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Resum 

 

Ens trobem en un moment de creixent interès cap a les tècniques de neuromàrqueting, les 

quals permeten descobrir les reaccions inconscients del públic davant estímuls comercials. 

Nombrosos estudis han analitzat l’activitat cerebral buscant-hi relacions amb el nivell d'a-

tracció provocat per un anunci comercial, o amb l'objectiu de descobrir quines àrees del 

cervell s'activen davant d’estímuls retinguts en la memòria. No obstant, l'estudi de la per-

cepció de la publicitat audiovisual mitjançant l'electroencefalografia (EEG) no s'ha dut a 

terme, al nostre entendre, amb l'enfocament dels estats emocionals i el model arousal-

valence. L’objectiu principal d’aquest treball és estudiar l’efecte real de la publicitat audiovi-

sual en l’estat emocional instantani dels espectadors, i com aquest últim afecta a la presa de 

decisions. Per a això, s'ha establert un entorn d’investigació totalment específic que inclou, 

en primer lloc, la creació d’una base de dades de 43 vídeos etiquetats per la seva intenció 

emocional. Seguidament, s'ha fet una estimació dels estats emocionals basada en el proces-

sament de senyals EEG, utilitzant les ones alpha i beta per a mesurar diversos valors 

d’arousal i valence. S'han realitzat experiments amb 40 voluntaris que han valorat els vídeos 

de forma subjectiva segons la seva intenció emocional, el seu efecte emocional real i la in-

tenció de compra que els associen, alhora que el seu senyal cerebral era enregistrat. Les 

dades obtingudes han estat processades amb eines de Machine Learning per a descobrir si 

existeix una relació entre el senyal EEG, les respostes dels subjectes i la intenció de compra. 

 

 

Abstract 

 

There is currently a growing interest on neuromarketing techniques, which allow discover-

ing the unconscious reactions of the public to commercial stimuli. Several studies have ana-

lysed the brain activity searching relationship with the attraction level given a commercial 

advert, or with the aim to discover which brain areas are activated by stimuli retained in 

memory. However, the study of audiovisual advertising perception by means of electroen-

cephalography (EEG) has not been conducted, to our knowledge, with the approach of emo-

tional states and the arousal-valence model.  The main goal of this project is to study the 

real effect of audiovisual advertising in the instantaneous emotional state of spectators, and 

how this affects to decision making. For this, a completely specific research framework has 

been proposed which includes, first, the creation of a 43-video database labeled by emo-

tional intention. Then, we have done an estimation of the emotional state based on EEG 

signal processing, using alpha and beta waves to measure different values of arousal and 

valence. Experiments have been performed with 40 volunteers who have rated videos ac-

cording to their subjective emotional intention, their real emotional effect and the purchase 

intention they associate, while their brain signal was captured. The obtained data has been 

processed with Machine Learning tools to find whether a relationship exists between EEG 

signal, written feedback from the subjects and purchase intention. 
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1.   INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Motivació 

 

Des de fa molts anys, pràcticament des de que és possible fer retransmissions de contingut 

audiovisual a tot individu que disposi d’un televisor, la publicitat ha jugat un paper clau a la 

nostra vida quotidiana conformant una part important de la programació retransmesa. 

Aquests petits spots publicitaris són una de les millors armes que les empreses i entitats han 

emprat al llarg dels anys per a donar-se a conèixer i consolidar la seva imatge entre el públic, 

i també difondre missatges i models de comportament. És per això que s’han dedicat grans 

esforços per a dissenyar i realitzar aquesta publicitat, adaptant-la a la societat per a maxi-

mitzar-ne l’efectivitat. No obstant, a dia d’avui puc observar com al meu voltant els anuncis 

audiovisuals han arribat a adquirir una fama de rutina sovint més molesta que agradable. 

 

Davant d’aquesta situació, en rumiar quina aplicació podia donar a un sistema per a 

“Aprendre a llegir la ment: Descodificació d’estats cognitius” em va ser força fàcil orientar-

me cap al camp del neuromàrqueting i proposar l’estudi de l’efecte de la publicitat audiovi-

sual als estats emocionals. Una aportació rellevant d’aquesta nova branca d’investigació és 

la possibilitat de descobrir correlacions entre l’activitat cerebral que gestiona les emocions i 

la conducta posterior d’una persona. És a dir, poder plantejar si és possible, per exemple, la 

predicció de la intenció de compra d’un producte per part d’una persona en funció de 

l’efecte que un anunci de televisió hagi provocat en el seu cervell. Els resultats obtinguts 

d’aquest tipus d’estudis són molt valuosos per a detectar punts forts i mancances de la pu-

blicitat audiovisual, que serveixen per a modernitzar-ne i perfeccionar-ne les tècniques uti-

litzades. 

 

Sabem que ja s'han dut a terme estudis que han analitzat l'activitat cerebral buscant relaci-

ons amb el nivell d'atracció o satisfacció donat per un producte o un anunci, o amb l'objec-

tiu d'averiguar quines zones del cervell s'activen davant estímuls retinguts a la memòria. No 

obstant, encara no coneixem la relació entre els estímuls audiovisuals de la publicitat, els 

estats emocionals que provoquen, i la intenció de compra posterior.   

 

A nivell personal, espero contribuir amb dades útils per al progrés científic en aquest camp, i 

adquirir habilitats en l’ús de l’equipament i el programari relacionat amb la captura d’ones 

cerebrals per a futures aplicacions. 

 

1.2. Objectius 

 

La meta del projecte rau en aconseguir desxifrar amb validesa la resposta emocional gene-

rada pel cervell davant l’estímul dels anuncis publicitaris en una mostra considerable de po-
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blació. Per tal de validar aquesta resposta emocional, es planteja l'existència de correlacions 

entre les dades extretes del senyal electroencefalogràfic, els estats emocionals d'una perso-

na i la seva intenció de compra davant un anunci de televisió. Els objectius específics que 

han de permetre completar amb èxit l’estudi són els següents: 

 

• Crear una base de dades amb almenys 40 anuncis televisius classificats objectiva-

ment en categories emocionals 

• Aplicar una metodologia específica per a la captura de senyal cerebral mitjançant el 

dispositiu EEG Epoc d’Emotiv Systems 

• Realitzar un mínim de 30 experiments seguint la metodologia esmentada per a po-
der validar les dades obtingudes 

• Obtenir mesures d'arousal i valence que permetin deduir estats emocionals, utilit-
zant de forma comparativa diversos mètodes de càlcul 

• Emprar tècniques de Machine Learning per a descobrir correlacions entre les dades 
processades i el feedback dels subjectes 

• Realitzar anàlisis estadístics sobre les dades obtingudes per a comprovar el seu nivell 
de significància 

• Obtenir una orientació sobre l’actual nivell d’efectivitat de la publicitat televisiva en 

els espectadors 

 

A part dels resultats que es volen obtenir i estudiar, amb el procediment descrit també es 

pretén proporcionar un model detallat d’execució que altres investigadors puguin adoptar 

en futurs projectes, ja sigui en el marc del neuromàrqueting o  de l’estudi de les emocions 

provocades per estímuls audiovisuals.  

 

1.3. Organització 

 

A partir d’aquest punt, la memòria del present estudi està estructurada en 5 seccions addi-

cionals de contingut i una de documentació annexa. En primer lloc, trobarem la secció 

d’antecedents on s’explicaran breument els orígens de la publicitat en general i molt en 

concret de la publicitat audiovisual. També indagarem en els inicis de l’estudi de les emoci-

ons i els mètodes actuals per a estimar estats emocionals en una persona. Per a tancar la 

secció es presentarà el concepte de neuromàrqueting i l’estat actual d’aquest camp de re-

cerca. A la tercera secció, materials, s’enumeraran les eines que són específicament neces-

sàries per a dur a terme aquest projecte. A continuació trobarem la secció de metodologia, 

on es descriuran les tasques pràctiques de l’estudi: la creació i validació d’una base de dades 

d’anuncis de televisió, el disseny i execució d’experiments i el processament de les dades 

obtingudes durant aquesta etapa. El treball es tanca amb l’anàlisi dels resultats i les conclu-

sions del treball, on comentarem les relacions trobades entre la base de dades audiovisual i 

el feedback dels subjectes. Finalment, l’annex contindrà documentació addicional del treball 

com ara el material utilitzat durant els experiments, taules completes de resultats i el repo-

sitori digital. 
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2.   CONTEXT 

 

2.1. Orígens de la publicitat 

 

La publicitat es defineix com una tècnica aplicada als mitjans de comunicació amb l’objecte 

d’induir el públic a determinats comportaments, principalment comercials [1]. Podríem dir 

que el seu objectiu sempre ha estat el mateix, no obstant els mitjans pels quals s’ha difós 

han anat canviant al llarg dels anys. Els orígens de la publicitat en qualsevol de les seves 

formes es poden associar de manera intuïtiva als orígens de l’activitat comercial. Per això, se 

situen amb força acord [2][3][4] a la civilització egípcia, on des de l’any 3000 a.C. ja es té 

constància de l’ús d’objectes amb missatges publicitaris com tauletes d’argila gravades o 

fragments de papir. D’altra banda, els comerciants nòmades generalment anunciaven els 

seus productes oralment pels carrers, de vegades amb forma de cançons [2]. A l’antiga Grè-

cia aquestes pràctiques es van generalitzar i es va estendre l’ús d’eines com els axons o els 

kyrbos, que servien per a mostrar missatges escrits en públic [4]. Amb el mateix objectiu, a 

l’imperi Romà s’empraven tècniques que rebien el nom d’alba i libelli. Durant la mateixa 

època sorgien les ensenyes, que servien per a identificar locals comercials o que oferissin 

qualsevol tipus de servei d’interès general [4]. 

 

Més tard, a l’Edat Mitjana, ja s’havia consolidat la figura del "pregoner", que inicialment 

s’encarregava de comunicar ordres o desitjos de la noblesa, però també resultava de gran 

utilitat per a difondre esdeveniments o altres missatges [4]. Amb l’aparició de l’impremta el 

segle XV, i sobretot dels periòdics, el segle XVI, té lloc la primera gran revolució de la publici-

tat [2]. La possibilitat d’emetre còpies d’una publicació de manera massiva i amb un esforç 

reduït obria les portes a tots aquells comerços que desitjaven inflar el seu abast més enllà 

de l’àmbit local. La proliferació dels anuncis en premsa va fer que comencessin a dedicar-se 

seccions específiques per a publicitat [4]. Cap el segle XVIII es constituïen les primeres edito-

rials de premsa independents, gràcies al finançament de les tarifes aplicades als anunciants. 

En aquesta situació, potenciada pels efectes de la Revolució Industrial, el correcte disseny 

d’un anunci publicitari va començar a prendre una importància vital i és per això que a prin-

cipis del segle XIX apareixen les primeres agències de publicitat, especialitzades en la creació 

de campanyes personalitzades [2]. 

 

És ja entrat el segle XX, i en constant evolució tecnològica, quan la publicitat adquireix un 

caràcter més semblant al que té avui dia [4], disposada a fer el que sigui per captar l’atenció 

del públic. Les tècniques emprades són més agressives i s’expandeixen cap a tots els nous 

mitjans de comunicació de masses: ràdio, cinema, televisió, Internet... Inevitablement, un 

important debat ètic començarà a prendre forma entorn la publicitat. 
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2.2. Publicitat audiovisual 

 

En aquesta última etapa descrita de l’evolució de la publicitat, davant l’aparició dels mitjans 

de comunicació audiovisuals, té lloc una altra gran revolució del món publicitari. Anterior-

ment, els anuncis publicats podien comptar únicament amb recursos de text i imatge estàti-

ca. A partir d’ara, es disposa de dos nous factors que augmenten exponencialment la capaci-

tat de captar l’atenció de l’espectador i de dipositar un missatge a la seva memòria:  el so i 

la imatge en moviment. Amb aquestes eines a les mans sorgeixen nombroses tècniques i 

elements publicitaris tan innovadors com per exemple la presència de productes concrets 

dins la trama d’una pel·lícula, o el patrocini de programes de televisió per part d’algunes 

marques [4]. 

 

L’interès d’aquest estudi s’ha centrat en la publicitat audiovisual, i més concretament en els 

anuncis o spots de televisió. A nivell molt general, es poden trobar dos tipus d’anuncis se-

gons el caràcter comercial o no de la seva intencionalitat [5]. 

 

 Promocionals, que tenen l’objectiu de persuadir l’espectador respecte a la compra 

d’un producte informant i recordant els seus beneficis, per a augmentar-ne les ven-

des o crear o mantenir una bona imatge de la marca entre el públic. 

 De servei públic, que provenen d’institucions públiques o del govern i tenen 

l’objectiu d’informar i aconsellar la població sobre temes d’actualitat social o de be-

nefici a les comunitats, sobre tot en presència de sinistres o riscos diversos. 

 

Robert L. Hilliard, estudiós nord-americà de la televisió, proposa la següent classificació dels 

spots televisius segons les tècniques emprades de guió i estructura [5]. Aquestes mateixes 

tècniques són aplicades també en el cas dels anuncis no comercials, per a transmetre qual-

sevol altre tipus de missatge o promoure una actitud. 

