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Aquesta exposició vol presentar breument el ventall d'eine:::: disponibles, la 
terminologia utilitzada i, en general, el marc metodologic de I'estadística 
exploratoria i de I'analisi de dades, el paradigma de la disciplina. 

En el decurs deis darrers anys, la disciplina no ha esta! pas capgirada, pero de 
tota manera sí que cal una actualització permanent. 

S'han forjat i provat algunes eines gairebé només esbossades, han aparegut 
nous dominis d'aplicació. Cal precisar la relació amb els competidors i 
dinamics ve"ins (intel'ligencia artificial , xarxes neurals, Data Mining). La 
perspectiva que presento deis metodes d'analisi de dades emana evidentment 
d'un punt de vista particular; altres punts de vista poden ser igualment valids. 

Resum historie 

Nascuda amb el segle XX, principalment a conseqüencia deis treballs deis 
demografs i biometres Galton i Pearson, i després Fisher, la ciencia estadística 
ha manipulat xifres durant mig segle sense disposar d'autentiques eines de 
calcul: els aparells que trobem ara en tots els despatxos i dins moltes lIars 
satisfarien les aspiracions més insensates deis estadístics del anys seixanta. 

"És impensable utilitzar els metodes concebuts abans de I'aparició de 
I'ordinador, s'ha de reescriure completament I'estadística", escrivia Jean-Paul 
Benzécri el 1965 en el seu curs sobre l'Analisi de dades i el reconeixement de 
formes a la Sorbona. 

Aquest autor, que ha marcat profundament el desenvolupament de la recerca 
en estadística a Fran9a al lIarg deis darrers anys, preconitza lIavors, de forma 
un xic provocadora per a una disciplina on la noció de model té un paper 
central, que "el model ha de seguir les dades i no a la inversa". 

Paral·lelament, als Estats Units, John Tuckey, el fundador de I'EDA 
(Exploratory Data Analysis), pren una actitud for9a similar. Aquest dos pioners 
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varen quedar-se Iluny, pero, de convencer rapidament la comunitat 
d'estadístics. La ciencia estadística és una institució amb les seves tradicions i 
les seves inercies. 

El període recent ha conegut tanmateix canvis notoris, que podem agrupar en 
les quatre rúbriques principals: 

• Millora de les eines existents 
• Noves eines 
• Nous productes 
• Nous camps d'aplicació 

situant I'analisi de dades respecte a aquests canvis i innovacions. 

Abans de seguir, precisem alguns punts de terminologia que sovint són motiu 
de confusió. 

Algunes nocions útils 

Analisi de dades i data analysis 

En general, I'expressió "analisi de dad es" (AD) té el sentit, dins la literatura 
francofona, de I"'analisi descriptiva de dades multidimensionals", mentre que 
I'expressió "data analysis" té un sentit molt més general d'estadística aplicada 
(amb una connotació d'aproximació pragmatica i informatitzada). L'equivalent 
anglosaxó de I'AD seria més aviat "multivariate data analysis" . 

Analisi factorial ¡factor analysis 

Les tecniques d'analisi factorial comprenen dins la literatura francesa deis vint 
darrers anys totes les tecniques de representació que utilitzen "eixos 
principals": analisi en components principals, correspondencies simples i 
múltiples, I'anomenat analisi factorial classic o deis psicolegs ... , mentre que 
I'expressió corresponent en angles (factor analysis) designa estrictament 
aquesta darrera tecnica: analisi en factors comuns específics de Spearman, 
Thurstone, etc., utilitzat principalment pels psicólegs i els psicometristes. 

Descriptiva i inferencial 

L'estadística descriptiva ajuda a assimilar la informació numerica a través de 
representacions suggestives d'aquesta informació, sovint en forma grafica. 
Més generalment, una aproximació descriptiva considera les dad es recollides 
com el seu únic univers, sense preocupar-se de generalitzar els resultats a una 
població general. 

L'aproximació inferencial cercara de forma més ambiciosa donar una volada 
més general als resultats, tot tractant d'establir un ambit de validesa en una 
població més general , o dins un marc de models més general. 
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Exploratória i confirmatória 

Exploratória és en cert sentit la forma moderna de designar descriptiva: es 
tractaria de la "descriptiva assistida per ordinador" , més interactiva. No es 
tracta només de presentar, sinó eventualment d'esbrinar, de descobrir. En 
aquest sentit, el descriptiu multidimensional és exploratori . En aquest cas, es 
tracta ben bé d'instruments d'observació i de recerca, i no només d'instruments 
de simplificació i esquematització. L'aproximació confirmatória es refereix 
evidentment als models preestablerts, els quals tracta de confirmar o refutar. 

Aquestes dicotomies quasi sinónimes entre descriptiu i inferencial d'una part i 
entre confirmatori i exploratori de I'altra, no permeten classificar de forma 
satisfactória totes les situacions possibles. De vegades I'exploratoria cerca 
elements de confirmació d'hipótesis massa general s o complexes per donar 
Iloc a una formalització del model. Sovint també, la confirmatoria no fa més que 
explorar, tot utilitzant models que reposen sobre hipótesis de comoditat que el 
mate ix estadístic no considera gens realistes . 

