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Introducció

En els dos mòduls anteriors hem vist aspectes clau de la mineria de dades

provinents dels mitjans de comunicació socials, el mateix concepte de dades

massives o big data i la seva cadena de valor, i hem introduït les tècniques

d’anàlisi principals com el machine learning i la programació del llenguatge

natural. Aquest darrer mòdul el dedicarem a un dels aspectes més importants

de l’anàlisi de dades i una de les eines principals que faciliten la interpretació

i la presa de decisions a partir de dades: la visualització de dades.

Revisarem els principis bàsics de tota visualització funcional i veurem les tèc-

niques més utilitzades per representar gràficament les propietats de les dife-

rents variables i les seves relacions. També veurem algunes tècniques de visu-

alització menys habituals i més complexes, especialment indicades per repre-

sentar certs elements presents en les bases de dades massives i les dades provi-

nents dels mitjans de comunicació socials. No solament veurem un seguit de

bones pràctiques de visualització, sinó que també en veurem algunes de no tan

bones o directament dolentes i que és important evitar-les en una visualitza-

ció funcional. També veurem les diferents eines de què disposem actualment

per dur a terme projectes de visualització de dades, amb especial èmfasi en les

eines de tipus interactiu i que permeten una exploració per part del lector o

visualitzador.

Finalment, i per tancar el cicle que vam començar en el primer mòdul, veurem

quins són els aspectes clau a considerar en un projecte de recerca a partir de

dades massives dels mitjans de comunicació socials. Per fer-ho, haurem de te-

nir en compte que qualsevol investigació reeixida parteix de l’explotació d’un

cicle virtuós i que requereix cert grau de retroalimentació: entre unes pregun-

tes de recerca ben formulades (p. ex. relatives als continguts de les converses, a

la seva qualitat o als seus lideratges), una metodologia apropiada i ben desen-

volupada, una visualització de dades clarificadora i una interpretació dels re-

sultats ajustada a les dades i a l’univers de possibilitats que ens han obert les

mateixes preguntes d’investigació i la metodologia aplicada.





CC-BY-NC-ND • PID_00278306 7 Visualització de dades extretes dels mitjans de comunicació socials

1. Els fonaments de la visualització de dades

En el primer mòdul vam introduir la piràmide informacional (figura 1)

com a model teòric que permet explicar la transformació de les dades en

intel·ligència, mitjançant una sèrie d’operacions orientades a l’aportació o a

l’afegiment de valor (Gloria Ponjuán Dante, 1998). Juntament amb l’anàlisi

de dades, la visualització de dades és una de les estratègies fonamentals per

dur a terme el primer i el segon pas del procés: la transformació de les dades

en informació, i la informació en coneixement. En un escenari orientat a la

creació d’intel·ligència, la visualització de dades permet reduir la incertesa so-

bre el tipus de decisions que finalment derivaran de l’anàlisi i la interpretació

de les mateixes dades (Imogen Robinson, 2016).

Figura 1. La piràmide informacional

Font: elaboració pròpia a partir de Gloria Ponjuán Dante (1998).

L’objectiu de la visualització de dades és facilitar la comprensió d’un feno-

men particular i la seva relació amb una sèrie d’aspectes o processos que són

d’interès (Alexandru Telea, 2014). En el context d’una visualització de dades,

comprendre un fenomen pot significar dues qüestions diferents: respondre a

una pregunta específica sobre un problema determinat (mitjançant un raona-

ment deductiu), o descobrir facetes o dimensions desconegudes sobre el ma-

teix fenomen (mitjançant un raonament inductiu).

1) En el primer cas (visualització orientada a la resposta de preguntes o a la

contrastació d’hipòtesis), partirem d’una hipòtesi o pregunta explícita sobre

el fenomen o sobre la seva relació amb alguna o algunes variables. Aquestes

hipòtesis o preguntes poden incloure tant variables qualitatives (descriuen les

qualitats, circumstàncies o característiques d'un objecte o persona fent ús de

categories; p. ex. crec que el meu e-commerce el visiten més dones que homes)
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com quantitatives (descriuen les característiques d'un objecte o persona fent

ús de nombres; p. ex. vull saber quina és la taxa de conversió en el meu e-

commerce).

2) En el segon cas (visualització orientada a l’exploració empírica), intentarem

obtenir una panoràmica general sobre les dades sense partir d’una hipòtesi o

pregunta explícita, i provarem de descobrir alguna propietat desconeguda, i

tal vegada sorprenent, sobre el fenomen que analitzem (p. ex. he descobert

que el consum de bolquers es correlaciona amb el consum de sushi al meu e-

commerce!).

Des del punt de vista del disseny, i tant si ens trobem en un escenari de resposta

a preguntes concretes com en un escenari d’exploració visual, hem de tenir

en compte que una visualització de dades és una forma de comunicació i,

com a tal, compta amb un contingut difós per un canal que s’ajusta a un

codi determinat i amb un usuari que l’interpreta, el recrea i el pot posar en

circulació per mitjà d’altres canals. Això es tradueix en sis principis aplicables

a l’elaboració de qualsevol gràfica (Manuel Lima, 2017):

1)�Honestedat�en�la�representació�de�dades. La claredat i la transparència són

més importants que els aspectes estètics d’una visualització. Cal proporcionar

tots els elements necessaris perquè una visualització permeti comprendre un

fenomen: etiquetes i eixos clars, llegendes i informacions emergents (indica-

dors de funció), fonts de dades explicitades, etcètera.

2)�Facilitat�de�lectura�de�les�gràfiques. Cal partir del codi que coneixen els

usuaris. És important dissenyar visualitzacions tenint en compte la manera

com els usuaris estan acostumats a llegir la informació gràfica. En el cas de

les visualitzacions interactives, és important que el lector pugui indagar i des-

cobrir les correlacions i associacions en les dades per si mateix: seleccions in-

teractives, zoom interactiu, filtres interactius, etcètera.

3)�L’experiència�de�l’usuari�al�centre. Com més agradable sigui una visua-

lització, més poderosa serà la capacitat informativa i de generar comprensió

sobre el fenomen o els fenòmens representats. En les visualitzacions de tipus

interactiu, aspectes com la rapidesa o la narrativa incrustada en les dades són

tan importants com l’excel·lència gràfica.

4)�Claredat�en�l’enfocament�gràfic. Qualsevol element d’una gràfica (p. ex.

els colors, les mides dels elements, la seva distribució, etc.) ha d’estar orientat

a la comprensió de les jerarquies, les tipologies i les relacions representades.

