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El “Big Data” és un dels conceptes de moda en el mon informàtic, ens permet disposar 
en temps real, d’informació i desenvolupar polítiques més efectives i eficients, per la 
nostra empresa. 

Què és el “Big Data”? 
Denominem “Big Data” a la gestió i anàlisis de 
grans volums de dades que no poden ser tractades 
de forma convencional, ja que superen els límits i 
capacitats de les eines de software, utilitzades 
habitualment per la captura, gestió i processament 
de les dades. 

Concepte del “Big Data” 
El concepte inclou infraestructures, tecnologies i 
serveis que s’han creat per donar solució al 
processament d’enormes conjunts de dades 
estructurades, no estructurades i semi-
estructurades (missatges en xarxes socials, e-mails, 
dades d’enquestes, logs etc.) que poden provenir 
de sensor, micròfons, càmeres, escàners mèdics, 
imatges. 

Objectiu del “Big Data” 
L’objectiu del “Big Data” és convertir la “dada” 
en informació que facilita la presa de decisions, 
inclús en temps real. El “Big Data” és una 
oportunitat de negoci, les empreses ja estant 
utilitzant el “Big Data” per saber quin és el perfil, 
les necessitats i el sentir dels seus clients respecte 
als productes i/o serveis que posen a la venda. 

Actualitat 
La majoria de les empreses, ja porten molt de temps 
utilitzant grans volums de dades i han desenvolupat 
Data warehouses (magatzem de dades) i potents 
eines analítiques que els hi permeten tractar de forma 
adequada aquests grans volums de dades. 
L’evolució de la tecnologia i els preus més baixos 
d'emmagatzematge, han provocat que el volum de 
dades que són utilitzades per aquestes aplicacions, 
hagi augmentat de forma molt important.  

Las “5 Vs” del “Big Data” 
Volum, Varietat, Velocitat, Veracitat i Valor de la 
dada. 
Volum: quant supera la capacitat del software 
habitual. 
Varietat: inclusió de diferents fonts de dades, de les 
que s’utilitzen normalment. 
Velocitat: es refereix a la velocitat en que les dades es 
reben i es processen. 
Veracitat: extreure dades de qualitat. 
Valor: la importància que tenen les dades per al 
negoci.  

Reduir riscos 
La utilització del “Big Data” permet a l’empresa reduir 
el risc de qualsevol inversió, doncs es pot disposar en 
temps real, de la informació necessària. 

“Vivim en una societat marcada per una quantitat ingent d’informació, procedent d’una 
infinitat de dispositius, plataformes i xarxes, en les que cada acció que hi fem, deixa una 
empremta en forma de “dada” aparentment inconnexa, que es denomina el “NOU OR” 
de la societat digital. 

 