Classificació i classificar 

Operar una classificació sobre uns elements (objectes, observacions, 
variables ... ) significa reagrupar-los a partir de mesures de similaritat, utilitzant 
sobretot algorismes de calcul ; es tracta per tant de descobrir-ne les classes. 
Classificar objectes és afectar els objectes a classes preexistents. Classificar 
és doncs més aviat sinónim d'afecta"ió o assignació, almenys en les 
convencions usuals de I'analisi de dades. L'analisi discriminant és una tecnica 
per classificar. La classificació jerarquica, el metode deis núvols dinamics són 
tecniques de classificació. Atenció! "Classification" en angles s'utilitza sovint en 
el sentit d'assignació i no de classemenfT• 

Hipótesis generals i hipótesis técniques 

Aquesta distinció permetra aclarir una tendencia fonamental en I'evolució deis 
metodes estadístics. Les hipótesis generals són hipótesis d'ordre científic que 
regeixen I'estudi d'un fenomen, i que precedeixen la fase d'observació o 
experimentació estadística. Sense hipotesis general s, no hi hauria dades 
estadístiques. 

Les hipótesis tecniques concerneixen I'aplicació practica deis metodes 
estadístics. Fan referencia principalment a I'especificació deis models i de les 
distribucions estadístiques implicades en aquests models. Algunes hipótesis 
tecniques no tenen cap relació amb les hipótesis generals; tot al contrari, són 
exigencia del model utilitzat (exemple: els residus són independents 
segueixen un lIei normal de la qual la matriu de variancies i covariancies s'ha 
d'especificar, en el cas de la regressió lineal múltiple). Les conclusions 
relatives a les hipotesis generals estan com a mínim hipotecades per la 
validesa de les hipotesis tecniques. 

NT Aquest matisos lingüístics apareixen pel fet que ni en catala ni en castella no hi ha cap 
diferencia entre les mots francesos ' classificalion" i ·classemenln• No cal dir que en I'ús corrent 
del mot classificació es poden designar ambdues accepcions de reagrupament i afectació. 
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Una tendencia general de I'estadística és IIiurar-se en la mesura del possible 
de les hipótesis tecniques, de les quals I'únic avantatge sovint és permetre una 
formalització clara o facilitar els calculs. Aquesta tendencia treura profit de la 
disponibilitat de nous mitjans de calcul. 

Millora d'eines existents 

Millors grafics 

La informatica, i sobretot la microinformatica, han fet completament familiars 
totes les eines grafiques de I'estadística descriptiva elemental: diagrames de 
barres, "camemberts", grafics de series cronológiques, grafics en tres 
dimensions ... Antigament eren fruit d'un treball laboriós i costó s d'assistents 
tecnics; ara, aquestes representacions són immediatament accessibles en 
practicament tots els paquets integrats. Les tecniques més recents (analisi de 
dades, classificació) treuen profit de les interfícies grafiques per representar 
les tipologies i els arbres de classificació que generalitzen I'estadística 
descriptiva usual al cas de nombroses variables. 

Sobreestudi de taules estadístiques 

Classicament, per saber si una certa quantitat, de la qual la distribució és 
coneguda, no depassa els límits que li assignen certes hipótesis, es consultava 
la taula que donava els valors perque aquesta quantitat no depassés el límit 
més d'un 10%, un 5% o un 1 % deis casos. L'elecció deis IIindars venia 
imposada per la necessitat de limitar el volum de les taules. A partir del 
moment en que la quantitat que s'ha de provar es calcula amb I'ordinador, no 
és gaire més complicat afegir al programa un procediment de calcul de la 
probabilitat de depassar el valor calcula!. Així, enlloc de concloure després 
d'una consulta manual de les taules que, per exemple, x = 12.687 té menys de 
10 possibilitats sobre 100 peró més de 5 sobre 100 de ser depassat sota la 
hipótesi d'independencia ... es podra IIegir simplement sobre la pantalla o en el 
IIistat que aquest valor calculat té 7,3 possibilitats sobre 100 de ser depassat. 
Es guanya en confort, peró també en prestacions, ja que ara es podran 
comparar, gracies a les probabilitats de depassament (nivell de significació), 
estadístics diferents.. . , com ara els lIigats a proves fisherianes, que 
s'esmenten al pan3graf següen!. 

Emfasi en la robustesa, el no parametric 

L'aplicació de la major part de procediments inferencials classics és 
hipotecada per la pertinenya de les hipótesis tecniques, i per I'eventual 
sensibilitat deis resultats a la no-verificació d'aquestes hipótesis. Un deis 
principals obstacles per utilitzar els estimadors robustos, és a dir, poc 
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sensibles a la presencia de punts aberrants (respecte de les distribucions 
estudiades), era la dificultat deis calculs a I'hora d'aplicar-Ios. La major part de 
les panóplies existents s'han enriquit, doncs, amb procediments més robustos 
des de I'aparició de mitjans de calcul més potents (citem per exemple les 
tecniques de regressió robusta). Per raons analogues, les tecniques no 
parametriques en alliberar-se de les hipótesis més dures han conegut un 

augment d'interes, com ha esta! el cas de les tecniques no parametriques de 
discriminació. 

