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Resum  
  

Els centres d’empresa de Caixabank són les oficines on els clients principals són 

empreses. En l’actualitat, el risc de patir activitats de frau, sobretot a una entitat com els 

bancs, ha crescut de forma desmesurada. Aquesta situació ve donada per l’evolució de 

les noves tecnologies i per les facilitats de provocar nous casos de frau, suposen un elevat 

risc per l‘entitat i és primordial detectar-los el més aviat possible per evitar grans pèrdues. 

El departament d’Auditoria Interna és l’encarregat de treballar en aquestes tasques per 

analitzar les dades de risc, creant mètodes de detecció i prevenció. 

  

En aquest projecte es crearà un rànquing pels centres d’empresa, amb la finalitat de 

detectar anomalies i seleccionar aquells centres més susceptibles de presentar un risc per 

l’entitat, tant de frau com de males pràctiques. Es requereix aquest rànquing perquè hi ha 

més centres d’empreses que auditors, i per tant, cal facilitar el rang de centres amb més 

probabilitat de cometre tant frau com males pràctiques, i així prioritzar-ne la revisió. La 

novetat que presenta és la inclusió de tècniques de machine learning per agilitzar el procés 

i optimitzar-lo com a projecte de transformació digital. Aquest mètode ha permès detectar 

les anomalies de forma satisfactòria utilitzant algorismes no supervisats i representacions 

de les dades en forma de grafs bipartits. 

 

 

 

 

 

 

Resumen   
 

Los centros de empresa de Caixabank son las oficinas donde los clientes principales son 

empresas. En la actualidad, el riesgo de sufrir actividades de fraude, sobre todo en una 

entidad como los bancos, ha crecido de forma desmesurada. Esta situación viene dada por 

la evolución de las nuevas tecnologías y por las facilidades de provocar nuevos casos de 

fraude. Suponen un elevado riesgo para la entidad y es primordial detectarlos lo antes 

posible para evitar grandes pérdidas. El departamento de Auditoría Interna es el 

encargado de trabajar en estas tareas para analizar los datos de riesgo, creando métodos 

de detección y prevención.    

 

En este proyecto se creará un ranking por los centros de empresa, para detectar anomalías 

y seleccionar aquellos centros más susceptibles a presentar un riesgo para la entidad, tanto 

de fraude como de malas prácticas. Se requiere este ranking porque hay más centros de 

empresas que auditores, por lo tanto, hay que facilitar el rango de centros con más 

probabilidad de cometer tanto fraude como malas prácticas , y así priorizar su revisión. 

La novedad que presenta este es la inclusión de técnicas de machine learning para agilizar 

el proceso y optimizarlo como proyecto de transformación digital. Este método ha 

permitido detectar las anomalías de forma satisfactoria utilizando algoritmos no 

supervisados y representaciones de los datos en forma de grafos bipartitos. 



 

 

 

Abstract  
 

Caixabank's business centers are the offices where the main customers are companies. 

Nowadays, the risk of fraud, especially in an entity such as a bank, has increased 

exponentially. This situation is due to the evolution of new technologies and the ease of 

producing new cases of fraud. They pose a high risk to the entity and it is essential to 

detect them as soon as possible to avoid large losses. The Internal Audit Department is 

the responsible for working on these tasks to analyze risk data, creating detection and 

prevention methods. 

  

In this project a ranking is created for business centers, to detect anomalies and select 

those centers most likely to present a risk to the entity, for fraud and bad practices. This 

ranking is required because there are more business centers than auditors, and therefore 

the range of centers most likely to be suspicious needs to be facilitated, thus prioritizing 

its review. The present novelty of that, is the inclusion of machine learning techniques to 

speed up the process and optimize it as a digital transformation project. This method has 

made it possible to detect anomalies satisfactorily using unsupervised algorithms and 

representations of data in the form of bipartite graphs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

Pròleg  
 

 

En l’actualitat ens trobem en plena era digital. L’origen d’aquesta era digital ve causada 

pel ràpid desenvolupament  i desplegament tecnològic en tots els àmbits de la societat,  

sobretot afectant la creació de nous serveis, com poden ser els pagaments online. Lligat 

a aquest gran canvi, les empreses també s’han adaptat per tal d’aconseguir més beneficis, 

però indirectament també suposa un nou risc que cal prevenir. 

