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Resum  

 

En l’actualitat, la curiositat per comprendre com funciona el cervell humà i crear 

una interfície cervell-computador (BCI), ha augmentat considerablement pel 

gran interès en comprendre els fonaments biològics dels pensaments, 

emocions de les persones, així com intentar simular el cervell humà amb 

computadors. 

 

En aquest treball extraiem les senyals produïdes per l’activació cerebral d’uns 

estímuls visuals vinculats al màrqueting amb la tècnica no invasiva del 

electroencefalograma (EEG). La senyal extreta amb elèctrodes s’ha de filtrar, 

amplificar i processar, ja que són senyals de poca intensitat i es produeixen 

artefactes no desitjats. Una vegada filtrat el senyal, extraiem descriptors 

d’excitació o relaxació (Arousal), i estat negatiu o positiu (Valence), per obtindre 

un estimat de l’estat emocional d’una persona. Utilitzant aquets indicadors 

emocionals, apliquem algoritmes d’aprenentatge automàtic per preveure les 

decisions de compra d’un conjunt de persones en el context del màrqueting. 

 

Paraules clau: Electroencefalograma, Emocions, Neuromàrqueting, 

Aprenentatge Automàtic. 
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Abstract 

 

Currently, the curiosity to understand how the human brain works and create 

brain-computer interfaces (BCI) has increased considerably due the great 

interest in figure out the biological foundations of thoughts, people’s emotions, 

as well as trying to simulate the human brain with computers. 

 

In this record, we extract the signals produced by the brain activation to visual 

stimulus associated with the marketing technique of non-invasive 

electroencephalogram (EEG). The signal extracted with electrodes has to be 

filtered, amplified and processed, as they are low intensity signals and produce 

unwanted artifacts. Once the signal is filtered, we extract excitement or 

relaxation descriptors (Arousal) and negative or positive status (Valence), in 

order to obtain an estimate of the emotional state of a person. Using these 

emotional indicators, we apply machine learning algorithms to predict 

purchasing behaviors of a group of people in the marketing context. 

 

 

Key words: Electroencephalography, Emotions, Neuromarketing, Machine 

Learnin 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1 Motivació   

 

En l’actualitat moltes empreses estan interessades en el Neuromàrqueting en 

vers el màrqueting tradicional, ja que es pot arribar a analitzar concretament 

l’estat d’ànim, l’atenció, l’emoció i diferents estímuls aplicats a persones, per 

incrementar els beneficis d’una empresa. 

 

És una evolució del màrqueting tradicional on s’utilitza la neurociència per 

investigar els diferents processos cognitius. En aquest projecte utilitzarem 

EGG(electroencefalograma), per investigar els diferents processos del cervell i 

saber de manera precisa les decisions i pensaments d’una persona en vers a 

un producte o acció de màrqueting. 

 

La neurociència i el màrqueting en l’àmbit del Neuromàrqueting, es 

complementen una a l’altre, tenint una correlació de tècniques de màrqueting 

amb tècniques d’investigació de neurociència.  

 

En la investigació de neurociència no sol s’utilitza les dades per veure com 

reacciona la persona, sinó que s’aplica l’estadística, algoritmes per 

processament de dades i algoritmes d’aprenentatge automàtic, per poder 

arribar a certes conclusions o hipòtesis de l’estudi. 

 

El fet de treballar en un projecte pel qual podem combinar el màrqueting i 

l’enginyeria aplicada a la neurociència cognitiva, ampliar els coneixement que 

relacionen el sistema nerviós central superior amb les emocions i 

pensaments,la manera de processar aquestes senyals i gestionar-les, és un 

element clau a l’hora de realitzar aquest projecte. 
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1.2 Objectius 

 

L’objectiu principal del projecte és implementar un model no invasiu d’extracció 

de senyal a través d’un EEG, per poder posteriorment classificar els senyals en 

diferents emocions i estats d’ànim. 

 

Objectius Específics: 

 

• Comprendre els components del sistema nerviós i els diferents senyals 

originades pel potencial elèctric cerebral. 

• Estudi d’interfície Emotiv EEG system. 

• Estudi del software, OpenVibe, Matlab i Weka. 

• Crear un escenari d’estímuls per extreure el senyal EEG amb OpenVive. 

• Processar les dades del EEG pel seu estudi posterior. 

• Executar diferents tipus d’estímuls visuals i veure quins resultats 

s’obtenen. 

• Ajustar les finestres de mostreig depenen dels resultats i les emocions. 

• Obtindre l’algoritme de classificació que dóna més precisió amb aquest 

tipus de dades vinculades al màrqueting. 

• Realitzar adaptacions de diferents algoritmes de classificació, veure 

resultats i extreure conclusions. 

 

1.3 Organització 

Les diferents etapes de l’organització del projecte són les següents: 

 

En primera secció del projecte es va creem un escenari de prova amb 

OpenVibe amb 5 estímuls visuals vinculats al màrqueting. Enregistrem el 

senyal extret del EEG. Fem el primer processament de les dades per obtindre 

dos classificadors emocionals (Arousal,Valence). En aquesta primera secció  

cerquem les millors característiques per crear l’experiment final. 

 

La segona secció del treball és creen dos tipus d’escenaris visuals. 
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El primer amb una senzilla imatge del producte i preu.  

 

El segon escenari és una imatge més realista de la vida quotidiana, on es 

visualitza una imatge d’un producte i el seu preu però en un entorn web. 

 

S’utilitzen diferents subjectes perquè realitzin l’experiment amb uns formularis 

on  indiquen si creien que és un preu just o si és excessiu pel seu gust. 

 

A continuació es van enregistrar, processar, filtrar i amplificar les dades per al 

seu estudi. S’utilitza Matlab en la conversió de dades en CSV, perquè Weka 

pugui comprendre el format en què aquestes dades es volen introduir. Els 

arxius resultants contenen 3 atributs que són: 

 

• Arousal 

• Valence 

• Classe (Contestació del usuaris(Si,No) 

 

La tercera part del treball consisteix en importar aquest arxius CSV a Weka i 

implementar els diferents classificadors amb aprenentatge automàtic supervisat 

(SMO, IBK, J.48, Multilayer Perceptron) per als diferents subjectes i extreure’n 

resultats i conclusions. 
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2.Antecedents  

 

2.1  Neurociència  

 

La neurociència [1] constitueix una fusió de diferents disciplines que incorpora 

la biologia molecular, l’electrofisiologia, l’anatomia, l’embriòloga, la biologia de 

desenvolupament, la biologia cel·lular, biologia de la conducta, la neurologia, la 

neuropsicologia cognitiva i algunes patologies del sistema nerviós. 

 

És relativament una nova recerca significativa en els últims anys el qual 

constitueixen a comprendre els comportament humans. 

 

Els diferents elements del sistema nerviós interactuen i donen origen a la 

conducta. 

 

2.1.1. Sistema nerviós 

 

El sistema nerviós [2] controla, regula i es comunica amb totes les parts del 

nostre cos. S’agrupa amb diferents òrgans, pels quals conforten estacions per 

on passen les vies neuronals. A través dels receptors, els sistema nerviós 

connecta els factors externs amb els interns per mantindre l’equilibri del cos. 

 

Les activitats dels sistema nerviós són tres funcions correlacionades: 

 

- Sensorials: capta estímuls interns i externs. 

- Integradors: processa els estímuls rebuts. 

- Motors: respon a traves de contraccions musculars o reacciona sobre les 

glàndules. 

 

El sistema nerviós es centra en l’activitat mental, en els pensaments, en 

l’aprenentatge i en la memòria. De la part anatòmica i funcional és divideix en 

dos parts: Sistema nerviós central (CNS) i el Sistema nerviós Perifèric (PNS) 

[3]. 
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2.1.1.1 Sistema nerviós central 

 

Té per funció la producció i control del les respostes davant tots els estímuls 

externs i interns de l’organisme. Es composa del encèfal i medul·la espinal, el 

conjunt dels dos formen el neuroeix. Es troba protegit per tres membranes 

denominades meninges: duramàter (membrana externa), piamàter (membrana 

intermitja), i aracnoides (membrana interna) . 

 

L’Encèfal està allotjat en la cavitat cranial amb contacte amb els ossos frontal, 

l’occipital, l’esfenoide i l’etmoides (senars), els ossos parietals i temporals 

(pars). Aquesta estructura protegeix de traumes externs. Podem observar en la 

següent Figura 1, la cavitat cranial. 

 

 

Figura 1. Esquema de la cavitat cranial 1 

                                                 
1 http://www.energiacraneosacral.com/web1_varios/esfenoides.html 
 



 

 

L’encèfal està constituït  per:

 

El cervell  que és el centre del sistema nervi

complex i el qual podem dir que controla i regula les accions i reaccions del 

cos. Rep contínuament informació sensorial on ràpidament analitza i dóna 

resposta controlant les accions i funcions corporals. El cervell és la par

important pel nostre estudi de neuromà

endavant sobre el seu funcionament i la seves parts en vers al màrqueting.

 

El cerebel  és la part de l’encèfal que té com a funció més representativa 

coordinar els moviments vo

sensitives y les vies motores. Necessita una gran quantitat de feixos

que connecten el cervell amb les altres estructures encefàliques i amb la 

medul·la espinal.  

 

Integra tota la informació que 

l’escorça cerebral mana a l’aparell locomotor a través de les vies motores.

 

El tronc encefàlic , és la unió del mesencèfals, el pont troncencèfalic i el bulb 

raquidi. És la major ruta de comunicació entre el cerv

espinal i els nervis perifèrics. També controla diferents funcions com la 

respiració, el ritme cardíac i aspectes primaris de la localització del so.

observar l’encèfal en la figura 2.

 

 

                                                
2  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Enc%C3% A9falo.png

L’encèfal està constituït  per: 

que és el centre del sistema nerviós central, sent un òrgan molt 

complex i el qual podem dir que controla i regula les accions i reaccions del 

cos. Rep contínuament informació sensorial on ràpidament analitza i dóna 

resposta controlant les accions i funcions corporals. El cervell és la par

el nostre estudi de neuromàrqueting la qual profunditzarem més 

endavant sobre el seu funcionament i la seves parts en vers al màrqueting.

és la part de l’encèfal que té com a funció més representativa 

coordinar els moviments voluntaris del cos humà. És a dir, integrar les vies 

sensitives y les vies motores. Necessita una gran quantitat de feixos

que connecten el cervell amb les altres estructures encefàliques i amb la 

Integra tota la informació que rep per precisar i controlar les ordres que 

l’escorça cerebral mana a l’aparell locomotor a través de les vies motores.

, és la unió del mesencèfals, el pont troncencèfalic i el bulb 

raquidi. És la major ruta de comunicació entre el cervell anterior, la medul·la 

espinal i els nervis perifèrics. També controla diferents funcions com la 

respiració, el ritme cardíac i aspectes primaris de la localització del so.

observar l’encèfal en la figura 2. 

 

Figura 2. Parts de l’encèfal2 

         
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Enc%C3% A9falo.png 
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ós central, sent un òrgan molt 

complex i el qual podem dir que controla i regula les accions i reaccions del 

cos. Rep contínuament informació sensorial on ràpidament analitza i dóna 

resposta controlant les accions i funcions corporals. El cervell és la part més 

rqueting la qual profunditzarem més 

endavant sobre el seu funcionament i la seves parts en vers al màrqueting. 

és la part de l’encèfal que té com a funció més representativa 

luntaris del cos humà. És a dir, integrar les vies 

sensitives y les vies motores. Necessita una gran quantitat de feixos nervioses 

que connecten el cervell amb les altres estructures encefàliques i amb la 

rep per precisar i controlar les ordres que 

l’escorça cerebral mana a l’aparell locomotor a través de les vies motores. 

, és la unió del mesencèfals, el pont troncencèfalic i el bulb 

ell anterior, la medul·la 

espinal i els nervis perifèrics. També controla diferents funcions com la 

respiració, el ritme cardíac i aspectes primaris de la localització del so. Podem 
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La medul·la espinal és un llarg cordó blanquinós localitzat al canal vertebral, 

que porta els impulsos nerviosos als 31 parells de nervis raquidis i comunica 

l’encèfal amb el cos, mitjançant dos funcions bàsiques.  

 

2.1.1.2 Sistema nerviós perifèric 

 

Està format per nervis3 i ganglis nerviosos4. La funció principal del SNP és 

connectar el sistema nerviós central, els membres i els òrgans. El SNP no està 

protegit per ossos ni barrera hematoencefàlica. 

 

El sistema nerviós perifèric, està format pel sistema nerviós somàtic i el sistema 

nerviós autònom. 

 

Sistema Nerviós Somàtic  es composa de 12 parells de nervis cranials i 31 

parells de nervis raquidis. Els nervis cranials envien informació sensorial 

procedent del coll fins el sistema nerviós central. Els nervis raquidis es 

localitzen simètricament a cada costat de la medul·la espinal. Els 31 parells de 

nervis s’organitzen en dos arrels: 

 

- Una anterior motora la qual porten els impulsos de la medul·la espinal 

fins els efectors corresponents. 

- Una posterior sensitiva la qual porten els impulsos dels receptors fins la 

medul·la espinal. 

 

Sistema Nerviós Autònom , consta de neurones sensorials i motores que 

connecten el sistema nerviós central, especialment l’hipotàlem, i els diversos 

òrgans interns. Aquest sistema és el responsable de regular funcions vitals i de 

produir canvis apropiats en ells. Les accions del sistema nerviós autònom són 

completament involuntàries. 

 

 

 
                                                 
3 Agrupació de fibres nervioses envoltades per teixit conjuntiu 
4 Agrupació de cossos cel·lulars de neurones que hi ha fora del sistema nerviós central. 



 

9 
 

Té dos grans divisions: 

 

- Els sistema parasimpàtic: es troba actiu quan el cos està amb repòs, 

estimula la persitalsis, relaxa el miocardíac i contrau bronquis, entre 

altres. 

- El sistema simpàtic: prepara l’organisme per l’activitat física, augmenta 

la freqüència cardíaca, dilata bronquis, contrau el recte, etc. 

 

2.1.2 Neurones 

 

Les neurones són unes cèl·lules del cos humà ubicades en el sistema nerviós i 

la seva funció principal és l’excitabilitat elèctrica de la seva membrana 

plasmàtica. Reben estímuls i condueixen l’impuls nerviós en forma de potencial 

d’acció com podem observar en la Figura 3. 

 

Es composa de tres parts: 

 

- Cos Cel·lular: On és troba el nucli i els diferents òrgans cel·lulars. Rep 

impulsos i transmet informació. 

 

- Dendrites: Són les prolongacions que comuniquen amb altres neurones. 

S’uneixen entre elles amb una unió discontínua anomenada sinapsis5. 

 

- Axó: Per on transiten els impulsos nerviosos o potencials des d’un cos 

cel·lular al següent. Una sola neurona pot tindre un axó. 

 

                                                 
5 Les sinapsis són connectores funcionals entre neurones, o entre neurones i altres tipus 
de cèl·lules- http://ca.wikipedia.org/wiki/Sinapsi 



 

 

Figura 3. Representació de neurones

 

2.1.3 Nervis 

 

Són la formació de  milers de fibres nervioses o axons.

 

Poden ser classificats: 

 

Impuls nerviós: 

 

- Nervis Sensitius: encarregats de transportar els impulsos nerviosos dels 

receptors sensorials al sistema nerviós central.

- Nervis Motors: condueixen els impulsos nerviosos del sistema nerviós 

central fins als òrgan

- Nervis mixtes: formats per fibres sensitives i fibres motores

 

                                                
6 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Neurons_big1_ca.png/640px
Neurons_big1_ca.png 

 

3. Representació de neurones biològiques.6

Són la formació de  milers de fibres nervioses o axons. 