Els metodes exactes 

Les proves "fisherianes", o proves de permutacions, coneixen igualment una 
renovació importan!: les hipótesis estadístiques es proven per permutacions 
aleatóries del conjunt finit d'observacions realment disponibles: hi haura doncs 
coincidencia entre les distribucions marginals teóriques i les observades. 
Només I'obstacle del calcul podia marginar les tecniques fundades sobre 
hipótesis que casen tan estretament amb la real ita!. Peró els habits (i també el 
cost de formació, el domini practic deis metodes) deis estadístics són tals que 
no es pot esperar una substitució rapida de les eines emprades. Els treballs de 
C. Mehta i els seus collaboradors (1991) han permes d'implementar aquests 
metodes sobre ordinador (programa StatXact). Sobrepassar I'infinit combinatori 
requereix treballs algorísmics forya delicats, IIevat del cas deis 
supercomputadors actuals. 

Grandaria i complexitat deIs problemes 

No és estrany avui tractar taules corresponents a milers d'observacions, i 
centenars de variables. Naturalment, les dades més voluminoses i més 
complexes s'han pogut abordar amb I'ajuda d'eines preexistents, poc 
utilitzades a causa de la restricció de calcul. Peró rapidament I'adagi "és la 
grandaria que fa el fenomen" s'ha verificat. El canvi d'escala de les dades ha 
conduH a modificar les mateixes eines, i a imaginar-ne de noves en el marc de 
noves aproximacions. 

Noves eines: tecniques descriptives multidimensionals 

El desenvolupament d'aquestes tecniques, que inclouen la classificació, 
procedeix de I'efecte combinat de diversos factors ja citats: la possibilitat de 
tractar taules de dades complexes i de grandaries importants, I'augment de 
I'interes suscitat per aquestes taules, la possibilitat d'efectuar operacions 
algorísmiques complexes (com la diagonalització de matrius, per exemple), la 
insatisfacció respecte deis peatges imposats pels models, el desig d'alliberar
se de les hipótesis tecniques més irrealistes. 

Esquematicament, aquestes tecniques comprenen dues famílies principals de 
metodes: els metodes que apel·len a I'algebra lineal, designats a Franc;:a amb 
el nom de metodes factorials, i les tecniques de classificació automatica 
(cluster analysis) . 

Les tecniques factorials 

Sempre és possible calcular distancies entre les files i les columnes d'una 
matriu rectangular de valors numerics. Per contra, no és possible visualitzar 
aquestes distancies de forma immediata: es fa necessari procedir a les 

4 5 



transformacions o aproximacions per obtenir una representació plana. Vet aquí 
una de les tasques encarregades a I'analisi factorial en sentit ampli : operar una 
reducció de dimensió de certes representacions "multidimensionals". 

Totes les tecniques factorial s reposen sobre una propietat matematica de les 
matrius rectangulars: la descomposició en valors singulars (Eckart i Young). 
Resumim-Ia: sota condicions prou generals, una matriu rectangular pot ser 
escrita de forma única com una "suma óptima" de matrius de rang 1 (productes 
d'una matriu columna per una matriu fila) . 

Que vol dir "suma óptima"? Que la primera matriu de rang 1 constitueix la 
millor aproximació de rang 1 de la matriu inicial (en el sentit deis mínims 
quadrats), que les dues primeres constitueixen la millor aproximació de rang 2, 
etc. 

Aquesta propietat que afecta la mateixa matriu de dades, i no només la matriu 
de correlacions o una matriu de distancies construIda a partir de les dades, té 
de remarcable que implica de manera similar les files i les columnes de la 
taula, i per tant, en general, els individus (files) i les variables (columnes). 

I és aquest un deis trets característics de I'esperit amb que s'utilitzen els 
metodes d'analisi de dades a Franya, resumit en la "boutade" de R. Gibrat: 
"Benzécri , ha retornat els individus a I'estadística ... ". Individus i observacions 
no tornaran a ser només simples intermediaris de calcul "subsumits" per 
calcular mitjanes o correlacions: la confrontació deis espais d'individus i 
variables enriquira les interpretacions. 

L'analisi en components principals, concebut per primer cop per Karl Pearson 
el 1901, integrat a I'estadística matematica per Harold Hotelling el 1933, no 
sera realment utilitzat fins una vintena d'anys més tard o S'aplica a taules de 
tipus "variables per individus", on les columnes representen les variables de 
valors numerics, i les files, els individus, les observacions, els objectes, etc. 
Les proximitats entre variables s'interpreten en termes de correlacions, les 
proximitats entre individus s'interpreten en termes de similituds globals deis 
valors centrats i reduHs corresponents. 

