); 
 
    try { 
        // First we create the date interval so it doesn't change during execution 
        const INTERVAL = getIntervalDate(this.interval); 
        // Get all campaigns 
        const campaigns = await this.getCampaigns(); 
        // For every single campaign... 
        await Promise.all(campaigns.map(async (campaign) => { 
            const owner = await userService.findById(campaign.owner._id); 
            const ads = await this.getAds(campaign); 
            const statistics: Statistic[] = []; 
            // Get all ads 
            await Promise.all(ads.map(async (ad) => { 
 
                // Check if ad is published... 
                if (ad.published) { 
                    // Then get its statistics / analytics calling the API 
                    const adType: AdType = await adTypeService.assignByKey(ad.adTypeKey); 
                    const statistic: Statistic = await this.getAnalytics(owner, ad, adType, 
INTERVAL); 
                    // Save statistic into database 
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                    const mongoStatistic: Statistic = await 
statisticService.create(statistic); 
                    // Push actual statistic into statistics array 
                    statistics.push(mongoStatistic); 
                } 
            })); 
            // Finally we create the stats object and save it 
            const stats: Stats = { 
                date: INTERVAL.now, 
                campaign: (campaign), 
                statistics: (statistics), 
                computed: false, 
            }; 
            await statsService.create(stats); 
        })); 
        logger.info("Stats cron finished"); 
    } catch (err) { 
        logger.info("Stats cron error:"); 
        logger.error(err); 
        throw new Error(err); 
    } 
} 

 

c) Updater 
Tot i no haver-lo comentat anteriorment, aquesta tasca és molt simple: desactiva les 
campanyes que no tinguin budget i activa aquelles campanyes que no estan actives però sí 
que tenen budget. El codi és el següent:  

 

public async start() { 
    logger.info("Updater cron started..."); 
 
    try { 
        // 1 - Get all active and non deleted campaigns 
        const allCampaigns: Campaign[] = await campaignService.getAll(); 
        Promise.all(allCampaigns.map(async (campaign) => { 
            // A - Campaign has no budget but is active -> Change to not active 
            if (campaign.budget < this.campaignThreshold && campaign.valid) { 
                await campaignService.changeToNotValid(campaign); 
            // B - Campaign has budget and is not valid -> Change to active 
            } else if (campaign.budget > this.campaignThreshold && !campaign.valid) { 
                await campaignService.changeToValid(campaign); 
            } 
        })); 
        logger.info("Updater cron finished"); 
    } catch (err) { 
        logger.info("Updater cron error:"); 
        logger.error(err); 
        throw new Error(err); 
    } 
} 

 

4.3.6 Dummy engine 

Si parem atenció a la figura on es detallaven les carpetes del sistema veurem que la del 
dummy conté dos carpetes dintre d'aquesta: models i services. Això és perquè el dummy s'ha 
ideat com una entitat separada dels models i dels serveis del servidor, amb la idea de que en 
un futur el motor de machine learning també es pugui idear com una entitat totalment a part 
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del servidor. Això li dóna certa independència. Tot i això, s'ha elegit escriure la majoria del 
seu codi en TypeScript, per no canviar totalment de paradigma i per seguir amb la línia que 
s'havia elegit per la resta del servidor.  

La classe principal d'aquest dummy conté tots els passos lògics a efectuar: 

1) Primer obté un array de totes les campanyes vàlides, és a dir, que estiguin actives, 
que siguin vàlides i que no estiguin eliminades. 

2) Després obté un array dels Stats continguts en l’interval d’execució del dummy. 
D'aquesta forma només obtindrem les estadístiques un sol cop, i no en una altra 
execució.  

3) A continuació, per cada campanya dintre de l'array de campanyes i sempre que 
aquesta campanya contingui estadístiques: 

a. Normalitzem els Stats d'aquesta campanya, que s'explica en detall a 
continuació. 

b. Cerquem els Stats antics de la campanya, i els normalitzem. 
c. Passem les dades dels Stats nous i els Stats antics al script de Python, 

encarregat de calcular la probabilitat posterior del CTR a través de les 
estadístiques passades i actuals. 

d. Gravem aquests Stats a la base de dades com un DummyStat que 
encara no està publicat. 

El codi de la funció que l'inicia és el següent:  
 

public async start() { 
    logger.info("Dummy engine started..."); 
    // First we create the date interval so it doesn't change during execution 
    const INTERVAL = getIntervalDate(this.interval); 
    try { 
        // 0 - Get all active and non deleted campaigns 
        const campaigns: Campaign[] = await campaignService.getAllValid(); 
        // 1 - Get statistics 
        const stats: Stats[] = await statsService.get(INTERVAL.before, INTERVAL.now); 
        // 2 - Normalize statistics 
        const normalizedStats: NormalizedStats[] = await normalizer.normalize(stats); 
        // 3 - Do magic 
        await Promise.all(campaigns.map(async (campaign) => { 
            const campaignStats: NormalizedStats = normalizedStats.find((stat) => 
stat.campaign === campaign); 
            let computedStats: ComputedStats; 
            // We have statistics of the campaign -> Find previous statistics and pass to 
engine 
            if (campaignStats) { 
                const oldStats: Stats[] = await statsService.get(campaign.created, 
INTERVAL.before, campaign); 
                const oldStatsNormalized: NormalizedStats[] = await 
normalizer.normalize(oldStats); 
                computedStats = await computer.compute(campaignStats, oldStatsNormalized); 
                computedStats = await computer.normalizeWeights(computedStats); 
                // Save computed DummyStats 
                await computer.save(computedStats, INTERVAL); 
                // Turn statistics into computed 
                await statsService.changeToComputed(stats); 
            } 
        })); 
        logger.info("Dummy engine finished"); 
    } catch (err) { 
        logger.info("Dummy engine error:"); 
        logger.error(err); 
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        throw new Error(err); 
    } 
} 

 

Tot seguit s'expliquen els dos mòduls que formen el motor i el script en Python que s'executa 
per fer les computacions probabilístiques. 

a) Models 
Hi ha un model principal que ens serveix per guardar les estadístiques en base de dades i que 
així el mòdul de tasks i tingui accés. Aquest es diu DummyStats, i té la mateixa forma que els 
Stats amb la diferència que no conté un array de Statistics, sinó que directament conté un 
paràmetre statistics que és un array amb l'Ad en qüestió i el pes que se li dóna a aquest Ad. 
El concepte del pes s'ha ideat amb la idea de poder calcular el pes que té cada anunci de cada 
campanya relatiu als altres anuncis, fent que tots els pesos sumin 1. 