 

 De venda directa, on una figura, visible o no, descriu les característiques i avantatges 

d’un producte, el seu preu, i el tipus i durada de la promoció, si existeix. General-

ment s’acompanya d’una invitació a la compra immediata. 

 Testimonial, on es recorre a l’aparició d’un client, expert o usuari comú del producte 

per a recomanar-lo al públic com a testimoni de la seva eficàcia. 

 Dramatitzat, on predomina l’actuació i la ficció, amb la representació de situacions 

on apareix l’ús del producte. 

 Humorístic, on es busca fer més atractiva la presentació d’un producte associant-lo a 

una situació còmica, que pot ser natural o representada. 

 Musicat, on una part o la totalitat de l’anunci conté coreografies, diàlegs cantats o 

simfonies específicament compostes, entre d’altres. 
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Com a dada complementària, el primer anunci de televisió de la història va ésser emès a 

USA l’1 de juliol de 1941 a la cadena WNBC, durant la retransmissió d’un partit de beisbol, 

per a promocionar la marca de rellotges Bulova [3][6]. No va ser fins aquell mateix dia que la 

Federal Communications Commission va permetre l’emissió per televisió d‘anuncis comerci-

als. En aquell moment, hi havia 4.000 televisors a tota la ciutat de New York. 
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3.   ANTECEDENTS 

 

3.1. Orígens de l’estudi de les emocions 

 

D’altra banda, paral·lelament als fets descrits als apartats anteriors, es produïa una evolució 

molt important en l’estudi de la ment humana. Gràcies a aquesta investigació ininterrum-

puda des de temps prehistòrics, avui dia es tenen coneixements sobre el funcionament de la 

cognició, la memòria, les emocions, els actes reflexes, les accions voluntàries i molts més. 

Cal recordar, però, que segueixen existint moltes incògnites en el camp de la neurociència i 

que alguns dels coneixements que s’estan aplicant encara són aproximats. Una d’aquestes 

àrees per explorar és la reacció emocional del cervell davant estímuls externs. 

 

Des de l’Antiga Grècia i ben bé fins l’Edat Moderna, les emocions van ser fortament associa-

des amb les passions i la “meitat irracional” de l’individu (posteriorment situada a 

l’hemisferi dret del cervell [7]), motiu pel qual durant segles es creia que s’havien de conte-

nir i subjugar a la raó. No va ser fins el segle XIX que Charles Darwin va donar un enfocament 

més neutre i científic a la seva investigació sobre les emocions [8], centrada en el seu caràc-

ter hereditari i el molt important paper que té en les relacions socials. Gràcies a les progres-

sives contribucions de William James [9], Joseph LeDoux [10] o Antonio Damasio [11], entre 

d’altres, es va començar a acceptar i entendre la naturalesa neurològica de les emocions. 

Tot i això, fins i tot actualment encara existeixen limitacions en l’estudi de les emocions de-

gudes a la manca de mètodes prou precisos per a detectar-les i a la dependència inevitable 

del feedback per part dels subjectes, que sovint no transmeten els seus sentiments amb 

total sinceritat. 

 

3.2. Mètodes de detecció d’emocions 

 

Els mètodes científics de detecció d’emocions existents actualment es poden classificar en 

dos tipus segons les senyals corporals en que es basen per a estimar un estat emocional. Així 

es poden trobar d’una banda els mètodes que estudien les senyals fisiològiques fàcilment 

mesurables externament [12], com el ritme cardíac, la sudoració, les variacions en la respi-

ració o la postura del cos, la freqüència de parpelleig o la tensió dels músculs, entre altres. 

La mesura d’aquest tipus de resposta també s’anomena biometria. Existeixen equips especi-

alitzats en la mesura de cadascun d’aquests signes, dels quals es poden veure uns quants 

exemples a la Figura 3.2.1. En els casos en que es fa imprescindible l’ús de mètodes no inva-

sius s’apliquen tècniques com el reconeixement de gestos de la cara o d’estrés a la veu [13], 

que únicament es basen en l’observació a distància de l’individu. En general, les dades ob-

tingudes en tots els casos són enregistrades i analitzades posteriorment, tot i que en funció 

de l’aplicació que se li vulgui donar també poden ser processades a temps real per a extreu-

re resultats i conclusions immediats, com és el cas àmpliament conegut del polígraf.  
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Figura 3.2.1 – Conjunt de sensors biomètrics e-Health Sensor Platform per a Arduino 

 

 

D’altra banda es troben els mètodes de detecció que escanegen l’activitat neuronal del cer-

vell utilitzant principalment la ressonància magnètica (fMRI) o l’electroencefalografia (EEG). 

La primera ha estat la base d’estudis com el dirigit per Karim S. Kassam a la Carnegie Mellon 

University [14], en que es va demanar a diferents subjectes que s’autoinduïssin algunes 

emocions per a comprovar quines zones del seu cervell s’activaven. En el cas de 

l’electroencefalografia (a partir d’ara, EEG), s’empren dispositius amb diferents nombres 

d’elèctrodes col·locats simètricament per parelles i que fan contacte amb la pell que reco-

breix el crani capturant el senyal elèctric que viatja entre les cèl·lules cerebrals. Aquest mè-

tode ha estat utilitzat, per exemple, en la creació d’una aplicació per a fer publicacions au-

tomàtiques a una xarxa social en funció de l’estat emocional [15]. 

 

 

3.2.1. Emotiv EEG Epoc 

 

El desenvolupament del present estudi s’ha basat en el mètode de detecció per EEG, mitjan-

çant el dispositiu EEG Epoc de l’empresa Emotiv Systems. El dispositiu EEG Epoc, mostrat a 

la Figura 3.2.1.1, consisteix en un casc amb 16 elèctrodes, 2 d’ells de referència, disposats si-

mètricament i que presenta senyal electroencefalogràfic a temps real. Aquest senyal elèctric 

és creat per les diferències de potencial que resulten de l’activitat de les neurones a 

l’escorça cerebral [16]. Per a poder estimar emocions en un individu a partir del senyal cap-

turat per l’EEG Epoc, aquest senyal és filtrat amb dos passa-banda de 8-12Hz i 13-30Hz. 

Aquestes franges freqüencials s’anomenen ones alpha i ones beta i s’ha comprovat que les 

seves relacions de dominància són útils per a estimar estats emocionals, ja que les ones alp-
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ha són més intenses durant la inhibició de la ment i, en canvi, les ones beta ho són durant 

els estats d’activació [16]. Fins ara, s’han dut a terme nombrosos estudis sobre els efectes 

emocionals de la música [17] i amb visualització d’imatges [18] mitjançant l’ús d’aquestes 

tècniques. 

 
Figura 3.2.1.1 – Emotiv EEG Epoc 

 

3.2.2. Model bidimensional de les emocions 

 

L’enfocament que s’ha seguit en aquest estudi per a identificar les diferents emocions està 

basat en el model bidimensional proposat per James Russell [19], el qual proposa que totes 

les emocions bàsiques són combinacions de dos únics sistemes independents de resposta 

neurofisiològica, el de valence i el d’arousal. Amb el valence s’obté una mesura del nivell de 

plaer o desplaer experimentat, mentre que l’arousal indica l’activació o desactivació provo-

cada. Si es col·loquen aquestes dues variables com a eixos de l’espai bidimensional s’obté el 

pla representat a la Figura 3.2.2.1. Com es pot observar, per exemple, l’emoció “alegria” esta-

ria situada a l’extrem superior dret, ja que es caracteritza per ser un sentiment positiu i 

d’excitació, mentre que l’emoció “tristesa” es trobaria a l’extrem inferior esquerre, caracte-

ritzant-se per un sentiment negatiu i de decaïment. Aquest enfocament ha estat àmplia-

ment acceptat i és la base de nombrosos estudis sobre detecció d’emocions [20][21][22]. 

 

 

Figura 3.2.2.1 – Model bidimensional de les emocions 
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 3.3. El neuromàrqueting 

 

Finalment s’arriba a aquest concepte esmentat tantes vegades en els últims anys, i que sor-

geix precisament de la relació entre l’estudi del cervell humà i l’evolució de les activitats 

comercials cercant noves formes de guanyar eficàcia. El neuromàrqueting es basa en obte-

nir el feedback no conscient dels subjectes, exposats a determinats productes o formes de 

publicitat, per tal que el raonament no influeixi en la seva resposta [23]. Tal com s’ha com-

entat a l’apartat 3.1, la configuració del cervell confereix als humans dos enfocaments dife-

rents per a, per exemple, la presa de decisions. D’una banda hi ha el sistema inconscient, 

instintiu i “passional”, d’altra banda hi ha el sistema conscient, on es fa ús de la raó i la deli-

beració per a obtenir una valoració. Zurawicki postula que les decisions de compra motiva-

des per la publicitat són atribuïbles al primer sistema [23]. 

 

Per aquest motiu, sovint les investigacions en neuromàrqueting empren mètodes de detec-

ció d’emocions tant neurològics com biomètrics. Alguns estudis realitzats recentment s’han 

basat en: 

 

 La tecnologia de biometria, per a comprovar la reacció dels subjectes a diferents ver-

sions d’un mateix anunci publicitari amb alguns elements modificats [24]. 

 La tecnologia fMRI, per a estudiar la reacció cerebral davant exposicions de candi-

dats polítics [25], o per a comprovar l’atracció o el rebuig produït per productes ex-

posats durant un període de temps molt curt a la vista del consumidor (com els que 

veiem en expositors mentre comprem altres productes) [26]. 

 En la tecnologia EEG, per a evaluar la satisfacció de consumidors de productes 

d’estètica facial [27], o, juntament amb eye tracking, per a comparar la importància 

de diferents elements de la presentació d’un producte per a maximitzar-ne l’atractiu 

[28]. 

 

Cal destacar que l’interés en l’estudi de la publicitat audiovisual mitjançant EEG no és nou. 

Els primers precedents els podem trobar l’any 1971, quan H.E. Krugman va dur a terme el 

seu estudi sobre la implicació de diferents mitjans en les ones cerebrals [29]. Krugman va 

concluir que els mitjans de imatge estàtica tenien una alta implicació i tendien a activar al-

gunes zones de l’hemisferi cortical esquerre, mentre que els mitjans audiovisuals tenien una 

baixa implicació i activaven zones de l’hemisferi cortical dret. Un estudi posterior a la Uni-

versitat de Winsconsin-Madison es va centrar en detectar l’activitat cerebral associada amb 

la retenció en la memòria d’un producte o una marca [30]. 

 

Més recentment, un recull de 2011 sobre l’ús de l’EEG en investigacions de neuromàrque-

ting dedicava una de les seves seccions a la investigació amb anuncis televisius [31]. Un es-

tudi addicional publicat aquest mateix any cercava relacions entre l’activitat de diferents 

tipus d’ones cerebrals i el nivell d’atracció reportat pels subjectes davant alguns anuncis 
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[32]. No obstant, aquest és el primer estudi en que se cerquen relacions entre l’activitat 

cerebral i els estats emocionals causats per la publicitat, seguint el model bidimensional 

arousal-valence. Estendre la recerca per EEG en l’àmbit audiovisual en el camp del neuro-

màrqueting és molt interessant ja que es tracta d’un mitjà de comunicació molt més ràpid 

per a transmetre un missatge (o un sentiment) que es vol que quedi a la memòria del recep-

tor, i per aquest motiu és extensament utilitzat en la publicitat actualment. 
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4.   MATERIALS 

 

Aquí s’enumeren i descriuen les eines de software i hardware específicament necessàries 

per a algunes de les tasques que es detallaran als següents apartats. 

 

EEG Epoc i SDK 

 

El dispositiu EEG Epoc, descrit amb detall a la secció anterior, és necessari per a la captura 

de les dades en que es basa l’estudi (apartat 5.3). Aquest és un mètode ràpid i assequible 

per a detectar l’activitat cerebral, per tant molt indicat si es vol realitzar un elevat nombre 

d’experiments. El programari que acompanya l’EEG Epoc és el Emotiv Research Edition SDK, 

s’ha utilitzat per a controlar el funcionament del dispositiu (apartat 5.2). 

 

MATLAB 

 

L’eina matemàtica MATLAB ha estat útil per a crear permutacions combinant aleatòriament 

els vídeos d’una base de dades (apartat 5.2), per a llegir diferents arxius .csv i reunir les se-

ves columnes en un sol arxiu (apartat 5.3), per a preparar els conjunts de dades per a aplicar 

Machine Learning (apartat 5.4) i finalment per a generar resultats en forma de comparatives 

i de gràfiques (apartat 6.1). 

 

OpenViBE 

 

OpenViBE és un programa especialitzat en la creació i execució d’escenaris per a llegir, gra-

var i treballar amb senyals neurològiques. En aquest estudi s’ha emprat per a crear 

l’escenari d’entrada, etiquetatge i emmgatzematge de senyal EEG durant els experiments 

(apartat 5.2) i els diferents escenaris de processat d’aquest senyal (apartat 5.4). 