L'analisi en components principals pot donar lIoc a nombroses variants: es pot 
aplicar als rangs (diagonalització de la matriu de correlació deis rangs de 
Spearman), es pot aplicar després d'eliminar I'efecte de certes variables 
(analisi local o parcial). Pot donar Iloc a la projecció de variables 
suplementaries (numeriques o nominals) sobre els plans factorials: així, sobre 
una tipologia de 1000 peces defectuoses (cadascuna descrita per 12 variables 
numeriques) s'hi poden fer apareixer les dates de fabricació, el context de la 
fabricació (hidrometria , temperatura ... ), les característiques deis agents 
involucrats, etc. Les aplicacions industrials d'aquesta tecnica creixen prou 
ri3pidament. 

L'am'llisi de correspondencies, presentat amb aquest nom i de manera 
sistematica per J.P. Benzécri , té un cert nombre de precursors, entre els quals 
cal esmentar R. Fisher, L. Guttman i C. Hayashi. S'aplica a taules de 

contingencia o a certes matrius binaries (formades per Os i 1 s) : proporciona 
representacions de les associacions entre files i columnes de les matrius 
fonamentades en una distancia entre perfils (perfil = vector de freqüencies 
condicionades) designada sota el nom de distancia de Khi-2. 

L'analisi de correspondencies múltiples és una variant del metode precedent 
més particularment adaptat a grans matrius de variables nominals, freqüents 
en les enqaestes socioeconómiques o mediques. El tema del tractament 
d'enquestes el reprendrem al darrer apartat: Nous camps d'aplicació. 

L'analisi discriminant és una tecnica que permet afectar a les classes (que 
tenen una significació precisa) els individus descrits per nombroses variables, 
coneixent les afectacions (en les mateixes classes) d'altres individus, descrits 
anteriorment per les mateixes variables (Celeux, 1990; Goldstein et Dillon, 
1978; Hand, 1981; McLachlan, 1992). Aquests "altres individus" constitueixen 
una mostra anomenada mostra d'aprenentatge (Iearning o training sample). 
L'analisi discriminant és una de les tecniques d'analisi multidimensional més 
utilitzades a la practica (credít-scoring, diagnóstic automatic, control de 
qualitat, reconeixement de caracters, de formes ... ). La regularització en analisi 
discriminant (Friedman, 1989), que ha esdevingut possible gracies a les 
actuals possibilitats de calcul, permet tractar problemes "mal condicionats" 
(menys individus que variables) o "pobrament posats" (nombre d'individus 
lIeugerament superior al nombre de variables). 

Les projeccions revelatrius (projection pursuit) generalitzen els metodes 
factorials i hi introdueixen criteris més generals que simples qualitats 
d'ajustament en el sentit deis mínims quadrats (cf. Friedman, 1987; Caussinus, 
1992). En lIoc de cercar el millor pla d'aproximació en el sentit de la variancia 
explicada, es pot intentar fer apareixer les classes ben determinades, 
respectar una estructura de contigüitat. El sistema de treball deis factorialistes 
classics (essencialment en psicometria) quan busquen I'aparició d'estructures 
simples mitjanyant rotacions i eixos oblics és, de fet, prou propera; els criteris 
utilitzats, com ara "varimax", "quartimax", etc., són en certa manera criteris de 
projeccions revelatrius. 

Tractament de variables qualitatives. L'estudi estadístic de variables 
qualitatives és per naturalesa més complex que el de variables numeriques 
continues, el qual recolza generalment en la lIei normal i sobre els formalismes 
simples que se'n deriven (maxima versemblanya i mínims quadrats, per 
exemple). 

No és sorprenent, doncs, que les possibilitats de calcul hagin permes grans 
avenyos en aquest camp: analisis de correspondencies simple i múltiples en el 
cas descriptiu, models log-lineals, models logístics en el cas inferencial (cf. per 
exemple Agresti , 1990; Chistensen, 1990). 

J 
Xarxes neuronals 

Les tecniques neuronals o connexionistes tenen una amplia intersecció amb 
els metodes d'analisi de dades classics, intersecció poc visible a primer cop 
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d'ull a causa d'una terminologia i un marc conceptual clarament específics. Es 
podran consultar sobre aquest punt els articles o obres fonamentals següents: 
Amari, 1990; Bourret et al., 1991; Hertz, 1991; Gallinari, 1988. Inspirats 
originalment pels models de funcionament del cervell, els metodes 
connexionistes poden ser considerats com metodes d'ané3lisi de dad es no 
lineals, els quals contenen els metodes lineals com a cas particular. L'analisi 
en components principal s, la regressió, els metodes de classificació del tipus 
"k-means" o núvols dinamics, I'analisi discriminant lineal són metodes 
neuronals. 

Igual que passa de vegades amb alguns tipus de sistemes experts, sovint la 
xarxa de neurones no és més que I'embalatge (seductor) d'un metode més 
classic. L'article recent de Ripley 1993, que fa una comparació de les dues 
famílies de metodes, conclou I'avantatge deis metodes estadístics més 
tradicionals, sobre la base de I'arsenal de tecniques de validació que en 
proporciona una utilització més lúcida i prudent. 

Nombrosos treballs publicats sota I'etiqueta connexionista han estat de fet 
redescobriments, molts cops laboriosos i incomplets, de resultats establerts en 
estadística. (Pensem en particular en els algorismes de lectura directa, que 
contenen com a cas particular els metodes de diagonalització per aproximació 
estocastica.) És veritat que la literatura estadística és espessa i abundant i que 
els estadístics alhora poden ser acusats de no haver sabut vendre els seus 
"productes" . 

