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Resum
El mosquit Tigre (Aedes albopictus) és una espècie de mosquit originària del sud-est asiàtic, es
va detectar per primera vegada a Catalunya l’any 2004 i actualment ha colonitzat arreu de la
península. A més a més, aquesta espècie de mosquit té la capacitat d’actuar com a vector de
diverses malalties com ara la malària, el dengue i la Chikungunya. Així doncs, es tracta d’una
espècie invasora d’ecologia i hàbitats urbans, la qual cosa dificulta la seva eradicació i potencia
la capacitat de transmetre malalties a la població humana.
Des de l’ICREA Movement Ecology Laboratory afiliat amb el Centre d’Estudis Avançats de
Blanes CEAB-CSIC i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), s’ha
desenvolupat una nova aplicació anomenada Tigatrapp en la qual els ciutadans poden enviar
des del seu mòbil intel·ligent fotografies del Mosquit Tigre, o bé, punts de cria i, aquesta
informació es veu reflectida automàticament en un mapa interactiu de la pàgina web.
D’aquesta manera s’estableix un lligam més estret entre els participants i el món científic, ja
que els ciutadans tenen la possibilitat de poder col·laborar en la localització d’exemplars de
mosquit tigre amb l’objectiu de modelitzar la seva dispersió, i així aportar nous coneixements
dins de la recerca científica.
Aquest treball consisteix bàsicament en la realització d’estadístics amb la finalitat de
determinar els comportaments que segueixen els usuaris un cop s’han descarregat l’aplicació,
juntament amb la realització de diversos mètodes d’anàlisis que permetin classificar els
participants en grups de perfils similars. L’objectiu fonamental d’aquest estudi és entendre les
tendències de participació, i així poder determinar si realment la ciència ciutadana és una eina
útil pel control actiu de mosquits aportant dades continues i transcendents al llarg d’aquest
projecte anomenat AtrapaelTigre.com. Per dur a terme això, és imprescindible determinar els
possibles punts febles i aspectes de millora per fomentar la participació constant per part dels
ciutadans.
L’estudi està basat en dues bases de dades fonamentals extretes del servidor de l’aplicació que
contenen dades des del dia 13 de juny, que correspon al dia en què es troba disponible
l’aplicació, fins el dia 1 de desembre de 2014. El conjunt d’informes i usuaris s’analitzen gràcies
a diversos programes estadístics amb la finalitat d’assolir els objectius plantejats.
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Resumen
El mosquito Tigre (Aedes albopictus) es una especie de mosquito originaria del sudeste asiático,
se detectó por primera vez en Cataluña en el año 2004 y actualmente ha colonizado toda la
península. Además, esta especie de mosquito tiene la capacidad de actuar como vector de
diversas enfermedades como la malaria, el dengue y el Chikungunya. Por lo tanto, se trata de
una especie invasora de ecología y hábitats urbanos, lo que dificulta su erradicación y potencia
la capacidad de transmitir enfermedades a la población humana.
Desde ICREA Movement Ecology Laboratory en afiliación con el Centro de Estudios Avanzados
de Blanes CEAB-CSIC y el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF),
se ha desarrollado una nueva aplicación llamada Tigatrapp, en la que los ciudadanos pueden
enviar desde su móvil inteligente fotografías del Mosquito Tigre o puntos de cría, y esta
información se muestra automáticamente en un mapa interactivo en la página web. De esta
manera se establece un vínculo más estrecho entre los participantes y el mundo científico,
debido a que los ciudadanos tienen la posibilidad de poder colaborar en la localización de
ejemplares de mosquito tigre con el objetivo de conseguir un modelo representativo de su
dispersión, y aportar nuevos conocimientos dentro de la investigación científica.
Este trabajo consiste básicamente en la realización de estadísticos con el fin de determinar los
comportamientos que siguen los usuarios una vez se han descargado la aplicación, junto con la
realización de diversos métodos de análisis que permitan clasificar a los participantes en
grupos de perfiles similares. El objetivo fundamental de este estudio es entender las
tendencias de participación, y poder determinar si realmente la ciencia ciudadana es una
herramienta útil para el control activo de mosquitos aportando datos continuos y
trascendentes a lo largo de este proyecto llamado AtrapaelTigre.com. Para llevar esto a cabo
es imprescindible determinar los posibles puntos débiles y aspectos de mejora para fomentar
la participación constante por parte de los ciudadanos.
El estudio se basa en dos bases de datos fundamentales extraídas del servidor de la aplicación
que contienen datos desde el día 13 de junio, que corresponde al día en que se encuentra
disponible la aplicación, hasta el día 1 de diciembre de 2014. El conjunto de informes y
usuarios se analizan gracias a diversos programas estadísticos con el fin de alcanzar los
objetivos planteados.
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Summary
The tiger mosquito (Aedes albopictus) is a species native to Southeast Asia and it was first
detected in Catalonia in 2004 and currently has colonized all over the peninsula. In addition,
this species of mosquito has the ability to act as a vector of several diseases, such as malaria,
dengue and Chikungunya. Thus, it is an invasive species of ecology and urban habitats, which
hinders its eradication and enhances the capacity to transmit diseases to the human
population.
ICREA Movement Ecology Laboratory in collaboration with the Centre for Advanced Studies of
Blanes CEAB-CSIC and the Centre for Ecological Research and Forestry Applications (CREAF)
have developed a new application called Tigatrapp in which citizens can send pictures of Tiger
Mosquito or breeding sites from their smart phone and this information is automatically
shown in an interactive map on the website. This allows us to establish a closer link between
the participants and the scientific world, because citizens have the possibility to cooperate in
locating tiger mosquito in order to model the dispersion, and provide new insights into
scientific research.
This project is based on statistical analysis to determine the behaviours that users follow when
they have downloaded the application, also with the complementation of different methods of
analysis to classify participants into groups of similar profiles. The aim of this study is to
understand the trends of participation and determine whether the citizen science is really a
useful tool for active control of mosquitoes providing continuous and important data
throughout this project called AtrapaelTigre.com. To fulfil this, it is essential to determine
possible weaknesses and possible issues to improve so as to encourage the citizens’
participation.
The study is based on two fundamental databases which have been extracted from the
application server that contains data from 13rd of June, which corresponds to the day on
which the application is available, until 1st of December 2014. All of the reports and users are
analyzed through statistical programs in order to achieve objectives.
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1. Introducció
En el món en el que vivim actualment tenim la possibilitat de difondre i compartir experiències
viscudes a través de les xarxes socials, a més de romandre connectats amb la resta de
persones i successos del món. No succeeix el mateix en el cas de la ciència, aquesta sovint
queda més restringida a universitats i professionals científics, i sembla que accedir-hi fora de
l’àrea d’investigació és menys habitual més enllà de la curiositat. En aquest punt entremig és
on neix el concepte de Ciència Ciutadana, una ciència destinada a la millora de la societat i
realitzada gràcies a la seva participació, creant així un vincle més estret entre els ciutadans i la
recerca científica (Dickinson, Zuckerberg, & Bonter, 2010). D’aquesta manera els participants
aporten dades i coneixements experimentals als professionals investigadors, mentre que els
voluntaris que hi col·laboren poden adquirir nous coneixements i habilitats relacionades amb
l’entorn científic (Franzoni & Sauermann, 2014).
Existeix un projecte a nivell europeu anomenat Socientize amb l’objectiu de regular i potenciar
la ciència ciutadana a Europa, i la defineix com “la participació del públic en general en les
activitats d’investigació científica, on ciutadans contribueixen activament a la ciència ja sigui
amb el seu esforç intel·lectual, amb coneixement o amb les seves eines i els seus recursos”
(Socientize, 2014).
Així doncs, la revolució digital dels últims anys i, en aquest cas en concret, la creació d’una
aplicació disponible per telèfons mòbils intel·ligents ha provocat un augment significatiu de la
participació de la ciutadania en projectes relacionats amb la ciència i la tecnologia (Roy et al.,
2012), fet que ens aporta gran quantitat d’informació creant així grans bases de dades que han
de ser gestionades, el que actualment s’anomena Big data (Marx, 2013).
Dins d’aquest concepte de ciència ciutadana mitjançant l’ús de
telèfons intel·ligents, és on trobem ubicat el projecte
AtrapaelTigre.com (Figura 1) liderat des de l’ICREA Movement
Ecology Laboratory afiliat amb el Centre d’Estudis Avançats de
Blanes CEAB-CSIC i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions
Forestals (CREAF). Aquest projecte neix l’any 2013 amb un
projecte pilot basat en tallers educatius i una aplicació dirigida
inicialment a estudiants de primària de la província de Girona,
amb l’objectiu de localitzar exemplars de mosquit tigre gràcies a