Nervis Sensitius: encarregats de transportar els impulsos nerviosos dels 

receptors sensorials al sistema nerviós central. 

Nervis Motors: condueixen els impulsos nerviosos del sistema nerviós 

central fins als òrgans afectats. 

Nervis mixtes: formats per fibres sensitives i fibres motores

         
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Neurons_big1_ca.png/640px
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6 

Nervis Sensitius: encarregats de transportar els impulsos nerviosos dels 

Nervis Motors: condueixen els impulsos nerviosos del sistema nerviós 

Nervis mixtes: formats per fibres sensitives i fibres motores 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Neurons_big1_ca.png/640px-
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El seu origen: 

 

- Nervis Cranials: format per 12 pars que surten del cap, coll i principals 

òrgans del cos. 

- Nervis raquidis: el seu origen és la medul·la espinal, formats per 31 

parells de nervis mixtes que surten dels forats intervertebrals, queden 

entre dos vertebres, i es distribueixen per tot l’organisme. 

 

2.1.4 Nivells cerebrals 

 

Tenim 3 nivells cerebrals diferents: 

 

• Cervell reptilià: regula les funcions fisiològiques involuntàries del cos 

humà, és la part més primitiva del reflex-resposta (No pensa, No sent 

emocions). 

 

• Cervell límbic: és el motor i generador de les emocions, afectes i 

motivacions. El cervell límbic és el que ens assegura les 4 funcions per 

la supervivència: l’agressivitat, l’aliment, l’aparellament i l’autodefensa. 

 

• Cervell Cortical (neo-cortex): està dividit en dos parts o hemisferis, i a la 

vegada el podem ramificar en 4 parts o lòbuls. Aquets lòbuls són 

responsables de processar diferents tipus d’estímuls i pensaments. 

 

El cervell Cortical el podem dividir com podem veure en la Figura 4 en: 

 

- Lòbul parietal : està localitzat baix de l’os parietal. És important perquè 

rep la informació sensorial de diferents parts del cos i també sensacions 

com el tacte, la calor, el fred, la pressió, el dolor i coordinar l’equilibri. 

També és l’encarregat del coneixement dels números i les seves 

relacions. Les seves funcions principals són: la intel·ligència, el 

llenguatge, la lectura i les sensacions. 
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- Lòbul occipital : és el lòbul encarregat de processar la visió i poder 

interpretar la funció visual. 

 

- Lòbul temporal : El paper principal d’aquest lòbul és interpretar imatges 

com podrien ser les cares de les persones. També del llenguatge, quan 

s’escolta música i la parla. Així que la informació d’àudio i memòria 

auditiva es gestiona en el lòbul temporal. L’hemisferi esquerra és el 

responsable de les paraules parlades i del reconeixement dels números, 

en canvi l’hemisferi dret és l’encarregat del reconeixement de cares i les 

àrees inferiors de la memòria per esdeveniments de la vida (memòria 

episòdica). 

 

- Lòbul frontal : és el lòbul que tenen els vertebrats més evolucionats com 

els humans. Controla les funcions executives, és a dir,  que ens permet 

dirigir la nostra conducta, l’atenció , a comprensió, la planificació, la 

seqüència i la reorientació sobre els nostres actes. 

 

El lòbul frontal és l’encarregat d’agafar la informació de totes les altres 

estructures i coordinar-les per activar-se de forma conjunta. També està 

implicat amb el comportament motivacional i de conducta. 

 

Es vincula amb la personalitat de l’individu i amb la regulació de la 

fondària dels sentiments, així com iniciativa i judici. 
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Figura 4. Lòbuls dels cervell i principals funcions7 

 

2.2 Brain computer interface 

 

Brain computer interface (BCI) [4], és el nom que es dona a la interfície que 

relaciona el cervell amb la computadora. Es basa en una tecnologia la qual 

extreu ones cerebrals per després processar els senyals amb la computadora.  

Aquesta tecnologia de cervell-ordinador és la que ens permet l’estudi del 

neuromàrqueting. Cada estudi segueix el seu ‘modus operandi’, però en 

general tots segueixen uns patrons bàsics que són: 

 

• La mesura  d’activitats cerebrals amb elèctrode. 

• Processar el senyal 

• Interelacionar els resultats i el seu entorn. 

Hi ha dos maneres d’extreure les dades o ones cerebrals: 

 

- La invasiva , és a dir, s’extreu informació directament des del cervell, per 

tant es necessita una  intervenció quirúrgica. Aquesta tècnica és més 

                                                 
7 http://4.bp.blogspot.com/-oSpXF8btyAE/T8Z6lvZQlBI/AAAAAAAAAH8/n-d22-5-
DfI/s1600/Imagen5.jpg 
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precisa, ja que és directament sobre la part o neurones que es vol 

estudiar. Normalment s’utilitza electrocortigrafia (ECoG). 

 

- La no invasiva  on s’obté la informació cerebral a través d’uns sensors 

que es dipositen damunt del cos de l’usuari sense necessitat 

d’intervenció quirúrgica. Aquesta tècnica és la més utilitzada pel BCI. El 

més utilitzat és el EEG (electroencefalograma) perquè té menys 

resolució que les tècniques invasives pels artefactes del crani que 

redueix i distorsiona el senyal. 

Principals tècniques no invasives utilitzades: 

 

• EGG (electroencefalograma) 

• PET(tornografia per emissió de positrons) 

• fMRI(imatge per ressonància magnètica) 

• MEG(magnetoencefalografia)  

 

2.2.1 Història del EGG  

 

Va ser al 1870 en una guerra el primer cop que Fritsch i Hitzig, metges militars, 

van observar que estimulant amb corrent galvànica algunes àrees laterals del 

cervell descobertes (baixes militars), es produïen moviments el costat oposat 

del cos . 

 

El 1875 R.Caten va confirmar que els cervell animal era capaç de produir 

corrents elèctriques. Fernier, va seguir la seva línia d’investigació fins a finals 

de segle, moment en que ja es tenien proves que el cervell tenia propietats 

elèctriques com els nervis i els músculs. Els corrents eren tant petits que era 

casi impossible enregistrar els senyals. Però el 1924 el fisiòleg i psiquiatra 

alemany Hans Berger va enregistrar el primer EEG humà que es presenta en la 

següent Figura 5. 

 

 



 

 

 

 

Berger també va inventar l’electroencefalograma i va idear el mètode d’activitat 

cerebral amplificant treballs anteriors.

 

El seu descobriment va ser confirmat més endavant per primera vegada pels 

científics britànics Edgar Douglas Adrian i B.H.C Matthews el 1934. Al mateix 

any Fisher i Lowenback van demostrar els primers pics epiteptiformes.

 

Amb els anys, es va anar avançant molt en aquest camp, per l’interès entre els 

investigadors per l’estudi de l’epilèpsia i altres malalties mentals, sent necessari 

l’estudi i comportament del cervell com un òrgan total, fins el dia d’avui.

 

2.2.2  Introducció del 

 

EGG [5], és una tècnica de la neurociènc

neuromàrqueting tant pel seu cost com perquè és una tècnica 

 

El cervell humà coordina milers de neurones que produeixen diferències de 

potencial que poden ser enre

cabellut’. Els elèctrodes que s’utilitzen es reparteixen per les diferents zones 

cerebrals pel seu estudi posterior. Normalment són uns petits discs d’uns 5mm 

de diàmetre que ens permeten obtindre la seny

resistència produït pel ‘cuir cabellut’.

 

Es registren unes ones freqüencials produïdes per l’activació de les neurones 

del cervell. Aquestes ones tenen una amplitud de potencial que pot anar de 

                                                
8 http://en.wikipedia.org/wiki/File:1st
Elektrenkephalogramm des Menchen. Archives für Psychiatrie. 1929; 87:527

Figura 5. Primer EEG humà8 

Berger també va inventar l’electroencefalograma i va idear el mètode d’activitat 

treballs anteriors. 

El seu descobriment va ser confirmat més endavant per primera vegada pels 

científics britànics Edgar Douglas Adrian i B.H.C Matthews el 1934. Al mateix 

any Fisher i Lowenback van demostrar els primers pics epiteptiformes.

Amb els anys, es va anar avançant molt en aquest camp, per l’interès entre els 

investigadors per l’estudi de l’epilèpsia i altres malalties mentals, sent necessari 

l’estudi i comportament del cervell com un òrgan total, fins el dia d’avui.

ucció del EEG 

, és una tècnica de la neurociència molt utilitzada en el 

rqueting tant pel seu cost com perquè és una tècnica no

El cervell humà coordina milers de neurones que produeixen diferències de 

potencial que poden ser enregistrades amb elèctrodes ubicats en el nostre ‘cuir 

cabellut’. Els elèctrodes que s’utilitzen es reparteixen per les diferents zones 

cerebrals pel seu estudi posterior. Normalment són uns petits discs d’uns 5mm 

de diàmetre que ens permeten obtindre la senyal amb 1-

resistència produït pel ‘cuir cabellut’. 

Es registren unes ones freqüencials produïdes per l’activació de les neurones 

del cervell. Aquestes ones tenen una amplitud de potencial que pot anar de 

         
http://en.wikipedia.org/wiki/File:1st-eeg.png- Hans Berger - Berger H. Über das 

Elektrenkephalogramm des Menchen. Archives für Psychiatrie. 1929; 87:527-70.
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Berger també va inventar l’electroencefalograma i va idear el mètode d’activitat 

El seu descobriment va ser confirmat més endavant per primera vegada pels 

científics britànics Edgar Douglas Adrian i B.H.C Matthews el 1934. Al mateix 

any Fisher i Lowenback van demostrar els primers pics epiteptiformes. 

Amb els anys, es va anar avançant molt en aquest camp, per l’interès entre els 

investigadors per l’estudi de l’epilèpsia i altres malalties mentals, sent necessari 

l’estudi i comportament del cervell com un òrgan total, fins el dia d’avui. 

ia molt utilitzada en el 

no invasiva. 

El cervell humà coordina milers de neurones que produeixen diferències de 

gistrades amb elèctrodes ubicats en el nostre ‘cuir 

cabellut’. Els elèctrodes que s’utilitzen es reparteixen per les diferents zones 

cerebrals pel seu estudi posterior. Normalment són uns petits discs d’uns 5mm 

-2 KHoms de 

Es registren unes ones freqüencials produïdes per l’activació de les neurones 

del cervell. Aquestes ones tenen una amplitud de potencial que pot anar de 

70. 
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10mV damunt el còrtex cerebral, hi ha uns 100microV a la superfície del ‘cuir 

cabellut’. 

 

Les freqüències de les ones oscil·len entre els 0,5 Hz i els 100Hz, que varien 

depenent de l’activitat cerebral. 

 

2.2.3 Classificació de les ones EEG 

 

Ones Delta : entre 0.1-4 Hz, s’origina quan el subjecte està amb son profund, 

rarament es pot desenvolupar en subjectes desperts aquets tipus d’ona. 

 

Ones Theta : entre 4-8 Hz, es poden apreciar durant la meditació profunda o 

quan el subjecte està dormint. Les característiques d’aquestes ones són: 

memòria plàstica, més capacitat d’aprenentatge, fantasia, imaginació i 

inspiració creativa. L’activitat principal es localitza en la zona parietal-temporal. 

 

Ones Beta : compreses entre els 14 i 30 Hz (fins a 50Hz en algunes ocasions), 

s’enregistren principalment a les zones parietal i frontal. És més comú en el 

pensament actiu, és la més normal en les activitats quotidianes de les 

persones. 

 

En aquest estat, la nostra atenció està enfocada en el món exterior del dia a 

dia. Les ones Beta són conduïdes pel pensament estimulant i l’acció. La major 

part de la nostra educació actual està lligada amb les ones Beta i es 

caracteritzen per una pauta de lògica, analítica, pensament intel·lectual, 

comunicació escrita i oral. Sense ones Beta no tindríem la capacitat 

d’interactuar i funcionar en el món exterior. 

 

Ones Alpha : aquest tipus d’ones estan compreses entre 8 i 14 Hz, 

s’enregistren en subjectes normals i desperts, amb ulls tancats i sense fer cap 

activitat. Es localitza l’activitat principalment a la zona occipital. És difícil arribar 

a les ones alpha amb els ulls oberts. 
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Les ones Alpha són les que ens fan de pont entre la ment conscient i la 

inconscient, com la imaginació viscuda i la consciència relaxada. Si estem 

relaxats produïm ones Alpha. Les Alphas són més lentes que les Beta, però 

amb més amplitud. Quan estem relaxats o ens concentrem intencionadament 

en un pensament, emoció o activitat, tenim menys estímuls per processar i el 

cervell entra amb ones Alpha. Això allibera l’organització lògica i seqüencial del 

cervell esquerra i ens permet accedir al dret que és intuïtiu i més creatiu. En la 

següent Figura 6, es representa les ones cerebrals en els eixos d’amplitud i 

temps. 

 

 

Figura 6. Ones cerebrals (X:temps (s), Y:Amplitud)9  

 

 

2.3 Machine Learning 

 

Primer és important definir què s’entén per aprenentatge. 

 

Aprenentatge: agafar algú en la memòria, adquirir el coneixement d’alguna 

cosa per mitja d’un estudi o de la experiència. 

                                                 
9http://www.ub.edu/pa1/sites/default/files/Fig.%200.1%20Cuatro%20tipo%20de%20ondas%20c
erebrales.jpg 
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Aprenentatge automàtic: un programa d’ordinador APRÈN de l’experiència E, 

respecte a una classe de tasques T, i una mesura d’eficiència o rendiment P , 

si la seva eficiència en les tasques T, tal i com les mesura P, s’incrementen o 

millora gràcies a l’experiència E [6].[Tom M. Mitchell,1997] 

 

L’aprenentatge automàtic es pot aplicar per resoldre problemes molt diversos i 

en diferents camps del coneixement. Es poden trobar diferents models 

d’aprenentatge automàtics, però no tots són igual d’eficients per tots els 

possibles àmbits. Així que per cada cas hi ha d’ haver un estudi previ per saber 

quin és el model que s’adequa més o dóna més bons resultats. 

 

L’objectiu és desenvolupar tècniques que permetin a les computadores 

aprendre,creant algoritmes capaços de generalitzar comportaments o 

reconèixer patrons entre diferents classes. 

 

Si s’utilitzen valors discrets en les funcions, s’anomena “classificació”, en canvi 

si s’utilitzen valors continus, s’anomena “regressió”. 

 

2.3.1 Aprenentatge supervisat 

 

Durant el procés d’aprenentatge existeix un professor o tutor que mitjançant 

exemples i resultats al sistema en la classificació d’elements, el professor 

ensenya un element i el sistema li diu quina classe és. 

 

En l’aprenentatge automàtic i mineria de dades, l’aprenentatge automàtic 

supervisat [7] és una tècnica per deduir una funció a partir de dades 

d’entrenament. Les dades d’entrenament, acostumen a ser un parell d’objectes, 

unes dades d’entrada i l’altre als resultats desitjats. La sortida de la funció pot 

ser un valor numèric en el cas de problemes de regressió o una etiqueta de 

classe en problemes de classificació. L’objectiu és crear la funció capaç de 

preveure el valor corresponent a qualsevol objecte d’entrada després d’haver 

vist una sèrie d’exemples. 
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Així que un conjunt de dades d’entrenament o aprenentatge: 

 

� = ����, ��	, �, �
, �
	… . . ��, �	�  on  ��� , �� ∈ ��, �	  són els exemples o 

instàncies. 

 

� = �� ,és l’espai d’entrada o espai d’instància , i ‘d’, és la dimensionalitat. 