 

La digitalització ha suposat tot una revolució en l’àmbit dels pagaments. Per les entitats 

com els bancs, són una amenaça directa pel que fa a la pèrdua del contacte físic amb els 

clients i de mantenir una relació continuada amb aquests. 

 

Un dels efectes de dur a terme transaccions financeres a través de sistemes de pagament 

electrònic, és la necessitat de crear nous sistemes de seguretat i privacitat eficients, per 

tal de cobrir els possibles riscos que perjudiquin el correcte funcionament d’aquests. En 

aquesta situació, les facilitats que suposen aquest tipus de sistemes són elevades i s’ha 

donat lloc a un augment del frau, tant extern per parts dels clients, com intern per part 

dels empleats. 

 

Amb aquestes eines recents també s’ha creat una nova dimensió del frau, a part del frau 

convencional existent, com el relacionat amb les males pràctiques dels empleats, obtenció 

directa de diners, manipulació d’informació dels clients, targetes regal... Es tracta del 

ciber-frau o altres activitats d’alt risc de més incidència per l’entitat, són les que vénen 

donades per les noves tecnologies. 

 

La seguretat, sobretot a les empreses, és un aspecte molt important a mantenir,  sent una 

tasca imprescindible protegir-les de qualsevol tipus d’activitat sospitosa o amenaça,  ja 

sigui per part dels clients com dels propis empleats. És per això que he trobat molt 

adequada la següent cita: “El desafío en ciber-seguridad es que la cadena es tan fuerte 

como su eslabón más débil, y lo que se desconoce no puede considerarse amenaza”.1 

 

Aquesta frase reflexa per complet el punt de debilitat pel qual pot ser crític l’aparició de 

casos sospitosos, deixant oberta la possibilitat de realitzar  activitats fraudulentes no 

considerades en el sistema de seguretat aplicat. Per tant, és de molt interès conèixer bé 

totes les mancances i debilitats del sistema per identificar els riscos que cal cobrir.   

 

Al llarg dels anys s’han presentat una elevada quantitat de casos de frau, per una banda, 

abans que es comencessin a utilitzar els pagaments electrònic, i per altra banda, els que 

han afectat a partir de les noves tecnologies. És per això que a mesura que la tecnologia 

avança cal aplicar mesures de seguretat més robustes, però que han d’anar-se modificant 

i innovant per tal que sigui més dificultós saltar-se-les. Així mateix, no només cal tenir 

un control continu sinó que també arribar a conèixer al màxim les estratègies utilitzades 

per provocar aquest frau. 



 

 

 

En aquest projecte es durà a terme l’elaboració d’un rànquing de risc intern destinat als 

centres d’empreses de Caixabank, és a dir, les oficines on els clients principals són 

empreses. És per aquest motiu que el principal interès recau en crear aquest rànquing per 

determinar el nivell de risc que suposa cadascun dels centres, trobant així anomalies 

respecte el comportament de la resta. 

 

Això és possible gràcies al conjunt de dades objectives que cada oficina proporciona a 

l’entitat de forma mensual, de manera que, fent un anàlisis d’aquestes es poden classificar 

els comportaments dels centres i aquelles activitats que semblen sospitoses o anòmales. 
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CAPÍTOL 1  

 
1. INTRODUCCIÓ 
 

 

 

1.1. Justificació del projecte 
 

La principal motivació per realitzar aquest projecte ha estat la meva incorporació al grup de 

treball del departament d’Auditoria Interna gràcies a la beca rebuda per la segona edició del 

programa WONNOW de Caixabank 

2. 

 

Aquesta incorporació representa una gran oportunitat de poder aprendre nous coneixements 

i aprofitar-los per ser utilitzats com a desenvolupament del present projecte de final de 

carrera.  

 

Per contextualitzar l’entorn de treball i les tasques que s’hi duen a terme cal detallar que 

l’equip de treball en el qual he estat és el d’Auditoria Contínua, que pertany a un dels 

subgrups del departament d’Auditoria Interna, i que d’entre la resta és el que desenvolupa les 

tasques més tècniques. Concretament, algunes de les principals funcions a les que es dedica 

són: realitzar extraccions de dades sol·licitades, dur a terme projectes amb l’ús 

d’intel·ligència artificial per optimitzar els processos actuals,  generar l’analítica necessària 

pels diversos projectes, desenvolupar panells de consulta que facilitin la comprensió de la 

informació als auditors externs, crear i mantenir els diversos indicadors per preveure i 

identificar incidències... 

