Mirant
els núvols

Un equip de la Universitat de Girona observa de manera sistemàtica els núvols que passen
damunt de la ciutat. Els núvols són un element de gran transcendència en la predicció del
clima, tot i que encara són molt desconeguts.
Diuen que de petit Turner passava moltes estones estirat mirant
els núvols. Però no perdia pas el temps. El dedicava a pintar allò
que veia, masses blanquinoses que es passejaven pel cel. A principis del segle XIX, els núvols fascinaven una colla d’amics: els
pintors Turner, Friedrich i Constable, el poeta Goethe i el químic
Howard. Va ser aquest darrer qui els va descriure, qui va fixar un
nom per a aquests elements tan desordenats que havien resistit
fins aleshores tota classificació.
Els núvols han continuat tots aquests anys fascinant pintors, poetes i també científics. La caracterització dels núvols, però, s’ha
mantingut problemàtica al llarg del temps, i la irrupció de modernes tecnologies que han possibilitat noves formes de mesura ha
acabat d’enredar la troca. Els núvols poden presentar un nombre
infinit d’aspectes diferents. El que resulta atractiu per a l’artista
significa un maldecap per al científic. Però, més enllà de l’anècdota, els núvols representen encara la principal font d’incertesa
per a l’elaboració dels models climàtics. Es fa necessari, doncs,
conèixer-los bé perquè en depenen fets com la pluja o la llum que
rebem del sol.

Observació made in Girona
A la Universitat de Girona, Josep Calbó i Josep Abel González fa
molts anys que estudien els núvols. Mesuren la fracció coberta
del cel, la llum ultraviolada, la radiació fotosintètica i la infraroja.
Unes coses i les altres són, en part, les responsables de les sensacions que percebem, d’allò que anomenem el temps. La recerca
que fan s’inscriu en el projecte NUCLIER i en el marc del Pla nacional de canvi global, finançat pel Ministeri d’Educació i Ciència.
Estudien l’efecte dels núvols sobre el balanç energètic del sistema
terra-atmosfera, un fenomen que, tot i que per aquest nom ens
sembli llunyà, tots tenim present. Que no són més càlides les nits
amb núvols i més freds els dies tapats?
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Calbó i González disposen d’un observatori radiomètric per fer
les observacions, un espai ple d’instruments de mesura que són
els seus ulls, i del qual tenen cura, juntament amb Toni Viúdez,
que prepara una tesi sobre la transferència radiativa de la banda
infraroja. Els aparells mesuren de manera permanent l’altura a la
qual passen els núvols, la radiació que emeten o transmeten i la
fracció de cel que cobreixen. La feina la fan una sèrie de piranòmetres i també un instrument dissenyat i construït per ells mateixos anomenat whole sky camera o WSC. La WSC consisteix en
una càmera de vídeo que enregistra fotogràficament el cel durant
les hores diürnes del dia a través d’una lent d’ull de peix, que
cobreix tota la volta celeste. L’aparell fa una imatge cada minut i
les imatges s’emmagatzemen per ser tractades posteriorment
amb un programari anomenat MATLAB.
Amb una eina com aquesta, per primer cop es pot observar el cel
de manera sistemàtica sense la necessitat d’un observador humà,
la qual cosa produeix un considerable estalvi de recursos econòmics i una més gran eficàcia. A partir del 2008, aquest grup de la
UdG coordinarà una acció internacional amb grups d’Austràlia,
Nova Zelanda, Xile i el Brasil, amb l’objectiu de potenciar iniciatives a l’entorn del desenvolupament d’aquest tipus de càmera
d’observació del cel. D’altra banda, el grup també treballa en la
descripció climàtica de la insolació i la nuvolositat a la península
Ibèrica, amb dades que procedeixen d’un centenar d’observatoris, i també en la millora dels models que descriuen el comportament de la radiació (tant la solar com la infraroja) a l’atmosfera.
Tot plegat ha de servir per millorar l’efectivitat dels models climàtics que s’utilitzen per fer projeccions del clima futur.
El repte és ara la possibilitat que la WSC construïda per l’equip de
la UdG sigui capaç de caracteritzar els núvols que fotografia. És a
dir, no només dir quants n’hi ha, sinó també de quina mena són.
La feina que va iniciar Howard fa dos-cents anys encara continua,
per a fortuna dels artistes i la feina dels homes de ciència.

