
32 DIMARTS, 30 DE SETEMBRE DEL 2014 ara   

tasques al camp segons el clima i 
altres dades. 

Al projecte hi intervenen també 15 
socis més d’un total de 9 països, entre 
els quals Finlàndia, França o els Pa-
ïsos Baixos. Mura l’explica situada al 
centre d’un imponent quadrilàter, 
envoltat de teles on s’hi pot projectar. 
És l’entorn immersiu. Els seus peus 
descansen en diferents hexàgons, al-
guns blancs i altres de colors, que 
s’il·luminen. La científica està situa-
da al mig de la Màquina d’Inducció 
d’Experiències (XIM). És aquí on es 
visualitzen les dades. La màquina és 
capaç de reproduir una gran quanti-
tat de nodes amb milers de connexi-
ons entre ells. Es veuen en forma 
d’una tupida xarxa que envolta l’usu-
ari i on alguns nodes destaquen més 
que d’altres. “Hi ha interaccions en 
temps real amb l’usuari. Puc fer ges-
tos naturals per moure’m: puc entrar, 
puc sortir i fer rotació amb les dades”, 
explica Alberto Betella, estudiant de 
doctorat i membre de SPECS.  

Interacció amb la persona 
De manera similar a com s’interac-
tua amb alguns videojocs, com ara 
amb la XBox, l’usuari pot caminar 
acostant-se a les dades o allunyar-
se’n; en pot seleccionar una part 
amb moviments de la seva 
mà i examinar dades, 
afegir-ne o supri-
mir-ne. Però no 
només l’usua-
ri pren deci-
sions, tam-
bé ho fa la 
m à q u i n a  
analitzant 
si la perso-
na està so-
brepassa-
da pel vo-
lum d’infor-
mació o, al 
contrari, està 
receptiva. Per es-
brinar-ho caldrà ac-
cedir al seu subconsci-

T’atabalen les 
dades? Busca un 
entorn interactiu
La UPF apunta a la immersió i el 
subconscient per pair el ‘big data’

ent amb tres eines: un eyetracker 
(una càmera col·locada en una cin-
ta que es posa al cap per fer segui-
ment del moviment dels ulls), un 
guant i una banda al tronc.  

Guants per detectar estrès 
L’eyetracker, a través de l’anàlisi de 
la pupil·la, mesura el nivell de càrre-

ga cognitiva, és a dir, si el cervell 
està fatigat. “El guant captura la 
conductivitat d’electricitat de la 
pell, el grau de la qual està asso-
ciat amb el nivell d’excitació”, 
explica Pedro Omedas, director 
tècnic del projecte. Finalment, 
amb la banda es recull el ritme 

cardíac. Totes aquestes reacci-
ons subconscients indiquen quan 

les dades han sobrepassat l’usuari 
i activen la màquina perquè l’ajudi. 
“El sistema sap quin és el teu estat fi-
siològic i comença a prendre algunes 
decisions: pot adaptar la presentació 

a la persona i pot orientar-la en la 
navegació”, afegeix Omedas. 

“Si estàs estressat, baixa la com-
plexitat en la representació de les 
dades, perquè no estàs llest per des-
cobrir”, assenyala Betella, que asse-
gura que en els últims tres mesos 
han duplicat la velocitat de visualit-
zació de l’aplicació. A més de pre-
sentar les dades com a l’usuari li 
agraden i amb el nivell de complexi-
tat que pot tolerar, el sistema ajuda 
també recomanant rutes de navega-
ció en funció del que han fet altres 
usuaris, què els ha interessat i què 
els ha sorprès. Omedas assegura 
que una de les principals novetats 
del projecte és que no es desenvolu-
pa en un laboratori, sinó en una sa-
la d’immersió, on el protagonista és 
l’individu i les interaccions són na-
turals, fent passes o fent moviments 
de la mà. “Estem acostumats a bus-
car coses en el món real i aquí recre-

JUGAR AMB LES DADES  
01. L’entorn interactiu que han 
desenvolupat els investigadors 

de la UPF. 02. Els guants 
mesuren els nivells d’excitació. 