Hi han dos models principals més, que no es guarden en base de dades però ens faciliten els 
càlculs entremitjos en el càlcul dels pesos: 

• El primer és el ComputedStats, que conté una campanya i un array de 
ComputedUniqueStats. Aquest últim, un sub-model, conté un Ad i un pes, també. 
Aquest model, tot i ser exactament igual que el DummyStats pel que fa a informació 
que conté, s'ha utilitzat per tindre més facilitat a l'hora de calcular i tractar amb les 
dades, tant en aquest mòdul com en la tasca publisher. 

• El segon és el NormalizedStats, que conté una campanya i un array de 
NormalizedUniqueStats. Com l'anterior, aquest és un sub-model que conté un Ad i en 
aquest cas, un objecte CTR amb el nombre de clics i nombre d'impressions. 

 
Figura 20 - Diagrama de classes dels models del dummy engine 

b) Services 
Als services hi han dues classes principals: el ComputerService i el Normalizer. 
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El ComputerService té varis mètodes: 

• El mètode firstTimer() s'ocupa d'assignar a tots els anuncis presents en una campanya 
el mateix pes, doncs és la funció que es crida a l'hora de publicar un anunci per primer 
cop i aquest, òbviament, encara no té estadístiques. 

• La funció compute() és a la qual se li passen els Stats nous i els Stats antics 
normalitzats. Aquesta s'ocupa de preparar-los pel script de Python, de forma que crea 
tres elements: 

1) Un number amb el nombre de clics. 
2) Un number amb el nombre d'impressions. 
3) Un array de numbers cada un dels quals és el valor d'un CTR antic. 

Quan estan preparats, crida al script de Python i espera a que tregui els resultats del 
CTR més probable, els quals retorna. Això es fa amb la llibreria python-shell, que 
permet executar un script de Python i recollir les comandes print() que es treuen per 
aquest. 

• El mètode normalizeWeights() normalitza els pesos dels Stats que se li envien, fent 
que aquests pesos sumin un total de 1. 

• Finalment, hi ha un mètode save() que desa aquests DummyStats en base de dades. 

La classe Normalizer no s'explica tant en detall, només diré que té un mètode normalize() que 
el que fa és agafar un array de Stats, i els converteix a NormalizedStats, tenint en compte tots 
els possibles paràmetres variables que pot tindre un Stat, com ara clics en una aplicació en 
comptes de clics normals. En definitiva, ens deixa els Stats preparats per ser tractats en totes 
les parts de les tasques. 

c) Engine script 
Per implementar la inferència Bayesiana s'ha utilitzar Python. Durant més d'una setmana es 
va intentar realitzar la implementació en TypeScript i fins i tot en JavaScript, però va haver-hi 
dos problemes força grans. El primer és que JavaScript petava a l'hora de realitzar càlculs tan 
"senzills" com els factorials. El segon, encara de més pes, és que no hi han llibreries que ens 
permetin calcular les distribucions que necessitem per JavaScript ni per Node.js de forma 
efectiva. Per tant, es va optar per utilitzar o bé R o bé Python, dels quals es va elegir el segon 
per la gran quantitat d'informació que hi ha i que ja hi tenia un cert domini.  

A continuació es mostraran les parts del codi que composen el script de Python, que 
recordem que és l'encarregat d’aplicar inferència Bayesiana a les dades d'estadístiques que li 
passem.15 

Per aquest script s'han utilitzat les llibreries numpy, importada com np; pymc3, que ens 
serveix per calcular la distribució posterior i importada com pm; scipy, i concretament la 
llibreria stats d'aquesta, de la qual s'ha importat el mètode beta que ens permet calcular 
distribucions beta utilitzant MCMC; i finalment s'ha importat sys, per poder llegir i enviar 
informació al shell creat pel servidor. 

Primerament, es defineixen dues funcions auxiliars per poder calcular els likelihoods i els 
factorials: 

 

                                                
15 Per realitzar aquest script s'ha pres com a punt de partida el codi disponible a 
https://www.datascience.com/blog/introduction-to-bayesian-inference-learn-data-science-tutorials  
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# Likelihood function 
def likelihood(theta, n, x): 
    return (fact(n) / (fact(x) * fact(n - x))) * (theta ** x) * ((1 - theta) ** (n - x)) 
# Factorial function 
def fact(n): 
    r = 1 
    for x in range(n): 
        r = r * (n + 1) 
    return r 
 

Després es recullen les dades passades pel servidor, que com ha s'ha dit són els clics, les 
impressions i un array amb els CTR passats. Fixem-nos que es fa un petit apanyo perquè els 
CTR mai siguin ni 1 ni 0, sinó més tard el codi peta:  

 

data = [] 
for line in sys.stdin: 
    new_list = [np.float(elem) for elem in line.split()] 
    data.append(new_list) 
# Get values splitted in variables 
clicks = int(data[0][0]) 
impressions = int(data[1][0]) 
click_through_rates = np.asarray(list(map(lambda x: (x), data[2])), dtype=np.float32) 
# Fix for CTRs to don't have any 1 or 0, elsewhere beta dist. will crash 
for i, n in enumerate(click_through_rates): 
    if n == 1: 
        click_through_rates[i] = 0.99999 
    if n == 0: 
        click_through_rates[i] = 0.00001 
# Check we don't have CTRs lower than 0 or higher than 1 
for x in click_through_rates: 
    if (1 <= x <= 0): 
        print("error") 
        print(x) 
 

A continuació hi ha la implementació de les 3 part que té la inferència Bayesiana. 