És important evitar qualsevol estímul innecessari que pugui distreure el lector

o visualitzador de la comprensió del que és essencial en una visualització.

5)�Sensibilitat�al�dispositiu�i�escalabilitat. Cal atendre, també, el canal de

difusió del missatge visual, les seves particularitats i possibilitats. De la matei-

xa manera que és important tenir en compte aspectes com el color o la mida



CC-BY-NC-ND • PID_00278306 9 Visualització de dades extretes dels mitjans de comunicació socials

en una gràfica impresa, és important tenir en compte l’accessibilitat dels dife-

rents dispositius que accediran a una visualització interactiva: paletes de color,

filtres, resolucions de pantalla, etc.

6)�Estructura�i�consistència�gràfica. Finalment, és important dotar la visua-

lització o el conjunt de visualitzacions d’una consistència i coherència gràfica

general: les mides dels elements, la paleta de colors, la tipografia, l’orientació

dels eixos, etc. Com més intuïtiva i familiar resulti una visualització, més fàcil

serà que aquesta permeti la comprensió del fenomen representat.

Des de la perspectiva enunciada, un disseny�funcional pot definir-se

com una representació visual de dades honesta, fàcil de llegir, agradable,

clara, sensible al mitjà i gràficament consistent.

Com veurem a continuació, no hi ha una sola manera d’aplicar correctament

aquests sis principis i caldrà que coneguem molt bé tant el nostre missatge com

la nostra audiència per generar les millors condicions possibles que permetin

al lector comprendre el fenomen representat.
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2. Tècniques de visualització de dades

Qualsevol visualització de dades té com a objectiu generar condicions perquè

el lector o visualitzador pugui comprendre un fenomen, ja sigui responent al-

guna pregunta clau o descobrint-ne aspectes desconeguts. Actualment, hi ha

una gran quantitat de tècniques per visualitzar dades que representen propie-

tats i relacions entre diferents tipus de variables (p. ex. xifres, categories, dates

o textos) mitjançant una sèrie d’elements gràfics com són posicions, formes,

mides, colors i línies de diferents gruixos i tipus (figura 2; Claus O. Wilke,

2019).

Figura 2. Els elements gràfics de la visualització de dades

Font: elaboració pròpia a partir de Claus O. Wilke (2019).

Les diferents visualitzacions de dades de què disposem utilitzen i combinen els

elements anteriors de diferents maneres per representar diferents aspectes clau

de les dades. En funció del tipus de dades de què es disposa (variables numè-

riques, categòriques, temporals, geoespacials, etc.) i del tipus de comprensió

que es vol facilitar1, l’analista ha d’escollir la visualització més funcional per a

un conjunt de dades. Les tècniques que veurem a continuació, i que resumim

en la imatge següent (figura 3), constitueixen algunes de les tècniques de vi-

sualització de dades més habituals.

(1)Ja sigui comparar la mateixa vari-
able numèrica per a dues categori-
es diferents, observar la correlació
entre dues variables numèriques,
observar-ne la distribució interna,
etc.
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Figura 3. Les visualitzacions de dades més habituals

Font: elaboració pròpia, dades aleatòries.

2.1. Visualització de quantitats segons categories

Un dels escenaris més habituals en la visualització de dades és la representació

de magnituds (variables quantitatives) per mitjà de categories o classes (varia-

bles qualitatives). En termes generals, voldrem comparar casos i identificar-ne

l’ordre o la jerarquia. Per exemple, podem estar interessats a desglossar el nom-

bre de likes als continguts d’una o més pàgines de Facebook en funció de si

es tracta d’entrades amb text, imatges o vídeos: el nombre de likes és la varia-

ble quantitativa i tant el tipus de contingut com el nom de la pàgina són les

variables qualitatives. En aquest tipus de casos, el més habitual i recomanable

serà utilitzar una gràfica de barres o de columnes, i representar-les de manera

agrupada en el cas de visualitzar simultàniament més d’una variable qualita-

tiva. En funció de la disposició de les variables en els eixos o en la llegenda

de colors, s’emfatitzarà una propietat de les dades o una altra (figura 4). Si el

que es vol és emfatitzar encara més una de les dues variables qualitatives, es

pot optar per una gràfica de columnes o barres apilades (figura 5). Aquestes

gràfiques incorporen elements de proporcionalitat que veurem més endavant

i que van més enllà de la representació de magnituds.



CC-BY-NC-ND • PID_00278306 12 Visualització de dades extretes dels mitjans de comunicació socials

Figura 4. Likes per a continguts en diferents pàgines de Facebook

Font: elaboració pròpia amb Microsoft Excel, dades aleatòries.

Figura 5. Likes per a continguts en diferents pàgines de Facebook

Font: elaboració pròpia amb Microsoft Excel, dades aleatòries.

Un dels principis de les gràfiques�de�barres�i�columnes és que la inter-

pretació de les dades rau en la longitud de l’element central: la barra o

la columna. Això implica que la base de la columna o de la barra sempre

ha de ser zero.

Tal com veurem més endavant, violar aquest principi és una de les formes de

manipulació visual més esteses, ja sigui per ignorància o per mala fe. Tanma-

teix, en algunes ocasions, aquest principi pot resultar limitador per a la repre-

sentació de diferències numèriques entre categories com, per exemple, quan

les diferències entre aquestes són més o menys petites. En aquestes ocasions,

pot ser una bona alternativa la gràfica de punts, ja que la interpretació d’aquest

tipus de representació no rau en la longitud de l’element central sinó en la

seva posició, fet que permet utilitzar bases diferents de zero, sempre que es faci

de manera explícita (figura 6).

Figura 6. Nombre de seguidors de quatre pàgines de Facebook

Font: elaboració pròpia amb Microsoft Excel, dades aleatòries.
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Quan comptem amb una quantitat elevada de magnituds a representar

en funció d’una sèrie de variables categòriques, una bona alternativa a

les barres, les columnes i els punts són els colors. Els mapes�de�calor

permeten dur a terme aquest tipus de visualitzacions.

Com en qualsevol visualització de quantitats segons categories, és fonamental

ordenar els casos per emfatitzar-ne la jerarquia.

Figura 7. Evolució del nombre de seguidors de deu usuaris de Twitter

Font: elaboració pròpia amb Microsoft Excel, dades aleatòries.