03. L’eyetracker analitza la 
pupil·la per detectar el 
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“Les macrodades no 
ens han d’espan-
tar”. És l’advertèn-
cia que fa la vice-
presidenta de la 

Comissió Europea i responsable de 
l’Agenda Digital, Neelie Kroes. Pe-
rò malgrat l’ànim insuflat per la po-
lítica holandesa, el cert és que les xi-
fres del big data fan feredat: cada 
minut es generen al món les dades 
equivalents a 360.000 DVD i cada 
dos dies es crea la mateixa informa-
ció que des de l’inici de la civilitza-
ció fins al 2003. Com han d’explorar 
els humans aquest volum de dades 
sense sucumbir en l’intent? Al labo-
ratori SPECS de la Universitat 
Pompeu Fabra han trobat la respos-
ta: de manera immersiva i amb l’aju-
da del subconscient. 

En el marc del projecte europeu 
CEEDs, els investigadors de la UPF 
han construït un entorn interactiu 
en què la visualització de les dades 
s’adapta a la capacitat de l’usuari per 
assimilar-les: si està estressat, la mà-
quina alleugereix la presentació, i si 
està concentrat, aporta més ele-
ments. La màquina pot endinsar-se 
en el subconscient i detectar i neu-
tralitzar l’ansietat d’una persona per 
l’allau de dades. “El sistema t’ajuda 
a accedir a informació que només es-
tà a nivell subconscient i a externa-
litzar-la”, explica a l’ARA la biòloga i 
neurocientífica Anna Mura. 

En l’actualitat, aquesta tecnolo-
gia s’aplica a l’exploració del con-
nectoma del cervell, és a dir, es vi-
sualitzen les diferents parts del 
cervell i s’analitzen les connexions 
que hi ha i les que podrien produ-
ir-se. El sistema, un cop perfecci-
onat, podria ajudar a millorar xar-
xes de transport, permetria als 
professors adaptar les presentaci-
ons a l’atenció dels seus alumnes o 
ajudar els agricultors a variar les 
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Inabastable 
Al món es 
generen  
cada minut 
dades per 
omplir   
360.000 DVD 

Funcions  
A través d’un 
‘eyetracker’ 
es pot 
detectar si el 
cervell està 
massa fatigat
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em aquesta situació: posar la perso-
na al centre de les dades i que les ex-
plori com si fos l’estat real”. 

De les dades al coneixement 
El projecte CEEDs, finançat amb 
6,5 milions d’euros per la Unió Eu-
ropea, pretén que l’usuari sigui més 
eficient a l’hora de gestionar dades 
massives. I que faci descobriments: 
“El focus del projecte és esbrinar 
com es pot interactuar amb el big 
data de manera que les dades t’aju-
din a descobrir altres coses”, afirma 
Mura. En una xerrada a Barcelona, 
Paul Verschure, el director científic 
del projecte, assegurava que s’havia 
de “transformar el big data en co-
neixement” i això és el que pretén 
incentivar CEEDs. “La solució al big 
data no són només màquines cada 
vegada més potents, que puguin 
processar milions de dades per se-
gon. Falta tenir-hi l’ésser humà al 

centre”, re-
marca Betella. En 
aquest sentit, Omedas creu que el 
big data no s’ha de reduir a aplicar 
algoritmes específics, sinó que les 
persones han de ser capaces de pre-
guntar a les dades de manera espon-
tània i descobrir. 

La tecnologia CEEDs s’utilitza ja 
al memorial Bergen-Belsen, un an-
tic camp de concentració de l’Ale-
manya nazi on van morir més de 
70.000 persones. S’han interessat 
per l’aplicació museus, comerços i 
arqueòlegs que estan treballant a 
Grècia i que, amb aquesta tecnolo-
gia, volen visualitzar on s’han trobat 
diferents estris de terrissa i pregun-
tar al sistema on es van fer aques-
tes eines. Confien que, amb aquesta 
eina, podran descobrir informació 
interessant. “L’ésser humà té una 
gran capacitat innata per detectar 
patrons”, rebla Betella.e

Cinc regles bàsiques  
per dominar el ‘big data’

es fa correctament, hi ha el risc que 
dediquem molts esforços tecnolò-
gics i humans en la detecció, provi-
sió i anàlisi de dades i que després el 
valor que se n’obté no recompensi. 