 

Tots aquests processos són alguns dels que cal tenir en compte per establir un control de les 

possibles activitats d’alt risc per l’entitat, incidint així de forma més específica, en cadascun 

d’ells per aconseguir resoldre’ls el més aviat possible. 

 

Aquest projecte està vinculat amb un dels projectes que calia iniciar degut a les necessitats 

actuals d’agilitzar els procediments amb els que es treballen i de donar lloc a la 

implementació de noves tècniques que permetin no només detectar, sinó també prevenir, en 

la mesura del possible, la gran diversitat d’anomalies que es poden presentar. Més 

concretament, es tracta de l’elaboració d’un rànquing dels diversos centres que indica quins 

són aquells centres d’empreses més susceptibles a estar relacionats amb alguna activitat de 

frau intern.  

 

Considerant tots aquests aspectes, com l’entorn de treball i l’àmbit del contingut amb el qual 

es treballa, aquest projecte tindrà un enfocament encarat al sector del negoci en relació a la 

seva aplicació real, de tal manera que es pugui gestionar a través d’eines tecnològiques 

específiques que s’adaptin als requeriments establerts. 
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1.2. Rànquing previ al d’empreses  
 

La motivació principal per desenvolupar el rànquing, utilitzant tècniques d’intel·ligència 

artificial, és millorar el rànquing ponderat que s’empra actualment amb una ponderació de 

forma manual, en el qual els auditors proporcionen uns pesos concrets a cadascun dels 

indicadors per poder obtenir un resultat orientatiu sobre quins centres caldria visitar primer 

o caldria revisar amb més detall.  

 

1.3. Rànquing d’Oficines 
 

En un principi es va crear l’anomenat Rànquing d’Oficines, que està enfocat a poder detectar 

les activitats de frau o males pràctiques, però encarat als empleats que treballen en oficines 

amb clients físics, i que no mantenen contacte amb les gestions de les empreses. 

 

En l’actualitat, aquest rànquing està en funcionament i té en compte una gran varietat 

d’indicadors per poder determinar la ponderació final. Més concretament, el funcionament 

d’aquest es basa en fer una execució de forma mensual, per poder anar comparant els resultats 

obtinguts amb els dels mesos anteriors, i així observar el progrés de cadascun dels centres i 

poder fer-ne un anàlisi més precís.  

 

D’altra banda, el Rànquing de Centres d’Empreses presenta certa similitud amb aquest, tot i 

que la informació de la qual es disposa és molt més escassa, i per això, caldrà determinar 

correctament els algorismes que millor s’adeqüin amb les dades i que tanmateix proporcionin 

uns resultats favorables.  

 

 

1.4. Rànquing d’Empreses 

El rànquing que s’elaborarà en aquest projecte serà destinat a tenir una utilitat més concreta 

que el rànquing anterior d’oficines, i també una millor funcionalitat que el rànquing 

d’empreses actuals que es fa servir de forma manual. Estarà basat en els centres que gestionen 

les empreses i s’optarà per incloure algorismes que permetin digitalitzar, i així mateix, 

agilitzar el procés el màxim possible,  millorant-ne el rendiment i optimització finals. 

En comparació amb el rànquing d’oficines, la quantitat de dades de les quals es disposen en 

aquest cas són d’una escala molt més reduïda, fet que comporta certes dificultats a l’hora 

d’implementar tècniques d’intel·ligència artificial. Per a que es puguin obtenir uns resultats 

suficientment fiables per arribar a fer una predicció acertada, cal tenir un elevat volum de 

dades amb les quals basar-se.  