Primer, es computa el likelihood del CTR actual, que ens donarà la funció de distribució 
d'aquest:  

 

## 1 - Likelihood 
ctr = clicks / impressions 
possible_theta_values = list(map(lambda x: x/100., range(100))) 
likelihoods = list(map(lambda theta: likelihood(theta, impressions, clicks), 
possible_theta_values)) 
 

En segon terme, es fa la distribució a priori de l'array de CTRs antics, per ka qual s'ha utilitzat 
una distribució beta:  

 

## 2 - Prior distribution 
prior_parameters = beta.fit(click_through_rates, floc = 0, fscale = 1) 
prior_a, prior_b = prior_parameters[0:2] 
zero_to_one = [j/100. for j in range(100)] 
 

En tercer lloc, es calcula la distribució posterior, utilitzant MCMC i obtenint una distribució 
beta:  
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## 3 - Posterior distribution 
with pm.Model() as model: 
    theta_prior = pm.Beta('prior', prior_a, prior_b) 
    observations = pm.Binomial('obs',n = impressions, p = theta_prior, observed = clicks) 
 
    start = pm.find_MAP() 
    step = pm.NUTS() 
 
    trace = pm.sample(5000, step, start=start, progressbar=False) 
 

Al final del script, es calcula la mitjana d'aquesta distribució per saber quin és el CTR més 
possible, i s'envia al servidor amb la comanda print(): 

 

most_plausible_theta = np.mean(trace['prior']) 
 
print(most_plausible_theta) 
 

4.4 Fluxes del sistema 

Ara que hem vist tots els components del sistema i com interactuen entre ells, si es dóna el 
cas, és hora de donar una visió general de tots els elements que formen el servidor. El 
diagrama d'interacció dels mòduls del sistema és el proposat en l'apartat 3 d'aquest treball, per 
la qual no es tornarà a posar. El que es farà, en canvi, és agafar tres possibles casos d'ús per 
veure la interacció entre els mòduls que conformen el sistema i el flux d'execucions que hi 
tenen lloc. 

Les columnes dels diagrames representen els mòduls, i les caixes en aquestes, els mètodes 
cridats. L'ordre seguit és de menys complex a més complex, de forma que en cada subapartat 
s'aniran afegint nous mòduls que intervenen en cada procés. 
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a) Registre d'un usuari 
El primer cas elegit és quan un usuari es registra al sistema. Veiem que els únics mòduls que 
hi intervenen són models i controllers. 

 
Figura 21 - Diagrama de flux del registre 
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b) Creació d'una creativitat i d'un anunci 
El segon cas d'ús implica dues peticions HTTP de part del client: una per crear la creativitat i 
l'altra per crea un anunci amb aquesta creativitat. 

 
Figura 22 - Diagrama de flux de la creació d'una creativitat 
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Figura 23 - Diagrama de flux de la creació d'un anunci 
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c) Publicació d'una campanya amb les tasques 
Finalment, veurem el diagrama de flux d'una campanya que es publica a les xarxes socials per 
primer cop utilitzant les tasques. Cal destacar que moltes de les crides dels crons no es 
detallen, i només es mostren aquelles necessàries per entendre el procés per publicar l'anunci. 
A més, també s'ha considerat que la campanya ja està donada d'alta, que té un anunci associat 
i que el tipus d'aquest anunci és un tweet de Twitter. 

 
Figura 24 - Diagrama de flux de publicació d'un anunci per primer cop 
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5. TESTING I DESPLEGAMENT 

En aquest apartat s'explicaran les mesures que s'han dut a terme per comprovar que tots els 
elements implementats funcionen correctament. 

Primerament es començaran explicant les limitacions amb les quals s'ha realitzat tot aquest 
procés, seguint dels dos tipus de testing utilitzats per provar el correcte funcionament dels 
elements del sistema. A més, també s'explicarà els passos a realitzar per desplegar-lo.  

5.1 Limitacions 

Aquest és un sistema al qual encara li queden varis elements per implementar, el més gran de 
tots segurament és la connexió amb les xarxes socials i l’estandardització de totes elles en els 
models existents. Això ha comportat que moltes parts no es deixessin tancades o mig 
implementades del que hauria de ser la implementació final. Alguns elements que haurien 
d'haver estat més ben implementats per poder testejar el sistema de forma correcta són unes 
tasques amb un ús més eficient pel que fa a les campanyes en el domini de les xarxes socials; 
un sistema de publicació que creï models de targeting i que esculli el més eficient bastant-se 
en els resultats –tot i que primer s'haurien de publicar en base a algun targeting–; un sistema 
de pagaments integrat i funcional; o bé un sistema d'estadístiques detallat per treure resultats 
verídics i provar els resultats positius de l'aplicació. 

A més, es necessitaria fer una inversió real en campanyes, primer una per en una en les 
xarxes socials i més tard barrejant-les, per comprovar que les estadístiques d'aquestes es 
recullen i s'entenen correctament. 

En definitiva, és uns sistema que no està acabat i, que tot i que presentar una base sòlida, 
encara necessita força més dedicació per acabar de ser totalment funcional i poder ser testejat 
en condicions. 

A continuació s'explicaran els dos tipus de tests realitzats durant tot el desenvolupament dels 
components. Com ja s'ha explicat, durant el desenvolupament s'ha utilitzat el Test-Driven 
development (TDD), centrat en testejar cada part del software per més petita que sigui, i anar 
ampliant els tests quan els més petits siguin satisfactoris. 

5.2 Unit Testing 

La llibreria utilitzada per fer els test unitaris és chai. Aquesta permet realitzar tests amb la 
funció should(), o bé amb les interfícies expect i assert. Per tots els tests s'ha utilitzat expect, 
tot i que les altres dues presenten les mateixes funcionalitats. 

La forma en que es testeja té dues parts principals: 

1) La primera és on es creen els objectes o variables, i es criden a mètodes concrets, la 
sortida dels quals es desa. 

2) La segona consisteix en realitzar un expect de les sortides d'aquests mètodes, per 
exemple: 

3)  

expect(foo).to.be.a('string'); 
expect(foo).to.equal('bar'); 
expect(foo).to.have.lengthOf(3); 

 
S'han fet tests unitaris de bastantes parts del codi del programa –idealment hauria sigut de 
totes, però n'hi han algunes de molt mecàniques o molt semblant a altres que s'han deixat pels 
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tests end-to-end–. D'aquesta forma s'ha pogut anar construint poc a poc un sistema fiable i 
gairebé lliure d'errors. Si hi han errors, amb aquests tests o creant-ne de nous serà molt més 
fàcil localitzar-los i solucionar-los. 