 

Weka 

 

Weka és un entorn desenvolupat a la Universitat de Waikato que proporciona eines per a 

Machine Learning i mineria de dades. Aquest programari ha resultat de gran ajuda gràcies al 

seu mode Experimenter que permet carregar un gran nombre de conjunts de dades i aplicar 

diversos algorismes a cadascun de forma automàtica (apartat 5.4). Les tècniques de classifi-

cació emprades en aquest cas han estat les següents: 

 

 Support Vector Machine (SMO) – Per a crear models, aquests algorismes busquen 

hiperplans que separin els conjunts de punts pertanyents a cada classe en el conjunt 

d’entrenament. Els millors hiperplans són els que se situen a major distància dels 

conjunts que separen i classifiquen correctament tots els punts. Per a classificar no-
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ves instàncies, es comprova a quina regió entre hiperplans se situen i s’assignen al 

conjunt corresponent.  

 Decission trees (J48) – En aquest cas, els models consisteixen en diagrames amb re-

lacions lògiques entre diferents nodes, que poden contenir tests sobre els valors dels 

atributs d’entrada o mesures de probabilitat d’esdeveniments determinats, i que 

connecten les entrades amb les diferents sortides possibles. Per a classificar instàn-

cies, l’arbre es recorre del node pare cap a les fulles prenent petites decisions a cada 

node intern fins que s’obté un resultat definitiu. 

 Artificial neural networks (Multilayer Perceptron) – Aquests mètodes estan inspi-

rats en el funcionament del sistema nerviós en els animals, simulant conjunts de 

neurones que interactuen per a prendre una decisió. Els models es creen amb un sis-

tema de pesos que es van adaptant mentre s’entrena la xarxa amb un conjunt de 

dades dels quals es coneix la classe. A l’hora de classificar les instàncies desconegu-

des, es dona les entrades a la xarxa i s’obté la decisió a la seva sortida. 

 

Cadascun dels algorismes s’ha executat amb dos mètodes de validació: 

 

 Cross-validation de 10 segments – El conjunt de dades es divideix en 10 segments 

sense desordenar-lo. Es realitzen 10 iteracions d'evaluació, en cada una es pren un 

dels segments com a conjunt de prova i la resta de dades com a conjunt 

d’entrenament. Una vegada finalitzat el procés es fa la mitjana aritmètica dels resul-

tats per a obtenir-ne la precisió. 

 Train/test de 10 repeticions – El conjunt de dades es reordena aleatòriament i es di-

videix en dues parts, prenent-ne un percentatge ajustable com a conjunt 

d’entrenament i la resta s’utilitza com a conjunt de prova. Aquest procediment es 

repeteix 10 vegades partint del conjunt complet, i es fa la mitjana aritmètica dels re-

sultats per a obtenir-ne la precisió. 

 

Per a l'exercici de Feature Selection s'ha utilitzat l’evaluador d’atributs Information Gain 

amb el mètode de cerca Ranker, el qual iterativament elimina cada atribut, comprova el pes 

que tenia en la predicció correcta de les classes i elabora una llista amb ordre descendent 

dels atributs que han aportat més informació. 
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5.   METODOLOGIA 

 

Donat el problema plantejat a la secció 1, i emprant les eines d’escrites a la secció 4, a con-

tinuació es descriuen detalladament els procediments pràctics que han permès obtenir els 

resultats de l’estudi i que es mostren de forma esquemàtica a la Figura 5.1. En primer lloc s'ha 

creat una base de dades d'anuncis televisius etiquetats per la seva intenció emocional, a 

partir d'aquesta base dades s'han dissenyat els preparatius per a la realització d'experi-

ments, s'ha reunit un conjunt de subjectes i s'han dut a terme els experiments seguint la 

metodologia proposada. Finalment s'han processat les dades recollides per tal d'obtenir els 

resultats de l'estudi. 

 

 
Figura 5.1 – Metodologia aplicada a l’estudi 

 

 

 

5.1. Creació de la base de dades 

 

La primera acció duta a terme en la part pràctica del treball ha estat l’elaboració d’una base 

de dades d’anuncis publicitaris de televisió adequada per a l’estudi dels seus efectes emoci-

onals. Durant tot l’estudi s’ha treballat sobre les quatre emocions bàsiques que es correspo-

nen amb les regions creades per la relació arousal-valence explicada a l’apartat 3.2.2., i que 

són l’alegria, la relaxació, la tristesa i l’angúnia. La base de dades ha estat classificada se-

guint aquestes quatre categories i el seu procés de creació es mostra a la Figura 5.1.1. 

 

 
Figura 5.1.1 – Procés de creació de la base de dades d’anuncis publicitaris 

 

Per a crear aquesta col·lecció, s’ha fet brainstorming amb persones, en un entorn universita-

ri, en sessions informals on se’ls ha demanat aportar anuncis que recordessin durant els 

últims anys. Aquest factor ja és molt indicatiu sobre la qualitat d’aquests anuncis per a 

l’estudi ja que han aconseguit romandre a la memòria a llarg termini, i per tant es pot ende-

vinar que en el moment de la seva visualització van tenir un efecte notable en el cervell. 
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Després d’aquesta primera fase, on es compta amb 46 vídeos, s’ha completat la llista bus-

cant anuncis de productes o campanyes concrets que sovintegen els espais publicitaris tele-

visius, o bé que per la seva temàtica estan directament relacionats amb alguna de les emo-

cions bàsiques. Una vegada recollits 63 vídeos, s’ha començat un procés d’anàlisi per a cada 

anunci individualment buscant característiques objectives que permetin classificar-lo en una 

de les quatre classes. 

 

 Característiques dels anuncis ALEGRES: Música animada de pulsació ràpida, colors 

vius o càlids, escenografia elaborada, lluminositat, situacions còmiques, situacions de 

lleure o despreocupació, cares alegres i somriures, persones gaudint d’un lloc o un 

producte, descripció dels seus beneficis, tipus de producte que es promociona. 

 

 Característiques dels anuncis RELAXANTS: Música majoritàriament orquestral de pul-

sació lenta, situacions no dinàmiques, aparició de nens o animals, paisatges (munta-

nyes, postes de sol...) o altres elements de la natura (onades), persones en actitud 

calmada o gaudint d’un moment de relax. 

 

 Característiques dels anuncis TRISTOS: Música melancòlica o trista de compàs lent 

(normalment piano o violí), colors apagats o freds, escenografia senzilla, poca llum, 

ús de blanc i negre, cares tristes o plorant, persones afrontant diferents dificultats, 

motiu de la denúncia. 

 

 Característiques dels anuncis ANGUNIOSOS: Música inquietant o estranya amb can-

vis bruscs, situacions conflictives, atacs o vexacions, injustícia, imatges desagrada-

bles, motiu de la denúncia. 

 

Amb l’objectiu d’homogenitzar la durada dels vídeos, durant aquest procés han estat elimi-

nats aquells vídeos amb una durada menor a 20 segons, que és la mida de la finestra 

d’anàlisi utilitzada posteriorment per a extreure descriptors del senyal cerebral durant un 

estímul emocional. També han estat eliminats els vídeos amb una durada major a 90 se-

gons, que són molt poc comuns en la publicitat audiovisual televisiva i no tenen un interval 

curt on es concentri el major efecte emocional. En últim lloc, han estat eliminats de la 

col·lecció aquells vídeos que no contenien prous característiques per a ser objectivament 

classificats en alguna de les quatre classes emocionals. Una vegada finalitzada, la base de 

dades conté 43 anuncis de televisió de durada majoritària entre 30 i 60 segons, dels quals 18 

han estat classificats com alegres, 9 com a relaxants, 8 com a tristos i 8 com a anguniosos. 

Per a cada vídeo s'ha determinat l'interval de 20 segons amb el contingut de major efecte 

emocional, per tal d'analitzar posteriorment el senyal EEG enregistrat durant aquests perío-

des. En el següent enllaç es pot trobar la base de dades completa amb els vídeos que conté: 

 

https://www.youtube.com/user/joseta33/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=2 

https://www.youtube.com/user/joseta33/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=2
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5.2. Disseny dels experiments 

 

Per a aquest estudi s’han presentat 40 voluntaris d’ambdós sexes i entre 14 i 73 anys, als 

quals s’ha demanat que classifiquin els anuncis en categories emocionals seguint el seu pro-

pi criteri i expliquin l’efecte que conscientment creuen que els han provocat. Així, en primer 

lloc, s’ha pogut validar la classificació objectiva dels anuncis duta a terme durant la creació 

de la base de dades, amb la classificació que els mateixos subjectes n’han fet. Al mateix 

temps, s’han comparat els efectes conscients i inconscients de la publicitat en les persones i, 

en últim lloc però el més important, s’ha pogut descobrir si existeix una correlació entre la 

reacció del cervell a un anunci de televisió i la intenció final de compra de l’individu. Per a 

aquest fi, s’ha dissenyat una configuració específica per a dur a terme aquests experiments 

amb subjectes humans (s’han realitzat un total de 40 experiments) i que està formada pels 

següents elements: Entorn, Visualització de mostres, Captura i etiquetatge, Butlleta de res-

postes i Tracte personal. 

 

Entorn 

 

Els experiments s’han dut a terme en una sala aïllada de distraccions externes amb un mí-

nim de dues taules, dues cadires, dos ordinadors, un conjunt d'altaveus, un projector i una 

pantalla. En aquest cas, s'han emprat aules universitàries com la que es mostra a la Figura 

5.2.1. 

 

 
Figura 5.2.1 – Aula de seminaris al Campus Poblenou de la UPF 

 

 

Visualització dels vídeos 

 

Per a poder obtenir una quantitat significativa d’informació amb cada experiment i alhora 

ajustar el màxim possible la seva durada, s’ha decidit mostrar a cada subjecte únicament 12 
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vídeos de la base de dades. Aquesta selecció està formada per 3 anuncis de cada categoria 

emocional i de durada similar, de manera que tots els subjectes han estat exposats a la ma-

teixa quantitat d'estímuls de cada categoria. Així, amb l’objectiu que tots els vídeos de la 

base de dades poguessin ser avaluats, s’han repartit en 6 llistes d’anuncis en forma de dife-

rents permutacions. Aquestes llistes han estat generades amb un script en Matlab per tal 

que els vídeos i l’ordre de cada llista fossin aleatoris (veure Annex). A la Figura 5.2.2 es mostra 

un exemple de permutació col·locada en una llista de reproducció al programa VLC media 

player. Cada subjecte en un experiment ha estat assignat amb una permutació de la A a la F. 

 

 
Figura 5.2.2 – Exemple de llista de reproducció: Permutació C 

 

 

Captura i etiquetatge del senyal 

 

Mitjançant l’entorn OpenViBE, s’ha adaptat un patch que adquireix el senyal i el mostra per 

pantalla en temps real, al mateix temps que permet gravar-hi estímuls i guardar-ho en un 

fitxer .gdf. Aquests estímuls s’introdueixen a través del teclat i fan la funció de marcadors 

per a poder identificar posteriorment en el senyal, per exemple, els intervals de màxim efec-

te emocional o l’inici i el final dels vídeos visualitzats. Així doncs, a l’ordinador que s’ha em-

prat per a aquesta tasca s’hi ha assignat una tecla a cada estímul diferent. A la Figura 5.2.3 

s’explica esquemàticament el funcionament del patch mentre que els arxius originals es 

troben a l’Annex. 
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Figura 5.2.3 – Funcionament de l’escenari de captura i etiquetatge del senyal 

 

 

 

El correcte etiquetatge del senyal durant un experiment és de vital importància per poder-

ne processar les dades i garantir una certa validesa dels resultats. Per aquest motiu, s’han 

creat els següents elements addicionals per a facilitar l’activitat i minimitzar-ne els errors: 

 

 Retallant fragments de paper i folrant-los amb cinta adhesiva per a protegir-los s’han 

fabricat uns marcadors, visibles a la Figura 5.2.4, per a identificar ràpidament les tecles 

associades a l’etiquetatge en OpenViBE. 

 

 
Figura 5.2.4 – Configuració especial del teclat per a experiments d’estimació d’emocions 

 

 

 Una vegada definides les llistes de reproducció per a les diferents permutacions, s’ha 

analitzat cadascuna d’elles i s’ha creat una guia (veure Annex) amb l’ordre dels 

anuncis que hi apareixen, la seva categoria segons la base de dades, i l’instant en que 

comença l’estímul emocional, que és el moment en que s’ha de prémer la tecla cor-

responent a l’ordinador de control. Una mostra d’aquesta documentació es pot veu-

re a la Figura 5.2.5. 
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Figura 5.2.5 – Detall d’un full descriptiu de permutació amb instant i tipus d’estímul 

 

 

 

Butlleta de respostes 

 

Per a recollir la part d’informació conscient dels subjectes en els experiments, s’ha dissenyat 

una butlleta força intuïtiva i fàcil d’emplenar. A la Figura 5.2.6 se’n pot veure un exemple. Ca-

da fila correspon a un dels 12 anuncis que s’han presentat durant la prova. Quan s’ha visua-

litzat un anunci, la llista de reproducció ha deixat un temps predeterminat de 30 segons per 

a respondre els 3 apartats. 