El funcionament d’aquest rànquing també disposarà d’una varietat d’indicadors ja concretats 

prèviament amb els auditors experts en auditories a centres d’empreses; que permeten avaluar 

l’activitat de frau de diverses situacions depenent de la probabilitat que tinguin cadascun 

d’ells. El valor final de les posicions del rànquing vindran donades pel conjunt de 

probabilitats dels indicadors després d’haver passat pels diversos algorismes seleccionats. 
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1.5. Detecció i predicció de casos de risc  

Donats els diferents casos de frau que han afectat a la pròpia entitat comportant pèrdues 

elevades de diners, cal remarcar la importància que suposa tenir un sistema de seguretat 

robust i consistent a qualsevol adversitat que pugui presentar-se. És per aquest motiu que no 

només ha de ser possible fer una correcta detecció dels casos de risc, sinó arribar a predir-los 

per evitar-ne les conseqüents pèrdues i males praxis. D’aquesta manera, n’és possible 

determinar el comportament continu de tots els empleats per ser capaços de fer saltar l’alarma 

de la detecció d’un cas de frau de forma prèvia a que es produeixi, per així poder prevenir-

lo. Per tant, aquest mètode de detecció dels rànquings proporciona una informació 

fonamental pel procés que han de dur a terme els auditors. 

 

1.6. Plantejament inicial dels algorismes 

Una primera idea plantejada ha estat de reutilitzar algun dels algorismes ja presents en el 

darrer rànquing, on s’hi faran les modificacions corresponents perquè els resultats no es vegin 

alterats. Per tant, en primer lloc es pretén fer una migració completa del codi del rànquing 

anterior, adaptant el codi tal i com sigui necessari per observar com afecten el conjunt 

d’algorismes aplicats a les dades del rànquing de centres d’empreses. D’aquesta manera, serà 

un bon inici del qual partir ja que es disposarà d’una primera execució completa que aportarà 

informació per aplicar els posteriors canvis i per pensar quin tipus d’algorismes són més 

adequats o ofereixen resultats més fiables. Per començar a buscar possibles tipus 

d’algorismes que s’adeqüessin a les solucions necessàries, es va fer una primera revisió del 

llibre  An Introduction to Statistical Learning 3 com a primera font per obtenir noves idees.  

Els algorismes de més interès per implementar al nou rànquing fan referència a un tipus 

d’aprenentatge no supervisat, ja que disposem de molt poca informació, tan per la quantitat 

d’auditories que hi ha fetes, com per les dificultats de saber com enfocar la resolució del 

problema de forma supervisada. A més, d’aquesta manera no cal determinar uns labels o 

etiquetes inicials amb els que s’hagi de basar. 

Per altra banda, l’aprenentatge supervisat és un sistema que consta d’exemples inicials, que 

faran de tutor, a partir dels quals s’intentarà aprendre de tal manera que s’estableixi una regla 

on la sortida aconsegueixi aproximar-se el màxim possible al target inicial. Degut a que els 

casos de frau varien constantment i no es troba un patró en concret, la resolució del problema 

utilitzant aquesta tècnica no seria del tot eficient.  

És per això que s’optarà per fer servir l’aprenentatge no supervisat, el qual no disposa 

d’etiquetes amb les que es basi l’algorisme d’aprenentatge, sinó que aquest mateix detecta 

quines hauran de ser les característiques de més rellevància o quins patrons es segueixen de 

forma inherent a les dades presentades.4 D’aquesta manera, en el rànquing serà possible 

determinar les diferents característiques de forma més genèrica perquè suposarà una major 

autonomia amb la detecció, que amb l’aprenentatge supervisat no es tindria, és a dir, que no 

hi haurà un patró preestablert inicial que indiqui la validesa dels resultats. Malgrat això, 
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també suposa certes desavantatges o dificultats el fet de treballar en un àmbit d’aprenentatge 

no supervisat perquè en un principi tot és desconegut i és més difícil arribar a uns resultats 

robustos i fiables, perquè no en tenim cap tipus de referència.5 D’altra banda, també es 

requerirà la supervisió final d’una persona externa experta en aquest àmbit per determinar la 

validesa dels resultats obtinguts.  

 

 
Fig.1: Comparativa d'aprenentatge supervisat i no supervisat 

 

Com es pot veure a la figura anterior, en un aprenentatge supervisat es tenen en compte 

etiquetes de referència per obtenir l’aprenentatge final, en aquest cas creus o cercles. En 

canvi, en un aprenentatge no supervisat totes les dades són iguals, no s’identifiquen de cap 

manera i per això l’obtenció del resultat final no es basa amb cap referència prèvia, per tant, 

la validació del model respecte un patró correcte és inexistent.  