Figura 1. Logotip del projecte
AtrapaelTigre.com.
Font:www.atrapaeltigre.com
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la seva participació. La participació total del projecte pilot va ser de 138 persones, les quals es
van descarregar l’aplicació, mentre que només 44 d’aquests van enviar dades útils per la
utilització en la ciència ciutadana. Finalment, el 13 de juny de 2014 el projecte es va obrir a tot
el país augmentant la presència d’aquesta espècie invasora als mitjans de comunicació.
El mosquit tigre (Aedes albopictus) és una espècie invasora de la família dels culícids procedent
del sud-est asiàtic d’ecologia i hàbitats urbans. Els trets característics d’aquesta espècie i que
justifiquen el seu nom són la presència de bandes de color blanc a les potes juntament amb
una ratlla blanca dorsal. Les femelles piquen durant el dia amb la finalitat d’obtenir nutrients
per l’alimentació dels ous i, a diferència d’altres mosquits, les larves poden desenvolupar-se
perfectament dins de petits dipòsits d’aigua estancada com la que pot quedar en testos,
basses de jardins, pneumàtics vells, etc. la qual cosa dificulta la seva eradicació. Tanmateix, el
transport accidental d’ous i larves sovint pel comerç marítim de pneumàtics i bambú, ha
propiciat la seva expansió almenys en 40 països dels cinc continents (Gratz, 2004). La seva
presència a Catalunya es va detectar per primera vegada el mes d’agost de 2004 a Sant Cugat
del Vallès (Aranda, Eritja, & Roiz, 2006). A més, el mosquit tigre presenta fortes implicacions en
la salut pública, ja que pot actuar com a vector de diverses malalties, entre les quals es troben
la malària, el dengue i la Chikungunya. El virus de la Chikungunya ha estat el responsable d’una
forta epidèmia durant els anys 2004 al 2007 a zones de l’oceà índic, com ara a l’Illa de la
Reunió causant greus problemes sanitaris i econòmics (Delatte et al., 2008). A nivell europeu,
s’han detectat diversos casos de Dengue en la zona metropolitana francesa (La Ruche et al.,
2010), on el mosquit tigre està fortament establert, com també infeccions amb el virus de la
Chikungunya al nord-est d’Itàlia transmès pel gènere Aedes (Rezza et al., 2007).
Degut a l’augment de mosquits potencialment perjudicials per la salut pública presents a
Europa en els darrers anys, i juntament amb les fortes característiques invasores que
reuneixen, diversos països han iniciat programes de monitoratge i control d’aquests vectors de
malalties. És per aquest motiu que es desenvolupa el projecte AtrapaelTigre.com disponible
per telèfons mòbils, on l’usuari pot enviar informes i/o fotografies geolocalitzades sobre
qualsevol troballa d’aquesta espècie invasora amb l’objectiu final d’aconseguir una
modelització de la seva dispersió, basada en un mapa interactiu de la Península Ibèrica creat i
validat també per les dues parts, és a dir, pels professionals científics i els propis ciutadans.
D’aquesta manera, els ciutadans poden participar en la localització del mosquit tigre i en
l’estudi de la seva dispersió.
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2. Objectives
The main objectives defined in this study are based on analysis and evaluation of the
databases which are generated through the participation in the project AtrapaelTigre.com, in
order to determine possible trends of participation during this project. In citizen science is
necessary to motivate and involve people in the research process, so that participation will be
voluntary and constant. This study will determine whether the realization of citizen science
regarding active mosquito control strategies is helpful, and how it can provide transcendent
and continue data throughout the course of this project; as well as if this new way of doing
science involving citizen participation, is able to complement the scientific research.
On the other hand, there are also specifics objectives to achieve during this study.
An initial aim is going to clean and delimit databases extracted from the application server,
which is the point that this project starts. To fulfil this, It’s necessary to apply a temporary
selection of users and reports, and delete the old versions of reports which have been sent.
It’s also necessary to perform statistical analyzes of participation that will allow us to establish
rates and general trends that follow the different types of users. This will make us understand
and encourage citizens to join in this project involved in monitoring the tiger mosquito. At this
point, we can determine strengths and weaknesses of the application, especially those related
to the involvement of citizens, as well as whether they remain active throughout the project.
A final highlight is going to distinguish a series of behaviors regarding users who have really
sent reports within the project. Consequently, a classification of groups of participants with
similar behavior, with reference to the most representative variables obtained throughout this
study will be able to be fulfilled. This will allow us to label different user profiles who have
participated in the application and it will be obtained through statistical clustering methods.
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3. Materials i mètodes
3.1 - Materials
El treball parteix bàsicament de dues bases de dades principals extretes del propi servidor de
l’aplicació, les quals s’analitzen i s’extreuen una sèrie de resultats per assolir els objectius
proposats.
3.1.1 - BBDD 1: Versions dels informes
Aquesta base de dades consta d’un total de 3146 versions d’informes i 23 variables. Conté tots
els informes que s’han enviat des del dia 13 de juny de 2014 (dia en què l’aplicació ja es troba
disponible a Google Play o App Store) fins el dia 1 de desembre de 2014 que correspon a la
data en què s’inicia aquest estudi.
3.1.2 - BBDD 2: Usuaris
La base de dades que correspon als usuaris registrats conté un total de 7018 usuaris i 1 única
variable que correspon a la data i l’hora en què es registren a l’aplicació. Aquesta data es basa
realment en el moment en què l’usuari accepta les condicions d’ús. És la més precisa pel que fa
al moment de registre de l’usuari, ja que, des del servidor no es pot saber realment quan es
descarreguen l’aplicació, degut a què això es realitza des de Google Play o App Store. Per
aquest motiu, s’utilitza aquesta data com a referència pel temps en què els usuaris es
descarreguen l’aplicació. Per tant, aquesta base de dades conté tots els usuaris registrats des
de la posta en marxa de l’aplicació fins a principis del mes desembre.