L'organització dels arxius de la carpeta test és la mateixa que la de les carpetes de src, amb 
els arxius acabats amb spec. Per tant, si el servei d'Ads està a src/models/ad/as.service.ts, 
l'arxiu de testing es trobarà a test/models/ad/ad.service.spec.ts. 

A continuació veurem dos fragments de codi utilitzats per testejar vàries parts del programa. 
La primera testeja el servei de creació d'Ad, on prèviament es defineixen tots els paràmetres 
que requereix, i després s'elimina aquest Ad creat. Es creen dos expects: un que mira que 
l'usuari amb el qual s'ha creat l'Ad sigui el mateix que li passem, i un altre que comprova si 
l'Ad eliminar està realment amb el paràmetre deleted a false. 

 

it ("Should create an ad, after it should delete it", async () => { 
    try { 
        const user: User = await userService.findAny(); 
        const campaign: Campaign = (await campaignService.getAll())[0]; 
        const ad: Ad = { ...  }; 
        const adType = await adTypeService.assignByKey(ad.adTypeKey); 
        const twitterParams = { text: "Test tweet to test testing" }; 
 
        // Create Ad with Twitter params 
        const validAd: Ad = await adService.create(ad.name, ad.owner, adType, [], 
ad.campaign, twitterParams); 
        // Then delete validAd 
        const deletedAd: Ad = await adService.remove(validAd._id); 
 
        expect(validAd).to.have.property("name"); 
        expect(validAd.owner).to.be.equal(ad.owner._id); 
        expect(deletedAd.deleted).to.be.equal(false); 
    } catch (err) { 
        assert.ifError(err, "Error creating ad"); 
    } 
}); 

 

El següent codi mostra el test del mètode compute del ComputerService.. Aquest test en 
concret mira que l'objecte computedStats sortint del mètode compute és un objecte, si el stats 
primer que conté també és un objecte, si el segon stats té la propietat ad i si totes les weights 
calculades estan entre 0 i 1.  

 

it("Should compute CTR for every item in array", async () => { 
    try { 
        const before = new Date(); before.setDate(before.getDate() - 5); 
        const after = new Date(); after.setDate(after.getDate() + 5); 
        const user = await userService.findAny(); 
        const campaign: Campaign = { ... }; 
        const ad: Ad = { ... }; 
        const newStats: NormalizedStats = { ... }; 
        const oldStats: NormalizedStats[] = [ ... ]; 
 
        const computedStats = await computerService.compute(newStats, oldStats); 
 
        expect(computedStats).to.be.a("object"); 
        expect(computedStats.stats[0]).to.be.a("object"); 
        expect(computedStats.stats[1]).to.have.property("ad"); 
        expect(computedStats).to.satisfy(() => { 
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            let isOK: boolean = true; 
            computedStats.stats.forEach((computedStat) => { 
                if (computedStat.weight > 1 || computedStat.weight < 0) { isOK = false; } 
            }); 
            return isOK; 
        }); 
    } catch (err) { 
        assert.ifError(err, "Error computing CTR"); 
    } 
}); 

 

5.3 End-to-end Testing 

El testing end-to-end consisteix en fer tests de funcionalitats completes, i només de mètodes, 
com podrien ser una crida POST per crear un usuari. Aquest també s'ha utilitzat –tot i que no 
tant sovint com els unit testings– per provar altres funcionalitats, com ara dels controllers o 
de les tasks. 

Per a realitzar-los, s'ha utilitzat la llibreria supertest. El funcionament d'aquest és molt simple: 
es crea la instància supertest passant-li com a paràmetre el servidor. A aquesta, se li van 
enviant comandes, com ara mètodes get o post, comandes per enviar headers, comandes per 
enviar paràmetres en el cos, etc; mentrestant se li poden anar enviant expects, tal i com es fa a 
chai; i finalment es fa crida a un mètode end on es comprova la resposta a través d'expects, 
també. 

El següent codi és el fragment que testeja la creació d'un Ad de tipus tweet a través d'una 
crida POST:  

 

it("Should create a TW_TWEET ad", async () => { 
    const campaign: Campaign = (await campaignService.getAll())[0]; 
 
    supertest(server.app) 
        .post("/ad/create") 
        .set({ 
            "x-access-token": campaign.owner.token, 
            "Content-Type": "application/json", 
        }) 
        .send({ 
            name: "Test Ad TW_TWEET", 
            adType: "TW_TWEET", 
            text: "This is a tweeeeeeet", 
            campaign: campaign._id, 
        }) 
        .expect(200) 
        .end((err, res) => { 
            if (err) { throw new Error(err); } 
            expect(res.body).to.have.property("name"); 
        }); 
}); 

 

I el següent, molt similar a l'anterior, testeja que la crida retorni un error. En aquest cas, el 
tweet excedeix el límit de 240 caràcters:  

 

it("Should fail creating a TW_TWEET ad", async () => { 
        const campaign: Campaign = (await campaignService.getAll())[0]; 
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        supertest(server.app) 
            .post("/ad/create") 
            .set({ 
                "x-access-token": campaign.owner.token, 
                "Content-Type": "application/json", 
            }) 
            .send({ 
                name: "Test Ad TW_TWEET", 
                owner: campaign.owner._id, 
                adType: "TW_TWEET", 
                text: "This is a very long long long long long long long long long long " + 
                "long long long long long long long long long long long long long long " + 
                "long long long long long long long long long long long long long long " + 
                "long long long long long long long long long long long long long long " + 
                "long long long long long long long long long long long long long tweet", 
                campaign: "5ac3cbdfb7f5542d592698d3", 
            }) 
            .expect(400) 
            .end((err, res) => { 
                if (err) {throw new Error(err); } 
                expect(res.text).contain("Your tweet is too long"); 
            }); 
    }); 

 

5.4 Desplegament 

El desplegament a un servidor del sistema és força senzill. Necessita quatre pilars 
fonamentals per funcionar: 

1) Que el servidor tingui Node.js, npm i TypeScript instal·lats. Node.js és necessari per 
poder córrer el servidor, npm serveix per administrar els paquets de Node.js en el 
sistema i TypeScript serveix per compilar els arxius d'aquest format a JavaScript. 
Això a més permetrà instal·lat pm2, que és l'eina escrita en Node.js que permet 
executar el servidor en varis clusters i administrar-lo de forma eficient. 