Havent fet aquesta breu introducció de les principals intencions que es pretenen aplicar al 

projecte, s’especificaran de forma detallada el conjunt d’algorismes que s’utilitzaran al llarg 

del projecte al Capítol 3. 
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CAPÍTOL 2 

 

2. ESTAT DE L’ART 
 

Abans de poder determinar els algorismes necessaris per aplicar com a desenvolupament de 

les dades del rànquing, s’ha dut a terme una recerca d’informació prèvia, és a dir, una 

Systematic Literature Review (SLR) amb l’objectiu de poder conèixer quines són les 

tècniques més utilitzades a l’actualitat, i així saber quines opcions viables es poden considerar 

per enfocar el desenvolupament complet del rànquing. Conèixer quines eines s’estan emprant 

en el mercat, és un factor clau per identificar quina és la millor manera d’obtenir una resolució 

òptima i el més simple possible. 

 

No obstant això, tenint constància del que s’està fent a l’actualitat, no es pot relacionar de 

cap manera amb l’objectiu d’aquest projecte, ja que va molt més enllà de la detecció de frau 

en targetes de crèdit. Per aquest motiu, el principal obstacle plantejat ha estat determinar 

quins mètodes s’estan empleant, i que puguin ser de d’interès, per així crear un nou model 

capaç de resoldre el problema principal de forma totalment innovadora, ja que cap de les 

situacions prèviament estudiades engloba tots els camps requerits del projecte. És per això 

que sorgeix la necessitat de desenvolupar un projecte d’aquestes característiques, una eina 

més personalitzada per la funcionalitat que es sol·licita. 

 

La principal font d’informació per dur a terme aquesta recerca serà Google Academics, per 

tal de poder seleccionar articles fiables i el més actuals possibles de les solucions plantejades 

com a mètodes de detecció i prevenció de frau, utilitzant eines d’intel·ligència artificial de 

Machine Learning i Deep Learning. 

 

2.1.  Manca d’informació en rànquings 
 

Una de les primeres dificultats trobades ha estat que la majoria dels articles desenvolupen 

algorismes relacionats amb la reducció de l’activitat de frau, de forma més centrada en la 

detecció d’un comportament no adequat dels empleats. Entre aquests, podem trobar la 

realització de transaccions indegudes, el mal ús que se’n fa de les targetes de crèdit i de regal 

o altres tipus d’activitat de frau relacionades amb la comercialització, com poden ser la venta 

excessiva d’assegurances, productes com els mòbils o alarmes.  

 

Es proporciona una gran varietat de mètodes proposats com a solucions vàlides, encara que 

no totes elles són opcions possibles a considerar per aplicar-les al rànquing d’empreses. El 

sector del frau és molt ampli, i en el nostre cas, interessa fer servir els mètodes adequats 

perquè sigui el més simple possible aplicar el rànquing amb facilitat i uns resultats millorats. 
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2.2.  Context actual   
 

Pel que respecta al present projecte, es troba en una casuística molt concreta, i per tant, serà 

imprescindible detectar aquells mètodes que podrien funcionar correctament per 

ranqueritzar, però que per aquest cas no són viables d’aplicar. Tot això ve donat pel conjunt 

de dades que es proporcionen des de la base de dades, de forma històrica i mensual. El fet de 

tenir una quantitat de dades reduïdes per cada mes suposa descartar totes aquelles tècniques 

que incloguin termes relacionats amb la freqüència de transaccions. 

Per obtenir un coneixement bàsic de les tècniques actuals s’han tingut en compte diversos 

articles per tenir un fonament d’on partir. Per una banda, un dels articles més recents, 

Research on Bank Anti-fraud Model Based on K-means and Hidden Markov Model,6  es basa 

en un procés de detecció de fraus mitjançant el model Hidden Markov (HMM), on s’utilitza 

l’algorisme de K-means per simbolitzar la quantitat de transaccions i la seqüència de 

freqüència d’un compte bancari. Sobretot, en el cas de contenir un històric de les dades, 

aquest mètode té un bon funcionament per a situacions que incloguin una quantitat de 

transaccions de baixa i mitja freqüència i per quantitats de grups d'usuaris.  