 

 

 
Figura 5.2.6 – Butlleta completada per un dels subjectes 
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Al primer apartat, es demana al subjecte quina intenció creu que tenia l’anunci a l’hora de 

provocar-li una emoció. Per a descriure aquesta emoció es valoren dos paràmetres al llarg 

de dos eixos que representen els nivells d’arousal i valence associats a l’estímul.  L’arousal 

es mesura determinant el nivell d’excitació o relaxació provocat, i el valence a partir del ca-

ràcter positiu o negatiu del sentiment. Les dades d’aquest apartat han estat útils per a valo-

rar la classificació dels anuncis en categories duta a terme durant l’elaboració de la base de 

dades. 

  

El segon apartat és idèntic al primer, però aquesta vegada es demana al subjecte quin creu 

que ha estat l’efecte emocional real que l’anunci li ha provocat. En aquest cas, les respostes 

han permès una comparació de l’efecte emocional expressat pel subjecte, amb l’efecte 

emocional estimat directament de l’anàlisi del senyal EEG. 

  

Finalment, es demana valorar en una escala d’1 a 4 el que s’anomena la intenció de compra 

del subjecte davant l’estímul de l’anunci publicitari. En aquest apartat s’ha pretès recollir el 

nivell d’impacte que ha tingut la visualització del vídeo en el comportament posterior de 

l’individu, ja sigui a l’hora de comprar un producte o adoptar una actitud determinada en un 

tema. Aquestes dades són les que juntament amb el senyal EEG capturat han permès des-

cobrir si existeixen correlacions entre l’efecte emocional de la publicitat audiovisual i la de-

cisió de compra. 

 

 

Tracte amb els subjectes 

 

És important mantenir en tot moment un tracte proper i personal amb els subjectes, afavo-

rint que se sentin còmodes. Cal donar una explicació clara i detallada sobre el que es dema-

na que facin i oferir la possibilitat de resoldre dubtes en qualsevol moment. És important 

avisar-los per a que procurin moure’s el mínim possible, evitant així introduir soroll al senyal 

enregistrat i possibles pèrdues de connexió amb el monitor que obliguin a interrompre 

l’experiment. Degut al contingut explícit d’alguns dels anuncis, principalment de la categoria 

“angúnia”, és altament recomanable demanar al subjecte si pateix alguna fòbia abans de 

començar l’experiment, per tal d’adaptar la mostra si fos necessari. En aquest cas, s’ha dei-

xat automàticament un espai de 30 segons després de cada vídeo per a completar les res-

postes corresponents a la butlleta, no obstant, alguns subjectes han necessitat una mica de 

temps addicional. Cal romandre atent al comportament del subjecte, per exemple, per 

adaptar aquestes pauses al temps que sigui necessari de manera que no se li presenti el 

següent vídeo abans que estigui llest per a prestar-li atenció. Finalment, i en la mesura del 

possible, és una bona pràctica obsequiar els voluntaris amb alguna recompensa final a 

l’ajuda aportada.  
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5.3. Entorn i execució experiments 

 

Les proves per a l’estimació d’emocions davant anuncis de televisió amb subjectes reals 

s’han dut a terme seguint el procediment que es detalla a continuació i que està representat 

a la Figura 5.3.1. És important que prèviament a les proves la bateria de l’EEG hagi estat carre-

gada completament, la qual cosa afavoreix el seu correcte funcionament. Per a preparar 

l’entorn necessari per a realitzar aquestes proves, s’ha disposat de diversos elements classi-

ficats en dos subentorns. 

 

 
Figura 5.3.1 – Procediment per a l’execució d’experiments 

 

 

 

Entorn de visualització 

 

Aquest és el lloc on es troba el subjecte, consta d’una taula i una cadira situats davant d’una 

pantalla de projecció, l’EEG, la butlleta a omplir, retoladors, un full de paper amb instrucci-

ons senzilles per a omplir la butlleta (opcional) i el dispositiu receptor USB associat a l’EEG, 

que mitjançant l’ús un cable allargador està connectat a l’ordinador de control (Figura 5.3.2). 
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Figura 5.3.2 – Entorn de visualització 

 

 

Entorn de captura i control 

 

Aquest és el lloc on es troba el responsable de les proves, consta d’una taula i una cadira 

encarats al subjecte, i dos ordinadors, un d’ells amb altaveus i connexió a un projector per a 

mostrar els audiovisuals, l’altre amb el programari necessari per a rebre i guardar el senyal 

EEG capturat amb el receptor USB, i degudament etiquetat en temps real (Figura 5.3.3). 

 

 

 
Figura 5.3.3 – Entorn de captura i control 
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Una vegada s’ha posat a punt l’espai i l’equipament es rep un subjecte, al qual s’indica el lloc 

on acomodar-se i se li explica la intenció de l’experiment i també el contingut de la butlleta i 

com s’ha d’omplir. 

 

Seguidament es col·loca l’EEG al subjecte, havent humitejat generosament els elèctrodes, es 

posa en posició horitzontal damunt del cap i es desplaça cap avall fins que els elèctrodes de 

referència queden situats a la part posterior inferior de les orelles. És molt important com-

provar un per un que els 16 elèctrodes fan contacte directe amb la pell, per tant s’han de 

col·locar per sota dels cabells en els casos en que sigui necessari. 

 

Una vegada completat aquest pas, s’encén l’EEG i es comprova a l’ordinador de control que 

la recepció de senyal és bona (Figura 5.3.4). Per a això s’utilitza l’eina Test Bench que propor-

ciona el software d’Epoc Emotiv. Cal procurar que tots els elèctrodes hi apareguin de color 

verd, per tant en alguns casos és necessària una recol·locació de l’EEG. 

 

 

 
Figura 5.3.4 – Test Bench amb l’EEG Epoc connectat correctament 

 

 

Si la recepció és correcta, s’activa l’aplicatiu Acquisition Server d’OpenViBE (Figura 5.3.5) per a 

connectar el programa amb l’EEG i rebre-hi el senyal. Finalment, es posa en marxa l’entorn 

de captura i etiquetatge dissenyat prèviament en OpenViBE (Figura 5.3.6). 
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Figura 5.3.5 – Interfície del servidor d’OpenViBE per a adquisició de senyal 

 

 

 
Figura 5.3.6 – Encesa de l’escenari per a captura i etiquetatge de senyal 

 

Per a donar inici a la prova, s’avisa el subjecte i transcorreguts uns segons s’inicia la llista de 

reproducció corresponent. La persona responsable de les proves ha de romandre sempre 

atenta al full descriptiu de la permutació utilitzada, per a saber quin és el següent arxiu de 

vídeo reproduït i en quin moment cal etiquetar el senyal per la seva rellevància emocional. 

En finalitzar un arxiu de vídeo, la llista deixa un espai de 30 segons per a que el subjecte 

completi les respostes a la butlleta. No obstant, cal estar atent per si convé pausar la repro-

ducció i deixar més temps. 

 

Una vegada finalitzada la prova, que té una durada mitjana de 20 minuts, s’apaga i es retira 

l’EEG i es recull la butlleta tot revisant que no hi falti cap informació. En aquest cas, s’ha de-

cidit recompensar la bona voluntat dels subjectes obsequiant-los amb una llaminadura, ac-

ció molt recomanable per la sorpresa causada i la molt bona acollida general. Per a mostrar 

una guia més visual, s’ha elaborat un vídeo demostració del procediment descrit (veure An-

nex) [33]. 
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5.4. Processament de les dades 

 

Utilitzant novament OpenViBE, s’han adaptat nous patches per a obtenir els descriptors 

necessaris dels arxius .gdf guardats durant la realització dels experiments. El procediment 

complet descrit en aquest apartat es mostra de forma esquemàtica a la Figura 5.4.1. Tal com 

s’ha vist a l’apartat 3.2.1, per a obtenir valors dels senyals EEG que es puguin analitzar, cal 

filtrar el senyal en bandes de freqüències específiques, a més de processar-lo utilitzant fi-

nestres d’anàlisi i ponderar-lo. Per a aquest estudi es treballarà amb el senyal rebut als elèc-

trodes F3 i F4 que se situen sobre el lòbul frontal, ja que s’ha descobert que és la zona del 

cervell que regula les emocions [34]. 

 

 
Figura 5.4.1 – Procés d’obtenció de resultats a partir de les dades recollides als experiments 

 

 

Als escenaris de processament es rep un arxiu .gdf de senyal EEG i, en primer lloc, 

s’extreuen els canals F3 i F4 i es localitzen els marcadors introduïts a través del teclat durant 

l’experiment, separant-los per tipus. Així, cada vegada que es troba un marcador, s’analitzen 

els següents 20 segons de senyal en finestres de 4 segons, avançant a un pas d’1 segon. 

Aquests últims paràmetres esmentats es poden ajustar lliurement. En aquest cas, s’ha rea-

litzat un processament inicial de prova comparant diversos valors. A continuació, per a ana-

litzar els fragments de senyal enfinestrats (epochs) s’aplica un filtre passa-banda d’ones alp-

ha i un altre per a les ones beta. Amb aquestes dades preprocessades es pot procedir al càl-
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cul dels indicadors arousal i valence, el qual es durà a terme en diferents variants per a eva-

luar la seva eficàcia.  

 

 

5.4.1. Càlcul de l’arousal 

 

Tal com s’avançava a l’apartat 3.2.1, s’ha descobert que les ones alpha són més intenses 

durant la inhibició de la ment i, en canvi, les ones beta ho són durant els estats d’activació. 

Tenint en compte que en l’arousal es busca una mesura de l’activació que un estímul ha 

provocat al cervell, es poden trobar valors indicatius al respecte en la potència d’aquests 

dos tipus de ones. Per a calcular la potència de les ones s’ha utilitzat el mètode de potència 

logarítmica [34]. Per a obtenir una mesura de l’arousal s’han emprat 3 variants de càlcul: La 

relació de potència beta sobre potència alpha, únicament potència beta, i la inversa de po-

tència alpha.  

 

              
               

               
                

 

                                             

 

              
 

               
                

 

 

5.4.2. Càlcul del valence 

 

En el cas de l’indicador valence, s’ha descobert que el nivell de plaer o desplaer provocat per 

un estímul es reflecteix en les diferències del senyal als hemisferis dret i esquerre del cervell 

[16]. Per a obtenir-ne una mesura numèrica, s’ha comparat el senyal als elèctrodes F3 i F4 

amb la mitjana aritmètica de la seva amplitud, i amb la diferència dels valors d’arousal. Així 

doncs, les 3 variants de càlcul que s’han emprat són les següents: 

 

                                                                    

 

                                                       

 

                                                                  

 

 

Com que l’enfinestrat del senyal es realitza a partir de detectors d’estímuls d’un tipus con-

cret en el senyal, la sortida dels patches corresponents als dos apartats anteriors retorna un 

arxiu .csv per cada subjecte, descriptor i emoció. Això suposa un total de 24 arxius per sub-
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jecte. La quantitat d’informació generada en aquest procés obliga a mantenir una organitza-

ció rigorosa en l’emmagatzematge, per tant disposo d’una carpeta exclusiva per a les dades 

de cada experiment.  Les dades recollides en les butlletes també s’han informatitzat indivi-

dualment, creant un fitxer .csv amb els valors numèrics per a cada una. Amb un script addi-

cional de Matlab (veure Annex), també adaptat i completat per a aquesta tasca, es reunei-

xen tots els descriptors en cada instant de temps i les respostes associades del subjecte en 

un sol arxiu .csv, tal com s'indica a la Figura 5.4.2. Aquest arxiu final conté 17 instàncies (20 

segons en finestres de 4 segons amb pas d’1 segon) per a cada anunci, és a dir un total de 

204 instàncies per als 12 anuncis d’un experiment. 

 

 
Figura 5.4.2 – Contingut i reunió dels arxius .csv generats 

 

 

5.4.3. Machine Learning 

 

Finalment, s’ha emprat el programari Weka en mode Experimenter per a aplicar tècniques 

de Machine Learning a cadascun dels fitxers .csv únics (conjunts de dades d’entrada) dels 40 

experiments realitzats, amb l’objectiu de generar models dels senyals EEG que descriguin la 

reacció dels espectadors. Per a cada conjunt de dades d’entrada (cada experiment) s’han fet 

4 classificacions diferents. És a dir, s’han construït 4 models de predicció que són: 

 

 Predicció de la categoria emocional (intenció emocional segons la base de dades) 

 Predicció de la intenció emocional segons el subjecte 

 Predicció de l’efecte emocional segons el subjecte 

 Predicció de la intenció de compra 
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L’estructura que han de tenir els conjunts de dades per a generar cada model és la següent 

(Figura 5.4.3.1): 

   

 Atributs, són els 6 descriptors definits als apartats anteriors. Són variables el valor de 

les quals caracteritza el senyal EEG a cada mostra que se n’ha pres. 