Noves eines: metodes algorísmics, classificació automatica 

Per resoldre una equació de segon grau se sap que és molt més facil aplicar 
(perque existeixen) les fórmules que donen les arrels, que aplicar un algorisme 
iteratiu (com el metode de Newton). que pot aplicar-se a una equació de 
qualsevol grau. Aquesta facilitat (d'aplicació, pero també de conceptualització) 
deis metodes analítics ha tingut naturalment, com a efecte, la sobreponderació 
de la seva importancia estadística: per aplicar un metode conegut i facil 
d'aplicar és temptador d'introduir les hipotesis tecniques, que, com s'ha vist, 
poden ser poc sostenibles. 

L'efecte immediat d'aixecar I'obstacle del calcul ha estat la difusió de I'ús de 
tecniques de tipus algorísmic, en el primer nivell de les quals hi ha les 
tecniques de classificació automatica. 

Altres tecniques, com les tecniques de selecció pas a pas, les tecniques 
d'estimació pel metode de la maxima versemblan9a, de programació dinamica, 
tenen utilitzacions cada cop més freqüents. 

La classificació 

Aquesta aproximació consisteix afer agrupaments, tan poc arbitraris com sigui 
possible, d'elements (files o columnes d'una matriu) a partir deis vectors de 

descripció (a vegades, la classificació es fa directament a partir de les 
distancies entre parells d'elements, pero en aquest cas es tracta d'un tipus de 
dada poc freqüent en el domini industrial). 

Aquests agrupaments poden fer-se per aglomeració progressiva d'elements 
dos a dos (com és sovint el cas en classificació automatica) o per recerca } directa d'una partició, afectant els elements a centres provisionals de classes i 
després recentrant les c1asses i afectant de forma iterativa aquests elements ) (metode"<iels núvols dinamics, o metode de "k-means"). 

Les tecniques de classificació proporcionen un punt de vista de les dad es 
diferent del de les tecniques factorials. Hi ha complementarietat entre ambdues 
aproximacions. Els reagrupaments poden, en efecte, permetre la correcció de 
les deformacions operades per les projeccions sobre els plans factorials. A 
més, és més facil descriure grups clarament delimitats que un continu espacial. 

Recuit simulat (simulated annealing) 

Aquest tipus d'algorisme ha estat objecte de nombroses aplicacions en el 
decurs deis anys recents en el camp de I'analisi de dades i de les xarxes 
neuronals. La idea ve de la física de materials: la mecanica estadística 
(optimitzador de Boltzman) proporciona una formalització facilment 
transportable al domini de les xarxes de neurones aleatories i als problemes 
d'optimització que se solen trobar en la classificació automatica (cf. per 
exemple Siarry, 1986; Bourret et al., 1991). L'analogia de base és la següent: 
el recuit d'un material en fusió (o refredament lent) condueix a un mínim global 
de I'energia (estat solid cristal·Ií), mentre que de manera oposada, el tremp 
(refredament molt rapid) condueix a un mínim local de I'energia (estat solid 
amorf). Els algorismes que utilitzen el decreixement d'un criteri global (analeg 
a I'energia del sistema) pero que condueixen a óptims locals (com els 
algorismes "k-means" o núvols dinamics) poden beneficiar-se d'aquests tipus 
de tecniques. Tot i així, el guany quant al funcionament global es pot traduir de 
vegades en temps de calcul considerables. 

Altres avenl;os 

Metodes de valida ció 

Les tecniques de simulació (o de Monte-Cario) tenen aplicacions a gran escala 
en tots els ambits on les hipótesis distribucionals més usuals són inadequades. 
La simulació permet construir un inferencia "a mida" combinant les tonts, les 

) 	 formes i els nivells de variablilitat en els processos complexos (com els 
processos de fabricació), on la formalització és rigorosament impossible. Pero 
el "fet a mida" és més costós que el "pret-a-porter".) 
Les tecniques de remostreig com ara les tecniques de ''jackknife'' (degudes a 
Quenouille i Tukey, en que la variabilitat és estudiada a partir d'extraccions 
sense reposició de la mateixa mostra) i el "bootstrap" (degut a Efron, en que la 
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variabilitat s'estudia mitjan9ant extraccions amb reposició de la mateixa 
mostra) tenen el merit d'haver originat desenvolupaments te6rics. Actualment, 
el bootstrap, que presenta notables avantatges (grandaria de les mostres igual, 
facilitat d'aplicació, propietats te6riques satisfact6ries) es fa servir molt. 

Les tecniques de validació creuada ("cross va/idation", "Ieave-one-out") són 
sobretot utilitzades en analisi discriminan!: per calcular una estimació honesta 
de la taxa d'error. Convé provar el model amb individus que no formin part de 
la mostra d'aprenentatge. D'aquí la idea de fer n analisis discriminants de n-1 
individus, retirant-ne cada cap un de la mostra d'aprenentatge i després 
anotant I'exit o el fracas de I'afectació que se n'ha fel. Aquest principi de base 
pot ser readaptat, per6 s'endevina que el guany d'informació té la seva 
contrapartida en el volum de calcul. 