D'altra banda, s'han consultat també articles de l’àmbit de detecció de frau de targetes de 

crèdit, mitjançant mètodes de deep learning basats en Auto-Encoder i Restricted Boltzman 

Machine 7. En aquest cas, degut a que el comportament dels patrons de frau canvia 

constantment, cal fer servir aprenentatge no supervisat perquè d’aquesta manera sigui 

possible detectar nous patrons de forma autònoma, sense que s’hagi de dependre d’un històric 

previ o d’un aprenentatge supervisat. L’ús de les tècniques comentades permeten crear un 

model capaç de detectar anomalies respecte els patrons de normalitat.  

També s’han tingut en compte estudis comparatius entre diversos mètodes per identificar en 

quins casos és més òptim implementar unes tècniques o unes altres, Scalable Machine 

Learning Techniques for Highly Imbalanced Credit Card Fraud Detection: A Comparative 

Study 8 com en són per exemple el Random Forest en relació al Gaussian Naïve Bayes i el 

Balanced Bagging Ensemble, tant en termes de detecció, precisió i encerts dels casos de frau, 

prediccions a partir de noves dades que no s’hagin tractat prèviament, temps de computació 

i d’adaptació amb les bases de dades no balancejades.  

Tot i haver revisat els anteriors articles, entre d’altres, en cap d’ells s’obté un rànquing dels 

elements fraudulents o anòmals trobats, fet que sí que es considera com a objectiu final de 

model  Auto insurance fraud detection using unsupervised spectral ranking for anomaly.9 En 

aquest mètode es detecten de forma no supervisada els elements anòmals del conjunt de dades 

que s’estan tractant. De la mateixa manera, s'identifiquen els diversos clústers que poden 

conformar les dades, i un dels punts forts d’aquest article és la capacitat de determinar tant 

els outliers d’un clúster en concret, fet que es considera un element anòmal respecte un 

conjunt d’elements que tenen un comportament similar, com aquells petits clústers, que 

també poden ser candidats a donar lloc a comportaments anòmals respecte la resta. Aquest 

article referencia dos articles claus que són la base de la implementació del mètode  

Normalized cuts and image segmentation 10 i A tutorial on spectral clustering11. 



 

 

 7 

 

CAPÍTOL 3 

 
3. ESTUDI DELS ALGORISMES  

 

En aquest capítol es donarà lloc a l’explicació del desenvolupament i implementació del codi 

utilitzats, on es tindran en compte cadascun dels algorismes involucrats que han format part 

de les decisions o proves del projecte, aportant una explicació detallada. Per altra banda, es 

farà més èmfasi en l’algorisme principal, l’Spectral Ranking Anomaly, necessari per obtenir 

el rànquing d’empreses, que serà el pilar fonamental del projecte.  

 
3.1. Solucions actuals, base del Rànquing d’Oficines, 

Aprenentatge No Supervisat i Deep Learning 
 
A continuació es parlarà de les diferents tècniques utilitzades en l’anterior rànquing, per tal 

de determinar la situació inicial, i tanmateix, els conceptes bàsics que engloben aquestes 

tècniques en l’àmbit de la intel·ligència artificial.  

 

Dins de l’esquema general de la intel·ligència artificial, tenim com a primer subcamp 

l’aprenentatge automàtic o Machine Learning (ML). El principal enfocament d’aquest és 

poder aprendre de l’experiència i reconèixer patrons en un conjunt de dades, i així establir 

certes prediccions de l’evolució d’aquestes. Els dos termes que diferenciem en aquest àmbit 

són l’aprenentatge supervisat i el no supervisat. Aquest treball està centrat bàsicament en el 

no supervisat, que veurem especificat amb més detall al llarg de l’explicació. 

 

El segon subcamp que trobem inclòs dins del ML és el Deep Learning (DL), on a part de 

contenir certs algorismes d’aprenentatge, té centrat el principal interès en les xarxes 

neuronals. Amb aquest nou concepte es troben incloses noves àrees de treball a les quals 

s’apliquen les xarxes neuronals, com és per exemple la de visió per computador. 