 Instàncies, són totes les mostres (epochs) de senyal obtingudes després de proces-

sar-lo. Cada instància té un valor propi per a cada atribut.  

 Classes, són les etiquetes (d’emoció o intenció de compra) que s’han assignat a cada 

instància. Durant la predicció, són les possibles decisions que el model pot prendre 

analitzant els valors donats als atributs. Per exemple, una classificació emocional tin-

drà les classes h (alegre), t (relaxant), s (trist) i a (anguniós), mentre que una classifi-

cació d’intenció de compra tindrà les classes L (molt baixa), l (baixa), h (alta), H (molt 

alta). 

 

 
Figura 5.4.3.1 – Fragment d’un conjunt de dades d’entrada a un algorisme de ML 

 

 

Per a la construcció de cada model s’han emprat els algorismes SMO, J48 i Multilayer Per-

ceptron, tant amb validació per Cross-validation de 10 segments com per Train/test de 10 

repeticions (secció 3). Els resultats d’aquest procés s’obtenen en forma de taules (veure 

Annex) amb la precisió (percentatge d’instàncies classificades correctament) del model creat 

per cada algorisme en cada conjunt de dades, la mitjana total i la desviació estàndard. 

 

 

5.4.4. Feature Selection 

 

Amb l’objectiu de descobrir quins descriptors han estat més significatius a l’hora de crear 

models mitjançant Machine Learning, s’ha sel·leccionat una mostra aleatòria de 15 experi-

ments i se’ls ha aplicat l’eina Select Attribute de Weka Explorer. Per a realitzar un exercici de 

Feature Selection amb l’evaluador Information Gain i el mètode Ranker, es comprova quin 

pes ha tingut cada atribut (en aquest cas 3 atributs per a arousal i 3 per a valence) en la pre-
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dicció correcta de les classes eliminant-los iterativament i recreant el model. Un cop trobat 

l’atribut de major pes, s’elimina i es repeteix el procés amb els atributs restants. Finalment 

s’elabora una llista amb ordre descendent, de manera que els primers atributs són els que 

han aportat més informació. Per a cada un dels 4 models i cada un dels 15 experiments 

sel·leccionats, s’han anotat els atributs de valence i arousal que apareixen primers a la llista, 

i s’ha fet un recompte per a descobrir amb quina freqüència cada atribut ha estat el millor. 
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6.   RESULTATS 

  

Una vegada finalitzades les tasques pràctiques de l’estudi descrites a la secció anterior, es 

procedeix a analitzar els resultats obtinguts, acompanyant-los amb eines visuals que facilitin 

la seva comprensió. Els resultats de l’estudi s’han analitzat cercant les següents relacions: 

 

 Relació etiquetatge a la base de dades / etiquetatge dels subjectes 

 Relació senyal EEG / etiquetatge dels subjectes 

 

 

6.1. Resultats a partir de les respostes dels subjectes 
 

6.1.1. Comparativa global de l’etiquetatge dels anuncis 

 

En primer lloc, per a cada un dels 43 anuncis de la base de dades, s’han reunit totes les valo-

racions aportades pels subjectes en els experiments mitjançant les butlletes. Amb aquestes 

valoracions, s’han trobat els valors mitjans d’arousal i valence per a cada anunci i se’ls ha 

afegit una classe addicional per a cada criteri de classificació (objectiu per intenció, subjectiu 

per intenció i subjectiu per efecte). En aquest apartat es comprova el nivell de semblança de 

les bases de dades classificades utilitzant cadascun dels criteris esmentats. 

 

 

a) Intenció emocional segons els subjectes - Intenció emocional segons la base de dades 

 

 Els subjectes han etiquetat la intenció emocional del 83.72% dels anuncis amb la ma-

teixa classe que tenien a la base de dades original. 

o El 97.67% dels anuncis han estat etiquetats amb el mateix tipus de valence 

que tenien a la base de dades original. 

o El 83.72% dels anuncis han estat etiquetats amb el mateix tipus d’arousal 

que tenien a la base de dades original. 

o El 2.33% dels anuncis han estat etiquetats amb diferents tipus de valence i 

arousal del que tenien a la base de dades original. 

 

Es comprova que les valoracions objectives i subjectives pel que fa a la intenció dels anuncis 

publicitaris coincideixen en l’àmplia majoria dels casos. D’altra banda s’observa que la sem-

blança augmenta notablement en fixar-se només en el valence o caràcter positiu/negatiu 

dels anuncis. Comença a notar-se una major facilitat en la distinció d’aquesta característica 

respecte del nivell de inhibició o excitació d’una emoció que descriu l’arousal. Només 1 dels 

anuncis ha quedat classificat amb la intenció emocional totalment oposada a la prevista. 
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b) Efecte emocional segons els subjectes - Intenció emocional segons la base de dades 

 

 Els subjectes han etiquetat l’efecte emocional del 72.09% dels anuncis amb la matei-

xa classe que tenien a la base de dades original. 

o El 88.37% dels anuncis han estat etiquetats amb el mateix tipus de valence 

que tenien a la base de dades original. 

o El 79.07% dels anuncis han estat etiquetats amb el mateix tipus d’arousal 

que tenien a la base de dades original. 

o El 4.65% dels anuncis han estat etiquetats amb diferents tipus de valence i 

arousal del que tenien a la base de dades original. 

 

Com era d’esperar, la valoració respecte a l’efecte real que la visualització dels anuncis pro-

voca en l’espectador difereix en certa mesura de la seva intenció. Els principals factors que 

influeixen en aquesta diferència poden ser la facilitat, pròpia de cada persona, amb que un 

estímul pot causar un canvi emocional, la freqüència de visualització d’escenes semblants, 

per exemple per un excés d’anuncis publicitaris emprant tècniques idèntiques, i els principis 

morals i la personalitat, molt propis també de cada persona. Tot i aquesta disminució nor-

mal la classificació segueix sent força bona. Es manté la tendència que dóna una major coin-

cidència en la valoració únicament de valence que d’arousal, tot i que en aquest cas es pot 

apreciar que alguns anuncis són etiquetats amb el mateix tipus d’arousal i diferent valence. 

 

 

c) Efecte emocional segons els subjectes - Intenció emocional segons els subjectes 

 

 Els subjectes han etiquetat l’efecte emocional del 81.40% dels anuncis amb la matei-

xa classe que han etiquetat la seva intenció emocional. 

o El 86.05% dels anuncis han estat etiquetats amb el mateix tipus de valence 

que a la seva intenció. 

o El 88.37% dels anuncis han estat etiquetats amb el mateix tipus d’arousal 

que a la seva intenció. 

o El 6.98% dels anuncis han estat etiquetats amb diferents tipus de valence i 

arousal que a la seva intenció. 

 

Tenint en compte les comparatives anteriors, també es pot preveure una semblança major 

de l’efecte provocat pels anuncis amb la intenció valorada pels propis subjectes que amb la 

predicció de la base de dades. Curiosament, s’observa que mentre es manté la proporció 

d’anuncis on es conserva arousal però no valence, disminueix la freqüència de la combinació 

contrària. En aquest cas, 3 anuncis queden classificats amb un efecte totalment oposat a la 

seva intenció. 
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d) Intenció de compra / Acceptació del missatge 

 

 Els subjectes han expressat intenció de compra positiva en el 37.21% dels anuncis. 

o Dels quals 2 són alegres, 2 són relaxants, 5 són tristos i 7 són anguniosos. 

 

Únicament 16 anuncis publicitaris dels 43 exemplars a la base de dades han obtingut una 

valoració mitjana igual o major a 2,5, en una escala d’1 a 4, pel nivell en que conscientment 

la seva visualització afectarà favorablement al comportament de l’espectador, ja sigui per a 

la compra d’un producte, per a fer una donació o per l’adopció d’una conducta determinada 

en un tema de rellevància social. Individualment s’ha pogut observar que la tendència en 

aquest tipus de valoració és força personal, no obstant, el resultat global és baix.  

 

 

6.1.2. Anàlisi visual de l’etiquetatge dels anuncis 

 

A continuació, es mostrarà la totalitat de les valoracions aportades pels subjectes en gràfi-

ques de temperatura. El fet de no analitzar només les mitjanes aritmètiques permet desco-

brir més detalladament les diferències reals en les comparacions descrites a l’apartat ante-

rior. Per al conjunt d’anuncis etiquetats amb cada categoria emocional a la base dades, es 

mostra un mapa de temperatura amb les valoracions dels subjectes respecte a intenció i 

efecte emocionals. El pla sobre el qual s’organitza aquest mapa és l’equivalent a la Figura 3.2.2 

i el color de cada casella equival a la quantitat d’espectadors que han donat aquella posició 

a un anunci de la categoria analitzada. 

 

a) Anuncis amb intenció emocional ALEGRE 

 

En el cas dels anuncis amb categoria emocional alegre, es pot veure que els valors per a la 

intenció queden majoritàriament situats a la zona amb arousal i valence mitjans-alts (Figura 

6.1.2.1 a)). Només en dos casos s’ha assignat valence de signe contrari, i en una part poc signi-

ficativa s’ha valorat l’arousal amb signe contrari. D’altra banda, en l’efecte d’aquests matei-

xos anuncis es pot observar clarament com la tendència roman al quadrant corresponent a 

l’emoció d’alegria però a tocar dels eixos (Figura 6.1.2.1 b)). S’observa també una quantitat 

moderada de valoracions a les 3 zones emocionals restants (18 amb valence de signe con-

trari). Aquest fet indica que per als anuncis que utilitzen tècniques per a transmetre un mis-

satge alegre, el sentiment real i conscient percebut per l’subjecte és de mínima intensitat o 

fins i tot negatiu en determinades ocasions. 

 

b) Anuncis amb intenció emocional RELAXANT 

 

Novament, en el cas dels anuncis amb categoria emocional relaxant, la intenció deduïda pels 

subjectes coincideix amb uns marcats valors d’arousal baix i valence alt (Figura 6.1.2.2 a)). No 
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es troba cap valoració amb valence de signe contrari, però es manté una petita part en que 

l’arousal sí que pren el signe contrari. Pel que fa a l’efecte produït la situació és semblant al 

cas anterior, però amb una valoració menys marcada en la zona de relax mínim (Figura 6.1.2.2 

b)). Es manté una quantitat moderada de valoracions a la zona d’alegria, molt poques que-

den a les zones negatives. Així, per als anuncis que pretenen transmetre un sentiment de 

tranquilitat o relax, la sensació percebuda conscientment en general és una mica menys 

intensa o fins i tot d’alegria, però rarament és percebuda negativament. 

 

 

a) Intenció emocional anuncis alegres        Figura 6.1.2.1            b)  Efecte emocional anuncis alegres 

 

 

.

 
a) Intenció emocional anuncis relaxants       Figura 6.1.2.2       b) Efecte emocional anuncis relaxants 
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c) Anuncis amb intenció emocional TRISTA 

 

El cas més excepcional es troba en els anuncis amb categoria emocional trista, tant la inten-

ció (Figura 6.1.2.3 a)) com l’efecte (Figura 6.1.2.3 b)) expressats pels subjectes presenten valence 

clarament baix, però cap tendència en quant a arousal. Això fa pensar que per als anuncis 

que utilitzen tècniques per a transmetre un missatge de tristesa, el sentiment percebut 

conscientment és identificat com a negatiu, però no té la vessant depressiva que 

s’esperaria. 

a) Intenció emocional anuncis tristos           Figura 6.1.2.3            b)  Efecte emocional anuncis tristos 

 

 

 

d) Anuncis amb intenció emocional ANGUNIOSA 

 

Per acabar, en el cas dels anuncis amb categoria emocional anguniosa, la intenció deduïda 

pels subjectes novament presenta uns característics valors d’arousal alt i valence baix (Figura 

6.1.2.4 a)). No es troba cap valoració amb valence de signe contrari, en canvi en uns pocs ca-

sos l’arousal sí que pren el signe contrari. Pel que fa a l’efecte conscient provocat, els valors 

es mantenen dins la zona d’angúnia amb major repartiment a diferents intensitats (Figura 

6.1.2.4 b)). Algunes valoracions se situen a la franja de l’emoció de tristesa de baixa intensitat, 

cap en zones positives. En aquest cas es dedueix que per als anuncis que pretenen transme-

tre una sensació de repulsió o enuig, la sensació percebuda coincideix força bé amb la inten-

ció tot i que en general és una mica menys intensa. 



 

- 46 - 
 

 
a) Intenció emocional anuncis anguniosos      Figura 6.1.2.4        b) Efecte emocional anuncis anguniosos         

 

 

 

6.2. Resultats a partir de les dades obtingudes amb EEG 

 

A continuació, es presenten els resultats de les prediccions dutes a terme utilitzant algoris-

mes de Machine Learning cercant relacions entre el senyal EEG capturat durant els experi-

ments i les respostes dels subjectes. Aquests resultats reflecteixen la precisió dels diferents 

models creats per a cada experiment. Les taules completes amb tots els valors obtinguts es 

troben a l’Annex mentre que aquí es mostren representacions gràfiques (Figura 6.2.1), on l’eix 

vertical correspon al percentatge d’encert (precisió), l’eix horitzontal als algorismes de Mac-

hine Learning i tècniques d’entrenament emprats (descrits a la secció 4), i cada línia de color 

descriu els resultats d’un experiment. 