2) Tindre un servidor Apache –tot i que qualsevol homòleg podria servir– que tindrà 
dues funcions: la primera redirigir una part de les peticions entrants a un port on 
escoltarà el servidor, i la segona servir el contingut de les imatges estàtiques allotjat a 
/media. 

3) Per acabar serà necessari que Python estigui instal·lat, i que tingui instal·lades les 
llibreries numpy, pymc3 i scipy. 

4) Finalment, necessita una base de dades MongoDB instal·lada, i amb una configuració 
que s'ha d'especificar als arxius de configuració del sistema. 

A més, també és recomanable tindre Git instal·lat i configurat a la carpeta del servidor on 
corri el sistema, per poder anar descarregant les versions ja preparades i no haver de copiar 
tots els arxius manualment cada cop que es vulgui pujar la versió. 

Així doncs, el desplegament no és tan senzill com with a single action. Un cop estan tots els 
serveis instal·lats i configurats, però, canviar la versió del sistema o aplicar-hi un canvi acaba 
sent una feina molt simple: s'atura el servidor, s'actualitzen les llibreries necessàries amb 
npm, es compila amb el compilador de TypeScript i es torna a iniciar. 
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6. PROPOSTES DE MILLORA 

En aquest apartat es farà un repàs d'aquelles funcionalitats no que s'ha implementat i que, en 
un futur, hauran d'estar-hi. A més, també s'estudiaran les ja implementades i que presenten 
marge de millora o, directament, necessiten canviar la forma com han estat plantejades. 

a) Tasks 
En aquesta última línia, el primer element que s'ha de canviar, sota la meva opinió, és el 
mòdul de tasques. No s'ha de fer un replanteig total i començar-lo de nou, però sí que 
necessita recapitular per poder fer que sigui menys sensible a errors. 

En primer lloc, s'ha de refer completament el publisher. Si bé que la publicació dels anuncis a 
Twitter funciona correctament, hi ha un problema amb la sincronització entre recollida de 
dades, publicació, posterior recollida de dades, posterior publicació,... El que hauria d'existir 
és un scheduler, que s'ocupés de recollir les dades i preparar-les per ser publicades en un cert 
slot de temps concret. D'aquesta forma, el sistema de tasques encara seria més distribuït –el 
publisher s'encarregaria únicament de publicar els anuncis, i el scheduler d'organitzar aquesta 
publicació– i menys sensible a errors, doncs la sincronització entre processos seria perfecta. 
La part d'estadístiques també necessitaria un petit canvi per adaptar-se a aquesta forma de 
treballar. 

Continuant amb el publisher, hi ha una funcionalitat imprescindible en xarxes socials que ara 
mateix no està present: el targeting. Els anuncis es publiquen sense cap tipus de target, 
funcionalitat essencial en el màrqueting online avui en dia. A més, per aquelles xarxes socials 
que acceptin categories en els anuncis s'hauria de poder enviar-la. 

Finalment, pel que fa al sistema de tasques, manca un gran element en aquestes: el testing. Sí 
que s'han fet tests individuals, però ara mateix falta trobar un sistema fiable per poder 
comprovar que tot va segons el desitjat. Un repte que s'hauria de resoldre quan abans millor. 

b) Dummy engine 
La implementació del dummy és correcta, de fet el sistema d'inferència funciona 
correctament, sobretot quan es tenen poques dades dels anuncis. El que li passa en aquest 
mòdul és que està inacabat. A l'apartat 3, el d'implementació, es parlava de realitzar models 
d'anuncis segons el seu tipus, el target i la temàtica. S'haurien de poder fer diversos grups 
d'anuncis i associar-los o classificar-los segons els tres elements anteriors i els resultats 
obtinguts. D'aquesta forma s'aconseguiria començar a crear models d'anuncis que servissin 
per realitzar la implementació del motor de machine learning. 

Per a fer-ho, ens podríem basar en tècniques de machine learning de classificació i que 
utilitzin clustering, com ara el k-Means, l'Hiterical Cluster Analysis (HCA) o l'Expectation 
Maximization. Tot i això, s'hauria de realitzar una cerca més a fons per decidir la tècnica 
correcta a emprar. 

c) Altres funcionalitats i futurs upgrades 
Les altres funcionalitats a implementar en un futur són les descrites en l'apartat 4, en el 
subapartat de restriccions. La més significativa de totes aquestes és la connexió amb les APIs 
de les xarxes socials. Encara a l'espera de que Facebook ens accepti l'ús de la seva, la següent 
plataforma a implementar serà YouTube. Les altres són 
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• Creació de sistema de pagament i integració amb el budget de les campanyes. 
• Implementació de requests PUT per la majoria de crides. 
• Creació de crides per extreure estadístiques de les campanyes i dels anuncis. 
• Creació d'un estàndard per les respostes HTTP, sobretot pels errors. 
• Recerca i implementació d'un servei estàtic per servir les creativitats a part. 
• Recerca de possible implementació del Conversion Rate (CR) dels anuncis en xarxes 

socials, i diferenciació amb el CTR. 
• Creació de requests per associar categoria, subcategoria i targeting a les campanyes. 
• Definició, creació i implementació en el sistema dels rols d'usuaris. 
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7. CONCLUSIONS 

Podem concloure que els objectius proposats al projecte s'han complert en gran part. S'ha 
creat un sistema robust, escalable i adaptat al domini al qual ha de funcionar, i se l'ha dotat 
d'autonomisme i de certa intel·ligència per poder decidir en tot moment quina és la decisió 
més òptima a prendre. 

Sobre la part del servidor, queda clar que s'ha fet una bona feina ja que tot encaixa 
perfectament. La fase inicial està superada: crear una base sòlida per poder anar afegint 
funcionalitats i acabar d'implementar les ja començades; tot i això, encara hi ha molt camí per 
endavant, sobretot pels mòduls de les xarxes socials i de les tasques. 

Pel que fa a la part d'intel·ligència artificial, s'han identificat bé quins són els objectius que ha 
de presentar, i també s'ha fet molta recerca en el domini en el que es troba i s'haurà d'adaptar. 
Un bon modelatge inicial serà necessari per poder anar classificant els anuncis, i amb la 
recol·lecció de dades que es farà un cop es llenci el motor hi haurà una base sòlida per 
analitzar i entendre quin punt juguen totes les variables presentades. Si tot plegat té èxit, 
tindrem una gran quantitat d'informació, només pel valor d'aquesta ja tindrà sentit haver 
realitzat tota la resta.  