3.2 - Mètodes
Els mètodes utilitzats es divideixen en tres blocs fonamentals, ja que cal realitzar una neteja de
les dues bases de dades inicials per dur a terme l’anàlisi estadístic de participació i definir la
tipologia dels individus.
3.2.1 – Generació i neteja de les bases de dades
Pel que fa a la BBDD 1, primer de tot és necessari descartar tots aquells informes que han estat
eliminats per l’usuari, és a dir, que en un principi s’han enviat com a tal, però més tard aquell
informe ha estat esborrat.
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Un altre punt a destacar, és el fet d’eliminar totes aquelles versions d’un mateix informe que
ha estat editat, per tant, deixar exclusivament l’última versió de cadascun dels informes
enviats.
Aquestes dues accions queden arxivades al servidor de l’aplicació utilitzant un codi de números
i per aquest motiu cal netejar la base de dades com a primer pas abans d’iniciar l’anàlisi. Per
fer això, s’utilitza un codi de números. El codi es basa en nombres enters que van augmentant
a mesura que un determinat informe es va editant, per tant, l’usuari crea una nova versió de
l’informe un cop ja s’ha enviat. Així doncs, la primera versió es representa amb un 0 i anirà
augmentant progressivament si aquest s’edita. En el cas de que aquell informe hagi estat
esborrat, fins i tot, si ha estat editat això s’indica amb un -1.
L’últim pas per la neteja completa d’aquesta base de dades consisteix en filtrar els informes
compresos entre el 13 de juny i l’1 de desembre de 2014.
3.2.2 - Anàlisi estadístic de participació.
Un cop tenim la base de dades neta amb tots els informes, a partir d’aquí ja es poden generar
una sèrie de valors seleccionant les variables que ens interessen en cadascun d’ells, de manera
que podem determinar en un primer moment valors de participació en les missions, mesos
durant els quals s’han enviat més informes, els tipus d’informes que s’envien i la
geolocalització d’aquests.
-

Nombre d’informes per usuari en funció del mes. Es classifiquen els informes en
funció del mes de l’any en què s’han enviat.

-

Tipus d’informes enviats i participació en les missions. Els informes que s’envien
poden ser de tres tipus: d’un exemplar de mosquit tigre, d’un possible lloc de cria, o bé
que responguin a una missió que s’ha proposat a tots els usuaris des de l’aplicació. En
aquest punt també es classifiquen els informes enviats especificant a quina de les vuit
missions pertanyen els informes que responen a una missió.

-

Geolocalització dels informes. Es comparen els informes que s’han localitzat de
manera manual per l’usuari, amb aquells que el mateix mòbil ha geolocalitzat
automàticament, juntament amb la proporció que correspon a un sistema operatiu
Iphone o Android.

