INICIATIVA BARCELONA OPEN DATA
FORMACIÓ PEL REPTE VALLS OPEN DATA
Introducció a l'Open Data
1.1.1 Conceptes de l'entorn tecnologies Data
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Big data
Big data, macrodades, dades masives, intel·ligencia de dades o
dades ●a gran escala es un concepte que fa referència a un
conjunt de dades tan grans que aplicacions informàtiques
tradicionals de procesament de dades no son suﬁcients per
tractar amb elles i els procediments utilitzats per trobar patrons
repetitius dins d’aquestes dades.
5V→ Volum / Varietat / Velocitat / Variabilitat / Veracitat
https://es.wikipedia.org/wiki/Big_data
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Business Intelligence
Es denomina intel·ligència empresarial, intel·ligència de negocis o BI
(del anglès Bussiness Intelligence), al conjunt d’estratègies,
aplicacions, dades, productes, tecnologies i arquitectura tècnica, els
quals estan enfocats a l’administració i creació de coneixement
sobre el medi, a través de l’anàlisi de les dades existents en una
organització o empresa.
Business Intelligence com la part de la gestió empresarial
encarregada de la recollida, processament y presentació
d’informació rellevant que faciliti la presa de decisions.
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_empresarial
Diferencia amb Big data
https://www.arimetrics.com/blog/diferencias-business-intelligence-big-data
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_de_datos
https://www.arimetrics.com/blog/diferencias-business-intelligence-big-data
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Machine Learning
L’aprenentatge automàtic o aprenentatge de màquines (del
anglès, "Machine Learning") es el subcamp de les ciències de
la computació i una branca de la intel·ligència artiﬁcial
l'objectiu del qual és desenvolupar tècniques que permetin als
ordinadors aprendre. Més concretament, es tracta de crear
programes capaços de generalitzar comportaments a partir
d'una informació subministrada en forma d'exemples. És,
doncs, un procés d'inducció del coneixement.

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico
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Smart city
Una ciutat es pot deﬁnir com a "intel·ligent" o com a
"intel·ligentment eﬁcient", quan la inversió social, el capital
humà, les comunicacions i les infraestructures, conviuen de
forma harmònica amb el desenvolupament econòmic
sostenible, recolzant-se en l'ús i la modernització de noves
tecnologies.

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ciudad_inteligente
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Open Data
Les dades i continguts oberts poden ser utilitzades,
modiﬁcades i compartides lliurement per qualsevol persona
per a qualsevol propòsit, de forma automatitzada.

http://opendefinition.org/

Activitat

Quin tipus projecte Data son?
Cerca informació sobre aquests projectes:
● Eixos.cat
● Projecte "llum intel·ligent" Amsterdam
○ https://www.lightinus.com
○ https://www.youtube.com/watch?v=BAfWyyQ96uw
● Treball de Jordi Gilabert (empresa: Konodrac)
● BVA: Datos al servicio de todos Exemples reals de l’ús del Big Data
Realitzar una ﬁtxa de cada projecte amb:
● Nom
● Descripció curta (500-1000 caràcters)
● link.
● Classiﬁca /categoritza quin és el tipus de tecnologia DATA principal del
projecte: Open Data /Big Data/BI/ Machine Learning, Smart City.
(Permet incloure secundaris)

EXERCICI INDIVIDUAL. 45 mins

Activitat. Posada en comú

Quin tipus projecte Data son?
Nombre

Eixos.cat

Concepto
DATA
principal

URL

Descripción Corta

http://eixos.cat/

Observatori econòmic digital que ofereix informació sobre comerç i ocupació
de locals comercials. Combinem dades provinents del treball de camp,
Open Data
recollides amb mitjans propis periòdicament, amb dades obertes provinents de
les administracions públiques i altres entitats privades.

https://www.bbva.
BVA: Datos al
com/es/ejemplos-r
servicio de todos eales-uso-big-data
/

Eina d'intel·ligència competitiva i ajuda les empreses a entendre millor les
tecnologies i els mercats emergents; l'estructuració de dades i la seva
visualització, i posa en valor un tipus de dada amb un component social molt
important que pot fer avançar la ciència de manera més ràpida.

Big Data

https://amsterdam
Consisteix en un enllumenat públic que permet ajustar la il·luminació en funció
smartcity.com/pro
Llum Amsterdam
de la situació o necessitat del lloc on es despleguen. Les autoritats poden
Smart city
ducts/smart-solaradaptar-lo a les necessitats del moment
street-lights
Treball de Jordi
Gilabert
(empresa:
Konodrac)

Konodrac és una enginyeria de programari centrada en solucions
https://www.konod tecnologiques de Big Data, HbbTV i analítica predictiva. Plataforma basada en Machine
rac.com/es/ /
tecnologia pròpia (Konograma) per a intel·ligència negoci i predicció a
Learning
Televisions.

Moltes gràcies!

@sgilcastro