 

� = ����, �
… . ��	� són les classes o etiquetes 

 

� = 2 ,problema de classes binari 

 

� > 2, problema de classes multiclasse. 

 

L’objectiu és cercar una funció �	 ∈ �. �: � → � de tal manera que cada � ∈ �, 

se li assigna una classe o etiqueta correcte � = ���	  
 

Per resoldre un problema d’aprenentatge supervisat s’utilitzen diferents passos: 

 

- Decidir els tipus de dades d’entrenament. 

- Crear conjunt d’entrenament, ajustant-se a les característiques de les 

dades que posteriorment voldrem reconèixer. Un conjunt d’entrades i les 

seves corresponents sortides, anotades manualment a partir de diferents 

mesures i experiments. 

- Determinar la funció d’ingrés de la representació de dades. 

- Determinar l’algoritme per resoldre el problema i la tècnica 

d’aprenentatge. 

- Ajustar l’aprenentatge amb optimització de rendiment de validació 

creuada. 

- Altres(L'heterogeneïtat de les dades, redundància de dades, presència 

d'interaccions i no linealitats). 

 

 

 



 

20 
 

2.3.1.1 SMO (SVM) 

SVM (Support Vector Machine) [8] és un conjunt de algoritmes que són 

capaços d’analitzar dades i reconèixer patrons mitjançant l’ús de mètodes 

d’aprenentatge supervisat . 

 

Una màquina de vectors agafa les entrades i les prediu per cada entrada a 

quina de les classes pertany. Després amb l’entrenament amb les dades 

d’entrada prèvies classificades, crea un model que separa les dues classes 

entrants. Estableix una frontera entre les classes establertes i es situa en un 

punt de més diferència entre les classes,  amb un marge d’error aproximat a ‘0’. 

Es diuen vectors de suport els punts que conformen les dues línies paral·leles 

a l’hiperplà. Aquest hiperplà està situat al punt on la distància entre punts 

d’entrenament més propers d’ambdues classes sigui més gran. 

 

Tot i que l’hiperlplà està en un espai de dimensions finites pot ser que les 

dades no siguin separables linealment en l’espai. Per això es mapa en 

dimensions més grans perquè sigui computacionalment viable.En el nou espai 

s’assegura que els productes vectorials es puguin calcular en els termes de 

l’espai original, definint-los en el Kernel (K(x,y)) adaptat a cada situació. 

 

Podem veure els tipus de Kernel en la Figura 7. 

• Polinomial-homogénea 

K(xi, xj) = (xi·xj)
n 

 
• Perceptron: 

 K(xi, xj)= || xi-xj || 
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• Función de base radial 

Gaussiana: separado por 

un hiperplano. 

K(xi, xj)=exp(-(xi-xj)
2/2(sigma)2) 

  

• Sigmoid:  

K(xi, xj)=tanh(xi· xj−θ) 
 

 

                                Figura 7. Tipus de de nucli (Kernel SVM)10,11,12. 

 

SMO, Algoritme de mínima optimització per un entrenament de classificadors 

de vectors suport. 

 

És la implantació que té weka de Support Vector Machine. És un classificador 

que en general és millor que NaiveBayes. SVM funciona amb un Kernel, per 

defecte utilitza Polykernel que es polinomial de grau 1, posteriorment el podem 

canviar per diferents graus. 

 

SMO és un algoritme basat en equacions matemàtiques . És capaç d’aprendre 

a través d’exemples generalitzats sense la necessitat de formalitzar el 

coneixement adquirit. Implementa l’algoritme d’entrenament per classificadors 

SVM mitjançant nuclis polinomials o gaussians. 

 

Aquesta aplicació substitueix a nivell global tots els valors perduts i transforma 

atributs nominals en uns binaris. També normalitza tots els atributs per defecte. 

(En aquest cas, els coeficients de sortida es basen en les dades normalitzats, 

no les dades originals --això és important per a la interpretació del 

classificador.)  

Problemes de multiclasse es resolen utilitzant la classificació per parelles (1-vs-

1 i si els models logístics es construeixen acoblament per parelles. Per obtenir 

estimacions de probabilitat apropiades, utilitzeu l'opció que s'ajusti als models 

de regressió logística per a les sortides de la màquina de vectors de suport. 

                                                 
10 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Svm_8_polinomial.JPG 
11 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Svm_10_perceptron.JPG 
12 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Svm_9_gaussiano_sigma.JPG 
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2.3.1.2 Multilayer Perceptron 

 

Aquest tipus de xarxa originalment van ser dissenyades per generar un model 

semblant d’aprenentatge del cervell humà. Tot i que el sistema cerebral és útil 

per la inspiració d’aquestes xarxes, la simulació de neurones artificials queden 

una mica lluny de les neurones biològiques per la seva alta complexitat. 

 

Les xarxes neuronals [9] han esdevingut una eina important en les tècniques 

d’aprenentatge automàtic, per l’estudi de seqüències i pels problemes de 

reconeixement de patrons i classes. 

 

Es tracta d’un sistema d’interconnexió de neurones que consisteix en una 

simulació del funcionament observat de les neurones biològiques a través de 

models matemàtics amb mecanismes artificials. L’objectiu és que l’ordinador 

proporcioni resultats semblants al cervell humà. 

 

El Perceptró Multicapa és una xarxa neuronal formada per múltiples capes, que 

permeten resoldre problemes que no són linealment separables. Aquesta xarxa 

pot ser totalment o localment connectada. 

 

La primera capa rep el nom de capa d’entrada, l’ultima capa s’anomena de 

sortida, i les intermitges es diuen capes ocultes. En la Figura 8 podem observar 

l’esquema d’una xarxa neuronal. 

 

 

                                     Figura 8. Xarxa neuronal multicapa13 

                                                 
13 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/RedNeuronalArtificial.png/400px-
RedNeuronalArtificial.png 
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El perceptró multicapa és una xarxa de propagació cap endavant  o 

acícliques en què tots els senyals van des de la capa d'entrada cap a la sortida 

sense existir cicles, ni connexions entre neurones de la mateixa capa de xarxa 

neuronal i la seva classificació.  

 

Cada capa agrupa un conjunt de neurones que reben sinapsis de les neurones 

de la capa anterior i emeten sortides cap a les neurones de la capa següent. 

Entre les neurones d'una mateixa capa no hi ha sinapsi.  

 

La propagació cap enrere d'errors o retropropagació  (de l'anglès 

backpropagation) és un algoritme d'aprenentatge supervisat que s'usa per 

entrenar xarxes neuronals artificials.  

 

L'algoritme de retropropagació utilitza el mètode del descens pel gradient i 

realitza un ajust dels pesos començant per la capa de sortida, segons l'error 

comès, i es procedeix propagant l'error a les capes anteriors, de darrere cap 

endavant, fins arribar a la capa de les unitats d'entrada.  

 

Una característica important d'aquest algorisme és la seva capacitat per 

organitzar el coneixement de la capa intermèdia de manera que es pugui 

aconseguir qualsevol correspondència entre la capa d'entrada i la de sortida. 

  

El funcionament de l'algoritme de retropropagació  és el següent: Donat un 

patró d'entrada s'aplica com a estímul a la primera capa de neurones de la 

xarxa, es va propagant per les següents capes fins que arriba a la capa de 

sortida, on es compara la sortida obtinguda amb la desitjada. A continuació es 

calcula l'error per a cada neurona de sortida, i aquest valor d'error és transmès 

cap enrere, per totes les capes intermèdies, i es van modificant els seus pesos 

sinàptics segons aquest error i els valors de les sortides de les unitats de 

procés precedents ponderats per els seues pesos sinàptics. 
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2.3.1.3 Arbre de decisió (J.48) 

 

L’arbre de decisió [10] és un conjunt de regles i condicions organitzades en una 

estructura jeràrquica. Així que la decisió final ve donada per les condicions que 

compleix de l’arrel fins les fulles. 

 

Aquest arbre de decisió té unes entrades les quals poden ser un objecte o una 

situació descrita per mitjà d’un conjunt d’atributs i, a partir d’aquesta situació , 

retorna una resposta pel qual l’última, és una decisió que és pren a través de 

les entrades. 

 

En un arbre de decisió podem trobar diferents elements: 

 

- Node intern, que conté un test sobre algun valor 

- Node de probabilitat,el qual indica que ha de passar un esdeveniment 

aleatori d’acord amb la naturalesa del problema. 

- Node de fulla, que és el valor que retorna l’arbre. 

- Les rames que són els camins que agafen d’acord amb la decisió presa. 

Per construir un arbre de decisió hem de fer 3 processos: 

 

1.Construir Arbre (Regles de divisió) 

 

- Els exemples d’entrenament estan a l’arrel. 

- Els atributs han de ser categories. 

- L’arbre es construeix de d’alt a baix 

- Els exemples són dividits de forma recursiva basats en atributs 

seleccionats. 

- Els atributs es seleccionen en una mesura estadística. 

- El guany de la informació es calcula a nivell d’entropia. 

 

2.Pausar la Construcció 
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- Tots els exemples d’un node són de la mateixa classe 

- No existeix cap atribut restant per ser dividit. 

- No hi ha més exemples per la fulla. 

 

3.Podar l’arbre (Regla de poda) 

 

 -Identificar i eliminar rames amb soroll o valors erronis. 

 

Arbre de desició J48  de Weka, és l’arbre de decisió que s’ha utilitzat per 

aquest projecte i és una implementació del algoritme C4.5, que representa un 

dels algoritme de mineria de dades més utilitzat per el seu gran ventall 

d’aplicacions. 

 

Es tracta d’un refinament dels anteriors models d’arbres de decisió generats. 

Suposa una millora moderada i pot aconseguir una probabilitat d’encert 

superiors als anteriors classificadors. 

 

El paràmetre més important d’aquest algoritme és el factor de confiança per la 

poda, ”confidence level” que inclou en la mida i capacitat de predicció de l’arbre 

construït. 

 

Per a cada operació de poda, es defineix la probabilitat d'error que permet a la 

hipòtesi que l'empitjorament a causa d'aquesta operació és significatiu. Com 

més baixa es faci aquesta probabilitat, s'exigirà que la diferència en els errors 

de predicció abans i després de podar sigui més significativa per no podar. 

 

Per defecte Weka està al 25%, com més baix  és aquest percentatge, permet 

una major poda. 

 

 

 

 

 



 

26 
 

 

2.3.1.4 K-neatest neighbors 

 

K-NN (k-neatest neighbors)[10], és un mètode de classificació supervisat no 

paramètric basat en l’entrenament mitjançant ‘k’ exemples propers en l’espai. 

 

És un tipus de ‘lazy learning’ on la funció s’aproxima localment i tot el còmput 

es defereix a la classificació. 

 

Aquest mètode es senzill, quan entra una dada nova, comprova la distància 

amb els veïns més propers i classifica els elements amb grups de menys 

distància. 

 

La fase d’ entrenament consisteix en emmagatzemar tots els casos coneguts i 

les seves etiquetes de classe.  Si tenim la mostra a classificar (‘A’) i també 

tenim les noves instàncies (‘B’) hem de seguir el següents passos. 

 

a) Calcular la distància entre l’element a classificar ‘A’ i cada model 

d’entrenament ‘B’. 

b) Ordenar les distàncies en ordre numèric i recollir elements dels ‘k’ 

primers. 

c) Calcular i retornar la classe més freqüent en els ‘k’ veïns més propers. 

 

Per calcular la distància utilitzarem la distància Euclidiana(1): 

 

! = ��", �"	 = #∑ ��" · & − �( · &	
)*+�         (1) 

 

Els exemples d’entrenament són vectors en un espai de característiques 

multidimensionals, cadascuna amb una etiqueta de classe. Un  cop entrenat el 

sistema disposa d’exemples per comparar amb els nous elements. 

 

A la fase de classificació, l’avaluació del nou exemple es representa per un 

vector en l’espai característic, es calcula la distància entre vectors guardats i el 
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nou vector selecciona als ‘k’ exemples més propers. El nou exemple es 

classifica amb la classe que més es reparteix en els vectors seleccionats. 

 

2.3.2 Aprenentatge no supervisat 

 

L’aprenentatge no supervisat [11] (no tenim classes predefinides) es tracta de 

trobar algun tipus de regularitat entre les dades d’entrada. No és necessari un 

assessor extern per realitzar l’aprenentatge. No rep informació per part de 

l’entorn que li indiqui si la sortida generada en resposta a una entrada és o no 

correcte. 

 

L’aprenentatge automàtic no supervisat consisteix en què descobreixi per si 

mateix característiques, regularitats, correlacions o categories de dades 

d’entrada. En alguns casos, la sortida representa el grau de semblança entre la 

informació que s’està ensenyant en el passat. En un altre cas podria fer 

clustering indicant amb la sortida a quina categoria pertany la informació. 

 

El Clustering agrupa objectes en regions on la semblança mútua és elevada, 

busca agrupacions entre exemples de forma que cada grup sigui homogeni i 

diferent als altres. Per veure les estructures s’han de formar els grups, indicar 

les fronteres i descriure l’estructura. 

 

Per tot això, tenen un cert grau d’auto-organització, sol aconsegueix resultats 

útils si existeix alguns tipus de redundància, sinó seria impossible trobar 

patrons o característiques. 

 

Característiques principals: 

 

- Normalment requereixen menys temps d’entrenament que les 

supervisades. 

- Més semblant a estructures neurobiològiques. 

- Arquitectura simple,una sola capa o feedback 

- Lleis d’aprenentatge més complexes. 
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2.4 Neuromàrqueting  

 

2.4.1 Introducció 

 

Des del començament del màrqueting les activitats s’han extret de diferents 

disciplines per treure resultats com podria ser la psicologia, l’economia, la 

sociologia, les ciències exactes i l’antropologia. Amb els nous 

desenvolupaments científics de la neurociència s’ha creat una nova disciplina 

anomenada Neuromàrqueting [12]. 

 

El Neuromàrqueting ens aporta uns recursos de gran valor per investigar el 

mercat, segmentant-lo i desenvolupar estratègies d’èxit, basades en els 

processos cerebrals que estan vinculats en la percepció sensorial, el 

processament de la informació, la memòria, l’emoció, l’atenció,  l’aprenentatge, 

la racionalitat, les emocions i els mecanismes que interactuen amb 

l’aprenentatge i presa de decisions del client. 

 

Tots els processos del neuromàrqueting abasten tots els camps d’acció del 

màrqueting tradicional: intel·ligència del mercat, disseny del producte o serveis, 

comunicacions, preus, posicionament, brandering, targeting, canals i ventes. 

 

Gràcies als coneixements de la neurociència podem saber si davant d’uns 

estímuls vinculats a l’estudi del màrqueting, tenim presència o no d’emocions i 

quina és la seva intensitat. 

 

Els principals mètodes tradicionals del màrqueting com per exemple les 

enquestes i les entrevistes, proporcionen informació superficial en la compra i 

consum, és a dir, obtenen informació basada únicament en la reflexió conscient 

quan, en realitat, la major part de les decisions que tenim tenen origen en 

motius no conscients. 

 

Amb els nous avenços de neurociència hem pogut profunditzar sobre el 

comportament de les persones davant de la compra i el consum de productes i 
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serveis. La informació rellevant serà aquella que s’obté a través de la indagació 

i interpretació dels seus processos. 

 

S’ha demostrat que les decisions de les persones no són només un procés 

racional, és a dir, que els usuaris no examinen conscientment els atributs d’un 

producte o servei per adquirir-los. 

La majoria de vegades són o venen de les forces no conscients (personalitat, 

social, físiques que les envolten). Això implica que les zones del cervell de la 

racionalitat estan relacionades amb les zones de regulació biològica – 

emocional, és a dir, que les dues zones es comuniquen i afecten la conducta 

de forma conjunta. 