La neteja de la BBDD 2, consisteix bàsicament en eliminar tots aquells usuaris que s’han
descarregat l’aplicació durant l’any 2015 i en una data posterior al dia 1 de desembre, ja que
7
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aquest treball inclou dades des del dia 13 de juny fins l’1 de desembre de 2014. Aleshores el
nombre d’usuaris es redueix a 6912 i, aquesta base de dades juntament amb els informes ja
seleccionats anteriorment, es combinen per crear una nova base de dades que contindrà
realment als usuaris que envien informes al llarg de l’interval de temps en què es basa aquest
treball.
A partir d’aquí es pot determinar el nombre d’informes enviats i el temps d’inici de cadascun
dels 1383 usuaris.
-

Nombre d’informes enviats per usuari. Cadascun dels usuaris envia un nombre
determinat d’informes.

-

Temps d’inici per usuari. Aquest temps correspon al temps que passa entre que
l’usuari es descarrega l’aplicació fins que envia el primer informe. Pel que fa a la
tipologia d’individus, el grau d’iniciativa dels usuaris es definirà amb aquest valor
expressat en dies.

D’altre banda, si es seleccionen els usuaris que presenten més d’un informe enviat en una
nova base de dades també es poden obtenir diverses variables que ens permetran agrupar
perfils similars posteriorment.
-

Temps d’activitat per usuari. Correspon a l’interval de temps que comprèn des de que
l’usuari envia el primer informe fins l’últim. Aquest temps esdevindrà un índex de la
motivació que tenen els usuaris que envien més d’un informe al llarg d’aquest temps
en què es mantenen actius.

-

Temps entre informes. Es tracta del conjunt de temps que passa entre que s’envia un
informe i un altre darrer, sense analitzar-ho en funció dels usuaris.

El conjunt de dades s’analitzen mitjançant la combinació de diversos programes com ara el
paquet estadístic RStudio, Microsoft Excel i el programa SPSS Statistics.
3.2.3 - Tipologia d’usuaris
Dins d’aquest segon bloc d’anàlisi, es poden classificar els individus en funció de les variables
calculades anteriorment. Així doncs, els usuaris que han realitzat un únic informe només es
poden classificar en funció del temps d’inici i el nombre d’informes enviats, mentre que els 557
usuaris que envien més d’un informe es poden analitzar amb un total de 4 variables ja
esmentades. Tot i que, pel que fa al temps entre informes, es realitza la mitjana aritmètica dels
8
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temps entre informes corresponents a cadascun dels usuaris, ja que necessitem resumir
aquesta variable en únic valor per usuari per poder-los classificar. Aquest valor de temps
servirà de mesura per la constància que presenta cadascun dels participants durant el seu
període d’activitat.
-

Usuaris que envien més d’un informe. En aquest cas, els usuaris presenten un total de
4 variables per un nombre més reduït d’individus i no és necessari realitzar un mètode
addicional per complementar la classificació obtinguda segons el mètode jeràrquic de
Ward.
El criteri de mínima variància de Ward es basa en reduir la variància total dins de
l’agrupació. A cada pas que es produeix per la realització del dendrograma, els parells
de grups amb un mínim de distància es fusionen. Així doncs, cada una d’aquestes
combinacions condueixen a un mínim augment en la variància total després de la fusió.
Aquest augment es defineix com la distància euclidiana al quadrat entre els centres de
l’agrupament obtingut (Murtagh & Legendre, 2011).

-

Total d’usuaris que envien informes. Els 1383 usuaris que envien informes, ja sigui un
o més, es classifiquen en diversos grups gràcies a la realització de dos mètodes
d’agrupament. Degut al fet que també es tenen en compte els usuaris que només
envien un informe, això provoca que la classificació només es pugui basar en 2
variables per un nombre força elevat d’individus, i és per aquest motiu que es vol
complementar el mètode jeràrquic de Ward amb un segon mètode d’anàlisi , el KMeans.
El mètode K-Means es defineix com un mètode de quantificació vectorial i és molt
utilitzat per la classificació de dades en grups similars. Aquest mètode es basa en
dividir les dades en grups definits per un nombre K. Aquest nombre de grups en els
quals volem classificar les dades s’ha de definir prèviament. Amb aquest mètode
cadascuna de les dades s’agruparà amb aquelles dades que tinguin la mitjana més
propera, de manera que servirà de referència per dur a terme l’agrupació. K-Means
tendeix a classificar grups d’extensió espacial comparable i dóna lloc a una
compartimentació de l’espai de les dades en punts diferenciats (Arthur & Vassilvitskii,
2007).
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Tot aquest processament de dades es resumeix en la figura que es mostra a continuació.
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4 - Resultats i discussió
Pel que fa als resultats obtinguts, es divideixen també en dos blocs principals, seguint el
procediment marcat en l’apartat anterior i facilitant així la comprensió.

4.1- Anàlisi estadístic de participació
A partir de la base de dades d’informes, que té el seu origen en la BBDD 1 (Veure Figura 2), un
cop s’han aplicat els filtres de neteja s’obtenen les 3 estadístiques següents:
4.1.1 - Nombre d’informes enviats per usuari en funció del mes

Figura 3. Diagrama de caixes on es representa el nombre d’informes enviats per usuari en funció del mes juntament
amb una taula que inclou el valor de les mitjanes d’informes enviats per cada mes. Font: elaboració pròpia amb SPSS
Statistics.