Puc afirmar que el producte és viable, innovador i molt ambiciós. A més, utilitza tecnologies 
actuals i es troba comprés en un món que està en ebullició i en constant canvi: el del 
màrqueting digital. Aquest és un mercat molt competitiu, per la qual cosa serà difícil que 
trobi el seu lloc en els primers mesos de vida. Serà necessari trobar el valor que pot aportar 
respecta la resta de productes, i això implica realitzar una cerca sobre productes existents que 
s'hi assemblen i com es pot pivotar per aportar un valor afegit al que aporten aquests. A més, 
la part de la intel·ligència artificial i de l'autoaprenentatge són atractives, fet que es pot 
utilitzar com a mitjà per integrar-se amb altres productes ja existents. Per exemple, l'empresa 
catalana RocketROI16 és especialista en millorar campanyes d'AdWords; una possible 
integració amb el seu servei però amb els avantatges del nostre producte tractant AdWords 
com una altra xarxa social, de la qual ens hem d'estalviar crear tota la part del posicionament, 
sembla molt bona idea per pivotar. 

7.1 Conclusions personals 

Per començar amb les conclusions personals, dir que he après molt sobre el disseny i 
desenvolupament de software. Mai m'havia trobat amb un repte tant gran i, tot i les pors que 
tenia al principi respecte a fer una mala implementació, crec que l'he superat 
satisfactòriament. He après que per fer una cosa correctament, abans l'has de fer malament, al 
menys, un cop. Iterar sobre un problema per buscar la solució més òptima no és dolent, al 
contrari, aporta diverses solucions que gradualment convergiran en la solució definitiva –o 
no, però així també s'aprèn què no tornar a fer–. M'he rodejat de companys i amics que 
dominen aquest àmbit, i no he parat de trobar-me amb idees i plantejaments frescos durant tot 
el procés. 

Sobre el món de la intel·ligència artificial, m'ha agradat tocar-lo, ni que hagi sigut amb la 
punta dels dits. És una ciència relativament nova i complexa, però amb el poc temps que té ha 
aconseguit fites inimaginables anys enrere. A més a més, en el món de la publicitat online és 
territori desconegut, fet que encara em motiva més per seguir aprenent-ne. 

                                                
16 Més informació a la web a la pàgina web https://www.rocketroi.com/en/ 
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També he entès, o he començat a entendre, com funcionen les xarxes socials, quin és el seu 
eix de negoci i com cuiden el seu software i l'accés que es fa a aquest. L'enfoc que cada 
plataforma fa sobre el seu ecosistema funciona i està cuidat fins a l'últim detall. No diré que 
és fàcil, al contrari, és molt complex i les eines de les que un disposa per entendre’l no són 
aclaridores; tot i que té sentit: són sistemes grans, enormes, que generen molta quantitat 
d'ingressos i que no estan a l'abast de tothom. Si vols utilitzar-lo, has de pagar un preu 
considerable per fer-ho. 

He après bastant sobre el món de l'empresa, concretament pel que fa al software vist com un 
producte per generar ingressos. Tot i no tenir veu en la decisió sobre la comercialització o 
viabilitat d'aquest, m'he adonat que és impossible que tingui èxit sense algú que el cuidi i 
l'entengui en el seu conjunt. No és important saber-se de memòria totes les línies de codi que 
té, sinó el propòsit d'aquest. M'atreveixo a dir que sense entendre la finalitat d'un producte 
tecnològic és impossible desenvolupar-lo i, encara menys, que tingui èxit. 

Per acabar, comentar que a nivell personal m'ha omplert molt tot el procés, per la qual cosa 
estic molt motivat en continuar desenvolupant aquesta eina. Totes les frustracions que he anat 
tenint han sigut recompensades amb la satisfacció posterior de trobar-hi la solució. Potser, per 
això, m'agrada tant aquest món. Tot plegat m'ha servit per despertar una curiositat en mi 
mateix de seguir treballant i amb ganes de finalitzar el sistema començat. Espero seguir 
durant molt temps amb això, i veure, en un futur no molt llunyà, si té èxit o no.  
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Annex 1 - Mòduls de Node.js instal·lats 

Dependencies: 

• @types/lodash: ^4.14.109 
• axios: ^0.18.0 
• body-parser: ^1.18.2 
• connect-mongo: ^2.0.1 
• express: ^4.16.3 
• express-fileupload: ^0.4.0 
• express-session: ^1.15.6 
• fb: ^2.0.0 
• ffmpeg: 0.0.4 
• gm: ^1.23.1 
• image-size: ^0.6.2 
• jsonwebtoken: ^8.2.0 
• lodash: ^4.17.10 
• moment: ^2.22.1 
• mongoose: ^5.0.12 
• morgan: ^1.9.0 
• node-cron: ^1.2.1 
• node-twitter-api: ^1.8.0 
• oauth: ^0.9.15 
• python-shell: ^0.5.0 
• twit: ^2.2.9 
• typescript: ^2.6.2 
• uuid: ^3.2.1 
• video-thumb: 0.0.3 
• winston: ^2.4.1 
•  winston-daily-rotate-file: ^3.0.1 

Dev dependencies: 

• @types/body-parser: ^1.16.8 
• @types/chai: ^4.1.2 
• @types/express: ^4.11.1 
• @types/express-fileupload: ^0.1.1 
• @types/express-serve-static-core: ^4.11.1 
• @types/express-session: ^1.15.8 
• @types/mocha: ^2.2.48 
• @types/node: ^9.4.7 
• @types/node-cron: ^1.2.0 
• @types/serve-static: ^1.13.1 
• @types/winston: ^2.3.9 
• chai: ^4.1.2 
• mocha: ^5.0.4 
• supertest: ^3.0.0 
• ts-node: ^5.0.1 
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Annex 2 - Llistat complet de categories i subcategories 