2.2. Visualització de relacions numèriques entre variables

Un altre tipus d’escenari de representació de dades molt comú és la vi-

sualització de la relació entre dues variables numèriques. La manera més

senzilla i intuïtiva de visualitzar una relació d’aquest tipus és el diagra-

ma�de�dispersió, que utilitza les coordenades cartesianes per mostrar la

posició dels casos en funció de les variables.

Per exemple, si volem estudiar la relació entre el nombre de seguidors i la mitjana de
likes per entrada d’una sèrie d’influencers d’Instagram, podrem representar aquesta relació
amb un diagrama de dispersió (figura 8). Això ens permetrà traçar la línia de tendència i
conèixer el coeficient de determinació entre les dues variables (l’estadístic R², com vam
veure en el mòdul 2, ens informa de la capacitat d’un model per replicar els resultats).
Mitjançant elements com el color també podrem representar variables qualitatives en un
diagrama de dispersió, per exemple, per identificar que els influencers de running tendei-
xen a tenir menys seguidors i likes que els foodies.
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Figura 8. Relació entre likes i seguidors per als influencers d’Instagram

Font: elaboració pròpia amb Microsoft Excel, dades aleatòries.

En algunes ocasions, pot ser interessant afegir alguna dimensió addici-

onal a la visualització de dades com, per exemple, els anys d’antiguitat

de l’usuari d’Instagram en qüestió. En aquests casos, una bona opció és

la gràfica�de�bombolles.

Es tracta d’una visualització preparada per a la representació de tres o més va-

riables; tanmateix, és recomanable no excedir-se en el nombre de variables

per no sobrecarregar la visualització. Una bona estratègia pot ser crear dife-

rents gràfiques en funció de la quarta o cinquena variable, en lloc de continu-

ar explotant recursos gràfics. Seguint amb el nostre exemple, podem generar

dues gràfiques per observar la importància de l’antiguitat en funció del tipus

d’influencer (figura 9). Quan representem una gràfica de bombolles, és impor-

tant tenir en compte que les diferències entre les posicions dels eixos prenen

més èmfasi que les diferències entre les mides de les bombolles, que són més

difícils de percebre visualment.

Figura 9. Relació entre likes, seguidors i antiguitat per tipus d’influencer

Font: elaboració pròpia amb Microsoft Excel, dades aleatòries.

Les coordenades cartesianes també poden utilitzar-se per representar la relació

entre una variable numèrica i un seguit de dates, ordenades cronològicament.

Aquest tipus de representacions serveixen per mostrar l’evolució d’una varia-

ble numèrica en funció del temps (p. ex. el nombre mitjà de likes per entra-
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da d’una pàgina de Facebook) i mostren diverses categories simultàniament

(p. ex. la mateixa mètrica per a diverses pàgines de Facebook), fet que facilita

l’anàlisi comparativa. En aquest tipus de representacions és clau el nombre de

categories qualitatives a representar –és convenient no saturar la visualització

amb massa categories: cinc o sis pot ser un bon nombre– i la granularitat o la

sensibilitat de la variable temporal: no és el mateix representar dècades que

anys, o trimestres, o dies, o hores, etc. Si el que es vol és establir una compara-

ció entre dos períodes temporals, el millor serà optar per una gràfica de pen-

dent (figura 10); en canvi, si la granularitat és més gran, el més convenient serà

optar per una gràfica de línies (figura 10). La gràfica d’àrees és una versió de

la gràfica de línies amb cert refinament estètic, però que no aporta elements

addicionals. En canvi, la gràfica d’àrees apilades al 100 % sí que incorpora ele-

ments de proporcionalitat que veurem més endavant.

Figura 10. Evolució temporal del compromís mitjà a tres pàgines de Facebook

Font: elaboració pròpia amb Microsoft Excel, dades aleatòries.

2.3. Visualització de proporcions

Moltes vegades, l’aspecte clau a representar en una visualització de dades pot

no ser una magnitud absoluta sinó relativa, que es pot expressar amb un per-

centatge sobre un total de casos.

La visualització de proporcions més habitual és el diagrama�de�sectors,

també anomenat gràfica circular o gràfica de formatges.

Es tracta d’una representació que permet mostrar clarament les parts del to-

tal segons una sèrie de categories, i que resulta especialment pertinent quan

aquestes parts responen a fraccions simples (p. ex. 1/2, 1/4,1/8, etc.).
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La gràfica�d’anelles és una representació similar que pot incorporar més

nivells de complexitat (p. ex. comparacions entre períodes) mitjançant

la representació de diverses magnituds relatives en una sola visualització

(figura 11).

Actualment, són moltes les veus crítiques amb les gràfiques circulars o

d’anelles, ja que tenen un nombre elevat de limitacions que tenen a veure amb

la seva dificultat interpretativa quan tenim moltes fraccions, especialment per

les més petites, i també quan es tracta de comparar distribucions entre varia-

bles amb magnituds molt diferents (Claus O. Wilke, 2019).

Figura 11. Trànsit web provinent de xarxes socials

Font: elaboració pròpia amb Microsoft Excel, dades aleatòries.

A l’hora de decidir si utilitzar una gràfica circular o d’anelles o no, és bo pensar

en les seves limitacions, però cal també considerar les seves virtuts. A més de

les esmentades anteriorment, n’hi ha una altra que pot ser determinant en

moltes ocasions i que té a veure amb el principi de facilitat de lectura: hi ha

molts casos en què l'audiència a qui es dirigeix una visualització està molt més

avesada a interpretar aquest tipus de representacions que les seves alternatives,

que impliquen necessàriament més complexitat. Un cop més, és l’analista el

que ha de valorar tots aquests aspectes i escollir una tècnica o una altra de

representació.

Les solucions alternatives a les gràfiques circulars o d’anelles basen la seva

proposta tant en aspectes relatius a la forma representada (p. ex. rectangles en

lloc d’angles en una circumferència, columnes apilades o agrupades) com a

qüestions més complexes, vinculades a les representacions temporals.
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Les gràfiques�de�rectangles són una de les alternatives més potents a

les gràfiques circulars, ja que permeten comparar proporcions en funció

de variables qualitatives molt més fraccionades i amb diferències més

grans de magnitud entre elles.

Per regla general, permeten un millor ajustament d’etiquetes i faciliten visua-

litzacions més agradables i amb més capacitat comunicativa, segons una sèrie

d’estudis clàssics en visualització de dades fets fa vora de noranta anys (Frede-

rick E. Croxton i Harold Stein, 1932). A més, es tracta de visualitzacions par-

ticularment eficients a l’hora de representar propietats imbricades (p. ex. el

compromís en funció del tipus de contingut i, alhora, en funció de la xarxa

social; figura 12), fet que s’aconsegueix jugant amb els colors, les posicions i

les mides dels diversos rectangles.