En general, s’observa com els valors d’informes enviats es mantenen gairebé constants durant
els mesos compresos entre juny i octubre (tot i la presència de dades atípiques en la majoria
dels mesos), mentre que durant el mes de novembre hi ha un augment en el nombre
d’informes que s’envien, i això fa que la mitjana respecte els mesos anteriors sigui força més
elevada (Figura 3). Aquest fet es pot atribuir a què les condicions climàtiques de l’estiu de l’any
2014 van ser diferents respecte d’altres anys. El màxim pic d’abundància del mosquit tigre es
va retardar i es va situar cap al mes de setembre. Les temperatures càlides pròpies dels mesos
d’estiu es van allargar, fins i tot durant principis del mes de novembre.
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Tot i això, explorant més aquest mes de novembre, podria existir una certa relació entre una
publicació del projecte a la pàgina web de la revista Muy Interesante (el dia 5 de novembre de
2014), i l’augment del nombre d’informes. També explicaria el fet que des del 7 de novembre
al 28 d’aquest mateix mes, el nombre d’usuaris passa de 6590 a 6822.
Un altre aspecte clau que és de gran interès per aquest estudi, és el fet que durant el mes
d’agost la mitjana d’informes presenta un petit augment essent la més alta en comparació
amb els mesos d’estiu. En un primer moment, s’esperaria que el nombre d’informes durant el
mes d’agost fos inferior, és a dir, que els usuaris fossin menys actius degut a què és un mes on
la majoria d’individus estarien de vacances i realment no ha estat així, sinó que s’ha produït un
augment. Així doncs, el fet que els usuaris estiguin en un mes propici per les vacances ha
beneficiat al projecte aportant més informes dels esperats.
4.1.2 - Tipus d’informes enviats i participació en les missions. Geolocalització dels informes.

Figura 4. Diagrama de barres on es representa el tipus
d’informes enviats, i s’especifica al tipus de missions que
responen. Font: elaboració pròpia amb Microsoft Excel.

Figura 5. Diagrama de barres on es representa el
tipus de geolocalització dels informes en funció
del sistema operatiu. Font: elaboració pròpia
amb Microsoft Excel.

A partir dels resultats obtinguts, s’observa com gran part dels informes que s’envien són
exemplars adults, seguit de la participació en les missions, mentre que els punts de cria
corresponen únicament a un 7% del total d’informes aproximadament (Figura 4). Així doncs,
gairebé el 58% d’informes corresponen a un exemplar adult de mosquit tigre, que
posteriorment haurà de ser validat com a tal. La resta correspon a les missions, que es mostren
de manera ascendent per ordre d’aparició a l’aplicació. De tal manera es pot justificar el fet
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que les primeres missions presentin poca participació, mentre que en missions com ara la
primera missió, el hashtag cotxe, la missió anomenada convida amics i familiars i necessitem la
teva opinió presentin els nivells de participació més alts, ja que, totes aquestes missions
apareixen a mitjans del mes d’agost, quan l’aplicació ja està molt més consolidada i quan la
presència del mosquit també és elevada. Aquest fet també el podem atribuir a l’augment
d’informes enviats durant el mes d’agost (Figura 3).
En relació a la geolocalització d’informes, es pot apreciar com en la majoria de localitzacions, ja
sigui manuals o pròpies de la ubicació del mòbil són des del sistema operatiu d’Android, tot i
que, dins dels usuaris que utilitzen Iphone tendeixen a geolocalitzar l’informe amb les
coordenades que ja els hi proporciona el mòbil automàticament, respecte la localització
manual (Figura 5). S’ha de tenir en compte que aquest gràfic es basa exclusivament en els
informes, és a dir, en exemplars adults i punts de cria, ja que les missions no tenen la opció de
ser localitzades.

Aleshores, la creació de la base de dades dels 1383 usuaris que envien informes (Veure Figura
2), durant l’interval de temps que comprèn aquest treball permet l’obtenció de dues
estadístiques més.
4.1.3 - Nombre d’informes enviats per usuari.

Figura 6. A) Representa la
seqüència d’informes enviats en
funció dels usuaris. B) Histograma
on es veuen reflectides les dades del
gràfic anterior ajustades a un model
exponencial.
Font:
elaboració
pròpia amb Microsoft Excel.
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Tal i com es pot observar, les dades presenten un coeficient de determinació elevat en ajustarse a un model exponencial, de manera que gairebé el 96% de la variació es pot explicar amb
aquest model (Figura 6B). Aquest model indica una menor fluctuació de les dades, és a dir, que
les seqüències de valors que s’hi representen són força regulars, tot i haver-hi punts que
s’allunyen i que augmenten la variabilitat, però aquesta variabilitat es troba acotada dins del
model exponencial (Figura 6A).
A partir de l’ajust d’aquestes dades a un model exponencial, es pot calcular la mitjana de les
dades ajustades (Equació 4.1.3.2) respecte la mitjana empírica del conjunt de dades sense
ajustar (Equació 4.1.3.1).
Càlcul de la mitjana aritmètica:

(4.1.3.1)

Càlcul del valor mitjà amb l’ajust exponencial a través de l’equació obtinguda (Figura 6B):

(4.1.3.2)

D’aquesta manera queda encara més clar que aquest conjunt de dades presenta un
comportament exponencial, degut al fet que l’ajust proporciona un valor mitjà molt similar al
valor calculat empíricament, en el qual s’assumia que les dades es comportaven seguint aquest
model, fet que posteriorment ha quedat demostrat amb la realització d’aquest càlcul.
En conseqüència, el valor mitjà d’informes enviats per usuari és de 2 informes
aproximadament.
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4.1.4 - Temps d’inici per usuari.

Figura 7. A) Representa la
seqüència dels temps d’inici per
usuari (dies) entre que es
descarreguen l’aplicació i envien el
primer informe. B) Histograma on
es mostren les dades del gràfic
anterior ajustades a un model
potencial. Font: elaboració pròpia
amb Microsoft Excel.

En aquest cas, s’observa en el temps d’inici per usuari com les dades s’ajusten a un model
potencial (Figura 7B). És molt característic d’aquest model el fet que es mostra un primer rang
de valors amb una freqüència molt elevada i sobtadament decau fins a valors de freqüències
molt petites. Això ens indica que els valors utilitzats generen una sèrie de fluctuacions molt
més marcades (Figura 7A).
Pel fet de que es tracta d’un model potencial, no és una bona mesura utilitzar la mitjana
aritmètica del total dels temps d’inici per determinar un valor mitjà, sinó que es necessita una
equació concreta que assumeixi el fet que aquest conjunt de dades segueix una llei potencial.
En el cas del model potencial, la mitjana s’obté amb una equació (Equació 4.1.4.1) que
coincideix amb el valor de màxima versemblança (Method of maximum likelihood, MLE) i es
detalla a continuació (Clauset, Shalizi, & Newman, 2009).