 

 
Figura 6.2.1. – a) Precisió dels models estimats per a l’intenció emocional segons la base de dades 
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Figura 6.2.1. – b) Precisió dels models estimats per a l’intenció emocional segons els subjectes 

 
Figura 6.2.1. – c) Precisió dels models estimats per a l’efecte emocional segons els subjectes 

 
 Figura 6.2.1. – d) Precisió dels models estimats per a la intenció de compra 
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Com es pot observar, la tendència es repeteix al llarg de les gràfiques obtingudes per als 

diferents models de classificació estimats. Per a tots els casos, l’algorisme SMO presenta la 

precisió més baixa (amb valors mitjans entre 48% i 54%), tot i que als dos primers models 

també té la variància més baixa. La precisió per a l’algorisme Multilayer Perceptron és con-

siderablement més alta (amb valors mitjans entre 59% i 65%) i presenta globalment la millor 

variància. Finalment, l’algorisme amb els millors resultats ha estat el J48 (amb valors mitjans 

entre 62% i 68%) tot i que presenta globalment la variància més alta. Entre els dos mètodes 

de validació evaluats, Cross-validation i Train/test, en tots els casos s’han obtingut models 

més acurats mitjançant Cross-Validation. Aquest resultat és esperat, ja que CV garanteix que 

totes les dades d’entrada han estat emprades en conjunt d’entrenament i en conjunt de 

prova, la qual cosa afavoreix la precisió del model.  

 

Tenint en compte que els problemes de classificació que s’han plantejat aquí són de 4 clas-

ses, l’aleatorietat en la correlació entre les dades es donaria a un nivell de precisió del mo-

del més petit o igual a 25%. Els resultats obtinguts mostren una precisió mitjana força supe-

rior, per tant existeix una correlació. 

 

 

 

6.3. Resultats de la Feature Selection 

 

A la Taula 6.3.1 es mostren els resultats de l’anàlisi de Feature Selection, on cada columna 

correspon a un model de predicció i cada fila a un tipus d’atributs. El recompte associat a 

cada atribut, x/y, mostra la quantitat x de casos en que aquest atribut ha estat el més relle-

vant, en comparació amb el total y de casos. Com es pot observar, el millor descriptor per al 

valence és clarament el que s’ha obtingut amb la primera variant de càlcul (2a) (apartat 

5.4.2). En el cas de l’arousal el resultat no és tant rotund, sino que tant la segona variant 

(1b) com la primera (1a) proporcionaríen bons descriptors (apartat 5.4.1). 

 

 

 Categoria emoc. Intenció emoc. Efecte emoc. Intenció compra 

Valence 
V1 (13/15) 
V3 (2/15) 
V2 (0/15) 

V1 (12/15) 
V3 (2/15) 
V2 (1/15) 

V1 (13/15) 
V3 (2/15) 
V2 (0/15) 

V1 (11/15) 
V3 (3/15) 
V2 (1/15) 

Arousal 
A2 (8/15) 
A1 (5/15) 
A3 (2/15) 

A1 (6/15) 
A2 (5/15) 
A3 (4/15) 

A2 (8/15) 
A1 (4/15) 
A3 (3/15) 

A2 (9/15) 
A1 (4/15) 
A3 (2/15) 

 

Taula 6.3.1 – Atributs més significatius en les prediccions realitzades 
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6.4. Anàlisi estadística dels resultats 

 

Per acabar l’anàlisi dels resultats, s’ha evaluat els conjunts de dades obtinguts amb els des-

criptors V1 i A2 (els més significatius segons s’ha comprovat a l’apartat anterior) mitjançant 

T-Test. El T-Test (prova t de Student) és una prova estadística que determina amb quina 

probabilitat dues distribucions de dades estan separades únicament per atzar, i no perquè 

corresponguin a dues classes diferenciades. Aquest test es du a terme quan s’assumeix que 

les distribucions de dades són normals, però la mostra de població és massa petita per a que 

es visualitzi normalment distribuïda. Aquesta probabilitat d’atzar s’anomena p-value i pren 

valors entre 0 i 1. Generalment s’apliquen dos llindars de precisió per al resultat del p-value: 

menor que 0.05 (5% de probabilitat d’atzar) i menor que 0.01 (1% de probabilitat d’atzar). Si 

es compleix el llindar escollit, s’assumeix que les distribucions són de naturalesa diferent. 

 

Per a aquest estudi, s’ha efectuat el T-Test per a cada experiment i de forma independent 

per a valors d’arousal i de valence, comparant per parelles les 4 emocions bàsiques en que 

està classificada la base de dades. Finalment, s’han representat gràficament els p-value ob-

tinguts al llarg de tots els experiments en ordre creixent. Els resultats es mostren a la Figura 

6.4.1, on l’eix vertical correspon al valor p-value, l’eix horitzontal als experiments realitzats, i 

cada linia de color a una comparativa per parella d’emocions. Addicionalment, s’ha elaborat 

la Taula 6.4.1, on es mostra de forma resumida la quantitat d’experiments en que s’ha satisfet 

el llindar de precisió p-value < 0.05. 

 

 

 
 

Figura 6.4.1 – a) Corves p-value en la comparació d’arousal 
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Figura 6.4.1 – b)  Corves p-value en la comparació de valence 

 

 

 
Alegre 

Relaxant 
Alegre 
Trist 

Alegre 
Anguniós 

Relaxant 
Trist 

Relaxant 
Anguniós 

Trist 
Anguniós 

V1 30/40 25/40 30/40 26/40 28/40 32/40 

A2 25/40 20/40 23/40 26/40 20/40 26/40 

 

Taula 6.4.1 – Quantitat d’experiments on es satisfà p-value < 0.05 

 

 

Com s’ha vist als apartats anteriors, la percepció conscient i inconscient de les emocions 

varia enormement en cada persona. Aquest cop, es pot apreciar de nou com les diferències 

en els valors d’arousal i valence capturats durant estímuls de dos tipus diferents són molt 

destacables en alguns subjectes, ja que els p-value obtinguts compleixen el llindar del 5% 

(en bona part dels casos també es compleix el de l’1%). No obstant, en altres subjectes els 

valors p-value obtinguts són extraordinàriament alts, de manera que no es pot afirmar que 

existeixi un patró en la seva activitat emocional provocat per l’estímul de la publicitat audio-

visual. Analitzant les gràfiques i la taula es pot observar també com el nivell de valence torna 

a obtenir millors resultats que l’arousal, durant tota la secció s’ha mantingut una major faci-

litat per a discernir el caràcter positiu-negatiu de les emocions que l’activació o desactivació 

provocada. 
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6.5. Discussió 
 

Un cop presentats els resultats d’aquest estudi, es procedeix a fer una reflexió sobre el signi-

ficat i la rellevància d’aquests resultats. En primer lloc, s’ha comparat el feedback per escrit 

dels subjectes en els experiments i la classificació original de la base de dades, per a cada un 

dels anuncis. He arribat a la conclusió que: 

 

 La identificació de la intenció emocional d’un anunci publicitari és pràcticament igual 

duta a terme de forma tant subjectiva com objectiva. La sel·lecció de vídeos que s’ha 

fet és fàcilment classificable de forma conscient segons la seva intenció emocional. 

 L’efecte conscient provocat pels anuncis de tipus alegre és molt més dèbil del que 

s’espera per la seva intenció. En un sorprenent nombre de casos, l’efecte reportat és 

fins i tot negatiu. La majoria dels anuncis d’aquesta categoria recorren a l’humor per 

a captar l’atenció de l’espectador i romandre a la seva memòria. No obstant, sembla 

que normalment no s’aconsegueix aquesta fita. 

 L’efecte conscient provocat pels anuncis de tipus relaxant generalment es correspon 

amb la seva intenció, tot i que s’observa una comprensible varietat de valoracions 

respecte a la intensitat de la sensació percebuda. 

 L’efecte conscient provocat pels anuncis de tipus trist és clarament identificat com a 

negatiu, però no presenta la part depressiva que se n’espera per la seva intenció. Ai-

xò pot ser degut bé al costum a la visualització d’aquest tipus d’escenes i a la desvin-

culació general dels espectadors amb les situacions mostrades (per la seva aparició 

freqüent també en pel·lícules, per exemple), o bé perquè d’alguna manera es 

transmeti una sensació incòmode que es tradueixi en estrés. 

 El cas dels anuncis de tipus anguniós presenta amb diferència la millor relació inten-

ció-efecte. 

 Conscientment, la intenció de compra d’un producte com a conseqüència de la visu-

alització d’un anunci és en conjunt molt baixa. La situació és la inversa, en canvi, per 

als anuncis de conscienciació social. Es nota una gran diferència entre l’impacte 

d’aquests últims, en tots els casos de valence negatiu, i dels anuncis comercials, de 

valence positiu.  

 

En segon lloc, s’han analitzat els resultats de l’estimació de models de predicció a partir del 

senyal EEG capturat. S’ha observat que, en aquest tipus d’exercici, l’arbre de predicció amb 

entrenament per Cross-validation és la tècnica de Machine Learning més acurada. La preci-

sió en la predicció tant d’estats emocionals com de intenció de compra se situa de mitjana 

entorn al 67%, superant en nombrosos casos el 70% i el 80%. Donat que pràcticament es 

triplica la precisió d’una predicció aleatoria, es conclou que sí existeix una correlació entre 

l’activitat cerebral associada a les emocions, els estats emocionals conscients, i la intenció 

de compra o d’acceptació d’un missatge motivada per estímuls de publicitat audiovisual. 
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En últim lloc, s’han analitzat estadísticament les dades amb l’anomenada prova t de Student 

i s’ha pogut observar que per a més de la meitat dels subjectes es satisfà el llindar màxim de 

probabilitat d’atzar en les distribucions de diferents estats emocionals. Això afavoreix 

l’anterior conclusió, tot i que la precisió dels resultats no és tan bona com es podria desitjar. 

En aquest aspecte, la possibilitat de presència de soroll en el senyal capturat per moviments 

facials, o de manca de concentració en alguns subjectes podria ser responsable d’una part 

de la disminució en la precisió. Altres factors influents podrien ser la familiaritat del subjecte 

amb l’anunci visualitzat, o una sel·lecció errònia del període de màxim efecte emocional. 

 

Finalment, cal esmentar que durant tot l’estudi s’ha detectat una clara major facilitat per a 

la distinció conscient dels nivells de valence respecte dels nivells d’arousal percebuts. Tam-

bé s’ha observat que els resultats obtinguts varien força entre diferents persones, ja que 

alguns factors com la facilitat amb que un estímul pot causar un canvi emocional, la fre-

qüència de visualització d’escenes similars, i els principis morals i la personalitat, són molt 

influents en les dades recollides i alhora molt propis de cada persona. 
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7.   CONCLUSIONS 

 

En el present estudi s’han emprat tècniques d’EEG, el model bidimensional de les emocions i 

Machine Learning per tal de descobrir si és possible la predicció dels estats emocionals pro-

vocats per la publicitat audiovisual, i la intenció de compra induïda pels mateixos. 

 

Així, s’ha creat una base de dades d’anuncis televisius classificada en categories emocionals, 

s’ha dissenyat un entorn adequat per a la realització d’experiments amb voluntaris, s’ha 

capturat senyal EEG a una mostra important de població, i s’ha processat aquest senyal per 

a intentar generar models de predicció a partir dels seus descriptors. 

 

Els resultats han portat a la conclusió que sí és possible la predicció de la intenció de compra 

davant un anunci televisiu, a partir dels estats emocionals provocats. Tot i això, la resposta 

de cada persona a aquests estímuls és diferent, i la precisió de la predicció pot variar. Pel 

mateix motiu, amb una alta probabilitat els models de predicció estimats per a un conjunt 

de persones poden no servir per a persones diferents. 

 

Dels resultats d’aquest estudi s’ha desprès també que per a la majoria dels anuncis televi-

sius actuals la percepció emocional i la intenció de compra induïda és molt dèbil respecte de 

la seva intenció. Únicament els anuncis de tipus negatiu, dedicats a aspectes de consciencia-

ció social, han mostrat un impacte important en la reacció dels subjectes. 