Onetes ("wavelets") 

L'analisi per onetes intervé en el tractament del senyal i de la imatge, domini 
important en tractar-se d'aplicacions industrials de I'anal isi de dades. Com 
I'analisi connexionista, I'analisi per onetes és el nom conlemporani d'una serie 
de treballs que es remunten potser a principis de segle, en general formulats 
en mares disciplinaris diferents i disjunts (cf. Meyer, 1992). Es tracta d'un 
conjunl d'algorismes que permeten estudiar senyals no estacionaris, jugant el 
mateix paper que les series de Fourier en el cas estacionario La imatge d'una 
sinusoide esmorte'ida rapidament dóna una certa idea del que pot ser una 
oneta. El camp d'aplicació és evidentment. molt més considerable que el deis 
senyals estacionaris. És important saber almenys que aquesta branca de les 
matematiques apl icades es traba en pie desenvolupamenl. 

Metadades, analisi de dades simbóliques, metodes conceptuals 

En analisi de dades, i aix6 se sap, és facil aprendre coses sobre dades 
enterament noves. Com menys informació de partida es té, més gratificant és 
I'aplicació de tecniques descriptives multidimensionals. És més difícil utilitzar el 
que un sap per provar de saber-ne més, ja que si hom sap massa coses, 
lIavors altres tecniques més modernes resulten competitives. 

En I'actualitat es fan esfor90s per integrar una certa informació a priori: les 
analisis parcials o condicionals permeten prendre en consideració I'efecte de 
certes variables, les analisis de contigüilat permeten tenir en compte les 
estructures de graf sobre les observacions (que contenen com a cas particular 
les particions i les series cronoI6giques). 

Els estudis recents sobre les metadades (cf Hand, 1992), I'analisi de dades 
simb61iques (cf. Diday) i els melodes conceptuals, ambicionen tractar 
simultaniament les dad es i la informació sobre les dades. Aquesta informació 
no és sempre una estructura que pugui ser considerada per un model 
matematic simple. Sovint sera codificada amb la forma de proposicions 
16giques. La idea d'aquest tractament global és evidentment seductora, per6 
I'aplicació operativa no esta pa3 lliure de dificultats. 
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Nous productes 

Una de les innovacions, no de forma, sinó de fans, haura estat la 
materialització deis metodes i les tecniques sota la forma de "productes", 
embalats, venuts, distribu'its, en un context econ6mic i comercial de concepció, 
producció i distribució. Aquesta nova situació presenta avantatges 
inconvenients; per bé que sigui probablement massa aviat per fer-ne un 
balan¡;;, és útil evocar alguns deis problemes produ'its per aquests productes 
que són els "paquets". 

Els aplicatius 

Com tot producte acabat, I'aplicatiu té I'avantatge de difondre i I'inconvenient 
d' estandarditzar. 

Com tot producte costós, introdueix una discriminació segons els mitjans 
financers disponibles. Com tot producte pensat perqué el facin servir 
especialistes, introdueix noves divísions del treball , a vegades poc desitjables 
en un procés de coneíxement. En fi, si aquesta divisió de treball es fa a escala 
internacional , es creen noves dependencies en els sectors sensibles: 
adquisició de coneixements, recerca fonamental .. . Penseu en la defensa 
nacional. 

Tots aquests avantatges i ínconvenients estan indissolublement lligats als 
paquets estadístics. Els paquels "prem-el-botó" porten facilment a utilitzacions 
massa rapides en camps on una reflexió minuciosa i una gran prudencia són 
essencials. Les dreceres deis models ("es fa aix6 perque no se sap fer una 
altra cosa") és reempla¡;at per les dreceres deis softwares ("aix6 no és 
exactament el que caldria fer, per6 el programa disponible ha fa rapid i bé". La 
drecera pot d'altra banda institucionalitzar-se ("el vostre article esta molt bé, 
per6 s'hi hauria de suprimir els paragrafs relatius als paquets estadístics, que 
no són compartits pel comite de redacció" ... ) i literalment paralitzar la 
innovació. Les activitats de clubs com MODULAD haurien de servir per pal 'liar 
alguns deis inconvenients citats. Semblantment, els creadors, 
desenvolupadors i usuaris, han de facilitar certs ti pus de comunicacions i de 
difusions. 

Notem que tecniques presentades en la biblioteca de MODULAD des de fa 10 
anys són solament en fase d'implementació en els grans paquets 
internacionals. Hi ha doncs obertura sobre la innovació. Els estudiants o 
doctorands tenen accés a la fonl deis programes: no hi ha pas, doncs, retenció 
del saber. Naturalment, els febles mitjans d'aplicació no permeten portar a bon 
port les costoses operacions d' habitllage [habilitació) i de realització de les 
qualitats de convivialitat necessaries. MODULAD és més una institució que un 
producte. 