La plataforma ACME fa 10 anys i representa, per a més de cinc mil estudiants d'una seixantena d'assignatures, un sistema de treball continu i d'avaluació continuada que els ajuda
a dur la feina al dia en la resolució de problemes de matemàtiques, de física, de química
o de programació. L'ACME és, ara com ara, una aportació valuosa a l'adaptació dels estudis de la Universitat de Girona a l'espai europeu d'educació superior (EEES).
L’ACME fa deu anys, un temps en què ha viscut, segons Ferran
Prados, “una evolució excepcional.” Prados, que amb Josep
Soler, Jordi Poch són els responsables de l’ACME, treballen des
del 1998 en aquesta idea original de la Universitat de Girona, que
fa dos anys va rebre la distinció Jaume Vicens Vives. L’ACME, a
més, suposa una contribució important a l’adaptació a l’EEES dels
estudis d’Enginyeria Tècnica i Informàtica de Gestió, per la incidència que fa Bolonya en la programació d’activitats formatives.
Cal afegir que la integració de l’ACME a La Meva UdG és completa, la qual cosa en facilita l’accessibilitat i reforça la percepció
de l’aplicació com a instrument al servei dels professors i els estudiants de la UdG.

Per aprendre a resoldre un mateix
problema, els estudiants treballen
amb enunciats diferents, la qual
cosa els obliga a entendre el procediment per arribar a la solució satisfactòria.

Comencem: què és l’ACME?
En primer lloc, l’ACME és un sistema d’avaluació continuada via
web que ajuda l’estudiant a portar l’assignatura al dia i que li facilita prendre consciència de quin és el seu nivell. El sistema es
caracteritza pel fet de disposar d’un repositori únic de problemes
de diferent tipus. Però és que, a més, cada un d’aquests tipus de
problemes consta de diversos enunciats i de paràmetres variables,
de manera que, combinant-los, es poden generar molts enunciats diferents d’un mateix problema. Això vol dir que, per aprendre a resoldre un mateix problema, els estudiants treballen amb
enunciats diferents, la qual cosa els obliga a entendre el procediment per arribar a la solució satisfactòria.

Per Ferran Prados, el valor de l’ACME és la interactivitat, la qual
cosa el diferencia de la resta de plataformes d’aprenentatge virtual que hi ha al mercat, “que són estàtiques i no permeten la
variabilitat en la introducció de les respostes”. En canvi l’ACME
no només permet això, sinó que obre la possibilitat de moltes
més aplicacions, com ara el seguiment dels alumnes, que és molt
acurat i facilita la feina del professor. En aquest sentit, diversos
docents que utilitzen l’ACME en fan una valoració ben positiva.
Per Esther Barrabés, professora del Departament d’Informàtica i
Matemàtica Aplicada, la plataforma “té l’avantatge de ser un sistema de correcció automàtica de les respostes enviades”. En un
to semblant, Joan Surrell, també professor del Departament
d’Informàtica, afegeix que l’avaluació interactiva és un valor que
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cal considerar, perquè “no existeix en cap altre entorn dels que
conec”. Les coses abans de l’ACME eren diferents, i així ho recorda el professor de l’Àrea d’Edafologia i Química Agrícola
Florencio de la Torre, perquè, “quan havíem fet 20 problemes
iguals corregits, la feina es feia insuportablement avorrida, mentre que ara aquest temps que dedicàvem a un treball monòton el
podem aprofitar en activitats més creatives”.
Una de les característiques més significatives de la plataforma és