Figura 12. Compromís segons tipus de contingut i xarxa social: rectangles

Font: elaboració pròpia amb Microsoft Excel, dades aleatòries.

Una altra alternativa a les gràfiques circulars són les gràfiques�de�co-

lumnes�apilades al 100 %, que emfatitzen diferències relatives entre

dues o més categories, és a dir, les diferències entre el rendiment dels

diferents continguts en les diferents xarxes socials, mitjançant elements

de color (figura 13).

Aquesta representació pot invisibilitzar aspectes com el volum de les variables

segmentades. Per resoldre aquest problema, és possible representar simultàni-

ament proporcions i magnituds o quantitats (p. ex. les diferències de compro-

mís entre tipus de contingut i la seva presència absoluta en les diferents xarxes
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socials), mitjançant una gràfica de barres o columnes agrupades (figura 13). Es

tracta de visualitzacions multivariables molt eficients, però que requereixen

certa competència interpretativa.

Figura 13. Engagement segons tipus de contingut i xarxa social: columnes

Font: elaboració pròpia amb Microsoft Excel, dades aleatòries.

Quan es tracta de visualitzar l’evolució temporal d’una proporció, és possible

que la gràfica d’anelles múltiples també quedi força limitada en cas que es

vulguin representar diversos punts de temps. Una bona solució a aquest pro-

blema és la gràfica d’àrees apilades al 100 %, que és una versió de la gràfica de

línies orientada a la proporcionalitat: representa la distribució entre diverses

variables qualitatives en diversos punts del temps (p. ex. la quota de compro-

mís de diverses pàgines d’un mitjà com Facebook). Les limitacions d’aquesta

visualització tenen a veure amb el fet que pot contribuir a la invisibilització de

magnituds. Tanmateix, no és gaire recomanable optar per una representació

d’àrees apilades simple (figura 14), ja que és una visualització que, per regla

general, no permet observar nítidament ni les magnituds totals ni la relació

proporcional de les variables que representa. Per representar magnituds és pre-

ferible optar per representacions més senzilles com ara una gràfica de línies

múltiples.

Figura 14. Evolució de la quota d’engagement a tres pàgines de Facebook

Font: elaboració pròpia amb Microsoft Excel, dades aleatòries.
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2.4. Visualització de distribucions

Sovint ens trobarem amb la necessitat de representar la distribució interna

d’una variable numèrica. Es tracta de poder visualitzar com es distribueix la

variabilitat dins d’una variable i, per tant, sense haver de recórrer a represen-

tar-ne la relació amb alguna altra variable numèrica o qualitativa en un dia-

grama de columnes o de dispersió. En els mitjans de comunicació socials, per

exemple, ens pot interessar visualitzar la distribució dels likes que reben les

entrades d’un usuari per quantificar i entendre el compromís que provoca.

Una aproximació visual a aquesta necessitat són els histogrames, que

agrupen els valors que pren una variable en una sèrie d’intervals conti-

nus anomenats classes2.

Una característica dels histogrames és que, en funció del nombre de classes

que escollim representar, un mateix fenomen pot prendre aparences força di-

ferents: com més classes tingui un histograma, més exhaustiva serà la repre-

sentació de dades i, alhora, més complexa serà la interpretació. En un histo-

grama, l’eix vertical indica el nombre de casos de cada classe i l’eix horitzon-

tal indica el nombre de classes, que podem determinar manualment (figura

15). D’aquesta manera, i per regla general, quan augmentem manualment el

nombre de classes, baixaran les magnituds de l’eix vertical.

Figura 15. Nombre de likes per entrada a Instagram

Font: elaboració pròpia amb Microsoft Excel, dades aleatòries.

(2)El nombre de likes que rep un
usuari segons cinc trams: entre 0
i 199 likes, entre 200 i 399, entre
400 i 599, entre 600 i 799 i entre
800 i 999.
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Una altra manera d’adreçar la visualització de la distribució interna

d’una variable numèrica són els diagrames�de�caixa�i�bigotis. Es tracta

d’una representació de dades quantitatives enormement informativa i

relativament senzilla d’interpretar, però que moltes vegades no s’utilitza

perquè requereix certs coneixements matemàtics per part del lector o

visualitzador.

Mitjançant una sèrie d'elements gràfics molt senzills (punts, caixa, bigotis, una

línia horitzontal i una «x»), la gràfica permet representar les propietats se-

güents de les dades (figura 16):

• La mitjana�aritmètica de la distribució: la suma de tots els valors dividida

pel nombre total de casos.

• La mediana o el segon�quartil, en què es troben el 50 % de les dades.

• El tercer�quartil, on es troben el 75 % de les dades.

• El primer�quartil, en què es troben el 25 % de les dades.

• La caixa representa l’amplitud�interquartílica (IQR): la diferència entre

el tercer i primer quartil.

• Els bigotis es dibuixen des de la caixa fins als límits�superior�i�inferior,

que es calculen restant 1,5*IQR al primer quartil, i sumant 1,5*IQR al tercer

quartil. Els valors més baix i més elevat dins dels límits superior i inferior

seran els valors�màxim�i�mínim dels bigotis.

• Els valors�atípics són els que queden fora dels límits superior i inferior

dels bigotis.

Els valors més rellevants del diagrama de caixa i bigotis són la mitjana i la

mediana. Si la distribució de la variable fos equitativa, la mitjana i la mediana

serien iguals. Per això, les comparacions entre la mitjana i la mediana servei-

xen especialment per analitzar les desigualtats internes d’una variable.

Per exemple, un youtuber pot tenir una mitjana de 1.000 reproduccions per vídeo, però
una mediana de 0, perquè té quatre vídeos amb 0 reproduccions i un vídeo amb 5.000
reproduccions.
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Figura 16. Elements del diagrama de caixa i bigotis

Font: elaboració pròpia.

El diagrama de caixa i bigotis és enormement informatiu respecte a la dis-

tribució interna d’una variable quantitativa. A més a més, en contrast amb

l’histograma, permet un gran nombre de configuracions comparatives, tant

entre casos (p. ex. la distribució de likes per entrada en diferents xarxes socials,

figura 17) com entre diferents períodes temporals.

Figura 17. Distribució de likes per entrada en tres xarxes: caixa i bigotis

Font: elaboració pròpia amb Microsoft Excel, dades aleatòries.