• El club MODULAD és una associació de la Societat Francesa d'Estadística per a la difusió de 
I'analisi de dades i el desenvolupament de software específico 
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E/s sistemes experts, /a inte¡'¡igencia artificial 

Grans esperances s'han posat i encara es posen en la concepció i la utilització 
futura deis sistemes experts, que podrien adaptar-se a les peticions més 
circumstancials deis usuaris, als quals proporcionarien els para-xocs 
necessaris. 

Un deis sistemes més acabat és REX (Regression EXpert) (cf Gale, 1986), al 
qual succeira STUOENT. Aquest sistema tracta la regressió simple. L'extensió 
del treball realitzat per un camp d'aplicació relativament ben delimitat ens incita 
a ser pacients pel que fa a la disponibilitat próxima deis sistemes experts més 
generalistes. 

En el domini de les series cronológiques i de la previsió, on I'elecció de models 
té una complexitat quasi inextrincable, els sistemes experts coneixen un exit 
molt més net. Sembla que les recerques més motivadores i els resultats més 
prometedors fan referencia sobretot al domini medic (cf. per exemple a C. 
Robert, 1991). 

Nous camps d'aplicació 

La informatització i les eines que aquesta suscita, o altres de les quals ha 
estimulat el desenvolupament, tenen com a efecte més evident que permeten 
el tractament estadístic de reculls de dades cada cop més grans i més 
complexos. La gestió de producció podra beneficiar-se en un futur proper 
d'aquestes eines d'un elevat nivell d'integració. 

Es poden citar entre els camps recentment abordats: I'analisi d'imatges, les 
analisis de seqüencies d'imatges (dades de teledetecció, per exemple); les 
analisis de senyals, de processos, de sistemes; les analisis de grans 
enquestes; les ana lisis de dades textuals; la recerca documental... 

Esmentem aquí els tres darrers temes citats. 

Les grans enquestes (socioeconómiques, mediques, industria/s) 

Les etapes del tractament de dades d'enquestes permeses pels aplicatius 
actuals comprenen, després de les descripcions elementals (taules de 
freqüencies, histogrames, calculs d'estadistics sumaris: mitjanes, desviacions 
típiques, valors extrems, quantils), proves de coherencia global per tema, fases 
d'estructuració de dades, tipologies, selecció de taules creuades, proves 
d'hipótesi classiques (proves estadístiques usuals, regressió, discriminació, 
analisis de la variancia, models log-lineals ... ). 

És la nova fase de proves de coherencia global per tema, la que descrivim tot 
seguit. A partir d'aquesta fase, la coherencia global de les dades observades 
es pot en efecte provar de manera sistematica, es poden referenciar 
panorames globals, cosa que permet criticar la informació, peró també 
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orientar-ne el seguit de tractaments. Les tipologies (classificació d'elements 
considerant simultaniament diverses respostes o característiques de base), les 
eines de visualització (plans factorials) proporcionen nous materials d'analisi. 

Els metodes factorials a que es fa referencia més amunt (principalment analisi 
de components principals i de correspondencies simples i múltiples) 
produeixen representacions grafiques per les quals les proximitats 
geometriques usuals entre elements tradueixen les associacions estadístiques, 
mentre els metodes de classificació operen agrupacions en classes (o famíl ies 
de classes jerarquitzades) de files i columnes. 

Tal com hem vist a partir de I'analisi de components principals, aquests 
metodes permeten també posicionar en aquests subespais o classes, files o 
columnes suplementaries de la matriu de dades. També es poden il·lustrar els 
plans factorials o les classificacions amb informacions que no hagin participat 
en la construcció d'aquests plans, fet que tindra conseqüencies molt importants 
quant a la interpretació de resultats. 

Un tema de I'enquesta o un conjunt de mesures es representara per una 
bateria homogenia d'elements actius. Aquest tema definira un punt de vista per 
a la descripció. Es pot, per exemple, descriure les empreses des del punt de 
vista de les característiques de base, peró també a partir d'un tema particular: 
equipaments, des peses de funcionament, interessos manifestats, inter.lcions de 
desenvolupament, etc. 

Per cada tema es realitza una tipologia bidimensional de la població a partir de 
les variables actives (analisi de correspondencies simples o múltiples o 
analisis de components principals, segons la naturalesa deis elements actius). 

Seguidament es projectara sobre aquesta tipologia tota la informació 
disponible i susceptible d'ajudar a la comprensió o a la interpretació. En 
definitiva, és el mate ix ordinador el que seleccionara les variables 
suplementaries que tinguin coordenades significatives sobre els eixos 
factorials, la qual cosa permet afrontar exploracions sistematiques, amb 
nombrosos creuaments de variables. 

Per completar aquest tractament, es fara una partició del conjunt d'elements i 
una descripció sistematica de les classes obtingudes amb les modalitats i 
variables més característiques. 

En resum, aquest encadenament descriu un tema (multidimensional per 
naturalesa) per la conjunció de dues tecniques disponibles (reducció de 
dimensió, d'una banda, reagrupament, de I'altra) i permet imbricar aquest tema 
dins el context general de I'enquesta, gracies a dues tecniques de projecció de 
variables iI ·lustratives i de descripció automatica de classes. 