Florencio de la Torre:
“ La feina abans de l’ACME es feia
insuportablement avorrida”.
l’arquitectura modular, la qual cosa permet anar incorporant
noves tipologies de problemes. El nucli de l’ACME es beneficia de
la utilització de la programació orientada a objectes. En el programa s’han creat uns mòduls que permeten l’acoblament d’altres
mòduls de manera senzilla, cosa que fa possible que qualsevol
projectista pugui fer créixer la plataforma, amb l’únic requeriment que el disseny s’ajusti a un reduït nombre de condicions.
En l’ACME no tot és gratuït
Ara bé, aquest automatisme també té alguns punts que es
podrien millorar i és el professor De la Torre qui els destaca, perquè “no veiem els errors que fa l’alumne mentre mira de resoldre
el problema”. Ferran Prados és conscient d’aquesta limitació i hi
contraposa el fet que, “en darrer terme, el professor és qui té la
paraula i pot cridar l’estudiant amb dificultats per ajudar-lo a
resoldre-les”. I és precisament aquest un dels reptes amb què treballen els responsables de l’ACME, perquè l’estudiant pugui
introduir els passos que fa i el professor pugui veure tot el desenvolupament del problema i indicar el lloc on es troba l’error.
Per als professors, utilitzar l’ACME els obliga a pagar un cert peatge, perquè han de fer un esforç per adaptar-se al seu funcionament. Joan Surrell apunta que cal assimilar una manera concreta
de plantejar problemes amb l’ACME, perquè “no és el mateix ferlos a la pissarra que per a un sistema que cal programar i comprovar si la solució proposada és correcta”. Per a aquells que s’hi
van incorporar des del principi, la feina ha estat més important,
perquè, com recorda Esther Barrabés, “el primer any només estava automatitzada la part de la generació aleatòria de problemes
diferents per a cada alumne, però no la correcció automàtica”.
En canvi, avui l’eina permet la correcció automàtica d’una gran
varietat de problemes i un control exhaustiu del treball de l’estudiant.
I els estudiants, què?
Els estudiants tenen en l’ACME un suport que ha suposat, per als

Avui l'eina permet la correcció automàtica d'una gran varietat de
problemes i un control exhaustiu del
treball de l'estudiant.
que l’utilitzen bé, millorar la rutina de la feina que se’ls proposa i
la capacitat de resposta. Aquests avantatges provenen del fet que
la plataforma permet la caracterització de l’ensenyament. De la
mateixa manera, estableix un calendari que possibilita programar
el treball de l’estudiant d’una manera més eficaç. La incorporació
de tots aquests avantatges ha comportat un interès creixent per
fer els exercicis, cosa que confirmen tant Florencio de la Torre
com Esther Barrabés. Joan Surrell, en canvi, no és tan optimista i
descriu l’existència de dues menes d’estudiants: uns “que l’aprofiten i altres que el fan servir poc o malament”.
Per al futur l’ACME camina cap a les ciències socials, un àmbit en
el qual “volem ajudar el màxim nombre possible de professors en
el desenvolupament de la seva feina”, assenyala Prados. Entrar
en un terreny com aquest planteja grans dificultats per a la
correcció automàtica, i de moment les assignatures que l’han
adoptat fan encara una correcció manual dels resultats. Els membres de l’ACME consideren que en un futur proper el creixement
dels ordinadors i les millores introduïdes en el software permetran
començar a resoldre problemes d’apreciació subjectiva, que són
els que en aquest moment marquen el límit de les possibilitats del
sistema per arribar a tots els estudis de la UdG.