 

El cervell té estructures separades (emocional i racional), que estan 

comunicades com hem dit, però la part emocional és la que pren la decisió que 

fa que els clients vulguin obtindre un producte o servei. 

 

La gran novetat del Neuromàrqueting és que es pot saber el ‘com’ i el ‘perquè’ 

de les eleccions dels clients de forma anticipada i confiable. 

 

2.4.2 Objectius del neuromàrqueting 

 

El neuromàrqueting es pot definir com una àrea d’estudi interdisciplinari en la 

qual s’hi apliquen tècniques i tecnologies de la neurociència (com en el nostre 

cas, utilitzem l’electroencefalograma) per analitzar les respostes cerebrals del 

subjecte davant de diferents estímuls de màrqueting. 

 

Podríem dir que els objectius principals del Neuromàrqueting són: 

 

• Conèixer com el sistema nerviós tradueix la gran quantitat d’estímuls a 

què estem exposats en el llenguatge del cervell. 

• Precedir la conducta del consumidor amb l’estudi de la ment, la qual 

cosa permet seleccionar temes importants del màrqueting. 
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• Ja no importa tant allò que s’ofereix, sinó l’impacte emotiu que genera la 

forma en què es comunica la promoció. 

• Comprendre i satisfer cada vegada més les necessitats i expectatives 

dels clients. 

Tot i que el Neuromàrqueting presenta grans avantatges, també té alguns 

punts dèbils que s’han discutit en diferents debats com poden ser: 

 

• Cost elevat de les tecnologies. 

• Mida de la mostra. No moltes persones estan disposades a que 

s’examini la seva part emocional del cervell. 

• No té bona imatge ja que hi ha diferents teories que  diuen que les 

investigacions poden ser utilitzades per publicitat subliminal o pel control 

de la ment dels compradors, fent que aquestos perdin la capacitat  de 

decisió. 

• Raons ètiques, segons les quals no respecta la llibertat del consumidor i 

es produeix una pèrdua de consciència d’aquest. 

 Amb el Neuromàrqueting es poden conèixer comportaments dels consumidors 

davant impulsos del màrqueting que ni ells mateixos ‘saben que saben’ i 

obtindre d’aquesta manera coneixements més profunds sobre el seus 

pensament, els seus sentiments i les seves creences. Amb això obtindríem uns 

resultats dobles: fiabilitat dels estudis científics i , per tant, millora de l’eficàcia 

de les campanyes de màrqueting i publicitat. 

 

Un exemple molt famós es l’experiment de la Coca-Cola i Pepsi,on sense 

etiqueta més de la meitat preferia Pepsi que Coca-Cola.  

 

L'experiment de forma similar a l'original (prova cega), més de la meitat dels 

voluntaris van respondre de nou que preferien el gust de Pepsi al de la Coca-

Cola i així ho van confirmar els seus cervells: l'excitació del putamen ventral era 

major en beure Pepsi que Coca-Cola .L'experiment als voluntaris quan anaven 

a veure la marca de la beguda abans de provar-la. El 75% dels participants van 

afirmar que preferia Coca-Cola ,a més, hi va haver un canvi afegit en l'activitat 
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cerebral, activant aquest cop a més del putamen ventral, l'escorça prefrontal 

interna. Aquesta doble excitació va convidar a interpretar una lluita entre un 

pensament racional i un altre emocional del cervell; es produïen uns 

mil·lisegons d'indecisió, on finalment vencia la part emocional (Coca-Cola) 

enfront de la part racional (Pepsi).   

 

Aquesta és una demostració molt important per al màrqueting de marca: els 

anuncis, el logotip, les relacions de la marca, la música, el color, la fragància, la 

imatge de marca en definitiva influeixen activament en les preferències del 

consumidor, actuant en la seu part emocional, que com hem vist pot vèncer a 

la part racional en certs casos.14 

 

 

                                                 
14 http://www.neuromarkewiki.com/index.php/Experimento_Pepsi_vs_Coca-Cola 
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3.MATERIAL 

 

3.1 Emotive epoc device 

 

Ofereix un electroencefalograma multicanal, destinat a la investigació, que 

permet una àmplia gama d’aplicacions. El Emotive EEG [13] aconsegueix una 

alta resolució del senyal. 

 

Conté 14 elèctrode subjectes a una espècie de braç de plàstic ,ubicats en 

zones específiques del cuir cabellut,com es mostra en la Figura 9. Té dos 

referències, una és darrera les orelles i l’altre és un receptor USB que envia el 

senyal amb connexió sense fil. 

 

 

Figura 9. Diadema de elèctrodes del Emotive Epoc Device 

 

Primer hem d’humitejar cada sensor amb una solució salina que permet una 

millor conductivitat elèctrica. (Figura. 10). Aquesta solució salina és estàndard i 

fàcil de trobar. 

 

 

Figura 10. Caixa de elèctrodes Emotive Epoc Device 
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Quan hem fet el procés d’humitejar els elèctrodes, passem el procés de 

col·locació dels elèctrodes a la diadema com mostra la Figura. 11. 

 

 

Figura 11. Col·locació de l’elèctrode 

 

Finalment, col·loquem la diadema de elèctrodes en mode encès al subjecte a 

qui que es vol extreure els senyals i introduïm l’adaptador USB wifi al 

computador per a la transmissió de dades. 

 

Instal·lació del ‘Emotiv Research Edition SDK v1.0.0.4-PREMIUM’ 

 

Quan tenim instal·lat Emotive reserch Edition SDK, connectem la diadema amb 

el PC i observem que els elèctrodes que necessitem estiguin llegint dades. 

Podem veure de quin color està cada sensor i veure si rep una senyal 

acceptable o s’ha de millorar la col·locació.(Figura.12) 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Emotive Control Panel 
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Per enllaçar amb OpenVibe hem d’haver instal·lat Openvibe Acquisition Server. 

Executem el programa per establir la connexió. Veurem una pantalla com la 

següent en la Figura. 13. 

 

 

Figura 13.Emotive Acquisition Server 

 

En l’apartat de ‘driver’ hem de seleccionar Emotive Epoc. En la secció de 

preferències ens apareix la següent Figura. 14. 

 

 

Figura 14. Device configuration 

 

En ‘Patch to emotive Reserch SDK’, introduïm la direcció en què es troba ‘SDK 

del Epoc Reserch’. Apliquem i connectem. 

 

Ja podrem executar el patch del Open Vibe per extreure i processar els senyals 

dels subjectes de l’experiment. 
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3.2 OpenVibe  

 

OpenVibe [14] és una plataforma de codi obert per al disseny, proba i ús de 

BCI. Consisteix en una sèrie de mòduls que poden ser fàcils i eficients integrals 

per aplicacions en temps reals d’adquisició i processat de EEG. 

 

Podem introduir dades d’un EEG a temps real i enregistrar el senyal per al seu 

posterior processament. 

 

OpenVibe ens proporciona crear escenaris d’estímuls per provocar emocions 

als subjectes i poder-los utilitzar posteriorment per al seu estudi. 

 

Aquest programa és una plataforma que a part de captació de senyal i 

processat, també ens permet la classificació de dades. En aquest projecte 

aquesta part no l’utilitzarem, ja que utilitzarem Weka. 

 

OpenVibe està basat en una programació orientada a objectes, on es poden 

crear escenaris amb diferents mòduls connectats entre ells. 

 

Mòduls principals: 

 

- Adquisició: permet captar senyal d’un EEG a temps real, d’una gran 

varietat de  dispositius d’adquisició de senyals EGG. (Aquest projecte 

utilitza Emotive Epoc Device). 

 

- Arxius de llegir i escriure: per poder guardar o llegir els senyals en 

diferents formats, també llegibles en altres programes. En aquest 

projecte guardem el processat final en format CSV (comma-separated 

values). La senyal EEG procedent de l’escenari d’estímuls la guardem 

en GDF(Geographic Data Files). 

 

- Scripting: podem crear mòduls que tenen com a funció scripts 

programats en llenguatge LUA o Matlab. 
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- Processament de senyal: on hi ha diferents mòduls amb diverses 

funcions per processar el senyal procedent del EEG. 

 

- Estímuls: aquest mòduls s’utilitzen per crear escenaris d’estímuls, que 

ens permetrà enregistra el senyal i l’estímul en el mateix moment per al 

seu posterior estudi. 

 

- Visualitzacions: Diferents mòduls de display per visualitzar resultats o 

senyals. 

 

En la Figura. 15, podem veure els diferents mòduls de OpenVibe. 

 

 

 

Figura 15. Mòduls de OpenVibe 

 

3.3. Matlab 

 

Matlab [15]  és un llenguatge d'alt nivell i un entorn interactiu per al càlcul 

numèric, la visualització i la programació. Mitjançant MATLAB, és possible 

analitzar dades, desenvolupar algoritmes i crear models o aplicacions. El 

llenguatge, les eines i les funcions matemàtiques incorporades permeten 

explorar diversos enfocaments i arribar a una solució més ràpida que amb fulls 

de càlcul o llenguatges de programació tradicionals, com poden ser: C / C + + o 

Java. 
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Matlab es pot utilitzar en una gran varietat d'aplicacions, com ara processament 

de senyals i comunicacions, processament d'imatge i vídeo, sistemes de 

control, proves i mesures, finances computacionals i biologia computacional.  

 

En aquest projecte Matalb és utilitzat per la gestió de les diferents matrius que 

extraiem amb OpenVibe amb format CSV per poder deixar-lo en un format 

adequat per el programa Weka que classifica les dades. 

 

Matlab dóna la possibilitat de programar scripts que ens permetran adequar 

funcions a les nostres necessitats dels projecte i que més endavant veurem 

amb més precisió en l’apartat de l’experiment i com gestionem les dades amb 

Matlab. 

 

3.4 Weka 

 

3.4.1 Introducció 

 

Acrònim de Waikato Environment for Knowledge Analysis [16]. És un entorn 

per l’experimentació d’anàlisis de dades que permet analitzar, aplicar i avaluar 

les tècniques d’anàlisis de dades, principalment les que venen de 

l’aprenentatge automàtic, aplicat a qualsevol conjunt de dades de l’usuari. 

 

Està desenvolupat en llenguatge de programació Java (multiplataforma) per la 

Universitat de Waikato. És un software lliure, la primera versió en 1993 

s’implementava amb un front-end amb TCL-TK que modulava algoritmes 

implementats en altres llenguatges de programació i processos implementats 

amb “C” per fer experiments amb aprenentatge automàtic. 

 

Weka és un programa en constant desenvolupament . En l’actualitat la versió 

més recent ofereix un poderós entorn amb un grup d’algoritmes per l’anàlisi i 

modelat predictiu i, a més a més, una interfície gràfica molt funcional. 

 



 

37 

Nativament weka treballa les dades en un format denominat ARFF ( Attribute-

Relation File Format) que consta de 3 parts: 

 

- Capçalera: defineix nom de la relació. 

- Declaració dels atributs: declara el atributs necessaris de l’arxiu. 

- Secció de dades: declara les dades que composa la relació i atributs. 

Tot i que ARFF és el format natiu de Weka, les noves versions permeten accés 

a diferents fonts de bases de dades com per exemple CSV (Comma Separated 

Value). En el nostre cas, pel projecte utilitzem aquest tipus d’arxius que tenen 

un format de dades separades per comes o tabuladors, on la primera línia 

conté els atributs. 

 

3.4.2 Execució del programa 

 

Quan executem Weka, ens apareix una finestra de interfície gràfica (GUI-

chooser) que ens ofereix 4 opcions de treball, com podem veure en la següent 

Figura 16. 

 

 

Figura 16. Weka GUI Chooser 

 

Simple CLI (Command-Line Interface) és una finestra de comandes per la qual 

es poden executar les classes de Weka. La primera versió no tenia interfície 

gràfica i les classes dels seus paquets es podien executar amb línia de 

comandes. 
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Explorer: en aquesta opció permet executar els algoritmes d’anàlisis, que 

implementa sobre les dades d’entrada. És el mode més utilitzat i descriptiu. En 

la següent Figura.17 podem veure les parts de l’explorer: 

 

 

 

 

Figura 17. Weka Explorer 

 

Diferents mòduls de l’explorer: 

 

- Processat de dades i filtres: Selecció de la font de dades i preparació 

(filtrat). Incorpora eines i filtres per carregar i manipular dades. 

- Classificació: Podem aplicar esquemes de classificació i regressió, 

entrenar models i avaluar la seva precisió. 

- Clustering: Integra diferents models d’agrupament. 

- Associacions: Inclou unes poques tècniques de regles d’associació  

- Selecció d’atributs: Cerca supervisada de subconjunts d’atributs 

representatius. Permet aplicar diferents tècniques per reducció de 

número d’atributs. 
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- Visualització:En aquest apartat podem generar gràfiques de les diferents 

dades mitjançant tècniques de visualització 2D. 

Experimenter: El model experimentador és molt útil per aplicar un o variïs 

mètodes de classificació sobre un gran conjunt de dades i després realitzar 

contrasts estadístics entre ells i obtindre índexs estadístics. 

 

Knowledge flow: Opció de novetat de les últimes versions de Weka, que ens 

permet fer accions del ‘explorador’ amb una configuració gràfica del tipus “data-

flow” per seleccionar components i connectar-los en un projecte de mineria de 

dades. Situem en un panell de treball diferents elements base de manera que 

creem un circuit que defineix l’experiment. 

 

3.4.2.1 Cross validation 

 

Per l’entrenament de models en aquest projecte utilitzem cross validation [17] 

[18] amb 10 folders. 

 

En la validació creuada de K iteracions o K-fold cross-validation les dades de 

mostra es divideixen en K subconjunts. Un dels subconjunts s'utilitza com a 

dades de prova i la resta (K-1) com a dades d'entrenament. El procés de 

validació creuada és repetit durant k iteracions, amb cada un dels possibles 

subconjunts de dades de prova. Finalment es realitza la mitjana aritmètica dels 

resultats de cada iteració per obtenir un únic resultat.  

 

Aquest mètode és molt precís ja que avaluem a partir de K combinacions de 

dades d'entrenament i de prova, però tot i així té un desavantatge, i és que, a 

diferència del mètode de retenció, és lent des del punt de vista computacional. 

A la pràctica, l'elecció del nombre d'iteracions depèn de la mesura del conjunt 

de dades. El més comú és utilitzar els la validació creuada de 10 iteracions (10-

fold cross-validation) [19] . 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  METODES  

 

4.1. Introducció 

 

En aquest capítol es vol mostrar com es va dur

experiments amb diversos subjectes. Per això

consisteixen i quin escenar

l’estimació de l’estat emocional i el posterior processament de les dades per 

l’entrenament de models predictius per desenvolupar. Per aconseguir aquets 

objectius vam utilitzar diferents softwares i hardwares anomenats anteriorment

(Emotive Epoc Device, 

següent diagrama de blocs 1.

 

1.Diagrama de blocs de la Metodologia de l’experiment.

 

4.2. Disseny de l’experiment

 

4.2.1. Adquisició del senyal

 

Per al disseny de l’experiment a diferents subjectes, primerament hem de 

col·locar el hardware (Emotive Epoc 

correcte col·locació de la diadema amb els diferents elèctrodes per extreure

bé el senyal del EGG.

                                                
15 https://emotiv.com/upload/iblock/6ac/header_set.gif

es vol mostrar com es va dur a terme els diferents 

experiments amb diversos subjectes. Per això, primer explicare

i quin escenari és va utilitzar per extreure els senyals EEG, per 

l’estimació de l’estat emocional i el posterior processament de les dades per 

l’entrenament de models predictius per desenvolupar. Per aconseguir aquets 

tilitzar diferents softwares i hardwares anomenats anteriorment

 OpenVibe, Matlab i Weka) com podem veure en el 

següent diagrama de blocs 1. 

