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Introducció

Els darrers anys hi ha hagut un increment sense precedents en la informatit-

zació de les organitzacions i la distribució de potència informàtica en tot àm-

bit d’activitat.

Exemple de l’abast de l’increment en la potència informàtica

Les dades generades per una sola de les darreres missions de la NASA equivalen en nom-
bre de bytes a cent vegades les de totes les missions de la NASA fins al moment..., i aques-
tes dades s’han d’analitzar. En concret, el sistema de satèl·lits Earth Orbiting System
(EOS) de la NASA generarà 50 gigabytes de dades cada dia (Way, 1991).

Al mateix temps, s’ha reconegut com a important per a l’avantatge competitiu

de les organitzacions la seva capacitat de gestionar i crear coneixement basant-

se en la informació generada dins l’organització i captada del seu entorn. Es

disposa de més i més dades respecte del mateix funcionament de cada empresa,

sobre les transaccions amb els seus clients i proveïdors i les estadístiques sobre

altres fenòmens d’interès (per exemple, les bases de dades fisicogeogràfiques so-

bre condicions climàtiques, sequeres, etc., obtingudes per satèl·lit, són interes-

sants per a qui negocia amb productes agrícoles); quant a aquest punt consulteu

Fayyad, 1996.

La base de dades de la Mobil Oil

La Mobil Oil ha recollit i continua recollint dades en una gegantina base de dades sobre
exploració de petroli a fi i efecte de detectar llocs d’extracció nous, millorar l’eficiència
dels mètodes, etc. El volum d’aquesta base de dades es calcula entorn dels 100 terabytes
en l’actualitat i continua creixent (Brachman, 1996).

Les grans empreses de distribució comercial, en particular les companyies que

operen en grans superfícies comercials, estan interessades a conèixer i antici-

par l’evolució de les vendes i pautes de comportament dels seus clients, les seves

diferències regionals, etc., per a poder anticipar-ne les necessitats, programar

ofertes i planificar les compres (Anand, 1998; Berry, 1997). Utilitzen una gran

quantitat de dades procedents dels moviments de materials, i també de l’anà-

lisi de cadascuna de les compres de cadascun dels clients (i n’analitzen les dades

recollides a les caixes o terminals de punt de venda). Processos semblants de re-

collida de dades serveixen per a dur a terme la gestió financera (Barr, 1994) o

prendre decisions respecte a la concessió de privilegis per als clients (targetes

de crèdit, per exemple; consulteu Carter, 1987).

Aquesta manera de reconèixer el valor que poden tenir les dades s’estén també

a altres àmbits. Els grans sistemes hospitalaris recullen i analitzen, per exem-

ple, dades a fi i efecte de minimitzar els costos deguts a la prolongació inne-

cessària de l’estada dels pacients. O bé localitzen problemes en el tractament,

o relacions entre complicacions postoperatòries i un tipus d’intervencions de-

terminat.

Mineria de dades 
en la gestió d’empreses

Cadenes com Wal-Mart (USA), 
Sanbury’s (Gran Bretanya) 
o Carrefour (França) gestionen 
entorn dels 20 milions 
de transaccions al dia, 
que s’emmagatzem 
i s’analitzen (Babcock, 1994).
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Aquest mateix enfocament s’utilitza per a establir els patrons d’accés dels visi-

tants de diversos webs (Viveros, 1997; Sangüesa, 1997), conèixer quins temes

els interessen i oferir-los recomanacions. Exemples senzills d’aquesta mena de

funcionament es poden trobar en diversos negocis virtuals, com la llibreria

Amazon. Amb l’augment del comerç electrònic, disposar de dades respecte als

patrons de conducta dels clients virtuals és cada cop més important (Business

Week, 1999), més encara si considerem, per exemple, la facilitat aparent amb

què es poden observar les pautes de navegació a partir de l’anàlisi dels fitxers

d’accés i enregistrament de dades (fitxers de log).

Mineria de dades a la NBA

A títol d’anècdota, però de manera reveladora, els entrenadors de la lliga professional de
bàsquet americana utilitzen un producte de mineria de dades, InfoScout (IBM), per a ana-
litzar tots els partits d’una temporada i poder decidir en un moment donat quina confi-
guració de jugadors els pot donar avantatge en una situació de joc concreta. Els resultats
asseguren de dos a quatre punts més per partit, la qual cosa, en una lliga com aquesta,
pot tenir tota mena de conseqüències.