 

De cara a futures possibles extensions d’aquest estudi es planteja l’anàlisi dels resultats amb 

diferents enfocaments, com per exemple l’execució del T-Test emprant les categories emo-

cionals corresponents a l’efecte emocional transmès pels subjectes. També resulta interes-

sant la recerca de patrons en els resultats per perfils de població segons sexe i edat, 

d’aquesta manera es busca concretar la possibilitat de predicció de intenció de compra en 

diferents conjunts de població. A més, es contempla la realització d’experiments addicionals 

a altres subjectes en entorns més propers (per exemple, a casa) i sense requerir feedback, 

per tal d’afavorir reaccions més naturals i més semblants a les que tindrien en la seva vida 

quotidiana envers la publicitat. 
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Annex 

 

Fulls descriptius permutacions 

 

LLISTA   A 
 

1.  Anunci:   37. CAMPAÑA FAD CONTRA ALCOHOL  Tipus:   ANGRY 

Duració:   0:40   Inici emoció:   0:04 
 

2.  Anunci:   20. PERFUME DOLCE&GABBANA   Tipus:   TENDER 

Duració:   0:30   Inici emoció:   0:06 
 

3.  Anunci:   31. CAMPAÑA EDUCO POBREZA   Tipus:   SAD 

Duració:   1:02   Inici emoció:   0:35 
 

4.  Anunci:   34. CAMPAÑA DGT MOTOS    Tipus:   SAD 

Duració:   0:36   Inici emoció:   0:25 
 

5.  Anunci:   19. VOLVO TRUCKS PERFECT SPLIT   Tipus:   TENDER 

Duració:   1:16   Inici emoció:   0:33 
 

6.  Anunci:   32. CAMPAÑA DGT DISTRACCIONES  Tipus:   SAD 

Duració:   0:45   Inici emoció:   0:20 
 

7.  Anunci:   15. LIBERTY SEGUROS ALIEN DE 1,20m  Tipus:   HAPPY 

Duració:   0:28   Inici emoció:   0:08 
 

8.  Anunci:   27. FERRERO ROCHER PAISAJES   Tipus:   TENDER 

Duració:   0:31   Inici emoció:   0:00 
 

9.  Anunci:   40. CAMPAÑA CONTRA MALTRATO I  Tipus:   ANGRY 

Duració:   0:20   Inici emoció:   0:00 
 

10.   Anunci:   08. PLUS ULTRA SEGUROS PEPE REINA  Tipus:   HAPPY 

Duració:   0:22   Inici emoció:   0:00 
 

11.   Anunci:   02. COCA-COLA DEL PITA PITA DEL   Tipus:   HAPPY 

Duració:   1:01   Inici emoció:   0:18 
 

12.   Anunci:   42. CAMPAÑA CONTRA MALTRATO NIÑOS  Tipus:   ANGRY 

Duració:   0:25   Inici emoció:   0:00 
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LLISTA   B 
 

1.  Anunci:   31. CAMPAÑA EDUCO POBREZA   Tipus:   SAD 

Duració:   1:02   Inici emoció:   0:35 
 

2.  Anunci:   29. CAMPAÑA MANOS UNIDAS POBREZA  Tipus:   SAD 

Duració:   0:23   Inici emoció:   0:00 
 

3.  Anunci:   26. SCOTTEX ACOLCHADO    Tipus:   TENDER 

Duració:   0:22   Inici emoció:   0:00 
 

4.  Anunci:   39. CAMPAÑA FAD COCAINA I   Tipus:   ANGRY 

Duració:   1:03   Inici emoció:   0:20 
 

5.  Anunci:   22. SUCHARD NAVIDAD     Tipus:   TENDER 

Duració:   0:30   Inici emoció:   0:05 
 

6.  Anunci:   20. PERFUME DOLCE&GABBANA   Tipus:   TENDER 

Duració:   0:30   Inici emoció:   0:06 
 

7.  Anunci:   04. FREIXENET FELICES FIESTAS   Tipus:   HAPPY 

Duració:   0:30   Inici emoció:   0:03 
 

8.  Anunci:   43. CAMPAÑA CONTRA MALTRATO  Tipus:   ANGRY 

Duració:   0:45   Inici emoció:   0:12 
 

9.  Anunci:   37. CAMPAÑA FAD CONTRA ALCOHOL  Tipus:   ANGRY 

Duració:   0:40   Inici emoció:   0:04 
 

10.   Anunci:   34. CAMPAÑA DGT MOTOS    Tipus:   SAD 

Duració:   0:36   Inici emoció:   0:25 
 

11.   Anunci:   18. CHAMPÚ H&S ANTICASPA   Tipus:   HAPPY 

Duració:   0:20   Inici emoció:   0:02 
 

12.   Anunci:   09. NOCILLA VASOS NIÑA/NIÑO   Tipus:   HAPPY 

Duració:   0:22   Inici emoció:   0:02 
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LLISTA   C 
 

1.  Anunci:   19. VOLVO TRUCKS PERFECT SPLIT   Tipus:   TENDER 

Duració:   1:16   Inici emoció:   0:33 
 

2.  Anunci:   36. CAMPAÑA DGT ACCIDENTES   Tipus:   ANGRY 

Duració:   0:29  Inici emoció:   0:04 
 

3.  Anunci:   21. IKEA NANA INFANTIL    Tipus:   TENDER 

Duració:   0:30   Inici emoció:   0:00 
 

4.  Anunci:   25. SCOTTEX MUNDO MÁS SUAVE   Tipus:   TENDER 

Duració:   0:32   Inici emoció:   0:02 
 

5.  Anunci:   16. DIRECT SEGUROS COCHE    Tipus:   HAPPY 

Duració:   0:32   Inici emoció:   0:00 
 

6.  Anunci:   33. CAMPAÑA DGT HERMANA AITOR  Tipus:   SAD 

Duració:   0:32   Inici emoció:   0:26 
 

7.  Anunci:   29. CAMPAÑA MANOS UNIDAS POBREZA  Tipus:   SAD 

Duració:   0:23   Inici emoció:   0:00 
 

8.  Anunci:   38. CAMPAÑA FAD COCAINA II   Tipus:   ANGRY 

Duració:   0:31   Inici emoció:   0:10 
 

9.  Anunci:   11. AXE FIN DEL MUNDO ARCA NOE  Tipus:   HAPPY 

Duració:   0:40   Inici emoció:   0:20 
 

10.   Anunci:   41. CAMPAÑA CONTRA MALTRATO II  Tipus:   ANGRY 

Duració:   0:20   Inici emoció:   0:00 
 

11.   Anunci:   30. LA MARATÓ ALZHEIMER   Tipus:   SAD 

Duració:   1:13   Inici emoció:   0:37 
 

12.   Anunci:   12. AUDI SERIE 3 BOTELLAS    Tipus:   HAPPY 

Duració:   0:40   Inici emoció:   0:10 
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LLISTA   D 
 

1.  Anunci:   07. AURGI CAMBIO DE RUEDAS   Tipus:   HAPPY 

Duració:   0:20  Inici emoció:   0:00 
 

2.  Anunci:   30. LA MARATÓ ALZHEIMER   Tipus:   SAD 

Duració:   1:13   Inici emoció:   0:37 
 

3.  Anunci:   14. DESIGUAL DIA DE LA MADRE   Tipus:   HAPPY 

Duració:   0:20   Inici emoció:   0:00 
 

4.  Anunci:   10. MARTINI MAGNIFICO    Tipus:   HAPPY 

Duració:   1:01   Inici emoció:   0:35 
 

5.  Anunci:   27. FERRERO ROCHER PAISAJES   Tipus:   TENDER 

Duració:   0:31   Inici emoció:   0:00 
 

6.  Anunci:   23. PERFUME JEAN PAUL GAULTIER  Tipus:   TENDER 

Duració:   1:11   Inici emoció:   0:45 
 

7.  Anunci:   33. CAMPAÑA DGT HERMANA AITOR  Tipus:   SAD 

Duració:   0:32   Inici emoció:   0:26 
 

8.  Anunci:   26. SCOTTEX ACOLCHADO    Tipus:   TENDER 

Duració:   0:22   Inici emoció:   0:00 
 

9.  Anunci:   42. CAMPAÑA CONTRA MALTRATO NIÑOS  Tipus:   ANGRY 

Duració:   0:25   Inici emoció:   0:00 
 

10.   Anunci:   39. CAMPAÑA FAD COCAINA I   Tipus:   ANGRY 

Duració:   1:03   Inici emoció:   0:20 
 

11.   Anunci:   32. CAMPAÑA DGT DISTRACCIONES  Tipus:   SAD 

Duració:   0:45   Inici emoció:   0:20 
 

12.   Anunci:   37. CAMPAÑA FAD CONTRA ALCOHOL  Tipus:   ANGRY 

Duració:   0:40   Inici emoció:   0:04 
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LLISTA   E 
 

1.  Anunci:   24. PERFUME GIORGIO ARMANI   Tipus:   TENDER 

Duració:   1:00   Inici emoció:   0:29 
 

2.  Anunci:   03. VOLKSWAGEN PASSAT DARK VATHER  Tipus:   HAPPY 

Duració:   0:30   Inici emoció:   0:00 
 

3.  Anunci:   35. HOTLINE CONTRA MALTRATO   Tipus:   SAD 

Duració:   1:00   Inici emoció:   0:20 
 

4.  Anunci:   01. ESTRELLA DAMM FORMENTERA  Tipus:   HAPPY 

Duració:   1:05   Inici emoció:   0:11 
 

5.  Anunci:   38. CAMPAÑA FAD COCAINA II   Tipus:   ANGRY 

Duració:   0:31   Inici emoció:   0:10 
 

6.  Anunci:   29. CAMPAÑA MANOS UNIDAS POBREZA  Tipus:   SAD 

Duració:   0:23   Inici emoció:   0:00 
 

7.  Anunci:   40. CAMPAÑA CONTRA MALTRATO I  Tipus:   ANGRY 

Duració:   0:20   Inici emoció:   0:00 
 

8.  Anunci:   28. CAMPAÑA MANOS UNIDAS POBREZA  Tipus:   SAD 

Duració:   0:40   Inici emoció:   0:15 
 

9.  Anunci:   23. PERFUME JEAN PAUL GAULTIER  Tipus:   TENDER 

Duració:   1:11   Inici emoció:   0:45 
 

10.   Anunci:   06. WIPP EXPRESS BLANCO TOTAL   Tipus:   HAPPY 

Duració:   0:21   Inici emoció:   0:00 
 

11.   Anunci:   21. IKEA NANA INFANTIL    Tipus:   TENDER 

Duració:   0:30   Inici emoció:   0:00 
 

12.   Anunci:   39. CAMPAÑA FAD COCAINA I   Tipus:   ANGRY 

Duració:   1:03   Inici emoció:   0:20 
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LLISTA   F 
 

1.  Anunci:   22. SUCHARD NAVIDAD     Tipus:   TENDER 

Duració:   0:30   Inici emoció:   0:05 
 

2.  Anunci:   24. PERFUME GIORGIO ARMANI   Tipus:   TENDER 

Duració:   1:00   Inici emoció:   0:29 
 

3.  Anunci:   17. ORANGE ON OUR WAY    Tipus:   HAPPY 

Duració:   0:35  Inici emoció:   0:05 
 

4.  Anunci:   05. MOVISTAR AUTONOMOS RESISTIRE  Tipus:   HAPPY 

Duració:   0:46   Inici emoció:   0:05 
 

5.  Anunci:   35. HOTLINE CONTRA MALTRATO   Tipus:   SAD 

Duració:   1:00   Inici emoció:   0:20 
 

6.  Anunci:   30. LA MARATÓ ALZHEIMER   Tipus:   SAD 

Duració:   1:13   Inici emoció:   0:37 
 

7.  Anunci:   13. ADIDAS IS ALL IN CIVILIZATION   Tipus:   HAPPY 

Duració:   1:00   Inici emoció:   0:35 
 

8.  Anunci:   43. CAMPAÑA CONTRA MALTRATO  Tipus:   ANGRY 

Duració:   0:45   Inici emoció:   0:12 
 

9.  Anunci:   25. SCOTTEX MUNDO MÁS SUAVE   Tipus:   TENDER 

Duració:   0:32   Inici emoció:   0:02 
 

10.   Anunci:   28. CAMPAÑA MANOS UNIDAS POBREZA  Tipus:   SAD 

Duració:   0:40   Inici emoció:   0:15 
 

11.   Anunci:   36. CAMPAÑA DGT ACCIDENTES   Tipus:   ANGRY 

Duració:   0:29  Inici emoció:   0:04 
 

12.   Anunci:   41. CAMPAÑA CONTRA MALTRATO II  Tipus:   ANGRY 

Duració:   0:20   Inici emoció:   0:00 
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Butlletes 

 

 

 

Plantilla original: 

 

 
 

 

 

 

Les butlletes completades pels participants en els experiments s’inclouen 

a la versió impresa del treball (20 pàgines)
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Taules de resultats 

 

Predicció de l’intenció emocional segons la base de dades 

 