1.Diagrama de blocs de la Metodologia de l’experiment.

4.2. Disseny de l’experiment  

senyal 

disseny de l’experiment a diferents subjectes, primerament hem de 

col·locar el hardware (Emotive Epoc Device) al subjecte. Hem de seguir una 

correcte col·locació de la diadema amb els diferents elèctrodes per extreure

senyal del EGG. Segons el sistema internacional de posicionament 

         
https://emotiv.com/upload/iblock/6ac/header_set.gif 
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a terme els diferents 

, primer explicarem en què 

senyals EEG, per 

l’estimació de l’estat emocional i el posterior processament de les dades per 

l’entrenament de models predictius per desenvolupar. Per aconseguir aquets 

tilitzar diferents softwares i hardwares anomenats anteriorment 

com podem veure en el 

 

1.Diagrama de blocs de la Metodologia de l’experiment.15 

disseny de l’experiment a diferents subjectes, primerament hem de 

) al subjecte. Hem de seguir una 

correcte col·locació de la diadema amb els diferents elèctrodes per extreure’n 

ternacional de posicionament 



 

d’elèctrodes 10/20, els elèctrodes de Emotive Epoc 

ubicats com la Figura.18

Figura 18. 

És important que el senyal que ens arriba estigui amb verd,

que rep un bon senyal. A

 

4.2.2 Escenari 

 

L’experiment es du a terme

per la qual cosa hem creat un 

emocions a cada subjecte i va enllaçat amb el hardware Emotive

que dóna el senyal del EEG en temps real.

 

El que aconseguim en aquest 

juntament amb els moments

després poder processar 

 

En la següent Figura.19,

l’escenari visual. 

 

                                                
16 http://neurofeedback.visaduma.info/images/fig_emotivpositions.gi

elèctrodes 10/20, els elèctrodes de Emotive Epoc Device [13]

Figura.18, per ser un posicionament correcte. 

 

 

Figura 18. Posicionament d’elèctrodes S.I(10-20)16

 

senyal que ens arriba estigui amb verd, ja que representa 

Això ho podem comprovar amb ‘Emotive test Bench

du a terme en un escenari visual aconseguit amb OpenVibe 

hem creat un patch que intenta proporcionar diferents 

emocions a cada subjecte i va enllaçat amb el hardware Emotive

senyal del EEG en temps real. 

El que aconseguim en aquest patch és enregistrar el senyal en un fitxer 

moments exactes en què s’han produït els estímuls

després poder processar el senyal. 

, podem veure el patch amb OpenVibe que reprodueix 

         
http://neurofeedback.visaduma.info/images/fig_emotivpositions.gif 
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[13]  han d’estar 

16 

ja que representa 

Emotive test Bench’. 

en un escenari visual aconseguit amb OpenVibe 

que intenta proporcionar diferents 

emocions a cada subjecte i va enllaçat amb el hardware Emotive Epoc Device 

senyal en un fitxer 

s’han produït els estímuls, per 

amb OpenVibe que reprodueix 
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Figura 19. Escenari d’estimulació visual de EEG. 

 

Aquest patch està dividit amb diferents mòduls interelacionats.  

 

“Acquisition clien” és el mòdul pel qual ens entra el senyal del Emotive Epoc 

Device a temps reals. Com es pot veure en la Figura.18, envia la senyal a ‘GDF 

file writer’ que ens el guarda en un fitxer del tipus GDF pel seu processament. 

 

El segon mòdul del patch és el ‘Graz Motor Imagery BCI Stimulator’, aquest 

mòdul genera un escenari vinculat a un script LUA. 

 

El Script LUA (Annex 1) que he creat per aquest escenari em proporciona 8 

classes diferents i cadascun d’ells activa un estímul aleatòriament. Un temps 

entre trials de 5 segons i un feedback de 10 segons de duració per cada 

estímul.  

 

En la següent Figura.20, podem veure el mòdul que s’ha creat amb el codi 

LUA. 
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Figura 20. Graz Motor Imagery BCI Stimulator 

 

Quan aquets estímuls són activats aleatòriament fan disparar el ‘display cue 

imatge’ que relaciona cada etiqueta d’estímul amb una imatge predeterminada 

per l’usuari. En el nostre cas, les imatges dels telèfons mòbils. Podem veure en 

la següent Figura. 21, com relaciona els estímuls amb la direcció destí de les 

imatges. Això genera que es disparin les imatges en pantalla. 

 

 

 

Figura 21.Display Cue Image 
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Aquets estímuls els guardem en el fitxer GDF per saber en quins instants de 

temps es van iniciar els estímuls per al seu posterior estudi. 

 

L’escenari està vinculat al màrqueting, ja que ensenyem 8 imatges de diferents 

telèfons mòbils amb preus assequibles i amb preus elevats. 

 

El subjecte després de veure el producte ens diu si compraria el producte o 

troba que té un preu massa elevat. En el temps de pantalla negre, anota si 

compraria el producte o no. 

 

El primer i segon experiment el fem amb uns fons càlids, una fotografia del 

telèfon i el seu preu. 

 

El tercer experiment ubiquem a l’usuari en un entorn més natural com podria 

ser una pàgina web. 

 

4.3 Processament de les dades . 

 

Les dades EEG enregistrades de l’escenari, s’han de processar, ja que la 

diadema la composen un conjunt de elèctrodes amb un canal per cadascun 

d’ells i cada canal amb un ample de banda de freqüències. En aquest 

experiment no utilitzem tots els elèctrodes, sol els necessaris per l’estudi. 

 

Les dades extretes de EGG s’han de filtrar, ja que no ens interessa tota la part 

de la senyal sinó unes ones en concret i processar-les per el seu estudi 

emocional. 

 

4.3.1 Estimació de l’estat emocional (OpenVibe) 

 

Com s’explica anteriorment el senyal d’un EEG conté ones Alpha (8-12Hz) i 

Beta (12-30Hz) [20] entre d’altres. Les bandes de freqüències de les ones 

Alpha i Beta són de gran interès per la investigació d’emocions. 
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A través d’aquestes ones podem classificar les emocions del cervell humà. 

 

El nivell d’excitació d’una persona (Aurousal), és a dir, si està relaxat o excitat 

en un precís moment es pot calcula a través de la relació de les ones Beta i les 

ones Alpha que enregistrem en els canals AF3, AF4 del sistema internacional 

(10-20) que hem vist anteriorment. 

 

Les ones betes estan associades a un avís o estat d’excitació i les ones Alpha 

són dominants en un estat de relaxació. 

 

 

 

Figura 22. Arousal-Valence17 

 

Així que la relació de Beta i Alpha de la Figura 22, és un bon indicador 

d’excitació. 

 

Arousal=Beta/Alpha. 

 

Per determinar l’estat negatiu o positiu (Valence) de la ment, es pot aconseguir 

comparant els nivells d’activació dels dos hemisferis corticals. 

 

Si hi ha una inactivació de la part esquerra és un indicador de resposta amb 

emoció negativa. D’altra banda, la inactivació de la part dreta està associada a 

una emoció positiva. 

                                                 
17 http://quantifiedself.com/images/Valencia%20y%20atividade.jpg 
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Així que una alta activitat de les ones Alpha (relaxat) amb disminució de ones 

Beta (excitació) pot està associat a una inactivació cortical. 

 

F3 i F4 del sistema internacional (10-20) són les posicions més utilitzades per 

analitzar el Valence. Aquestes inactivacions estan ubicades en el lòbul 

prefrontal, on té un paper crucial per les emocions [20]. 

 

Per extreure l’Arousal i Valence he creat un patch amb OpenVibe que hem 

processa el senyal procedent de l’escenari de l’experiment. Podem veure a 

continuació en la Figura. 23, l’estructura d’aquest patch de processament de 

senyal. 

 

 

 

 

Figura 23.Patch de Arousal-Valence 
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Amb ‘GDF file reader’ llegim el senyal i  els estímuls guardats extrets del patch 

de l’escenari de l’experiment. El senyal del EEG l’enviem a dos apartats per 

igual. 

• 1era : Arousal (mòduls de l’esquerra de la Figura. 21). 

El primer mòdul al qual s’envia el senyal és el “Channel Selctor” que ens 

permet seleccionar els diferents canals que hem obtingut del EEG de 

l’escenari.  

 

Per calcular l’Arousal, és a dir,  el nivell d’excitació de la persona, seleccionem 

els canals AF3 i AF4, com podem veure en la següent Figura.24. 

 

 

 

Figura. 24.Channel Selector Selector 

 

Quan hem seleccionat aquets dos canals enviem les senyals resultants al 

mòdul “Spatial filter”,que ens proporciona d’una entrada, dos sortides amb la 

mateixa senyal per cadascuna. 

 

Els dos senyals resultants segueixen camins diferents, cadascun entra en un 

mòdul anomenat “Temporal filter-GPL”.En aquets mòduls aconseguim un filtre 

passa bandes. Un senyal el filtrem amb un passa bandes d’ordre 4 que el ens 

deix la senyal en la banda de freqüències de  8 a 12 Hz associat a les ones 

Alphas. L’altre senyal el filtrem amb un passa bandes d’ordre 4 que ens deix el 

senyal en la banda de freqüències  de 12 a 28 Hz que està associat a les ones 

Beta. Aquets filtres els podem veure més detallats en les següent Figura. 25. 
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Figura 25. Temporal filter-GPL 

 

Els dos senyals separats de cada mòdul passa bandes s’envien a dos mòduls 

més per cada senyal anomenats “Time based epoching”18, el qual ens separa 

el senyal en finestres d’una certa duració i un salt de finestra. Aquestes dades 

es poden modificar depenent dels resultats de l’experiment i canviar la longitud 

de la finestra. S’experimenta amb diferents finestres per poder trobar un 

resultat amb el mínim error possible. Per defecte és una finestra d’1 segon i un 

salt de finestra de 0,1 segons. 

 

Primer multipliquem el senyal per ell mateix així aconseguim la part positiva del 

senyal. 

 

Per cadascun del senyal li apliquem  la potència logarítmica representada per 

la equació (2), proposada per, Theus H. Aspiras i VijayanK. Asari [21]. Aquesta 

formula calcula la mitjana de la potència en les mostres d’una finestra i 

comprimeix mitjançat el càlcul logarítmic de la suma. Com a conseqüència, tots 

els valors són positius.  

,-. = 1 + log415 · 	6��.�

7

+�
8				�2	 

 

Quan tenim els dos senyals separats i processats, l’ultima operació que s’ha de 

realitzar és extreure l’Aurousal que , com hem dit anteriorment és el resultat de 

la relació de les ones Beta per les ones Alpha, equació (3)[20]. 

 
                                                 
18 Aquesta técnica s’anomena segmentació temporal,  el senyal EEG és de naturalesa aleatori i no 
estacionari, així que per analitzar-lo hem de fer una segmentació en seccions. 
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9&:;<=> = ?9@3 + ?9@4C9@3 + C9@4								�3	 
 

El resultat l’enviem a un fitxer amb format CSV (Coma Separate) on guardem 

dos columnes (Time, Arousal). 

 

• 2n Valence (mòduls de la dreta de la Figura.21). 

 

L’altre senyal llegit per “GDF file read” l’enviem a un mòdul anomenat 

‘Reference Channel’ on seleccionem el canal del EEG el qual utilitzem de 

referència; aquest canal és F3. 

 

Després enviem el senyal a “Channel Selector” que selecciona el canal que 

utilitzarem de senyal (F4). 

 

El senyal s’envia al mòdul ‘Time based epoching’ que ens el separa en 

finestres d’una certa duració i un salt de finestra, com hem explicat 

anteriorment. 

 

Multipliquem la senyal per ella mateixa i el resultant li apliquem els càlculs 

anteriors de la potència logarítmica equació (2) i posteriorment li fem el promig. 

D’aquesta manera s’obté el Valence amb l’equació (4) [20]. 

 

D=>EF�E = 	?@4C@4 − ?@3C@3					�4		 
 

El resultat l’enviem a un fitxer (Valence.csv) amb format CSV (Coma Separate) 

per al posterior estudi amb aprenentatge automàtic. El fitxer guarda dos 

columnes (Time i Valence). 

 

4.3.2 Conversió de dades (Matlab) 

 

Les dades processades per OpenVibe, estan guardades en 3 fitxers individuals 

(Arousal,Valence,Estímuls) amb format CSV(Comma-separated value) que és 
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un format obert per representar dades en forma de taula on les columnes es 

separen amb comes i les files amb salts de línia. 

 

Per importar aquets fitxers a Weka, per la predicció i aprenentatge automàtic, 

hem de convertir aquets fitxes en un de sol on Weka reconeix-hi tots els 

atributs i instàncies. 

 

El fitxer Arousal i Valence ens proporciona els 3 tipus atributs diferents: 

 

- Time 

- Arousal o Valence 

- Sampling Rate 

 

En la següent Figura.26, podem veure un exemple de fitxer resultant 

d’OpenVibe (Arousal.csv). 

 

 

 

 

Figura 26.Exemple fitxer CSV 

 

El fitxer Estímul, ens dóna com atributs el temps, identificador de cada estímul i 

la duració. Aquest fitxer l’utilitzarem com a referència pels estímuls creats en 

l’escenari amb OpenVibe. 

 

Amb Weka s’ha d’importar un sol fitxer, en el nostre cas, ha d’obtindre 4 

atributs per l’entrenament de mòduls predictius. Aquets 4 atributs són: 
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- Temps (opcional) i el podem extreure tant de l’Arousal com del Valence. 

- Arousal. 

- Valence. 

- Classe. 

 

La Classe és la resposta que ens donen els subjectes en aquell moment, quan 

visualitzaven els estímuls. Si la seva decisió els motiva a compra el telèfon 

mòbil o el contrari.  

 

Per Weka és important tindre les dades classificades en classes per comparar 

resultats i errors d’aprenentatge que expliquem més endavant. 

 

Per extreure uns bons resultats del fitxer final hem de treure una part de 

l’experiment que no interessa i redundant pels resultats, per exemple, el soroll 

produït per artefactes i bandes de freqüències innecessàries. 

S’han de eliminar els 5 segons de la pantalla amb negre on el subjecte 

aprofitava per escriure el resultat del formulari. Amb el moviment del cos i 

l’escriptura, s’originen uns importants artefactes i les dades d’aquells instants 

no són importants per l’estudi a realitzar. 

 

L’altre part que s’ha d’eliminar són els últims ‘x’ segons dels 10 segons en que 

es mostra la imatge. Estudis anteriors diuen que la majoria de vegades, els 

compradors prenen la decisió inconscient de comprar un producte abans dels 

10 segons de veure’l . 

 

Aquesta part de segons que tallem depèn molt de la finestra que s’hagi utilitzat 

abans amb OpenVibe. Ja que, si per exemple utilitzem una finestra de 4 

segons amb un salt de 0,1 segons. Si tallem els 4 primers segons de cada 

imatge, i per tant, estem utilitzant uns 8 segons interval d’anàlisi de cada 

imatge aproximadament. 

 

Així que el tall per cada imatge s’anirà modificant per experimentar amb els 

resultats. 
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4.3.2.1 Algoritme en Matlab per la conversió 

 

Utilitzem Matlab per obtindre el resultat de dades final. Aquest resultat ha de 

ser idoni per poder exportar a Weka el fitxer resultant. 

 

S’ha creat un fitxer .m amb diferents funcions. 

 

Primer hem de carregar les dades dels fitxers Arousal.csv i Valence.csv al 

Matlab. 