2.5. Visualització geoespacial

Entre les tècniques més habituals de visualització de dades també hi consten

les visualitzacions geoespacials. La més habitual i coneguda de les representa-

cions geoespacial és el mapa.
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Els mapes que mostren variacions d’una variable quantitativa en un

territori a partir de colors s’anomenen mapes�coroplètics.

Aquests mapes resulten molt intuïtius quan el lector té un coneixement més

o menys profund sobre el territori i sobre la variable representada, però també

és fàcil que indueixin a una sèrie d’errors. En primer lloc, és important deixar

clar al lector o visualitzador si ens trobem amb una variable estandarditzada

o no estandarditzada. Quan l’objectiu d’una visualització sigui establir com-

paracions entre territoris, haurem d’estandarditzar les variables representades,

en funció del tipus de dades, dividint la mètrica pels km 2 del territori, pel to-

tal de població o per cada 100.000 habitants. En canvi, quan l’objectiu d’una

visualització sigui establir una jerarquia en funció del rendiment de la matei-

xa variable (p. ex. visualitzar els territoris que han aportat més trànsit a una

pàgina de Facebook, figura 18), ens haurem de servir de mètriques absolutes

i no estandarditzades.

Figura 18. Total de visites a una pàgina de Facebook segons país

Font: elaboració pròpia amb Tableau Public, dades aleatòries.

Una manera diferent de representar dades geoespacials és ponderar els territo-

ris en funció d’una variable quantitativa.
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Aquest tipus de mapes, que s’anomenen cartogrames, renuncien

d’aquesta manera al principi de precisió tradicionalment associat als

bons mapes, i prioritzen la visualització de la variable quantitativa en

qüestió (p. ex. l’aportació de trànsit a una pàgina de Facebook; figura

19).

Els cartogrames incorporen una deformació espacial implementada algorítmi-

cament que magnifica els territoris amb un millor rendiment de la variable

quantitativa en qüestió, i donen lloc a configuracions que a vegades poden ser

difícils de reconèixer, però que poden ser eines eficaces per a la comprensió

d’un fenomen.

Figura 19. Total de visites a una pàgina de Facebook segons país

Font: elaboració pròpia amb go-cart.io (Michael T. Gastner, Vivien Seguy i Pratyush More, 2018), dades aleatòries.

Els cartogrames poden ser instruments molt útils per ajudar a comprendre un

fenomen, per exemple, si el que se cerca és captar l’atenció del lector o visua-

litzador i incentivar-ne l'interès per ajudar-lo a pensar. Tanmateix, resulta evi-

dent que són visualitzacions complexes i que no faciliten interpretacions pre-

cises de les dades. És feina de l’analista avaluar el lloc, el moment i la manera

adequada per utilitzar aquest tipus de visualitzacions disruptives.
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2.6. Altres tècniques de visualització de dades

Els avenços tecnològics dels darrers anys, i sobretot la ciència computacional i

el paradigma del big data, han donat lloc a moltes innovacions en el camp de

la visualització de dades, a partir de la generació de noves necessitats, reptes i

possibilitats tècniques. Actualment, hi ha disponibles moltes eines que perme-

ten representar dades mitjançant tècniques complexes que, en bona mesura,

desborden les categories i les agrupacions que acabem de veure, en incorporar

elements híbrids que no podríem classificar dins seu.

Una d’aquestes visualitzacions és el diagrama�de�Sankey (figura 20),

que incorpora elements de proporcionalitat i que ens permet visualitzar

fluxos de dades.

Cada eix vertical representa una variable qualitativa, l’alçada dels blocs repre-

senten la mida dels clústers de dades i la mida del flux representa el nombre de

casos que comparteixen clústers de diverses variables. Es tracta de diagrames

que permeten visualitzar comparacions entre variables, correlacions, distribu-

cions i tendències temporals.

Figura 20. Diagrama de Sankey sobre el flux de caixa d’una botiga en línia

Font: elaboració pròpia amb sankeymatic.com, dades aleatòries.

Un altre exemple és el diagrama�radial (figura 21), que permet repre-

sentar el rendiment de diverses variables quantitatives en funció de di-

verses variables qualitatives en un pla bidimensional amb eixos circu-

lars.

És particularment útil per comparar variables quantitatives i per mostrar-ne

la distribució.
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També el diagrama�de�cordes (figura 22) es basa en una disposició cir-

cular i permet representar les relacions entre casos o variables de dife-

rents volums i dimensions en un pla bidimensional.

És útil per representar distribucions de dades i correlacions. Un cas especial, i

que manté una estreta relació amb el diagrama de cordes, és el graf o xarxa.

Els grafs (figura 23) són simultàniament eines analítiques i visualitzaci-

ons de dades que permeten representar relacions entre casos o variables

mitjançant algoritmes complexos que emfatitzen diferents propietats

dels nodes i els seus enllaços.

Figura 21. Diagrama radial sobre les vendes d’una empresa per ciutat

Font: elaboració pròpia amb Microsoft Excel, dades aleatòries.
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Figura 22. Diagrama de cordes sobre les traduccions en la Wikipedia

Font: Wikicommons, imatge lliure de drets.

Figura 23. Graf d’etiquetes utilitzades conjuntament a Twitter

Font: elaboració pròpia amb Gephi, dades aleatòries.

2.7. Errors i males pràctiques en la visualització de dades

Les visualitzacions de dades són representacions que ens ajuden a pensar i a

comprendre un fenomen mitjançant l’explicació d’una història o d’un relat.

Fins ara, hem vist un seguit de tècniques que ens ajuden a visualitzar fenò-

mens a partir de variables quantitatives, qualitatives, temporals i geoespacials,

i ens hem centrat en les bones pràctiques i en les condicions que permeten

maximitzar la funcionalitat de les diferents representacions. En aquesta sec-

ció ens fixarem en el contrari, en alguns errors i males pràctiques que poden

comprometre el sentit i l’objectiu d’una visualització de dades. Tant per errors
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tècnics com per errors humans –i també degut a manipulacions malintencio-

nades–, hi ha un gran nombre de factors que poden comprometre la interpre-

tació d’un conjunt de dades verídiques i vàlides. En aquest sentit, és important

distingir els problemes interpretatius derivats d’una visualització disfuncional

dels problemes associats a la veracitat i la validesa de les mateixes dades que

vam abordar en el mòdul 1.

Així, doncs, aquí entendrem que els errors de visualització són els que,

partint de dades correctes, indueixen conclusions incorrectes en el lec-

tor o visualitzador com a conseqüència d’un mal ús dels elements grà-

fics.