O'aquestes proves de coherencia globals, cal remarcar-ne dos avantatges 
decisius: proporcionen inicialment conjectures sobre la no-resposta, les 
informacions que manquen. Les no-respostes són modalitats com les altres, 
que es poden posicionar sobre els espais deis temes. El tractament de la no
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resposta que es presta malament a les proves estadístiques usuals rep aquí 
una contribució important, en la mesura que es pot estudiar el context d'aquest 
rebuig o lIacuna en termes de característiques deis qui responen o a partir de 
respostes efectivament donades per a altres temes. 

Permeten el posicionament de variables tecniques. Dins I'espai resumit per un 
pla factorial o per una classificació, és possible situar-hi modalitats de 
variables nominals anomenades "tecniques" com ara: el número o el nom i les 
característiques de I'enquestador o de I'agent involucrat, I'apreciació de 
I'enquestador sobre I'entrevista, el qüestionari, les mesures, etc. S'obté així un 
panorama de la fabricació de la informació, que permet aproximar globalment 
les circumstancies d'entrevistes o mesures, i els valors de les mesures, o les 
característiques deis elements o observacions. Aquesta confrontació permet 
sovint apreciar la val idesa de les dades de base i de matisar la interpretació 
deis resultats. 

En resum, I'analisi de dades és típicament una eina de control de qualitat deis 
reculls de mesures. 

L'analisi de dades textuals 

Les apreciacions sobre un producte en una enquesta de marqueting, els 
formularis de reclamació d'un transportador aeri, les respostes als qüestionaris 
oberts sobre la formació interna, la seguretat ... són alguns exemples de dades 
textuals lligades a les activitats de I'empresa. 

Els metodes d'analisi multidimensional aporten una contribució original als 
tractaments de respostes a qüestions obertes en les enquestes. 

Els tractaments corresponents són independents de la lIengua i, per tant, de la 
gramatica i de la sintaxi. Reposen sobre una numerització automatica del text a 
partir de les ocurrencies de formes grafiques (seqüencies de caracters 
separats per separadors). Una resposta (o un grup de respostes) és 
caracteritzat per un perfil lexic (seqüencia de formes grafiques amb les 
freqüencies corresponents). Les analisis multidimensionals (principalment 
I'analisi de correspondencies i la classificació ) permeten lIavors descriure les 
similituds deis perfils lexics de diferents categories d'individus definides a partir 
de les característiques de base o per les respostes a qüestions tancades. 

Per cada categoria es poden proporcionar, igualment, les formes més 
característiques de les respostes, i les respostes més característiques. 

Aquests tractaments poden generalitzar-se substituint la noció de forma per la 
de segment repetit (seqüencies de formes que tenen una freqüencia notable 
en el conjunt de respostes), els quals permeten treballar sobre unitats 
semantiques més satisfactories. 

S'obté finalment, sense codificació manual, per cada qüestió oberta un 
panorama de temes abordats, i les característiques deis individus involucrats 
en els diferents temes. 
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La bibliometria, la vella tecnologia, la cienciometria 

La recerca documental i les seves aplicacions industrials (així com la base de 
patents i de publicacions científiques o tecniques) apel ·la ampliament a les 
tecniques d'analisi de dades, bé sigui directament, bé sigui per I'intermediari 
deis metodes neuronals que les contenen (vegeu per exemple Lelu, 1993; 
Deesvald et al., 1992). 

Per emprar la terminologia neuronal, els metodes no supervisats (exploratori 
pur, classificació, analisi factorial i variants) serveixen per estructurar les bases 
documentals, mentre que els metodes supervisats (del tipus analisi 
discriminant), s'utilitzen per afectar a categories conegudes els nous elements 
disponibles. 

Com les anal isis textuals precedents, de les quals constitueixen un cas 
particular, poden utilitzar a diferents nivells les especificitats del material 
lingüístic, ricament estructurat i amb nombrosos enlla¡;:os amb nombroses 
bases de coneixement. La bibliometria tendeix així a crear unes eines propies, 
amb una terminologia propia. L'analisi de dades hi reconeixera sovint 
adaptacions de metodes classics al domini d'aplicació constitu"it per grans 
matrius de dad es binaries "quasi buides" (esparses). 

El Data Mining, el Text Mining 

Es designa amb aquests noms els aplicatius que realitzen tota la cadena 
d'operacions que porten de la base de dades (numeriques, qualitatives, 
textuals) a la representació de resultats amb una forma assimilable i 
comprensible per a un usuari sen se formació estadística particular. Es tracta 
de productes molt imperfectes encara (i per molt temps encara), pero que 
responen a una demanda real de milers d'industrials. 

Actualment, el que es considera com a rellevant del Data Mining són les 
interfícies entre les bases de dades classiques i els paquets estadístics 
generalistes. L'ambició confessada és I'extracció de coneixement de les dades 
(KDD = Knowledge Discovery in Databases). 

De la mateixa manera es desenvolupa el Text Mining, estimulat per la massa 
d'informació textual enregistrada sobre suport informatic en la decada deis 
noranta (tractaments de textos, escaners, bases de dades accessibles per la 
web, etc.). 
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