 

Valance=read_mixed_csv( 'Valence.csv' , ',' ); 

Arousal=read_mixed_csv( 'Arousal.csv' , ',' );  

 

Per llegir les dades d’aquets fitxer hem creat una funció que es diu 

read_mixed_csv, el qual podem veure en l’annex 1. Així es com llegim els 

fitxers CSV i s’indica com estan separades les instàncies. En el nostre cas 

utilitzem comes. 

 

Aquesta funció ens crea una matriu per cada variable de Valence i Arousal de 

(instancies)x3(atributs) de Arrays de celes, és a dir, cada cela pot tindre 

diferents variables. En la nostra funció, les celes tenen ‘chars’ que són cadenes 

de caràcters. 

 

El següent pas és posar en una sola matriu anomenada ‘Total’, les columnes 

que ens interessen de Valence i Arousal. 

 

Total(:,1)=Valence(:,1); %Tiempo 

Total(:,2)=Valence(:,2); %Valence  

Total(:,3)=Arousal(:,2); %Aurousal  

 

El pròxim pas es agafar el temps i treure les dades en els instants que no 

interessen. (les pantalles en negre i els últims ‘x’ segons de cada imatge) com 

hem comentat abans.  
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Abans hem de canviar el format de la matriu ‘Total’ ,les instàncies s’han de 

convertir  de ‘char’ a ‘double’ per poder treballar amb elles i aplicar diferents 

funcions. 

 

Ho fem amb la funció que podem veure a continuació. 

 

Total2=num2cell(str2double(Total)); 

 

Com anteriorment s’ha dit, hem de crear un nou atribut anomenat ‘classe’ que 

és la resposta dels subjectes a l’experiment. 

 

Hem de recórre la matriu Total2, on la primera columna  és el temps. Quan el 

temps és en pantalla negre o els últims ‘x’ segons de imatge, creem una nova 

matriu de 1xn que es diu Nou, i hi inserim un ‘0’ en aquell instant. Si la 

contestació en aquell temps és un ‘si’ introduïm un ‘2’ a la nova matriu, i si és 

un ‘no’ introduïm un ‘1’, com podem veure en les següents línies d’exemple de 

codi: 

 

for  i=2:1:length(Total2) 

     

    if  Total2{i,1}<=6.000 

        Nou(i,1)=0;%% TREURE 

      

        elseif  Total2{i,1}>= 6 && Total2{i,1}<= 8 

        Nou(i,1)=1; %%NO 

     

        elseif  Total2{i,1}>=8 && Total2{i,1}<=22 

        Nou(i,1)=0;%% TREURE 

     

        elseif  Total2{i,1}>= 22 && Total2{i,1}<= 24 

        Nou(i,1)=2;%% SI 

…… 

Els valors en vermell es van modificant durant cada experiment depenent dels 

segons que s’utilitzen per cadascun i el temps d’anàlisi que es vol aconseguir. 
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Els segons que utilitzem no són els segons de l’anàlisi de l’interval. 

En aquest cas tallem a un segon de cada estímul, si utilitzem una finestra de 4 

segons, l’ interval d’anàlisi és de 5 segons. 

 

La matriu Nou és nx1 double, hem de tornar a passar el format amb cell, per 

poder introduir la nova classe a Total. Inserim a la columna 4 les classes 

creades anteriorment. 

 

a=num2cell(Nou); 

Total(:,4)=a(:,1); 

 

Seguidament, hem de treure les instàncies de la columna 4 on hi hagi un ‘0’. 

Quan hi ha un ‘2’ hi introduïm un ‘Si’, si hi ha un 1 hi introduïm un ‘No’, perquè 

weka pugui entendre les dades. Això ho aconseguim amb el següent for: 

 

for  i=1:length(Total) 

     

    if  Total{i,4} == 0; 

        Total{i,4}=[]; 

        Total{i,3}=[]; 

        Total{i,2}=[]; 

        Total{i,1}=[]; 

      

    elseif  Total{i,4} == 1; 

        Total{i,4}= 'No' ;    

 

    elseif  Total{i,4} == 2; 

        Total{i,4}= 'Si' ; 

    end  

end  

 

Per últim, hem de tornar a passar de cell a CSV amb una funció que hem creat 

que es pot veure en l’annex 1, on introduïm en el primer valor el nom del fitxer 

que volem crear i en el segon valor ,la matriu generada amb Matlab. 
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cell2csv( 'Resultat.csv' , Total, ',' , ';' , '.' ) 

 

4.4 Entrenament de models predictius 

 

Per executar els models predictius utilitzem el software Weka en el mode 

Explorer. 

 

Importem el fitxer CSV creats amb Matlab anteriorment. Weka ens importa els 

3 atributs i les instàncies com podem veure en la següent figura.27 . 

 

 

Figura 27. Weka importació dels atributs 

 

Podem visualitzar el resultat (x:Arousal i Y:Valance) en una gràfica 2D a 

Visualitze, la qual mostra on estan localitzades les instàncies i amb diferents 

colors el tipus de classe que són cadascuna, com es pot veure en la següent 

Figura 28. 
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Figura 28. Grafica 2D Arousal-Valence 

 

Un cop importades les dades i normalitzades pel filtre hem de seleccionar la 

pestanya de ‘Classify’ on es poden veure els diferents algoritmes de 

classificació que utilitzem per l’experiment. En les diferents carpetes podem 

trobar. 

- Functions( Multilayer Perceptron  i  SMO) [22]. 

- Tree (J48) [23]. 

- Lazy( IBK) [24]. 

 

Hem de seleccionar també les dades i mètode que utilitzarem per 

l’entrenament. En aquest projecte s’utilitza cross - validation amb 10 folds com 

hem explicat anteriorment. Es pot veure en la Figura 29. 
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Figura 29. Test,Options i Classifiers(Weka) 

 

A l’executar l’algoritme podem veure els diferents resultats: 

 

- % Instàncies classificades correctament 

- % Instàncies classificades incorrectament 

- Matriu de confusió 

- Precisió 

- ROC 

- Fals positiu 

- Fals negatiu 

- Cert positiu 

- Cert negatiu 

- Arbres 

- Etc. 
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RESULTATS 

 

 

En aquest capítol veurem els diferents resultat extrets dels diferents  

experiments. El primer experiment s’utilitza per veure les característiques de les 

finestres, els salts de finestra i els diferents intervals d’anàlisis dels estímuls 

visuals que s’han utilitzat. Cada estímul visual té una duració de 10 segons . En 

el segon experiment utilitzem estímuls vinculats al màrqueting, però amb 

imatges senzilles (un telèfon mòbil, preu i uns fons càlid). En el tercer 

experiment utilitzem estímuls visuals amb un entorn més realista com és la 

compra de diferents telèfons mòbils lliures en una pàgina web. En el quart 

experiment, comparem els 4 primers segons d’interval d’anàlisis dels estímuls 

visuals amb els 4 últims, amb les gràfiques de l’Arousal – Valence. En el cinquè 

i últim experiment és realitza la classificació individual de cada estímul visual 

per veure la localització en l’Arousal – Valence per estudis de mercat. 

 

Experiment 1 

 

Primer he provat l’experiment a un sol subjecte (Subjecte 1) per verificar quins 

són els resultats d’aplicar diferents salts de finestra, amb un interval fix 

d’anàlisis de 6 segons, i extreure el tant per cent d’instàncies classificades 

correctament amb els diferents models predictius. 

 

Experiment 1.1 (Utilitzant els 6 primers segons d’interval d’anàlisis 

de cada estímul) 

 

Les 4 finestres utilitzades són: 

• 1 segons de finestra  

• 2 segons de finestra  

• 3 segons de finestra  

• 4 segons de finestra  

Salt de finestres  per cada finestra de: 
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- 0,1 segons. 

- 0.25 segons. 

- 0.5 segons. 

 

(Interval d’anàlisis de 6 segons per 

estímul) 

SMO Multilayer IBK J48 

Finestra 1s, Salt de finestra 0,1s 

(50.instàncies) 

77.2834 % 77.9859 % 81.0304 % 77.2834 % 

Finestra 1s, Salt de finestra 0,25s 

(20.instàncies) 

76.25   % 75% 73.125  % 75% 

Finestra 1s, Salt de finestra 0,5s 

(10.instàncies) 

75% 73.75   % 76.25   % 72.5    % 

Finestra 2s, Salt de finestra 0,1s 

(40.instàncies) 

81.2317 % 81.5249 % 85.3372 % 80.6452 % 

Finestra 2s, Salt de finestra 0,25s 

(16.instàncies) 

81.22   % 80.4688 % 76.5625 % 73.4375 % 

Finestra 2s, Salt de finestra 0,5 s 

(8.instàncies) 

78.125  % 78.125  % 67.1875 % 78.125  % 

Finestra 3s, Salt de finestra 0,1 s 

(30.instàncies) 

85.5469 % 83.9844 % 87.1094 % 84.7656 % 

Finestra 3s, Salt de finestra 0,25 s       

(12.instàncies) 

84.375  % 83.3333 % 82.2917 % 76.0417 % 

Finestra 3s, Salt de finestra 0,5 s 

(6.instàncies) 

68.75   % 81.25   % 75% 64.5833 % 

Finestra 4s, Salt de finestra 0,1 s 

(20.instàncies) 

86.5497 % 86.5497 % 92.3977 % 90.0585 % 

Finestra 4s, Salt de finestra 0,25 s 

(8.instàncies) 

81.25   % 78.125  % 85.9375 % 89.0625 % 

Finestra 4s, Salt de finestra 0,5 s 

(4.instàncies) 

78.125  % 81.25   % 81.25   % 71.875  % 

 

Taula 1. Resultat Experiment 1.1. 
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Com més gran és el salt de finestra enregistra menys instàncies per un mateix 

interval d’anàlisis. 

 

Com hem explicat anteriorment, les dades són exposades en dos eixos de 

coordenades (Valence i Arousal) que es classifiquen en vers la resposta del 

subjecte al formulari amb què s’ha fet l’experiment ( Si o No). 

 

Experiment 1.2 (Prova de finestres i intervals d’anàlisis) 

 

En aquest apartat anem canviant l’interval d’anàlisis dels 3  primers segons fins 

els 6 primers segons de cada estímul visual. Provarem cada interval per les 4 

finestres(si és possible, ja que, per exemple, si volem utilitzar un interval 

d’anàlisi de 3 segons, la finestra de 4 segons quan a passat 1 segon ja té un 

interval d’anàlisi de 5 segons ) amb un salt de finestra  per totes de 0.1 segons. 

 

 SMO Multilayer IBK J48 

3 primers segons d’interval 

d’anàlisis (1seg. finestra, 0.1 salt) 

91.8129 % 93.5673 % 94.7368 % 93.5673 % 

3 primers segons d’interval 

d’anàlisis (2seg. finestra, 0.1 salt) 

100.0000% 100.0000% 100.0000% 98.8235 % 

4 primers segons d’interval 

d’anàlisis (1seg. finestra, 0.1 salt) 

82.8125 % 82.0313 % 85.1563 % 86.7188 % 

4 primers segons d’interval 

d’anàlisis (2seg. finestra, 0.1 salt) 

92.9825 % 92.3977 % 94.152  % 92.9825 % 

4 primers segons d’interval 

d’anàlisis (3seg. finestra, 0.1 salt) 

94.1176 % 100.0000% 100.0000% 97.6471 % 

5 primers segons d’interval 

d’anàlisis (1seg. finestra, 0.1 salt) 

80.164% 81.46735% 86.5321% 80.2389% 

5 primers segons d’interval 

d’anàlisis (2seg. finestra, 0.1 salt) 

83.2031 % 85.5469 % 89.0625 % 86.3281 % 

5 primers segons d’interval 

d’anàlisis (3seg. finestra, 0.1 salt) 

92.3977 % 94.152  % 92.3977 % 92.9825 % 

5 primers segons d’interval 89.4118 % 100.000% 100.0000% 97.6471 % 
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d’anàlisis (4seg. finestra, 0.1 salt) 

6 primers segons d’interval 

d’anàlisis (1seg. finestra, 0.1 salt) 

77.2834 % 77.9859 % 81.0304 % 77.2834 % 

6 primers segons d’interval 

d’anàlisis (2seg. finestra, 0.1 salt) 

81.2317 % 81.5249 % 85.3372 % 80.6452 % 

6 primers segons d’interval 

d’anàlisis (3seg. finestra, 0.1 salt) 

85.5469 % 83.9844 % 87.1094 % 84.7656 % 

6 primers segons d’interval 

d’anàlisis (4seg. finestra, 0.1 salt) 

86.5497 % 86.5497 % 92.3977 % 90.0585 % 

 

Taula 2. Resultats Experiment 1.2 

 

Experiment 2 .(Entorn senzill i 4 subjectes) 

 

Ara veurem els resultats en 4 subjectes diferents. Calcularem el tant per cent 

d’encert dels models predictius, la mitjana aritmètica per cada mètode i la 

desviació estàndard. 

 

A partir dels experiments, hem vist que els millors resultats han estat amb 

l’interval d’anàlisi de 3 segons i 4 segons.  

 

Farem l’experiment pels 4 subjectes i sempre amb salts de 0.1 segons. 

Utilitzem: 

 

• Interval de 3 segons d’anàlisi: finestres de 1 i 2 segons. 

• Interval de 4 segons d’anàlisi: finestres de 2 i 3 segons (1s no perquè ja 

es veu que dona pitjors resultats). 

• Interval de 5 segons d’anàlisi: finestra de 4 segons (experiment de 

prova). 

 

En l’annex 2 podem veure tots els altres resultat individualment.(Vigilar amb el 

color de la classificació perquè en unes gràfiques Weka fica de color vermell 

les instàncies d’una mateixa classe i en altres vegades de color blau. Important 
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mirar la llegenda que hi ha a la part  posterior de les gràfiques de Arousal –

Valence. 

 

Experiment 2.0 (Finestra de 2 segons, Salt de finestra de 0,1 

segons, interval d’anàlisi dels primers 4 segons per cada estímul.) 

 

 SMO Multilayer IBK J.48 
1er Subjecte 92.9825 % 92.3977 % 94.152  % 92.9825 % 

2n Subjecte 56.6667 % 76      % 82.6667 % 75.3333 % 
3er Subjecte 71.1409 % 73.8255 % 94.6309 % 94.6309 % 
4rt Subjecte 61.9883 % 66.0819 % 92.3977 % 83.6257 % 

Mitjana 
Aritmètica 

70,6946 % 77,0762 % 90,9618 % 86,6431 % 

Desviació 
Estàndard 

16.0159 11.0657 5.6128 8.9631 

 

Taula 3. Resultats Experiment 2.0. 

 

 

Figura 30. Gràfica dels resultats de l’Experiment 2.1 
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Experiment 2.1 (Finestra de 3 segons, Salt de finestra de 0,1 

segons, interval d’anàlisi dels primers 4 segons per cada estímul.) 

 

 SMO Multilayer IBK J48 
1er Subjecte 94.1176 % 100.0000% 100.0000% 97.6471 % 

2n Subjecte 52.7027 % 77.027  % 89.1892 % 82.4324 % 
3er Subjecte 70.2703 % 81.0811 % 97.2973 % 95.9459 % 
4rt Subjecte 62.3529 % 74.1176 % 95.2941 % 88.2353 % 
Mitjana A. 69.8608 % 83.0564 % 95.4451 % 91.0651 % 

Desviació E. 17.6949 10.0901 4.5948 7.0634 
 
 

Taula 4. Resultats Experiment 2.1. 

 

 

Figura 31. Gràfica dels resultats Experiment 2.1 
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Experiment 2.2 (Finestra de 2 segons, Salt de finestra de 0,1 

segons, interval d’anàlisi dels primers 3 segons per cada estímul.) 