(4.1.4.1)

15

Facultat de Ciències

Memòria del Treball Final de Grau

Així doncs, el temps d’inici que es pren com a estima del total de les dades és de 1.33 dies
(Equació 4.1.4.1), i correspon al valor de temps que té una probabilitat més alta, és a dir, el
més probable és que un usuari tardi 1 dia i 8 hores aproximadament a descarregar-se
l’aplicació fins a enviar el primer informe, però tenint en compte una variabilitat elevada que
no es troba acotada pel que fa a la llei potencial.

En el moment en què es seleccionen els usuaris que envien més d’un informe respecte la base
de dades anterior amb un total de 1383 usuaris, s’obtenen tres estadístiques addicionals
partint d’aquests 557 usuaris (Veure Figura 2).
4.1.5 - Temps d’activitat per usuari.

Figura 8. A) Representa la
seqüència dels temps d’activitat en
funció dels usuaris (dies) entre que
l’usuari envia el primer i últim
informe. B) Histograma on es
mostren les dades del gràfic
anterior ajustades a un model
potencial. Font: elaboració pròpia
amb Microsoft Excel.

En aquest cas, les dades que corresponen al temps entre el primer i últim informe enviat per
cadascun dels usuaris també s’ajusten a un model potencial (Figura 8B). Per demostrar aquest
ajust, es pot apreciar una oscil·lació molt evident pel fet que les dades són molt variades i no
existeix una regularitat marcada en els temps d’activitat (Figura 8A).
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Pel que fa al temps d’activitat també s’aplica la mateixa equació (Equació 4.1.4.1) i s’obté un
valor de 0.48 dies. Això significa que és molt probable que la majoria d’usuaris tendeixin a
enviar el primer i últim informe en un període que comprèn gairebé 12 hores, malgrat això, en
aquest cas existeix una variabilitat molt forta i que en aquest model no es troba acotada
respecte aquest valor.
4.1.6 - Temps entre informes.

Figura 9. A) Representa la
seqüència dels temps entre
informes (dies) entre que un usuari
envia un informe i un altre de
posterior, sense representar-ho en
funció dels usuaris. B) Histograma
on es mostren les dades anteriors
ajustades a un model potencial.
Font: elaboració pròpia amb
Microsoft Excel.

Per últim, el conjunt de temps que passa entre que s’envien els informes, sense classificar-los
per usuaris, s’ajusten altra vegada a un model potencial (Figura 9B). Pel que fa a aquest gràfic
en concret, s’observa com el 83% de les dades conformen la primera barra de l’histograma, i la
línia de tendència decau sobtadament per la resta de freqüències. Observant també la
seqüència dels temps (Figura 9A), mostra com les dades que originen posteriorment
l’histograma fluctuen molt, de manera que passen ràpidament de valors alts a baixos sense
cap mena de regularitat apreciable a simple vista.
S’aplica l’equació anterior per tercera vegada consecutiva (Equació 4.1.4.1), i pel temps que
passa entre informes enviats s’obté una estima de 0.77 dies, valor que significa que s’espera
amb més probabilitat que passin unes 18.5 hores entre que els usuaris envien un i altre
informe durant el seu temps d’activitat.
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4.2 - Tipologia d’usuaris
A continuació es mostren els resultats que s’han obtingut segons el mètode de classificació
utilitzat per cadascuna de les dues bases de dades que corresponen als usuaris que envien més
d’un informe, i al total d’usuaris que envien informes, ja sigui un o més d’un (Veure Figura 2).
4.2.1 - Usuaris que envien més d’un informe.
Seguidament, es presenta la classificació segons el Mètode jeràrquic utilitzant les distàncies de
Ward, realitzada amb els 557 usuaris juntament amb els valors obtinguts per cada variable,
classificats en diverses taules en funció de si s’assumeix l’existència de 2, 4 o 6 grups d’usuaris.
Taula 1. El conjunt de taules representen els valors obtinguts en dies per cadascuna de les 4 primeres
variables utilitzades per la classificació, en funció de si s’agrupen en 2, 4 o 6 grups d’usuaris. El total
d’usuaris que pertanyen a cada grup i el percentatge d’usuaris que utilitzen el sistema operatiu
d’Android, s’addicionen a la taula un cop s’ha dut a terme la classificació. Font: elaboració pròpia amb
valors obtinguts amb RStudio.

Per determinar quina classificació és la més òptima pel nostre estudi, en aquest cas s’observen
sobretot els valors corresponents al temps d’inici, activitat i temps entre informes. A simple
vista, no es considera el nombre d’informes enviats com a variable clau, ja que, en les tres
taules els valors són força similars i es troben en el mateix ordre de magnitud entre grups
d’usuaris, de manera que no es tracta de la variable que marca la separació en grups
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d’individus (Taula 1). En tots els diversos grups generats, la gran majoria d’usuaris utilitzen
Android com a sistema operatiu.
Pel que fa a la primera classificació en dos grups d’individus hi ha una diferència força marcada
en cadascun dels valors de cada grup, tot i que, es tracta d’una primera divisió molt general i
s’espera trobar un gradient de valors que ens permeti etiquetar de manera més específica
aquests diversos perfils d’usuaris.
En la classificació de sis grups d’usuaris, s’observen grups que presenten valors molt similars en
una mateixa variable, per exemple, els grups 4 i 6 pel que fa al temps d’activitat i temps entre
informes, això ens indica que hi ha certs grups diferenciats però que es tracta d’una divisió
massa forçada ja que hi ha grups que són molt pròxims, tot i estar classificats com a diferents.
Així doncs, l’agrupació dels usuaris en 4 grups diferenciats és la classificació per la qual s’ha
optat a l’hora d’etiquetar els diversos perfils dels usuaris. Tot seguit, es mostra el dendrograma
on es mostren els 4 grups d’usuaris seleccionats.