Ordinador:
ajuda'm a detectar
un càncer!
Medicina a la UdG /////////////////////////////

Com sempre, el diagnòstic precoç és la millor medecina. En el cas del càncer, no només és
un bon remei, sinó que pot salvar vides. Quan el nostre sistema sanitari ha instituït la
revisió de la mama com una recomanació universal, s'obliga de retruc a dotar-se d'instruments que permetin el diagnòstic d'una manera eficaç i segura.
Aquesta manera de començar ve al cas perquè el càncer de mama
és una de les malalties rellevants en la vida de la dona. Alguns
estudis xifren en gairebé un vint per cent les dones que poden arribar a manifestar al llarg de la vida alguna forma d’aquesta afecció. El sistema sanitari s’enfronta, doncs, a la necessitat de tractar
un volum ingent de dades, resultat de les proves que es fan —les
mamografies— i de donar-hi resposta. Per a la interpretació de les
dades hi ha metges amb una formació específica, i per ajudar-los
la indústria dissenya sistemes de suport que faciliten la feina dels
facultatius. Grans empreses com Philips i General Electric dediquen esforços i molts diners a desenvolupar eines d’ajut basades
en la visió per computador (CAD). Per dir-ho senzillament, es vol
que una màquina sigui capaç d’interpretar les mamografies perquè serveixi de suport als metges en la realització del diagnòstic.
Per assolir l’objectiu serà necessari que l’ull artificial hagi après
com són les zones de la imatge on apareixen les lesions. Després
d’un bon entrenament, el sistema hauria de poder aplicar el que
ha après en una nova mamografia i ajudar a detectar el càncer.
En la recerca en visió artificial, aplicada a aquesta especialitat de la
medicina, no només hi concorren les empreses especialitzades,
sinó que també ho fan les universitats per establir una sana competència que elevi el llistó i millori els resultats. La Universitat de
Girona és present en aquesta mena de cursa per proporcionar més
seguretat i garanties en el diagnòstic del càncer de mama. Dins el
VICOROB, el grup de recerca en Visió per Computador i Robòtica,
l’equip de Joan Martí i Jordi Freixenet fa molts anys que treballa
en col·laboració amb grups com el de Reyer Zwiggelaar, de la
Universitat de Gal·les, i amb unitats mèdiques com les de
l’Hospital Josep Trueta o de la UDIAT de Sabadell. Des del 1996
participen en les trobades internacionals de mamografia digital, a

les quals també assisteixen representants de les firmes que comercialitzen els equips de detecció que usen els hospitals i els principals investigadors mundials.

Amb ulls d’informàtics
L’equip dels doctors Joan Martí i Jordi Freixenet, però, no el componen metges, sinó informàtics, i per a ells treballar amb les imatges dels mamògrafs representa estudiar contorns, textures o fronteres que han de ser domesticades amb matrius i números sencers. El seu objectiu és batre els índexs de qualitat que ofereixen
els equips comercials, cosa que no és fàcil. Cal tenir present que,
per superar les estrictes normes que els països imposen els fabricants d’equipaments mèdics, és necessari esforçar-se molt, perquè
el llistó està altíssim. Per això, els de la Universitat de Girona treballen en diversos fronts. Per una banda, perfeccionen els algorismes que controlen el funcionament de les màquines perquè no
puguin esmunyir-se falsos negatius, és a dir, que un pit malalt sigui
considerat sa. Després, treballen en la detecció de masses —que
són una de les anormalitats que poden indicar l’existència d’un
càncer— i en l’entrenament del sistema, tenint en compte els diferents tipus de mames segons la densitat del parènquima mamari.
La interpretació de les imatges es complica pel fet que existeixen
dues menes de mames, les denses i les grasses, i, entre aquestes
últimes, les altament fibroglandulars resulten més difícils de diagnosticar perquè les mamografies apareixen molt clares i amb un
feble contrast. Jordi Freixenet destaca el fet que, en aquest punt
concret de la recerca, la feina d’Arnau Oliver ha estat molt important, perquè el sistema d’ajuda a la diagnosi és el fruit del seu treball de tesi.
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