1) Un primer element sobre el qual cal parar atenció és, simplement, la dispo-

sició�correcta�de�les�dades�en�una�gràfica: distingir els modes de representa-

ció d’una variable, fer servir ordres cronològics en les representacions tempo-

rals, agrupar casos de manera significativa, etc. Un dels errors d’aquesta mena

més habituals és la confusió entre una variable contínua i una variable discre-

ta, plasmada en una elecció incorrecta de línies o columnes.

Per exemple, quan establim comparacions entre casos diferents (p. ex. el compromís de
diferents pàgines de Facebook segons diversos tipus de contingut) no és adequat recórrer
a elements com la línia, que transmeten continuïtat, progrés o evolució d’una categoria a
la següent. Les columnes són molt més adequades per a aquest tipus de casos (figura 24).

Figura 24. Confusió entre variables contínues i discretes

Font: elaboració pròpia amb Microsoft Excel, dades aleatòries.

2) Un altre error clàssic és la invisibilització�de�casos que pot derivar d’una

mala agrupació de dades i d’una classificació mal establerta.

Sovint, els analistes elaboren classificacions amb els «5 millors» o els «10 mi-

llors» casos, per tal de resumir les dades, centrant-se en els casos més impor-

tants d’una distribució. Aquesta estratègia és correcta si el que es vol és des-

tacar la xifra absoluta que pren una categoria sense importar la seva presèn-

cia relativa; però, en certes ocasions, aquesta classificació pot induir a error

(p. ex. si es vol fer un rànquing de temes de conversa i la categoria «altres»

resulta ser més voluminosa que el tema classificat més habitual; figura 25).

Per evitar la sobreponderació de les categories principals d’una classificació,

l’analista haurà de valorar la inclusió d’elements addicionals en un «top 10»,
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com pot ser la categoria «altres»: visualment pot resultar menys atractiu, però

la funcionalitat de la visualització pot ser molt més elevada segons el tipus de

pregunta que es vulgui respondre.

Figura 25. Invisivilització i sobreponderació

Font: elaboració pròpia amb Microsoft Excel, dades aleatòries.

Molts errors i males pràctiques deriven d’usos dels elements gràfics que con-

travenen les convencions més bàsiques, com ara la inversió de l’eix de les or-

denades (l’eix y) sense cap bona raó per fer-ho (figura 26). Una gràfica ha de

ser fàcil de llegir i, per tant, és bo que estableixi punts de connexió amb els

coneixements i els hàbits de la seva audiència. La disrupció pot ser una eina

per cridar l’atenció del lector o visualitzador en algunes ocasions (p. ex. quan

es vol causar sorpresa amb un cartograma), però cal ser molt curós amb la

distorsió dels elements d’una gràfica que puguin passar desapercebuts i pro-

vocar, d'aquesta manera, una interpretació errònia del fenomen representat.

De manera similar, un factor de distorsió dels elements gràfics molt utilitzat és

la representació en tres dimensions. Per regla general, les tres dimensions no

aporten cap valor addicional a una representació i compliquen la interpreta-

ció de fenòmens que poden visualitzar-se molt millor mitjançant els recursos

disponibles per a les tècniques en dues dimensions (figura 27).
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Figura 26. Trencar les convencions bàsiques

Font: elaboració pròpia amb Microsoft Excel, dades aleatòries.

Figura 27. Les tres dimensions gratuïtes i innecessàries

Font: elaboració pròpia amb Microsoft Excel, dades aleatòries.

3) D’entre els errors derivats de la violació de les convencions bàsiques, n’hi

ha un que és especialment greu i que, per desgràcia, és molt habitual. Es tracta

dels eixos�retallats�i�amb�bases�diferents�de�zero en gràfiques de columnes

o barres. La gravetat d’aquest error consisteix en l’enorme poder de suggestió

de la representació, que és capaç de transmetre diferències allà on no n’hi ha

(figura 28). Retallar els eixos d’una gràfica és una de les maneres més eficients

de manipular un conjunt de dades i de fer que transmetin incorreccions o

mentides. En conseqüència, és una pràctica inacceptable.
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Figura 28. Eixos retallats

Font: elaboració pròpia amb Microsoft Excel, dades aleatòries.

4) Per acabar, cal destacar una sèrie de problemes derivats d’una mala�utilit-

zació�dels�colors en la visualització de dades. Els colors es poden fer servir tant

per distingir variables qualitatives (p. ex. homes i dones, pàgines de Facebook,

etc.) com per indicar la intensitat d’un valor quantitatiu, especialment en els

mapes coroplètics (p. ex. nombre de visites web segons el territori; figura 29).

En el primer cas, és aconsellable utilitzar paletes multicolor o monocromàti-

ques que permetin distingir els casos correctament; en el segon cas, a més a

més, cal que la utilització del color no condueixi a males interpretacions, per

exemple, amb una escala sense sentit cromàtic o mal centrada.

Figura 29. Colors mal configurats

Font: elaboració pròpia amb Tableau Public, dades aleatòries.
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3. Eines de visualització de dades

La majoria de programes i suites d’ofimàtica utilitzades per milions d’usuaris

des dels anys noranta del segle XX3 incorporen eines natives per a la visualit-

zació de dades en els processadors de textos, en els fulls de càlcul i també en

els editors de diapositives. Amb aquestes eines es poden dur a terme moltes de

les tècniques de visualització que hem vist en la secció anterior i incrustar-les

en informes, presentacions o altres tipus de suports digitals o impresos. En

termes generals, es tracta d’eines enfocades a una comunicació unidireccional

i no interactiva, que és la que permeten els suports com el paper o els docu-

ments en PDF. Per altra banda, hi ha eines de visualització de dades vinculades

a l’univers dels llenguatges programables4 que sí que estan molt més orienta-

des a la interactivitat amb l’usuari, en estar pensades per ser visualitzades en

entorns web o similars. A banda d’aquestes dues grans categories, cal destacar

dos tipus d’eines més, que han cobrat importància en els últims anys en la

visualització de dades. Per una banda, les infografies; i, per altra banda, el pro-

gramari d'intel·ligència empresarial (business intelligence o BI).

Les infografies consisteixen en representacions que combinen ele-

ments visuals, textos curts, visualitzacions de dades i altres recursos es-

tilístics que comparteixen objectius amb les altres tècniques de visualit-

zació de dades: descriure o explicar un fenomen de manera atractiva,

agradable i fàcil d’entendre (Mark Smiciklas, 2012).