Figura 10. Dendrograma de l’anàlisi de classificació segons el mètode jeràrquic de Ward on es representa els
usuaris agrupats en funció de les 3 variables principals que s’observen a la taula adjunta. Les 3 variables es prenen
com a índexs d’iniciativa, motivació i constància, i corresponen a dies. Es representen dues branques principals que
diferencien dos grups en un primer moment, i dins d’aquests, es divideixen els quatre subgrups seleccionats. Font:
elaboració pròpia amb RStudio.

Així doncs, pel que fa als 557 usuaris que envien més d’un informe es divideixen en un primer
moment en funció de si són més o menys participatius (Figura 10). En el cas dels usuaris que
més participen (Grups 2 i 3), s’observa com el temps que romanen actius a l’aplicació, i el
temps entre informes tenen valors molt més alts respecte els Grups 1 i 4, que presenten temps
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molt més baixos de participació. El temps que passa entre que l’usuari es descarrega l’aplicació
fins que envia un informe per primera vegada serveix de mesura de l’iniciativa dels individus, i
permet classificar-los així en 4 subgrups. Dins dels usuaris més participatius, s’observa com el
grup 3 presenta un temps d’inici més baix i un nombre d’usuaris més alt respecte al grup 2. En
canvi, dins d’aquells usuaris que són menys participatius és on trobem el subgrup 4 d’usuaris
amb més iniciativa de tot el conjunt de dades, ja que presenten un temps d’inici de 0.44 dies,
és a dir, de gairebé 11 hores i a més, correspon al grup més nombrós amb 286 usuaris.
Cal destacar que en aquesta anàlisi s’ha utilitzat la mitjana dels temps entre informes, i no el
conjunt de temps en general, ja que, es necessitava un únic valor per cada individu a l’hora de
classificar-los. S’ha volgut determinar si aquesta variable també presenta un comportament
potencial dins dels 2 grups classificats inicialment, i s’observa com la distribució que segueixen
és realment potencial en cadascun dels 2 grups.
4.2.2 - Total d’usuaris que envien informes.
En aquest cas s’utilitzen dos mètodes d’anàlisi per realitzar una classificació més acurada, ja
que s’analitzen el total d’usuaris, incloent els que només envien un informe i això fa que
només es puguin analitzar en funció de 2 variables: el temps d’inici i el nombre d’informes
enviats.
Taula 2. Es representen els valors obtinguts en dies per cadascuna de les
2 primeres variables utilitzades per la classificació en 4 grups. També
s’inclouen posteriorment el total d’usuaris que pertanyen a cada grup i el
percentatge d’usuaris que utilitzen el sistema operatiu d’Android. Font:
elaboració pròpia amb valors obtinguts amb RStudio.

Es segueix el mateix procediment anterior, i es selecciona la classificació que conté els 4 grups
d’individus. En aquest cas, sí que tenim en compte el nombre d’informes enviats, ja que, tot i
ser una variable amb valors molt similars a cadascun dels grups, ens aporta l’índex de
participació, degut al fet que en el conjunt d’usuaris no es pot utilitzar ni el temps d’activitat ni
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el temps que passa entre informes. Pel que fa al temps d’inici, si que s’observa un cert gradient
de temps des de que l’usuari es descarrega l’aplicació fins que envia l’informe (Taula 2).

Figura 11. Dendrograma de l’anàlisi de classificació segons el mètode jeràrquic de Ward on es representa els
usuaris agrupats en funció de les 2 variables principals que s’observen a la taula adjunta. Les 2 variables es prenen
com a índexs d’iniciativa i participació, i corresponen als dies. Es representen dues branques principals que
diferencien dos grups en un primer moment, i dins d’aquests, es divideixen els quatre grups seleccionats. Font:
elaboració pròpia amb RStudio.

El dendrograma obtingut per la classificació del total d’usuaris mostra un primer grup d’usuaris
molt ampli on s’inclouen el 82% d’usuaris, i que s’identifica amb el valor més baix d’informes
enviats però amb el temps d’inici més baix pel conjunt de dades (Figura 11). Això significa que
la gran majoria d’individus tenen un valor mitjà de dos informes (que coincideix amb el valor
calculat anteriorment amb l’equació exponencial), i si els comparem amb la resta de grups són
menys participatius, tot i que, realment el temps que passa des de que es descarreguen
l’aplicació fins que envien un informe és molt baix, per tant, tenen molta més iniciativa.
Si s’observa el conjunt de grups etiquetats com a més participatius, amb valors d’informes
enviats més alts, inclou també aquells usuaris que tenen temps d’inici més elevats i que es
poden ordenar amb un cert gradient d’iniciativa. Un fet a destacar és que el màxim temps
d’inici només inclou un total de 13 usuaris, o el que és el mateix el 0.94% del total.

A continuació es mostren els resultats obtinguts amb un mètode d’anàlisi addicional, pel fet
que classifiquem 1383 individus tenint en compte només 2 variables. Aquest mètode
s’anomena K-Means.
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Figura 12. Gràfic obtingut de l’anàlisi de classificació segons el mètode K-Means, on es representa el nombre
d’informes enviats respecte el temps d’inici. Els valors que s’adjunten a la taula corresponen al valor mitjà de cada
grup expressats en dies, també s’anomenen centroides i es representen al gràfic amb un asterisc. Font: Elaboració
pròpia amb RStudio.