• Books and literature/Biographies and memoirs 
• Books and literature/Business and finance 
• Books and literature/Comics 
• Books and literature/Cookbooks, food, and wine 
• Books and literature/Health, mind, and body 
• Books and literature/Mystery and crime 
• Books and literature/Nonfiction 
• Books and literature/Politics and current events 
• Books and literature/Romance 
• Books and literature/Books news and general info 
• Movies and television/Action and adventure 
• Movies and television/Animation 
• Movies and television/Bollywood 
• Movies and television/Business and news 
• Movies and television/Comedy 
• Movies and television/Documentary 
• Movies and television/Drama 
• Movies and television/Foreign 
• Movies and television/Horror 
• Movies and television/Independent 
• Movies and television/Music 
• Movies and television/Reality TV 
• Movies and television/Romance 
• Movies and television/Sci-fi and fantasy 
• Movies and television/Sports themed 
• Movies and television/Movie news and general info 
• Music and radio/Alternative 
• Music and radio/Blues 
• Music and radio/Christian and gospel 
• Music and radio/Classical 
• Music and radio/Country 
• Music and radio/DJs 
• Music and radio/Dance 
• Music and radio/Electronic 
• Music and radio/Hip hop and rap 
• Music and radio/Indie spotlight 
• Music and radio/Jazz 
• Music and radio/Latino 
• Music and radio/Metal 
• Music and radio/Pop 
• Music and radio/R&B and soul 
• Music and radio/Reggae 
• Music and radio/Rock 
• Music and radio/Talk radio 
• Music and radio/Venues 
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• Music and radio/World 
• Music and radio/Music news and general info 
• Gaming/Board gaming 
• Gaming/Computer gaming 
• Gaming/Console gaming 
• Gaming/Mobile gaming 
• Gaming/Online gaming 
• Gaming/Roleplaying games 
• Gaming/Gaming news and general info 
• Automotive/Car culture 
• Automotive/Convertibles 
• Automotive/Hybrid and electric vehicles 
• Automotive/Luxury 
• Automotive/Minivans 
• Automotive/Motorcycles 
• Automotive/Offroad vehicles 
• Automotive/Performance vehicles 
• Automotive/Sedans 
• Automotive/SUVs 
• Automotive/Trucks 
• Automotive/Vintage cars 
• Automotive/Automotive news and general info 
• Business/Advertising 
• Business/Biotech and biomedical 
• Business/Business software 
• Business/Construction 
• Business/Government 
• Business/Green solutions 
• Business/Human resources 
• Business/Marketing 
• Business/Entrepreneurship 
• Business/Investors and patents 
• Business/Small business 
• Business/Nonprofit 
• Business/Leadership 
• Business/Technology 
• Business/Organized labor and unions 
• Business/Business news and general info 
• Careers/Financial aid and scholarships 
• Careers/Job fairs 
• Careers/Job search 
• Careers/U.S. military 
• Careers/Career news and general info 
• Life stages/Auto intenders 
• Life stages/Empty nesters 
• Life stages/Moms 
• Life stages/Dads 
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• Life stages/College students 
• Life stages/Newlyweds 
• Life stages/Veterans 
• Education/Adult education 
• Education/College life 
• Education/Language learning 
• Education/Graduate school 
• Education/Homeschooling 
• Education/Special education 
• Education/Online education 
• Education/Education news and general info 
• Family and parenting/Babies and toddlers 
• Family and parenting/Daycare and preschool 
• Family and parenting/Parenting K-6 kids 
• Family and parenting/Parenting teens 
• Family and parenting/Pregnancy 
• Family and parenting/Special needs kids 
• Family and parenting/Elder care 
• Events/Music festivals and concerts 
• Events/Movie festivals 
• Events/Sporting events 
• Events/Holidays 
• Events/Political elections 
• Events/Entertainment awards 
• Events/Tech tradeshows 
• Food and drink/American cuisine 
• Food and drink/Bars and nightlife 
• Food and drink/Barbecues and grilling 
• Food and drink/Beer 
• Food and drink/Cajun and Creole 
• Food and drink/Chinese cuisine 
• Food and drink/Cocktails and beer 
• Food and drink/Coffee and tea 
• Food and drink/Desserts and baking 
• Food and drink/Dining out 
• Food and drink/Ethnic foods 
• Food and drink/Fast food 
• Food and drink/Fine dining 
• Food and drink/French cuisine 
• Food and drink/Cooking 
• Food and drink/Italian cuisine 
• Food and drink/Japanese cuisine 
• Food and drink/Liquor and spirits 
• Food and drink/Mexican cuisine 
• Food and drink/Vegan 
• Food and drink/Vegetarian 
• Food and drink/Wine 
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• Food and drink/Foodie news and general info 
• Hobbies and interests/Arts and crafts 
• Hobbies and interests/Birdwatching 
• Hobbies and interests/Boating 
• Hobbies and interests/Performance arts 
• Hobbies and interests/Chess 
• Hobbies and interests/Cigars 
• Hobbies and interests/Drawing and sketching 
• Hobbies and interests/Freelance writing 
• Hobbies and interests/Genealogy 
• Hobbies and interests/Guitar 
• Hobbies and interests/Gambling 
• Hobbies and interests/Jewelry making 
• Hobbies and interests/Needlework 
• Hobbies and interests/Painting 
• Hobbies and interests/Photography 
• Hobbies and interests/Sci-fi and fantasy 
• Hobbies and interests/Scrapbooking 
• Hobbies and interests/Screenwriting 
• Hobbies and interests/Shopping 
• Hobbies and interests/Stamps and coins 
• Hobbies and interests/Celebrity fan and gossip 
• Hobbies and interests/Comedy 
• Hobbies and interests/Dance 
• Hobbies and interests/Modeling 
• Hobbies and interests/Cartoons 
• Hobbies and interests/Design 
• Hobbies and interests/Astrology 
• Hobbies and interests/Paranormal phenomena 
• Hobbies and interests/Exercise and fitness 
• Home and garden/Appliances 
• Home and garden/Entertaining at home 
• Home and garden/Gardening 
• Home and garden/Home repair 
• Home and garden/Interior decorating 
• Home and garden/Landscaping 
• Home and garden/Remodeling and construction 
• Home and garden/General info 
• Law, government, and politics/Legal issues 