Hi ha, doncs, una estesa lògica d’apreciació del valor que les dades poden te-

nir. Consegüentment, s’han generat noves necessitats a les empreses, que es

reflecteixen en la creació de nous perfils professionals corresponents a les tas-

ques de mineria de dades. I aquesta tendència continua i s’amplia. La raciona-

litat que actua darrere aquest procés és perfectament aplicable a àmbits més

modestos. De fet, les petites empreses que adopten aquesta manera de consi-

derar els conjunts de dades, potser no tan grans com els apuntats anterior-

ment, adquireixen ràpidament un nova manera de veure i organitzar els seus

propis processos de treball i negoci i de millorar-los.

És important adonar-se del fet que tota aquesta acumulació i processament de

dades està dirigida a obtenir coneixements d’importància estratègica o tàctica

per a les diverses organitzacions (Anand, 1998). Si una gran superfície, per

exemple, coneix millor les pautes de compres de temporada i geogràfiques

dels seus clients, pot millorar el servei i els beneficis. Sense aprofitar el conei-

xement que està amagat sota un munt de dades no ho podria aconseguir. Tro-

bar aquest “coneixement ocult” o no fer-ho té repercussions econòmiques i

organitzatives importants. Aplicar-lo o no pot marcar diferències definitives

respecte a la competència i representar guanys o pèrdues milionaris. Per això,

aquest descobriment s’assimila a la tasca de la mineria, que ha d’enretirar to-

nes de runa (les dades) per a trobar el mineral (el coneixement).

La paradoxa rau en el fet que tot i que hi ha més capacitat de generar i tractar

de manera automàtica i rutinària les dades –és a dir, d’estar en condicions

òptimes per a obtenir bones anàlisis–, el volum mateix de les dades en difi-

culta el tractament ràpid i eficient per a la presa de decisions. Per aquest mo-

tiu, és molt important el desenvolupament de noves eines que accelerin el

procés d’anàlisi i que l’adaptin tan dinàmicament com sigui possible a les ne-

cessitats canviants dels qui han de prendre decisions: un repte fenomenal

per a tots els qui treballen en estadística, algorísmica, intel·ligència artificial,

aprenentatge automàtic, bases de dades i sistemes d’informació. 
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Per a assolir un bon nivell de coneixements en aquesta nova activitat de mi-

neria de dades, cal ser capaç de combinar conceptes i mètodes procedents de

disciplines diferents. Per exemple:

• De les bases de dades (que es dediquen a millorar la captació, l’organització

i la consulta de dades, però no s’havien proposat de bon principi la dispo-

sició correcta per a l’extracció del coneixement).

• De l’estadística, que té una tradició provada en l’extracció de models a par-

tir de dades, però que no s’havia plantejat la problemàtica d’extreure’n a

partir de bases de dades amb una organització complicada, d’interactuar

contínuament amb l’usuari o d’extreure models més simbòlics que no pas

numèrics.

• De l’aprenentatge automàtic, una subdisciplina de la intel·ligència artifici-

al que s’havia encarregat d’extreure coneixement d’observacions i exem-

ples, però que havia simplificat les fonts de dades, obviant les oportunitats

d’aprenentatge implícites en les complexitats pròpies de les bases de dades

reals.

Aquest curs prova de donar a conèixer les diferents aplicacions de mineria

de dades, els mètodes que es poden utilitzar en cada cas i, sobretot, desen-

volupar una actitud, que podríem anomenar de disposició d’alerta o amatent,

per a detectar quan cal endegar un projecte de mineria de dades i com s’ha

d’organitzar. 

És crucial adonar-se que la mineria de dades és més una metodologia i un pro-

cés continus que no pas una tècnica o un conjunt de tècniques. Per tant, és

molt important reforçar aquesta actitud a força d’esprémer el cas pràctic que

actua com a fil conductor al llarg dels diversos mòduls i els altres casos d’estudi

que es presenten al curs de manera que es pugui interioritzar el procés adequa-

dament.

En conjunt, la mineria de dades és una empresa interessant que permet

d’aprendre moltes coses de camps diferents i integrar-les sota una ma-

teixa perspectiva al servei d’objectius pràctics concrets.
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Objectius

Amb els materials didàctics associats a aquest curs l’estudiant assolirà els ob-

jectius següents:

1. La comprensió del procés de mineria de dades.

2. El reforç del procés per a la pràctica amb casos “reals”.

3. El coneixement de cadascuna de les tècniques que serveixen a l’objectiu fi-

nal dels diversos projectes de mineria de dades possibles.

4. El coneixement de dues fases normalment menyspreades en assignatures

d’aquesta mena com són la de preparació de les dades i l’avaluació dels mo-

dels finals obtinguts.
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