Amb la realització d’aquest anàlisi de classificació es pot determinar que l’agrupació feta en un
primer moment mitjançant el Mètode jeràrquic de Ward són molt similars amb els obtinguts
amb el Mètode K-Means. En aquest gràfic s’observa clarament com la variable que marca la
divisió en 4 grups diferenciats és el temps d’inici, ja que, els centroides tenen un valor
d’informes enviats sempre a la mateixa alçada, mentre que pel temps d’inici es troben més
allunyats l’un de l’altre (Figura 12). Aquest mètode no indica el total d’individus que comprèn
cadascun dels grups, però com es pot apreciar el nombre de punts és molt més dens en el grup
1 respecte el 3. Aquest últim grup conté els 13 usuaris descrits amb el mètode anterior (Taula
2).
Pel que fa al grup 1, s’observa com és el grup amb temps d’inici més petits (que coincideix amb
el grup 1 de la Figura 11), però també sorprèn el fet que tenim dos punts molt allunyats del
centroide, amb usuaris que envien més de 30 informes.
Cal destacar que en les dues bases de dades analitzades, tant amb el mètode Ward com el KMeans, ha succeït gairebé el mateix (Figures 10 i 11). El grup més nombrós és etiquetat com a
menys participatiu, degut al fet que el seu temps d’activitat i entre informes és el més baix
(Figura 10), o bé que envia menys informes (Figura 11). En contra, pel que fa al temps d’inici,
aquests dos grups més nombrosos també presenten els temps més baixos si es compara amb
la resta de grups. En conseqüència d’això, es dedueix que la majoria dels usuaris participa
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relativament poc durant el temps que està actiu en l’aplicació, però ho fa en un temps reduït,
que gairebé es pot considerar immediat des de que es descàrrega l’aplicació.
Aquest fet es pot justificar per l’abundància del mosquit i el moment en què es descarrega
l’aplicació. El fet que l’aplicació estigui disponible pels usuaris a principis del mes de juny,
propicia bona part d’aquests comportaments, ja que correspon a un mes d’estiu on el mosquit
ja comença a ser abundant a tot arreu, tot i que, dependrà de la zona en què es troba l’usuari
o del lloc on viu. Per tant, el fet que la majoria d’usuaris presentin temps d’inici baixos,
significa que en el moment en què es descarreguen l’aplicació ja han vist exemplars de
mosquit tigre, o bé, un possible lloc de cria. Un altre possibilitat és que l’usuari descobreixi
l’existència d’aquesta aplicació sigui per un esdeveniment, pels mitjans de comunicació, etc. i
decideixi descarregar-se-la i enviar un informe per simple curiositat, sigui o no de mosquit
tigre.
Un exemple d’aquest comportament es dóna el dia 23 de juny, quan des de la web d’Antena 3
juntament amb una compartició a Facebook es difon l’existència d’una aplicació que acaba
amb la presència del mosquit tigre, aquesta afirmació actua de manera viral augmentant el
nombre de participants en l’aplicació, passant de 231 a 3577 usuaris durant l’interval de temps
comprès entre el s dies 20 de juny i 4 de juliol.
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5 - Conclusions
Through the results obtained in this study, we can conclude that the months of August and
November show a significant increase with respect to the reports which are sent by
participants in the application.
Moreover, almost 58% of reports submitted relate to adult tiger mosquito, while participating
in missions corresponds to 35% of reports, and breeding areas comprise the remaining 7%. In
addition, the missions proposed in the application during the month of August are those which
have the highest levels of participation.
Finally, it has been determined that the number of reports that are sent follow an exponential
model, with an average of two reports per user. However, the variables related to time that
reflect user behavior are behind a power law. The average value of the initial time is 1 day and
8 hour, the average of the activity time consists in 12 hours and finally, the time between
reports is 18.5 hours. These values show that almost all the activity of participants is generated
in a very short time, but bearing in mind that there is great variability and complex dynamics
behind the use of this application.
This trend is also observed in the classification of users in similar groups. There is always a
largest group, which is less participatory, but which does participate within a very short time.
In other words, this means that several users are less involved but participate in a relatively
short time that is almost immediate. A power law can explain human complexity related to
their behavior and how their participation is reduced to the first days after the discovery of the
application. Thus, there is not continuity or regularity throughout the project, although there is
a huge variability in its usage.
In conclusion, this study allows us to detect a lack of regularity and a great variability in the use
of this application by the users. It should be noted that the purpose of the project
AtrapaelTigre.com is to monitor a vector of diseases and invasive species such as the tiger
mosquito, thanks to citizen participation, so is necessary a regularity by the users. When you
want to improve a project like this, it’s important to measure and control the variability,
because this can impair the quality of the mosquito monitoring carried out. The causes are
multiple and not all the variability can be controlled, but minimized in order to get better
efficiency and effectiveness in the monitoring, in this case of the tiger mosquito.
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A possible solution would be to reward the participants with a scoring system each time they
send a report, or simply thanking the users by the time that their report has been sent.
However, validations should appear immediately after the report has been sent to see that it
really corresponds to a tiger mosquito, breeding site or an answer to a mission. From there, we
could make a ranking in which users would see their contributions in the project, so they
would feel that they are also part of this citizen science project, and they would probably
continue generating data along the project.
Proposing new missions in a shorter period of time, for example, the presence of a new
mission every week during those months when there is maximum presence of mosquito, it
could also reduce and limit this variability to an exponential model, and even you can likely
reach to predict trends of participation.
Thus, citizen science is based on the fact that the involvement of one citizen is not enough to
solve a scientific problem, but the common knowledge and involvement of a large group of
people, probably is so. For this reason it is important to know how the whole mankind behaves,
whether the data they provide is reliable and whether these data are valuable within the
biological monitoring. A key point for the implementation of this kind of science is based on
the dynamics of user behaviors, as well as being able to generate in the future, an expert
system capable of discerning the most reliable users from those who are not. This is vital if the
main objective consists in achieving a more participative science, which gradually provides us
with a lot of new data and reduces costs on projects without resources.
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