• Law, government, and politics/Government resources 
• Law, government, and politics/Politics 
• Law, government, and politics/Commentary 
• Law, government, and politics/Conservative 
• Law, government, and politics/Liberal 
• Law, government, and politics/Nonpartisan 
• Personal finance/Banking 
• Personal finance/Beginning investing 
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• Personal finance/Credit, debt, and loans 
• Personal finance/Financial news 
• Personal finance/Financial planning 
• Personal finance/Hedge funds 
• Personal finance/Insurance 
• Personal finance/Investing 
• Personal finance/Mortgage 
• Personal finance/Mutual funds 
• Personal finance/Options 
• Personal finance/Real estate 
• Personal finance/Retirement planning 
• Personal finance/Stocks 
• Personal finance/Tax planning 
• Society/Dating 
• Society/Divorce support 
• Society/Marriage 
• Society/Senior living 
• Society/Weddings 
• Science/Biology 
• Science/Chemistry 
• Science/Geology 
• Science/Physics 
• Science/Space and astronomy 
• Science/Geography 
• Science/Weather 
• Science/Science news 
• Pets/Birds 
• Pets/Cats 
• Pets/Dogs 
• Pets/Horses 
• Pets/Reptiles 
• Pets/General info 
• Sports/Action sports 
• Sports/Auto racing 
• Sports/Baseball 
• Sports/NBA basketball 
• Sports/College basketball 
• Sports/Cycling 
• Sports/Bodybuilding 
• Sports/Boxing 
• Sports/Canoeing and kayaking 
• Sports/Climbing 
• Sports/Cricket 
• Sports/Fantasy sports 
• Sports/Figure skating 
• Sports/Fishing 
• Sports/NFL football 
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• Sports/College football 
• Sports/Golf 
• Sports/Horse racing 
• Sports/Hunting and shooting 
• Sports/Martial arts 
• Sports/Mountain biking 
• Sports/NASCAR racing 
• Sports/Olympics 
• Sports/Paintball 
• Sports/Poker 
• Sports/Power and motorcycles 
• Sports/Ice hockey 
• Sports/Rodeo 
• Sports/Rugby 
• Sports/Running and jogging 
• Sports/Sailing 
• Sports/Scuba diving 
• Sports/Skateboarding 
• Sports/Skiing 
• Sports/Snowboarding 
• Sports/Surfing and bodyboarding 
• Sports/Swimming 
• Sports/Table tennis and ping-pong 
• Sports/Tennis 
• Sports/Volleyball 
• Sports/Waterskiing and wakeboarding 
• Sports/Soccer 
• Sports/Sporting goods 
• Sports/Sports news 
• Beauty/Body art 
• Beauty/Hair care 
• Beauty/Make-up and cosmetics 
• Beauty/Perfumes and fragrances 
• Beauty/Shaving and grooming 
• Beauty/Skin care 
• Beauty/Face care 
• Beauty/Spa and medical spa 
• Beauty/Tanning and sun care 
• Beauty/General info 
• Style and fashion/Fashion 
• Style and fashion/Men's bags 
• Style and fashion/Women's bags 
• Style and fashion/Dresses and skirts 
• Style and fashion/Women's intimates and hosiery 
• Style and fashion/Men's jeans 
• Style and fashion/Women's jeans 
• Style and fashion/Men's outerwear 
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• Style and fashion/Women's outerwear 
• Style and fashion/Men's shoes 
• Style and fashion/Women's shoes 
• Style and fashion/Men's beachwear 
• Style and fashion/Women's beachwear 
• Style and fashion/Men's tops 
• Style and fashion/Women's tops 
• Style and fashion/Men's pants 
• Style and fashion/Women's pants 
• Style and fashion/Men's formal wear 
• Style and fashion/Maternity clothing 
• Style and fashion/Kids' apparel 
• Style and fashion/Baby apparel 
• Style and fashion/Men's accessories 
• Style and fashion/Women's accessories 
• Style and fashion/Watches 
• Style and fashion/Sunglasses 
• Style and fashion/Jewelry 
• Technology and computing/Animation 
• Technology and computing/Antivirus 
• Technology and computing/Cameras and camcorders 
• Technology and computing/Cell phones 
• Technology and computing/Computer certification 
• Technology and computing/Computer networking 
• Technology and computing/Computer programming 
• Technology and computing/Computer reviews 
• Technology and computing/Data centers 
• Technology and computing/Databases 
• Technology and computing/Enterprise software 
• Technology and computing/Graphics software 
• Technology and computing/Home entertainment 
• Technology and computing/Linux 
• Technology and computing/MacOS 
• Technology and computing/Mobile 
• Technology and computing/Video conferencing 
• Technology and computing/Network security 
• Technology and computing/Open source 
• Technology and computing/PC support 
• Technology and computing/Tablets 
• Technology and computing/Web design 
• Technology and computing/SEO 
• Technology and computing/Windows 
• Technology and computing/Startups 
• Technology and computing/Tech news 
• Travel/Adventure travel 
• Travel/Air travel 
• Travel/Bed and breakfasts 
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• Travel/Business travel 
• Travel/Camping 
• Travel/Cruises 
• Travel/Honeymoons and getaways 
• Travel/Hotels 
• Travel/National parks 
• Travel/Theme parks 
• Travel/Traveling with kids 
• Travel/Africa 
• Travel/Asia 
• Travel/Australia and New Zealand 
• Travel/Canada 
• Travel/Caribbean 
• Travel/Eastern Europe 
• Travel/Europe 
• Travel/France 
• Travel/Greece 
• Travel/Italy 
• Travel/Japan 
• Travel/Mexico and Central America 
• Travel/South America 
• Travel/United Kingdom 
• Travel/Las Vegas 
• Travel/Hawaii 
• Travel/Luxury travel 
• Travel/Travel news and general info 
• Health/Alternative care 
• Health/Cosmetic surgery 
• Health/Smoking cessation 
• Health/Vision 
• Health/Weight loss 
• Health/Pharmacy 
• Health/Allergies 
• Health/Health news and general info 
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Annex 3: Paràmetres de targeting 

Els paràmetres de targeting utilitzats en els models del sistema són: 

• Edat mínima i edat màxima 
• Sexe 
• Relació sentimental 
• Formació acadèmica 
• Treballant / no treballant 
• Localització: 

o País 
o Província 
o Municipi 
o Codi postal 

• Idioma 
• Interessos 
• Sistema operatiu 
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Annex 4 - Diagrama UML dels models 
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