No es pot afirmar que la infografia sigui una tècnica de visualització de dades

en sí mateixa, ja que la visualització de dades no és un element imprescindible

per a una infografia (p. ex. una infografia pot descriure una idea de manera

esquemàtica; figura 30). Tanmateix, i per regla general, en les infografies es fa

un ús molt ampli i variat de diversos recursos i tècniques de visualització de

dades per tal de facilitar la comprensió dels fenòmens que es descriuen (p. ex.

el fenomen de la innovació en l’empresa privada; figura 31). Les infografies

són, per tant, suports per a la visualització de dades en els quals es tendeix a

la utilització de diverses tècniques de manera simultània, acompanyades de

textos, ideogrames i altres recursos gràfics que acompanyen el lector o visua-

litzador.

(3)Ens referim a Microsoft Office,
WordPerfect Office Suite, Google
Docs, LibreOffice, etc.

(4)Per exemple chart.js o d3.js per
a JavaScript, qplot o ggplot2 per a
R, plotly o Altair per a Python, en-
tre moltes altres.
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Figura 30. Infografia sobre el pensament de disseny o design thinking

Font: Wikicommons, imatge lliure de drets.
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Figura 31. Infografia sobre la innovació empresarial

Font: Wikicommons, imatge lliure de drets.

Durant els darrers anys, han proliferat a internet una gran quantitat d’eines

gratuïtes o de semipagament (freemium) amb les quals crear una infografia és

una tasca d’allò més senzilla. Entre els recursos més populars actualment des-

taquen productes com canva.com, visme.co, venngage.com o Adobe Spark. Tot

i que la majoria de recursos estan orientats a l’elaboració d’infografies en for-

mats d’imatge o de PDF, cada cop hi ha més serveis que preveuen visualitzaci-

ons interactives per a suports virtuals.

El segon grup de «noves» eines, que han cobrat importància durant la dèca-

da del 2010 al 2020, són els quadres de comandament (dashboards) de BI.

Aquests solen constituir la darrera fase automatitzada en un sistema d'ETL:

les dades s’extreuen de les fonts de dades, es processen, es transformen,
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s'emmagatzemen i es visualitzen en un quadre de comandament BI perquè

l’analista pugui concentrar-se en la interpretació de les dades (figura 32). Entre

les eines de BI més populars actualment hi ha Tableau, Google Data Studio,

Microsoft PowerBI o SAP Analytics Cloud, i totes ofereixen una gran quanti-

tat de connectors a diferents bases de dades estructurades i semiestructurades

i capacitats gràfiques. La capacitat d’interacció de dades diverses és un dels

punts més importants d’aquest tipus de programari, orientat a la immersió en

la dada mitjançant notificacions emergents configurables i filtres que perme-

ten adreçar preguntes ad hoc per part de l’analista.

Figura 32. De l’extracció de dades a la visualització

Font: elaboració pròpia.

Els quadres�de�comandament�de�BI són eines especialment interes-

sants pel que fa als escenaris d’ETL, quan disposem de dades ja proces-

sades, sobre les quals s’han aplicat els algoritmes necessaris per a la seva

anàlisi.

En aquest cas, el programari es limita a llegir i a «pintar» les dades segons els

paràmetres que determini l’analista. Els sistemes de BI també són capaços de

crear noves variables mitjançant operacions senzilles de processament i trans-

formació de dades, però no solen estar preparats per dur a terme operacions

complexes ni algoritmes de PLN o ML. Això fa que no siguin el millor tipus

de programari en entorns d’ELT, en els quals voldrem treballar amb les dades

abans de visualitzar-les. Actualment, hi ha algunes propostes en el mercat que

combinen elements de BI i IA, com IBM Cognos o Salesforce Einstein, i que

permeten certa integració de processos, però per a la majoria de casos d’ús,

l’analista haurà de disposar de programari de mineria de dades com SPSS Mo-

deler, RapidMiner, Knime o Orange Data Mining si es troba en un escenari

d’ELT. Afortunadament, molts d’aquests programes també presenten opcions

de visualització de dades interactives molt interessants (figura 33).
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Figura 33. Visualització interactiva de dades amb Orange Data Mining

Font: Wikicommons, imatge lliure de drets.
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4. Planificar un projecte de recerca en mitjans de
comunicació socials

Al llarg d’aquests tres mòduls hem pogut veure què és el paradigma de dades

massives, en què consisteix, quines són les innovacions principals que aporta

respecte a paradigmes anteriors i com podem apropar-nos-hi com a analistes,

amb la intenció de generar valor a partir de les dades massives. Hem conegut

una sèrie de tècniques d’anàlisi de dades que ens permeten articular estratègies

de generació de coneixement en contextos de dades massives i en els quals, tot

sovint, voldrem generar noves variables que ens ajudin a respondre les nostres

preguntes d’investigació. Finalment, hem vist una sèrie de tècniques i eines

clau en les tasques de visualització de dades, que ajuden l’analista i el lector a

interpretar i comprendre els fenòmens representats.

L’univers de les dades massives i les metodologies d’investigació associades –

en les quals l’element inductiu guanya força davant del mètode hipotetico-

deductiu tradicional– trastoquen molts dels elements clàssics que han d’estar

presents en una recerca. Però hi ha un element que no canvia, perquè és

consubstancial amb la recerca mateixa: tot parteix, sempre, d’una pregunta

d’investigació. La proposta següent (figura 34) sintetitza els set passos que cal

dur a terme en una investigació en entorns de dades massives.

Figura 34. Els set passos de la recerca en dades massives

Font: elaboració pròpia.
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La proposta de set passos ha estat elaborada atenent que qualsevol investiga-

ció social és en realitat una activitat creativa (Hans Joas, 1992) en què mitjans

i finalitats es reelaboren mútuament en funció de les necessitats que emergei-

xen en el mateix procés. També s’han tingut en compte les particularitats del

paradigma de les dades massives i la seva orientació cap a la creació de valor.

1)�Pregunta�o�preguntes�de�recerca. Partir d’una pregunta o d’un grup acotat

de preguntes és la millor manera d’optimitzar els recursos en un context de

recerca. Aquestes neixen de la curiositat i les inquietuds de l’investigador, però

també, neixen de la familiaritat amb un camp d’estudi i del coneixement de

les seves mancances en un moment particular. En un context d’investigació

aplicada (p. ex. en una empresa, una institució o un projecte de qualsevol

tipus), les preguntes també neixen de les necessitats específiques de creació

de valor.