 

 

% encert SMO Multilayer.P IBK J48 

1er Subjecte 100 % 100 % 100 % 98.8235 % 

2n Subjecte 56.7568 % 77.027  % 75.6757 % 82.4324 % 

3er Subjecte 70.2703 % 86.4865 % 98.6486 % 97.2973 % 

4rt Subjecte 62.3529 % 74.1176 % 97.6471 % 85.8824 % 

Mitjana Aritmètica 72.345 % 84.407025 % 92.99285 % 91.1089 % 

Desviació estàndard 19.2522 11.6591 11.5850 8.1733 

 

Taula 5. Resultats Experiment 2.2. 

 

 

Figura 32. Gràfica dels resultats Experiment 2.2 
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Experiment 2.3 (Finestra de 1 segon, Salt de finestra de 0,1 segons, 

interval d’anàlisi dels primers 3 segons per cada estímul.) 

 

% encert SMO Multilayer IBK J48 

1er Subjecte 91,8129 % 93,5673 % 94,7368 % 93,5673 % 

2n Subjecte 56.6667 % 52.6667 % 68.6667 % 64.6667 % 

3er Subjecte 72.4832 % 80.5369 % 93.2886 % 83.2215 % 

4rt Subjecte 61.9883 % 68.4211 % 81.8713 % 80.7018 % 

Mitjana Aritmètica 70.737775 % 73.798 % 84.64085 % 80,539325 % 

Desviació 

estàndard 15.5108 17.4325 12.1045 11.9567 

 

Taula 6.Resultats Experiment 2.3. 

 

 

Figura 33. Gràfica dels resultats Experiment 2.3 
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Experiment 2.4 (Finestra de 4 segon, Salt de finestra de 0,1 segons, 

interval d’anàlisi dels primers 5 segons per cada estímul.) 

 

 SMO Multilayer IBK J48 
1er Subjecte 89.4118 % 100 % 100 % 97.6471 % 
2n Subjecte 52.7027 % 79.7297 % 90.5405 % 87.8378 % 
3er Subjecte 70.2703 % 62.1622 % 97.2973 % 89.1892 % 
4rt Subjecte 62.3529 % 68.2353 % 88.2353 % 83.5294 % 

Mitjana 
aritmètica 

68.6844 77.52 % 94.01 % 89.55 % 

Desviació E. 15.5739 16.6563 5.5399 5.9125 
 

Taula 7.Resultats Experiment 2.4. 

 

 

Figura 34. Gràfica dels resultats Experiment 2.4 

 

En aquesta gràfica (figura 35) podem veure les mitjanes aritmètiques de cada 

experiment i els seus classificadors. 

 



 

Figura 35

 

Experiment 3 .(Entorn Web i 4 subjectes)

 

Com hem esmentat anteriorment

subjectes. Calcularem la mitjana aritmètica i la desviació estendard per cada 

classificador. 

 

L’experiment el fem amb les mateixes 

finestres de l’interval d’anàlisi

l’interval d’anàlisis de 4 segons

 

Experiment 3.1 (Finestra de 3

interval d’anàlisi dels primers 4

 SMO
1er Subjecte 85.1351 %

2n Subjecte 98.4375 %
3er Subjecte 54.0541 %
4rt subjecte 86.4865 %
Mitjana A. 81.0283 %

Desviació E. 18.9503
Taula 8
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Figura 35. Gràfica dels resultats Experiment 2. 

.(Entorn Web i 4 subjectes) 

Com hem esmentat anteriorment, ara veurem els resultats en els mateixos

subjectes. Calcularem la mitjana aritmètica i la desviació estendard per cada 

amb les mateixes característiques anteriors, 

d’anàlisi de 3 segons i amb la finestra de 3 segons per 

l’interval d’anàlisis de 4 segons, ja que són els millors resultats anteriors

Experiment 3.1 (Finestra de 3 segon, salt de finestra de 0,1 segons, 

rval d’anàlisi dels primers 4 segons per cada estímul.)

SMO Multilayer IBK 
85.1351 % 83.7838 % 91.8919 % 

98.4375 % 98.4375 % 96.875  % 
54.0541 % 60.8108 % 90.5405 % 
6.4865 % 100% 100% 

81.0283 % 85.7580 % 94.8268 % 
18.9503 18.1647 4.3948 

Taula 8. Resultats Experiment 3.1. 

Multilayer IBK J48

Experiment 2.0 (2s/0,1s)(4seg 
I.d'anàlisi)

Experiment 2.1 (3s/0,1s)(4seg 
I.d'anàlisi)

Experiment 2.2 (2s/0,1s)(3seg 
I.d'anàlisi)

Experiment 2.3 (1s/0,1s)(3seg 
I.d'anàlisi)

Experiment 2.4 (4s/0,1s) (5seg 
I.d'anàlisi)
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els mateixos 4 

subjectes. Calcularem la mitjana aritmètica i la desviació estendard per cada 

anteriors, les dos 

de 3 segons i amb la finestra de 3 segons per 

que són els millors resultats anteriors. 

segon, salt de finestra de 0,1 segons, 

segons per cada estímul.) 

J48 
90.5405 % 

96.875  % 
94.5946 % 
98.6486 % 
95.1646 % 

3.5010 

Experiment 2.0 (2s/0,1s)(4seg 

Experiment 2.1 (3s/0,1s)(4seg 

Experiment 2.2 (2s/0,1s)(3seg 

Experiment 2.3 (1s/0,1s)(3seg 

Experiment 2.4 (4s/0,1s) (5seg 
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Figura 36. Gràfica dels resultats Experiment 3.1 

 

Experiment 3.2 (Finestra de 2 segon, salt de finestra de 0,1 segons, 

interval d’anàlisi dels primers 3 segons per cada estímul.) 

 

% encert SMO Multilayer IBK J48 

1er Subjecte 85.1351 % 81.0811 % 89.1892 % 89.1892 % 

2n Subjecte 82.8125 % 93.75   % 95.3125 % 90.625  % 

3er Subjecte 58.1081 % 59.4595 % 98.6486 % 94.5946 % 

4rt Subjecte 94.5946 % 100 % 100 % 98.6486 % 

Mitjana Aritmètica 80,162575 % 83,57265 % 95,787575 93,26435 % 

Desviació 

estàndard 

15.5610 17.8987 4.8199 4.2557 

 

Taula 9. Resultats Experiment 3.2. 
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Figura 37. Gràfica dels resultats Experiment 3.2 

 

 

Experiment 3.3 (Finestra de 1 segon, salt de finestra de 0,1 segons, 

interval d’anàlisi dels primers 3 segons per cada estímul.) 

 

 

% encert SMO Multilayer IBK J48 

1er Subjecte 84.8276 % 88.2759 % 84.8276 % 91.0345 % 

2n Subjecte 80.4688 % 83.5938 % 92.1875 % 91.4063 % 

3er Subjecte 56.6667 % 56      % 84.6667 % 82      % 

4rt Subjecte 92.6667 % 96      % 95.3333 % 94      % 

Mitjana 

Aritmètica 78,65745 % 80,967425 % 89,253775 % 89,6102 % 

Desviació 

estàndard 15.5049 17.4132 5.3603 5.2421 

 

Taula 10. Resultats Experiment 3.3. 

 



 

Figura 38

 

Figura 39. Gràfica dels resultats de l’Experiment 3.
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Figura 38. Gràfica dels resultats Experiment 3.3 

 

. Gràfica dels resultats de l’Experiment 3.

Multilayer IBK J48

Experiment 3.1 
(3s/0,1s)(4seg I.d'anàlisi)

Experiment 3.2 
(2s/0,1s)(3seg I.d'anàlisi)

Experiment 3.3 
(1s/0,1s)(3seg I.d'anàlisi)
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. Gràfica dels resultats de l’Experiment 3. 

Experiment 3.1 
(3s/0,1s)(4seg I.d'anàlisi)

Experiment 3.2 
(2s/0,1s)(3seg I.d'anàlisi)

Experiment 3.3 
(1s/0,1s)(3seg I.d'anàlisi)



 

Gràfica de mitjanes aritmètiques

 

Figura 40. Gràfica d

 

Experiment 4. (Comparació

 

Aquest experiment hem

gràfica podem observar les instàncies en els 

d’anàlisis, a la segona 

coordenades de l’Arousal

d’anàlisi dels estímuls visuals.
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SMO Multilayer

aritmètiques totals dels experiments Senzill / Web.

. Gràfica de la mitja dels resultats de l’Experiment 3 i 4

(Comparació visual) 

Aquest experiment hem plotat les gràfiques (Arousal-Valence). La primera 

gràfica podem observar les instàncies en els primers 4 segons de l’interval 

na gràfica podem veure les instàncies en els 

Arousal-Valence, però en els 4 últims segons de

anàlisi dels estímuls visuals.  

Multilayer IBK J48

Experiment 2 (Entorn senzill)

Experiment 3 (Entorn web)
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experiments Senzill / Web. 

 

resultats de l’Experiment 3 i 4 

Valence). La primera 

primers 4 segons de l’interval 

ncies en els eixos de 

però en els 4 últims segons de l’interval 

Experiment 2 (Entorn senzill)

Experiment 3 (Entorn web)
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Figura 41. Gràfica Arousal-Valence dels primers segons 

 

 

 

Figura 42. Gràfica Arousal-Valence dels últims segons 



 

Figura 43

Experiment 5 .Gràfica classificació individual d’estímuls per 

més precís de Neuromàrqueting

 

En aquest últim experiment es va modificar el codi Matlab per classificar 

individualment cada estímul visual.

 

En aquesta gràfica podem observar on esta situada

en funció de l’Arousal i Valence.
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Figura 43. Resultats percentatge classificació E.4 

 

.Gràfica classificació individual d’estímuls per 

més precís de Neuromàrqueting. 

quest últim experiment es va modificar el codi Matlab per classificar 

dividualment cada estímul visual. 

gràfica podem observar on esta situada cadascuna de les

l’Arousal i Valence. 

4 Primers segons de 
l'interval d'analisi

4 Últims segons de 
l'interval d'analisi
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.Gràfica classificació individual d’estímuls per l’estudi 

quest últim experiment es va modificar el codi Matlab per classificar 

scuna de les classes 

4 Primers segons de 
l'interval d'analisi

4 Últims segons de 
l'interval d'analisi



 

Figura 44. Gràfica Arousal

 

 

 

 

 

 

 

. Gràfica Arousal-Valence amb estímuls individuals.
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Valence amb estímuls individuals. 
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6.CONCLUSIONS 

 

Amb el senyal  del EEG enregistrat i processat per la classificació amb models 

predictius hem pogut veure que els resultants de les gràfiques de 

Arousal/Valence i el tant per cent d’instàncies classificades correctament amb 

els diferents models de predicció depenen de diferents factors. 

El senyal EEG és de naturalesa aleatori i no estacionari, així que per analitzar-

lo hem de fer una segmentació en seccions dins dels quals no és produeixin 

canvis significatius en el senyal, perquè la senyal que estigui dins de la finestra 

sigui aproximadament estacionaria. 

 

La longitud de les finestres depèn del senyal i de l'aplicació, i cal seleccionar 

prou curta com per assegurar la estacionalitat del senyal dins de la finestra i 

prou llarga com per preservar les freqüències més baixes de l'espectre del 

senyal. 

 

Pel primer experiment s’ha experimentat amb finestres (1, 2, 3 i 4 segons), 

salts de finestra (0.1, 0.25 i 0.5 segons) i  diferents intervals d’anàlisis.  

 

La primera conclusió és que com més petit és el salt de finestra 

(independentment de la mida de la finestra) i utilitzant el mateix interval 

d’anàlisis per els nostres estímuls visuals vinculats al màrqueting, el tant per 

cent d’encert augmenta (Experiment 1.1). 

La millora és produïda a conseqüència que amb una salt de 0.1 segons les 

instàncies no varien tant entre una i l’altra. Així que al estar més 

correlacionades amb la següent instància la classificació és més bona per 

aquest estudi. 

 També es pot observar que per estímuls visuals vinculats al màrqueting els 3 o 

4 primers segons d’interval d’anàlisis dóna una classificació major i quan es va 

ampliant l’interval d’anàlisi a 5, 6 o 7 segons va disminuint l’encert de 

classificació de les instàncies. 
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Després de fer l’experiment 4, amb les gràfiques (Arousal-Valence) i taules dels 

resultats, es van poder treure més conclusions del perquè d’aquesta successió. 

Hem pogut veure que són més importants els primers segons de l’estímul que 

els últims. Els primers segons de l’estímul,  les classes es poden veure més 

distanciades entre elles i per aquest motiu amb més encert de classificació 

produït per l’atenció dels primers segons quan té lloc la tria de decisió  

inconscient de compra d’un producte (entre els 3 o 4 primers segons de veure 

l’estímul). En els últims segons hem pogut observar en les gràfiques d’Arousal-

Valence que els subjectes acostumen a estar relaxats, positius i no es poden 

diferenciar les classes perquè ja s’ha pres una decisió, l’espera de que canvií la 

imatge, baixada d’interès i falta d’atenció. Això és un punt important per si es 

vol fer un estudi relacionat amb el neuromàrqueting, ja que si no agafem 

l’interval d’anàlisi adequat poden variar molt els resultats. 

Una altre dada important  a ressaltar és que quan es van canviar les condicions 

de l’experiment, en un entorn web, l’encert de classificació dels models 

predictius augmenta. Una hipòtesis podria ser que, al ser una situació real el 

subjecte està amb més tensió i això afavoreix que les classes es puguin veure 

més ben classificades perquè hi ha més distància entre elles i el subjecte està 

mes excitat. En l’entorn més realista també es pot observar en les gràfiques de 

Arousal i Valence, que  els resultats que  van contestar tenen més sentit que en 

l’entorn senzill. 

IBK és un model simple i efectiu, és el classificador que ens dóna més bons 

resultats per aquets tipus d’experiment, ja que el senyal del EEG acostuma a 

tindre una continuïtat i utilitzant salts de finestra de 0.1 que també afavoreix 

aquesta condició, les instàncies en cada classe queden correlacionades i 

permet trobar el veí més proper correctament i difícilment tindrà errors de 

classificació. SMO per aquest tipus d’estímuls i enregistrament d’activació 

cerebral no és un bon classificador en comparació als altres, ja que són 

instàncies difícils de separar amb hiperplans o vectors, per la manera en què 

estan distribuïdes les instàncies. SMO millora un cert tant per cent si forma 

corbes (polinomial de grau 2 o 3), però tot i això no és un bon escenari per 

aquest classificador. 
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Multilayer Perceptron, està entre l’arbre de decisió J48 i SMO, però té un 

problema en el temps de computació que és molt elevat i la xarxa creix 

considerablement durant l’entrenament. Tot i que per aquest estudi encara és 

viable utilitzar aquest tipus de classificador, ja que el màxim d’instàncies que 

hem processat són unes 400. 

Hem pogut veure que si es vol fer un estudi de neuromàrqueting utilitzant IBK o 

J.48 amb un salt de 0.1 és aconsellable utilitzar les següents dades: si s’utilitza 

5 segons d’interval és aconsellable utilitzar una finestra de 4 segons. Si 

s’utilitza 4 segons d’interval d’anàlisis, fer servir una finestra de 3 segons i si es 

vol fer amb un interval d’anàlisi de 3 segons (millors resultats en entorn web) 

millor utilitzar una finestra de 2 segons que no pas la d’1 segon. Tot i variar un 

segon de més o un de menys, la finestra de les dades que hem donat sense 

modificar el salt de finestra també es poden extreure bons resultats. 