Cal comptar amb equips multi-
disciplinaris. Per Ortoll, mentre que 
la captura de dades està bastant ma-
dura, la seva anàlisi és ara mateix la 
baula més feble de la cadena. “La fa-
cilitat d’accés no implica facilitat 
d’anàlisi”, assenyala. Al marge del 
processament informàtic i estadís-
tic, calen persones amb visió de ne-
goci i que sàpiguen comunicar. 

4. Contextualitzar 
“Si les dades es volen utilitzar per 
prendre determinades decisions, el 
context és fonamental”, explica Or-
toll, que lamenta que sovint falta 
l’operació que doni sentit a les da-
des. A més de contextualitzar, l’ex-
perta defensa buscar una visualitza-
ció atractiva que, explica, “tregui 
fredor a la part més tècnica de les 
dades”. “De vegades una infografia 
t’ajuda molt més a veure la corela-
ció i captar el missatge que t’estan 
donant”, conclou. Ortoll també 
aposta per fer més “formació a ni-
vell d’usuari” perquè tothom pugui 
aprendre a utilitzar eines de visua-
lització, unes aplicacions que per la 
professora de la UOC encara s’han 
de millorar perquè “siguin més uti-
litzables per al gran públic”. 

5. Algunes eines útils 
Les plataformes que permeten als 
usuaris fer i compartir de manera 
fàcil les seves pròpies infografies vi-
uen un moment d’efervescència. 
Una de les eines és Infogr.am, pot-
ser de les més intuïtives. Mitjans de 
comunicació, centres educatius i 
particulars han creat els més de 
2.700.000 infogràfics elaborats 
amb aquesta plataforma. Many 
Eyes és una altra eina que permet 
convertir un full de càlcul en peces 
visuals com ara gràfics circulars, di-
agrames de barres, núvols d’etique-
tes o els anomenats diagrames d’ar-
bres (un quadrat gran que inclou di-
ferents quadrats petits de colors i en 
què la mida de cada quadrat varia 
segons la proporció que represen-
ta). Tableau també és una alternati-
va que, amb versió gratuïta i de pa-
gament, permet fer visualitzacions 
similars, mentre que CartoDB ofe-
reix visualitzar dades en diferents 
tipus de mapes.e

Tenir en compte el context és molt 
important a l’hora d’aprofitar les dades

Per a molts experts en la 
matèria, el fenomen del 
big data –o dades massi-
ves– és fruit de la inter-
secció de tres V, volum, 

varietat i velocitat, milions de dades 
heterogènies circulant en qüestió 
de segons. La professora de gestió 
de la informació de la UOC Eva Or-
toll remarca que s’hi han d’afegir 
dues V més, veracitat i valor, perquè 
cal que les dades siguin fiables i 
útils. Ortoll desgrana a l’ARA alguns 
consells perquè no ens sobrepassin 

i es gestionin bé en les empreses 
i altres entorns. Davant 

d’aquest fenomen, sor-
geixen eines de visua-

lització que intenten 
presentar les dades 

d’una manera més 
intel·ligible. 

1. Mantenir 
la calma  
Com apunta Ne-
elie Kroes, no 
ens hem d’ataba-

lar. Ortoll reco-
neix que “tenim 

molt més soroll 
que no pas senyals 

que ens ajudin a pren-
dre decisions”. Malgrat 

tot, el que cal en primer 
lloc és mantenir el cap fred. 

2. Triar bé les dades  
Ortoll lamenta la tendència a “aglu-
tinar-ho tot sense cap ordre”. La 
professora de gestió de la informa-
ció de la UOC afirma que sovint re-
copilem dades només perquè “són 
accessibles” i assenyala que s’han de 
saber quin tipus de dades es volen 
tractar i són fiables.  

3. Planificar les eines 
Cal preveure quins canals i quines 
eines poden ajudar a recollir i inter-
connectar millor la informació. La 
professora de gestió de la informa-
ció defensa que, perquè les dades 
aportin valor, “abans hi ha d’haver 
una planificació: saber per què vo-
lem les dades, amb quines eines les 
recollirem i les metodologies que fa-
rem servir per analitzar-les”. Sen-
se planificació, no hi ha valor. Afe-
geix que si aquesta etapa prèvia no 
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Processos  
Per passar de 
les dades al 
coneixement 
cal posar  
la persona  
al centre
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