 

Pel que al projecte escau, la diferència principal a tenir en compte entre el ML i el DL és el 

volum de dades amb el que es treballa. Concretament, en DL com més dades es tinguin 

millors resultats es podran obtenir, mentre que amb l’antic model es podria arribar a saturar 

i no presentar millora. Un altre aspecte diferencial entre els dos models és el procés 

d’extracció de les característiques, feature extraction, ja que en primera instància amb el ML 

s’ha de dur a terme de forma manual per facilitar el procés d’aprenentatge. En canvi, utilitzant 

DL aquesta fase d’extracció de característiques singulars ve incorporada en el propi 

algorisme d’aprenentatge, on es determinen de forma automàtica quines són les 

característiques rellevants sense que cap persona hagi d’intervenir.12  
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Fig.2: Esquema àmbits intel·ligència artificial 

 

3.2. Aprenentatge Automàtic (ML) 
 

3.2.1. K-Means 
 

Les tècniques dedicades a fer clustering a partir d’un conjunt d’elements són molt utilitzades 

per donar una orientació intuïtiva del que representen les estructures de dades en qüestió. La 

finalitat d’aquestes és identificar subgrups de comportaments similars o homogenis dins de 

la població total de dades. L’algorisme més utilitzat per implementar aquest mètode és el K-

means, que té un funcionament molt simple i és de tipus iteratiu. L’objectiu principal és 

dividir el conjunt de dades en k subgrups, que cal definir prèviament abans de ser executat. 

Per fer-ho, els punts que pertanyen a un mateix clúster han de presentar semblança entre ells, 

fet que s’aconsegueix determinar a partir de que la mitjana aritmètica de tots els punts de 

dades que pertanyen a un clúster en concret sigui la mínima. 

 

El funcionament general de l’algorisme es basa en dos passos iteratius (Expectation-

Maximization) fins a convergir.  Aquesta tècnica contempla un enfocament concret basat en 

un problema de minimització que es resol a partir dels següents passos.  

 

En primer lloc, s’indica el nombre de clústers K que voldrem utilitzar, i seguidament, 

s’inicialitzen els centroides de forma aleatòria. En segon lloc, s’aniran ajustant les posicions 

del centroide per cada iteració que es faci, a través del càlcul de la suma de la distància 

quadrada entre els punts de les dades entre tots els centres. Donada aquesta distància, cada 

punt s’assignarà a aquell clúster al que tingui una menor distància al centroide. D’aquesta 

manera, es pot recalcular el centroide, trobant la mitjana de tots els punts que pertanyen a 

cada clúster. 13   

 

A causa de la inicialització aleatòria dels centroides, cal destacar que donades dues 

inicialitzacions diferents, es pot veure modificat el resultat final dels clústers, degut a que pot 

convergir en un punt local òptim en comptes d’un punt òptim global. És per això que és 

important tenir-ho en compte i trobar aquells centres inicials que millor s’adeqüen amb els 

resultats esperats. Una vegada obtingut aquest resultat, cal guardar els centres inicials per tal 

de poder reproduir el mateix resultat de forma exacta. 
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Fig 3: Procediment iteratiu K-means 

 

 

ALGORISME K-MEANS 14, 15 

 

1. K punts aleatoris com a centroides inicials 

 

2. Trobar la distància Euclidiana entre tots els punts. On p = (p1, p2), q = (q1, q2) són 

dos punts concrets. 

 

                     𝑑(𝑝, 𝑞)  =  √(𝑞1 − 𝑝1)2 +  (𝑞2 − 𝑝2)2 

 

3. Assignar cada punt al clúster més proper: 

                                              𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝐶𝑖 ∈ 𝐶 𝑑 (𝐶𝑖, 𝑥)2  

 

4. Trobar el nou centroide a partir de la mitjana dels punts que conté cada clúster. On 

𝑆𝑖 fa referència al conjunt de punts que estan assignats al clúster 

                                  𝐶𝑖𝐶𝑖 =  
1

|𝑆𝑖|
∑ 𝑥𝑖𝑥𝑖 ∈ 𝑆𝑖

 

 

5. Repetir els passos fins a convergir. 

 

 

 