En els estímuls visuals de màrqueting, es a dir, de productes, podem observar 

en les gràfiques de l’Arousal i Valence que un factor notori és la emoció 

positiva o negativa (Valence) del subjecte. Normalment si el subjecte ens ha dit 

que compraria el producte està en positiu i si ens ha dit que no en negatiu (en 

entorn web,en entorn senzill dóna més confusió o girat, ja que,  el que escriu al 

formulari i el que pensa a vegades no coincideix). En canvi per l’Arousal tot i 

que també acostuma a està relacionat pot variar que el subjecte pugui estar 

més excitat o no. A vegades pel preu pot estar excitat i podria ser que la marca 

li causa una sensació negativa o el contrari. Per això vam voler fer l’experiment 

5. 

Les gràfiques  de Arousal-Valence  on es detalla cadascuna de les marques 

dels estímuls visuals (Experiment 5), es pot observar individualment el producte 

i quin espai s’ubica en la gràfica. Això és una gran eina per fer un estudi de 

mercat d’un producte, observar la competència i veure on està situat en la 

gràfica de Arousal i Valence. 

 És important utilitzar IBK o J.48  amb un interval d’anàlisi no més gran de 4 

segons quan es vol fer un estudi de Neuromàrqueting amb diferents productes 

o estímuls visuals, perquè podem arribar a classificar correctament les classes  
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amb un encert de casi el 100% amb els models predictius i veure unes bones 

gràfiques d’Arousal- Valence per l’estudi del neuromàrqueting. 

Tot i ser una ciència jove, moltes empreses estan interessades en el seu estudi 

amb profunditat ja que posseí coneixement del client pot marcar la diferencia 

entre l’èxit o el fracàs.  

 

Treballs futurs 

- Provar SMO amb diferents kernels 

- Provar el J.48 per diferents valors de  poda 'confidance factor' ara és 

0.25. 

- Experimentar amb IBK amb diferents k-veïns. 

- Implementar una interfície de l’experiment 5 per estudis de mercat. 
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Annex 1  

 
%% Creació del fitxer CSV (TIME/AROUSAL/VALENCE/CLA SSE (SI/NO)  
 
  
Valence=read_mixed_csv( 'Valence.csv' , ',' );  
Arousal=read_mixed_csv( 'Arousal.csv' , ',' );  
  
  
Total(:,1)=Valance(:,1);  
Total(:,2)=Valance(:,2);  
Total(:,3)=Arousal(:,2);  
  
Total2=num2cell(str2double(Total));  
  
%%%Agafant sol els 'x' primers segons de cada imatg e,(no és l’interval 
d’anàlisi) en aquest cas 1 segon  
  
%%0 per pantalla negre o part redundant  
%%1 per Classe No  
%%2 per Classe Si  
  
for  i=2:1:length(Total2)  
     
    if  Total2{i,1}<=6.000  
        Nou(i,1)=0;  
      
        elseif  Total2{i,1}>=6 && Total2{i,1}<=7  
        Nou(i,1)=2;  
     
        elseif  Total2{i,1}>=7 && Total2{i,1}<=22  
        Nou(i,1)=0;  
     
        elseif  Total2{i,1}>=22 && Total2{i,1}<=23  
        Nou(i,1)=0;  
         
        elseif  Total2{i,1}>=23 && Total2{i,1}<=38  
        Nou(i,1)=0;  
         
        elseif  Total2{i,1}>=38 && Total2{i,1}<=39  
        Nou(i,1)=1;  
         
        elseif  Total2{i,1}>=39 && Total2{i,1}<=54  
        Nou(i,1)=0;  
         
        elseif  Total2{i,1}>=54 && Total2{i,1}<=55  
        Nou(i,1)=1;  
         
        elseif  Total2{i,1}>=55 && Total2{i,1}<=70  
        Nou(i,1)=0;  
         
        elseif  Total2{i,1}>=70 && Total2{i,1}<=71  
        Nou(i,1)=1;  
         
        elseif  Total2{i,1}>=71 && Total2{i,1}<=86  
        Nou(i,1)=0;  
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        elseif  Total2{i,1}>=86 && Total2{i,1}<=87  
        Nou(i,1)=2;  
         
        elseif  Total2{i,1}>=87 && Total2{i,1}<=102  
        Nou(i,1)=0;  
         
        elseif  Total2{i,1}>=102 && Total2{i,1}<=103  
        Nou(i,1)=1;  
         
        elseif  Total2{i,1}>=103 && Total2{i,1}<=118  
        Nou(i,1)=0;  
         
        elseif  Total2{i,1}>=118 && Total2{i,1}<=119  
        Nou(i,1)=1;  
         
        elseif  Total2{i,1}>=119 && Total2{i,1}<=128  
        Nou(i,1)=0;  
         
  
    end  
end  
  
 a=num2cell(Nou);  
 Total(:,4)=a(:,1); 
 
 
Total{1, 1}= 'Time' ;  
Total{1, 2}= 'Valence' ; 
Total{1,3}= 'Arousal' ; 
Total{1, 4}= 'Class' ;  
 
 
 
%%%Eliminació de la part redundant i creació de una  nova columna de 
classe amb un si(2) o un No(1)  
 
  
 for  i=1:length(Total)  
     
    if  Total{i,4} == 0;  
        Total{i,4}=[];  
        Total{i,3}=[];  
        Total{i,2}=[];  
        Total{i,1}=[];  
     
         
    elseif  Total{i,4} == 1;  
        Total{i,4}= 'No' ;    
     
     
    elseif  Total{i,4} == 2;  
        Total{i,4}= 'Si' ;  
    end  
end  
  
  
 cell2csv( 'Nomfitxer.csv' , Total, ',' , ';' , '.' )  
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Funció per llegir CSV(read_mixed_csv) 
 
function  lineArray = read_mixed_csv(fileName,delimiter)  
  fid = fopen(fileName, 'r' );   %# Open the file  
  lineArray = cell(100,1);     %# Preallocate a cell array (ideally 
slightly  
                               %#   larger than is needed)  
  lineIndex = 1;               %# Index of cell to place the next line 
in  
  nextLine = fgetl(fid);       %# Read the first line from the file  
  while  ~isequal(nextLine,-1)         %# Loop while not at the end of 
the file  
    lineArray{lineIndex} = nextLine;  %# Add the line to the cell 
array  
    lineIndex = lineIndex+1;          %# Increment the line index  
    nextLine = fgetl(fid);            %# Read the next line from the 
file  
  end  
  fclose(fid);                 %# Close the file  
  lineArray = lineArray(1:lineIndex-1);  %# Remove empty cells, if 
needed  
  for  iLine = 1:lineIndex-1              %# Loop over lines  
    lineData = textscan(lineArray{iLine}, '%s' , ...   %# Read strings  
                        'Delimiter' ,delimiter);  
    lineData = lineData{1};              %# Remove cell encapsulation  
    if  strcmp(lineArray{iLine}(end),delimiter)  %# Account for when 
the line  
      lineData{end+1} = '' ;                     %#   ends with a 
delimiter  
    end  
    lineArray(iLine,1:numel(lineData)) = lineData;  %# Overwrite line 
data  
  end  
end  
 
 
Ampliació de Codi per crear les classes amb cada telèfon mòbil. 
 
for  i=1:length(Total)  
     
    if  Total{i,4} == 0;  
        Total{i,4}=[];  
        Total{i,3}=[];  
        Total{i,2}=[];  
        Total{i,1}=[];  
     
         
   elseif  Total{i,4} == 1;  
        Total{i,4}= 'Nokialumina (675)' ;    
     
     
    elseif  Total{i,4} == 2;  
        Total{i,4}= 'HTCone (400)' ;  
         
         elseif  Total{i,4} == 3;  
        Total{i,4}= 'SonyXperia (680)' ;  
         elseif  Total{i,4} == 4;  
        Total{i,4}= 'LGG2 (969)' ;  
         elseif  Total{i,4} == 5;  
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        Total{i,4}= 'IPhone5 (125)' ;  
         elseif  Total{i,4} == 6;  
        Total{i,4}= 'Huawei (150)' ;  
         elseif  Total{i,4} == 7;  
        Total{i,4}= 'Nexus5 (320)' ;  
        elseif  Total{i,4} == 8;  
        Total{i,4}= 'Samsung S5 (989)' ;  
         
    end  
end  
 
 
Desviació estàndard 
 
%% calcular la desviació 
 
x=[92.9825  75.3333 94.6309 83.6257   ] 
resultat=std(x) 
 
 
%% Plotar mitjana i desviació de cada classificador . 
 
clear all ; clc;  
x=[70.6946  77.0762     90.9618     86.6431  ];  
  
  
y=[1 2 3 4 ];  
  
bar(y,x),ylabel( '% Instàncies classificades correctament,(Mitjana 
Aritmètica)' ),title( 'Experimet 2.0' );  
set(gca, 'XTick' ,1:1:4)  
set(gca, 'XTickLabel' ,{ 'SMO' , 'Multilayer' , 'IBK' , 'J48' })  
desvia= [16.0159    11.0657 5.6128  8.9631]  
  
  
hold on 
  
for  i=1:length(y)  
     
  
errorbar(y(i),x(i),desvia(i), 'r' );  
  
end  
ylim([0 105]);  
xlim([0 5]);  
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Script LUA per OpenVibe 
 

dofile("C:/Program Files/openvibe/share/openvibe/plugins/stimulation/lua-stimulator-stim-
codes.lua") 

function initialize(box) 

 

 number_of_trials = box:get_setting(2) 

 first_class = _G[box:get_setting(3)] 

 second_class= _G[box:get_setting(4)] 

 third_class = _G[box:get_setting(5)] 

 fourth_class = _G[box:get_setting(6)] 

 fifth_class = _G[box:get_setting(7)] 

 sixth_class = _G[box:get_setting(10)] 

 seventh_class = _G[box:get_setting(11)] 

 eighth_class = _G[box:get_setting(12)] 

 time_betwen_trials = box:get_setting(8) 

 feedback_duration = box:get_setting(9) 

 -- initializes random seed 

 math.randomseed(os.time()) 

 -- fill the sequence table with predifined order 

 sequence = {} 

                      for i = 1, number_of_trials do 

  table.insert(sequence, 1, eighth_class) 

  table.insert(sequence, 1, seventh_class) 

  table.insert(sequence, 1, sixth_class) 

  table.insert(sequence, 1, fifth_class)  

  table.insert(sequence, 1, fourth_class)  

  table.insert(sequence, 1, third_class)  
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  table.insert(sequence, 1, second_class)  

  table.insert(sequence, 1, first_class)  

 end 

 -- sequence 2 for playback list 

 -- randomize both sequences by pairs 

 for i = 1, number_of_trials*8 do 

  a = math.random(1, number_of_trials*8) 

  b = math.random(1, number_of_trials*8) 

  --swap sequence 1(class) 

  swap_1 = sequence[a-1] 

  swap_2 = sequence[a] 

  sequence[a-1] = sequence[b-1] 

  sequence[a] = sequence[b] 

  sequence[b-1] = swap_1 

  sequence[b] = swap_2  

 end 

end 

function process(box) 

 local t=0 

 for i = 1, number_of_trials*8 do 

  -- first display cross on screen 

  t=t+1 

  box:send_stimulation(1, OVTK_GDF_Cross_On_Screen, t, 0) 

  t = t + time_betwen_trials 

  -- display cue 

  box:send_stimulation(1, sequence[i], t, 0)  

  --record feedback 

  t = t + feedback_duration 
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  -- send ends trialn to stop sound and erase arrow 

  box:send_stimulation(1, OVTK_GDF_End_Of_Trial, t, 0) 

 end 

 box:send_stimulation(1, OVTK_StimulationId_ExperimentStop, t, 0) 

 t = t+1 

 box:send_stimulation(1, OVTK_StimulationId_RestStop, t, 0) 

end 
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Annex 2 
 

 
Experiment 2 

 
 

Experiment 2.2 (2 segons de finestra , 0.1 segons de salt de finestra, amb un 
interval d’anàlisi de 3 segons) 

 
Subjecte 1. 

 

 
 

Subjecte 2. 
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3er Subjecte. 
 

 
 

4rt Subjecte 
 

 
 

% encert SMO Multilayer IBK J48 
1er Subjecte 100 % 100 % 100 % 98.8235 % 
2n Subjecte 56.7568 % 77.027  % 75.6757 % 82.4324 % 
3er Subjecte 70.2703 % 86.4865 % 98.6486 % 97.2973 % 
4rt Subjecte 62.3529 % 74.1176 % 97.6471 % 85.8824 % 

Mitjana 72,345 % 84,407025 % 92,99285 % 91,1089 % 
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Experiment 2.3 (1 segons de finestra , 0.1 segons de salt de finestra, amb un 
interval d’anàlisi de 3 segons) 

 
Subjecte 1 

 

 
 

2n Subjecte 
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3er Subjecte 
 

 
 

4rt Subjecte. 
 

 
 
 

% encert SMO Multilayer IBK J48 
1er Subjecte 91,8129 % 93,5673 % 94,7368 % 93,5673 % 
2n Subjecte 56.6667 % 52.6667 % 68.6667 % 64.6667 % 
3er Subjecte 72.4832 % 80.5369 % 93.2886 % 83.2215 % 
4rt Subjecte 61.9883 % 68.4211 % 81.8713 % 80.7018 % 

Mitjana 70,737775 73,798 84,64085 80,539325 
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Experiment 3 (WEB) 
 

 
Experiment 3.2 (2 segons de finestra , 0.1 segons de salt de finestra, amb un 

interval d’anàlisi de 3 segons) 
 

1er Subjecte 
 

 
 
 

2n Subjecte. 
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3er Subjecte 

 

 
 
 

4rt Subjecte. 
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% encert SMO Multilayer IBK J48 
1er Subjecte 85.1351 % 81.0811 % 89.1892 % 89.1892 % 
2n Subjecte 82.8125 % 93.75   % 95.3125 % 90.625  % 
3er Subjecte 58.1081 % 59.4595 % 98.6486 % 94.5946 % 
4rt Subjecte 94.5946 % 100% 100% 98.6486 % 

Mitjana 80,162575 83,57265 95,787575 93,26435 
 
 

Experiment 3.3 (1 segons de finestra , 0.1 segons de salt de finestra, amb un 
interval d’anàlisi de 3 segons) 

 
1er Subjecte. 
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2n Subjecte  

 

 
 
 
 

3er Subjecte 
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4rt Subjecte 

 

 
 
 
 
 
 
 

% encert SMO Multilayer IBK J48 
1er Subjecte 84.8276 % 88.2759 % 84.8276 % 91.0345 % 
2n Subjecte 80.4688 % 83.5938 % 92.1875 % 91.4063 % 
3er Subjecte 56.6667 % 56      % 84.6667 % 82      % 
4rt Subjecte 92.6667 % 96      % 95.3333 % 94      % 
Mitjana A. 78,65745 % 80,967425 % 89,253775 % 89,6102 % 

Desviació e. 15.5049 17.4132 5.3603 5.2421 
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Experiment 4.Comparació de Arousal-Valence amb diferent interval 
d’anàlisi (principi/final de l’estímul visual). 

 
 

 
 

 SMO Multilayer 
Per. 

IBK J48 

% Encert 94.5946 % 100% 100% 98.6486 % 
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 SMO MULTILAYER IBK J48 
 63.3987 % 84.3137 % 88.8889 % 87.5817 % 

 
Experiment 5. Classificació individual de marques ( classificació individual 
d’estímuls) 1era  gràfica amb els 4 primers segons d’interval d’anàlisi. La 

segona gràfica amb els 4 últims segons. 
 

Subjecte 1 
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Subjecte 3 
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Subjecte 4 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