Usuari SMO CV SMO TT J48 CV J48 TT MP CV MP TT 

001-A 50.02 49.77 48.52 49.18 52.83 51.79 

002-D 46.64 40.47 53.38 46.65 54.29 48.23 

003-C 36.81 40.00 56.83 50.39 52.95 51.36 

004-A 43.79 42.31 46.12 44.55 49.12 44.59 

005-E 46.05 45.77 49.05 47.45 49.00 47.93 

006-D 51.07 50.12 72.62 71.95 64.62 64.86 

007-F 50.57 52.37 52.79 53.98 55.83 54.97 

008-B 34.86 35.86 52.10 51.07 48.69 45.94 

009-B 49.50 45.61 68.17 60.11 64.62 61.71 

010-C 36.33 40.18 66.67 62.30 56.38 57.40 

011-F 56.83 57.38 80.74 77.17 68.57 68.85 

012-D 57.79 57.97 61.24 59.84 60.31 61.53 

013-E 47.05 47.34 62.71 63.59 67.12 63.28 

014-D 55.93 52.93 78.50 74.64 78.90 75.59 

015-A 39.12 40.35 83.31 77.87 68.07 69.33 

016-F 54.95 56.79 73.57 70.73 60.95 63.41 

017-B 37.67 40.71 58.36 54.08 44.74 45.18 

018-E 48.57 48.94 57.00 54.67 60.24 58.02 

019-C 53.88 54.67 63.74 61.81 57.81 60.10 

020-E 40.10 39.02 64.76 59.52 52.36 51.36 

021-C 55.33 51.91 69.45 67.03 66.21 63.29 

022-F 49.98 48.49 50.50 50.34 52.48 54.97 

023-B 53.98 50.52 74.00 72.01 70.10 71.88 
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024-A 53.36 49.95 73.55 72.14 72.07 69.58 

025-A 43.83 46.79 55.88 53.83 59.79 58.68 

026-B 44.62 42.93 60.31 56.52 54.43 55.79 

027-C 39.17 39.79 58.83 57.65 52.98 58.35 

028-D 41.76 41.89 59.86 56.14 59.31 53.66 

029-E 46.17 43.22 49.10 48.31 52.02 52.87 

030-F 45.67 43.21 52.43 47.63 51.45 47.95 

031-F 61.62 62.60 73.88 71.58 73.95 71.76 

032-C 44.10 48.49 50.55 49.35 49.00 52.75 

033-E 60.81 59.13 58.31 60.73 70.12 64.75 

034-B 59.40 59.70 69.67 68.16 73.50 70.48 

035-A 49.90 45.80 63.64 59.23 61.19 56.68 

036-D 49.52 49.78 78.98 72.15 67.24 63.83 

037-F 48.98 46.21 53.38 51.23 64.17 56.51 

038-C 42.50 44.32 73.50 64.88 61.21 58.68 

039-F 62.33 64.43 68.67 63.45 68.81 66.73 

040-D 45.64 44.32 63.79 59.43 62.43 56.66 

Mitja: 48.40 48.05 62.71 59.83 60.25 58.78 

Desv std: 7.27 7.00 10.09 9.39 8.37 8.07 

 

Taula 6.2.1.1 – Precisió dels models estimats per a l’intenció emocional segons la base de dades        . 

 

Predicció de l’intenció emocional segons els usuaris 

 

Usuari SMO CV SMO TT J48 CV J48 TT MP CV MP TT 

001-A 59.26 59.20 67.26 62.33 63.76 64.33 

002-D 35.76 35.16 49.95 51.51 49.98 45.88 

003-C 52.90 51.66 59.81 57.72 65.62 64.95 

004-A 49.05 49.86 52.43 56.16 57.29 59.57 
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005-E 45.12 43.61 55.50 48.93 51.98 50.08 

006-D 51.55 53.39 75.07 72.67 68.31 67.75 

007-F 51.43 52.31 67.79 63.39 66.76 66.63 

008-B 50.00 50.15 60.81 57.91 54.05 51.78 

009-B 50.48 50.29 71.24 67.81 63.81 61.63 

010-C 58.29 60.22 67.07 63.52 69.60 69.90 

011-F 67.14 67.58 87.24 85.95 75.55 75.59 

012-D 65.14 65.78 67.64 65.74 68.60 69.50 

013-E 55.98 52.89 71.24 65.99 68.07 70.29 

014-D 50.40 50.64 74.52 75.42 80.38 77.43 

015-A 50.00 49.86 85.74 78.25 58.40 54.75 

016-F 62.64 60.76 77.88 74.16 69.69 69.71 

017-B 57.40 59.94 74.17 68.76 74.17 69.01 

018-E 54.90 53.51 62.29 58.46 65.71 67.37 

019-C 54.00 57.43 70.19 64.79 59.76 64.22 

020-E 55.43 52.11 60.43 53.53 54.07 54.70 

021-C 64.14 62.96 76.40 78.37 75.57 73.20 

022-F 43.10 46.63 52.86 56.60 60.36 55.29 

023-B 50.00 49.85 74.43 73.00 71.05 71.54 

024-A 65.76 65.17 79.43 76.10 79.90 76.42 

025-A 48.38 50.43 53.81 49.27 60.76 63.18 

026-B 43.24 42.69 66.10 57.01 55.33 55.14 

027-C 42.19 41.88 63.74 61.11 61.79 60.88 

028-D 50.95 51.10 65.60 60.14 67.17 60.66 

029-E 56.33 57.64 68.50 67.11 70.95 72.48 

030-F 54.88 52.53 56.83 53.81 58.29 53.62 

031-F 61.62 62.60 73.88 71.58 73.95 71.76 
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032-C 53.33 54.24 55.79 54.81 59.29 58.85 

033-E 50.14 50.76 57.81 52.29 56.48 51.02 

034-B 46.52 45.39 69.57 63.35 64.14 58.03 

035-A 58.31 56.26 62.12 62.03 64.14 57.97 

036-D 46.02 43.76 76.48 70.86 67.17 64.07 

037-F 56.83 55.10 56.90 58.39 66.19 64.42 

038-C 53.40 52.39 64.26 63.17 66.69 64.62 

039-F 68.64 68.11 80.36 73.84 74.43 73.85 

040-D 46.05 45.32 69.12 68.18 67.00 62.13 

Mitja: 53.42 53.28 67.06 64.10 65.15 63.61 

Desv std: 7.35 7.42 9.27 8.87 7.45 7.93 

 

Taula 6.2.1.2 – Precisió dels models estimats per a l’intenció emocional segons els usuaris        . 

 

Predicció de l’efecte emocional segons els usuaris 

 

Usuari SMO CV SMO TT J48 CV J48 TT MP CV MP TT 

001-A 52.05 51.44 60.74 56.06 63.33 58.62 

002-D 41.29 40.37 51.40 52.29 53.43 50.70 

003-C 51.95 51.58 59.76 53.88 64.19 59.06 

004-A 49.05 49.86 52.43 56.16 57.29 59.57 

005-E 58.86 58.28 67.14 64.62 70.07 65.94 

006-D 53.81 54.15 83.36 80.80 70.10 69.85 

007-F 53.43 50.94 61.76 53.09 56.93 59.88 

008-B 46.50 45.06 58.74 54.40 54.38 55.68 

009-B 75.00 75.26 73.05 74.53 74.52 71.64 

010-C 58.38 60.41 56.83 63.72 65.19 62.13 

011-F 67.14 67.58 87.24 85.95 75.55 75.59 

012-D 60.29 61.24 69.45 65.09 67.12 67.01 
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013-E 46.62 46.76 68.57 67.52 69.14 69.09 

014-D 50.40 50.64 74.52 75.42 80.38 77.43 

015-A 42.19 39.14 88.71 81.55 66.07 66.45 

016-F 54.95 56.79 73.57 70.73 60.95 63.41 

017-B 70.55 69.99 73.00 70.13 74.55 73.04 

018-E 50.93 47.20 56.86 57.26 61.71 56.71 

019-C 62.26 63.98 69.57 67.01 67.31 68.87 

020-E 56.43 59.07 70.67 66.88 65.81 62.94 

021-C 64.64 64.07 78.98 76.31 77.45 75.91 

022-F 50.95 50.44 56.95 55.48 56.38 53.05 

023-B 53.88 53.10 68.69 71.73 68.60 66.41 

024-A 65.76 65.17 79.43 76.10 79.90 76.42 

025-A 48.38 50.43 53.81 49.27 60.76 63.18 

026-B 43.24 42.69 66.10 57.01 55.33 55.14 

027-C 51.00 50.29 66.10 65.97 65.64 64.71 

028-D 50.95 51.10 65.60 60.14 67.17 60.66 

029-E 54.38 56.63 64.69 63.64 71.43 69.29 

030-F 47.69 47.81 57.90 53.39 63.29 55.54 

031-F 48.52 50.22 76.02 71.89 73.57 69.73 

032-C 56.29 60.61 64.02 65.94 61.62 61.02 

033-E 50.14 50.76 57.81 52.29 56.48 51.02 

034-B 41.14 41.28 65.60 63.82 56.67 57.00 

035-A 50.19 46.12 64.57 58.88 60.81 59.21 

036-D 38.17 36.22 66.76 58.76 68.12 62.49 

037-F 56.83 55.10 56.90 58.39 66.19 64.42 

038-C 47.07 46.26 60.76 53.45 56.43 60.35 

039-F 50.98 51.95 65.57 61.59 62.29 58.59 
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040-D 51.17 51.31 70.10 65.52 69.62 63.38 

Mitja: 53.09 53.03 66.59 63.92 65.39 63.53 

Desv std: 8.00 8.57 9.05 9.18 7.14 6.95 

 

Taula 6.2.1.3 - Precisió dels models estimats per a l’efecte emocional segons els usuaris        . 

 

Predicció de la intenció de compra segons els usuaris 

 

Usuari SMO CV SMO TT J48 CV J48 TT MP CV MP TT 

001-A 50.05 49.86 52.57 55.16 56.90 57.34 

002-D 58.36 58.57 65.24 62.75 58.98 60.32 

003-C 58.36 58.40 69.50 69.60 66.24 64.84 

004-A 49.95 45.68 63.17 53.43 54.33 53.49 

005-E 58.38 58.65 70.07 59.76 64.19 61.39 

006-D 53.38 53.97 76.83 67.57 61.81 63.32 

007-F 42.64 42.81 56.33 52.47 54.02 54.77 

008-B 43.60 41.94 65.64 62.37 54.33 50.27 

009-B 56.83 52.25 69.12 65.01 67.02 63.58 

010-C 40.81 42.96 60.26 60.91 54.98 56.03 

011-F 68.02 67.25 73.45 74.84 75.45 74.99 

012-D 54.40 52.87 58.31 58.77 64.69 62.22 

013-E 52.95 51.35 74.00 69.44 66.74 64.69 

014-D 75.00 75.04 86.21 85.71 83.76 83.12 

015-A 40.17 41.07 80.83 81.24 67.12 66.13 

016-F 49.55 48.79 75.10 72.11 65.81 65.01 

017-B 47.67 48.04 64.95 54.39 58.45 55.68 

018-E 62.81 66.16 71.74 65.85 73.64 75.52 

019-C 62.31 61.81 73.71 72.19 73.21 74.82 

020-E 43.57 41.15 62.71 63.18 67.19 66.34 
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021-C 55.36 53.68 68.26 66.10 61.38 62.63 

022-F 44.57 41.47 55.31 50.92 52.33 48.02 

023-B 43.12 42.12 75.00 67.25 55.38 62.09 

024-A 56.81 56.28 82.83 76.89 74.00 71.59 

025-A 49.64 48.78 59.29 62.02 52.98 52.51 

026-B 58.36 58.57 67.21 63.15 61.29 62.86 

027-C 57.93 55.43 63.67 59.50 62.31 60.55 

028-D 61.88 60.97 65.69 67.48 75.98 76.01 

029-E 44.00 43.96 61.38 59.32 58.43 59.77 

030-F 77.02 76.89 75.95 75.86 79.93 75.87 

031-F 50.00 50.22 62.31 64.65 58.88 55.88 

032-C 41.19 42.82 54.36 50.90 56.43 50.25 

033-E 39.62 42.22 58.67 56.90 53.33 50.98 

034-B 60.81 61.81 67.52 70.03 70.55 71.16 

035-A 71.10 70.08 69.07 66.92 72.55 77.41 

036-D 45.12 44.61 70.50 68.19 64.12 61.86 

037-F 66.67 66.86 73.10 71.21 72.55 76.96 

038-C 53.45 53.59 65.17 59.45 59.43 55.19 

039-F 52.40 52.67 68.57 65.01 57.31 57.70 

040-D 50.40 51.18 71.02 66.21 70.05 65.73 

Mitja: 53.71 53.32 67.62 64.87 63.95 63.22 

Desv std: 9.60 9.67 7.74 7.94 8.15 8.81 

 

Taula 6.2.1.4 – Precisió dels models estimats per a la intenció de compra segons els usuaris 
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Annex digital 

 

 

 

L’annex digital s’inclou a la versió impresa del treball, amb els següents continguts: 

 

- Carpeta data: Arxius .gdf, .csv i .arff generats en cada experiment, organitzats en 

carpetes per codi identificatiu de participant <001-040> i permutació <A-F> 

- Carpeta design: Scripts MATLAB per a la generació de permutacions i plantilla de la 

butlleta .xls 

- Carpeta processing: Patches OpenViBE per a l’extracció de descriptors i scripts MAT-

LAB per a generar un arxiu .csv únic 

- Carpeta recording: Patches OpenViBE per a la captura, etiquetatge i tractament de 

senyal EEG en arxius .gdf 

- Carpeta results: Scripts MATLAB per a l’obtenció i representació gràfica de resultats 

- Vídeo demostració de l’execució dels experiments 