2)�Elecció�de�les�fonts�d’informació�i�del�mètode�d’anàlisi. Una vegada es

té clar què es vol investigar i per quina raó, és el moment d’identificar quina

font o fonts d’informació poden contribuir a respondre la pregunta i quins

processos i tècniques cal aplicar per fer-ho. En aquest punt, és important veure

les fonts de dades no solament com el que són (les dades brutes), sinó com el

que poden arribar a ser després d’aplicar les transformacions i els algoritmes

necessaris.

3)�Redefinició�de�les�preguntes�de�recerca. Investigar és una activitat creativa

i, com a tal, requereix retroalimentació entre mitjans i finalitats. Després de

considerar la viabilitat metodològica d’un projecte des del punt de vista de la

captura, el tractament i l’anàlisi de dades, sempre és convenient revisar com

l’univers de possibilitats disponibles modifica les preguntes inicials. Ara és el

moment de reelaborar les metes d’una investigació per adaptar-les al principi

de realitat i disponibilitat, i de constatar que encara val la pena tirar endavant

el projecte.

4)�Disseny�empíric,�test�de�captura�de�dades�i�d’anàlisi. En aquesta fase,

és important dissenyar el model de captura, tractament i anàlisi de dades i

assegurar-se que tot funciona segons el previst. Segons el tipus de projecte,

n’hi haurà prou d'aconseguir dades retroactives o d’un període curt en temps

real, especialment si el que es vol és dur a terme un projecte d’ETL en execució

permanent. Si la cosa no funciona com cal, toca recular i tornar a definir les

preguntes. Si tot va bé, passem a la fase següent.

5)�Captura�de�dades,�visualització�i�anàlisi. Aquesta fase sol ser la més llar-

ga en qualsevol projecte. De fet, molts projectes l’executen de manera perma-

nent, ja que la captura de dades dels mitjans de comunicació socials pot dur-

se a terme a llarg termini. Al marge que aquesta fase sigui més o menys costosa
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en temps i recursos, la captura de dades i la seva anàlisi no haurien de ser gai-

re problemàtiques si les fases anteriors s’han implementat adequadament. Si

apareixen errors importants, cal corregir-los abans de passar a la propera fase.

6)�Conclusions�i�disseny�estratègic. Tant en el cas d’un estudi temporalment

acotat, com en el cas d’un projecte estable, és important documentar els re-

sultats i discutir-los a partir de les preguntes de recerca. Com que el paradigma

de les dades massives està fortament orientat a l’acció i a la creació de valor,

ara també és el moment de transformar el coneixement generat en accions

estratègiques realitzables i avaluables.

7)�Implementació�i�avaluació. Finalment, és important posar en marxa les

accions planificades a partir dels resultats de l’anàlisi i avaluar-les des del

punt de vista del seu rendiment i per a l'obtenció de resultats. Les necessitats

d’avaluació de les accions estratègiques probablement derivaran en noves ne-

cessitats analítiques, que caldrà convertir en preguntes d’investigació i articu-

lar en el pla metodològic. En un projecte estable, és important mesurar també

els efectes de les accions implementades en el propi instrument de captura.

Els mitjans de comunicació socials són un entorn privilegiat per investigar,

implementar els resultats de recerca i avaluar-ne el rendiment. Gran part de

l’activitat que s’hi desenvolupa i registra és enormement traçable, i pot ser uti-

litzada per a la generació de valor per una empresa o projecte. Les mètriques

dels mitjans de comunicació socials, l’anàlisi de xarxes i els algoritmes de PLN

proporcionen una gran varietat d’opcions d’anàlisi, i molts es poden imple-

mentar amb un cost de captura de dades molt baix. A l’hora de generar valor,

és molt important no perdre la perspectiva del que s’està fent i per quina raó

(què és allò que es vol obtenir) i no distanciar-se massa del principi de realitat i

disponibilitat. Per això, és imprescindible que l’analista elabori una llista curta

de prioritats per cada projecte, i que en dimensioni correctament cadascuna

de les fases i parts abans de començar a submergir-se en l’apassionant món de

l’anàlisi de dades.



CC-BY-NC-ND • PID_00278306 39 Visualització de dades extretes dels mitjans de comunicació socials

Bibliografia

Croxton, Frederick E.; Stein, Harold (1932). «Graphic comparisons by bars, squares,
circles, and cubes». Journal of the American Statistical Association (vol. 27, núm. 177, pàg.
54-60).

Gastner, Michael T.; Seguy, Vivien; More, Pratyush (2018). «Fast flow-based algorithm
for creating density-equalizing map projections». Proc Natl Acad Sci USA (vol. 115, núm. 10,
pàg. E2156–E2164).

Joas, Hans (1992). Die Kreativität des Handelns. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Lima, Manuel (2017). Material Design. Data Visualization [en línea]. Medium.com.
[Data de consulta: 25 de juny de 2020]. <https://material.io/design/communication/da-
ta-visualization.html#principles>.

Ponjuán Dante, Gloria (1998). Gestión de información en las organizaciones: principios, con-
ceptos y aplicaciones. Santiago, CL: Universidad de Chile, Centro de Información en Capaci-
tación.

Robinson, Imogen (2016). Data visualisation: Contributions to evidence-based decisi-
on-making. Wallingford: SciDev.Net/Centre for Agriculture and Biosciences International.

Smiciklas, Mark (2012). The Power of Infographics: Using Pictures to Communicate and Con-
nect with Your Audiences. Indianàpolis: Que Publishing.

Telea, Alexandru C. (2014). Data visualization: principles and practice. CRC Press.

Wilke, Claus O. (2019). Fundamentals of Data Visualization. A Primer on Making Informative
and Compelling Figures. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.

https://material.io/design/communication/data-visualization.html#principles
https://material.io/design/communication/data-visualization.html#principles



	Visualització de dades extretes dels mitjans de comunicació socials
	Crèdits
	Índex
	Introducció
	1. Els fonaments de la visualització de dades
	2. Tècniques de visualització de dades
	2.1. Visualització de quantitats segons categories
	2.2. Visualització de relacions numèriques entre variables
	2.3. Visualització de proporcions
	2.4. Visualització de distribucions
	2.5. Visualització geoespacial
	2.6. Altres tècniques de visualització de dades
	2.7. Errors i males pràctiques en la visualització de dades

	3. Eines de visualització de dades
	4. Planificar un projecte de recerca en mitjans de comunicació socials
	Bibliografia