No obstant els bons resultats que són possibles obtenir amb l’algorisme, cal tenir en compte  

que es presenten també certs inconvenients, i és que el seu funcionament es restringeix només 

per aquelles estructures de dades que formin clústers de formes esfèriques o similars, ja que 

aquest intenta trobar el centroide com a centre de masses de cadascun d’ells. Això significa 

que, en el moment en què els diferents clústers tinguin formes geomètriques més complexes, 

l’algorisme del K-means no serà un bon recurs per emprar si es vol identificar correctament.  
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3.2.2. Local Outlier Factor  
 

El segon algorisme que s’aplica fa referència al Local Outlier Factor (LOF), és un mètode 

de detecció d’anomalies de tipus no supervisat, que calcula la desviació de densitat de forma 

local d’un determinat punt de dades respecte als seus punts veïns. En termes generals, indica 

un score de com un punt del conjunt de les dades s’identifica com a outlier o anomalia de la 

resta de dades. 

 

Més concretament, el LOF de cada punt indica la densitat d’aquest respecte la densitat dels 

seus punts veïns. Si la densitat del punt és menor que les densitats que els punts veïns, llavors 

aquest punt es situa a una zona més llunyana que les regions més denses, i per tant, és 

considerat un outlier. Per determinar el llindar per considerar si és un outlier o no, s’estableix 

un valor K que indica el nombre de punts veïns (neighbors) que cal tenir en compte per 

determinar la zona de normalitat entre els punts. Per aquest motiu, el paràmetre K determinarà 

si hi haurà un focus més local, que només tractarà els punts propers, fet que també pot ser 

perjudicial en el cas que les dades continguin soroll, o per contra si és un valor massa elevat 

de K suposaria una pèrdua dels outliers locals.     

  

En aquest cas es en concret, es calcula la Local reachability density (lrd), que és la distància 

d’un punt donat respecte tots els K punts veïns i es té en compte la mitja d’aquests. En termes 

de densitat sabem que com major sigui la distància entre els neighbors més propers, menys 

densa serà la regió en la que es troba el punt en qüestió. 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 ALGORISME LOF 17, 18 

 

1. Determinar els K-nearest neighbors de p, s’obté un conjunt 𝑆𝑘 de k elements. On 

p1 és un punt que pertany al conjunt 𝑆𝑘(p) i que la seva distància és dist(p,p1) ≥ 

dist(p,q), on q no pertany al conjunt 𝑆𝑘(p). 
 

2. Calcular la distància de p de la següent manera:        
 

                     𝑘 − 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝)  =  𝑚𝑎𝑥 {𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝, 𝑝1) | 𝑝1 ∈  𝑆𝑘(𝑝) } 

Fig.4: Obtenció dels punts veïns inclosos 

del LOF 

Fig.5: Càlcul de la distància del punt 

d'origen als punts veïns 
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3. Per cada punt p1  𝑆𝑘(p), calcular la reachability distance (RD): 

 

                      𝑟𝑑𝑖𝑠𝑡 (𝑝, 𝑝1)  =  𝑚𝑎𝑥 {𝑘 –  𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝1), 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝, 𝑝1) } 

 
4. Calcular la local reachability distance (LRD) de p: 

 

                               𝑙𝑟𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝)  =  
𝑘

∑ 𝑟𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝,𝑝1𝑝1 ∈ 𝑆𝑘(𝑝) )
  

 

5. Calcular el valor del LOF de p:  

 

                                  𝑙𝑜𝑓(𝑝)  =  
∑

𝑙𝑟𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝1)
𝑙𝑟𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝)𝑝1 ∈ 𝑆𝑘(𝑝)

𝑘
                        

 

 

 

 

3.3. Aprenentatge profund i Xarxes neuronals 
 

3.3.1. Artificial Neural Networks (ANN) 
 

Quan es fa referència a l’aprenentatge profund es relaciona directament amb l’ús de tècniques 

amb xarxes neuronals (ANN), que són capaces d’aprendre per si mateixes i aportar resultats 

molt favorables quan es treballa amb grans dimensions de dades. Als propers apartats es 

parlarà de forma més detallada del funcionament complet dels seus elements. 
 

 
3.3.2. Perceptró i Perceptró Multicapa 

 

Les xarxes neuronals artificials (ANN) són una recreació de l’estructura de les neurones 

humanes com a mètode per processar informació i obtenir resultats d’un elevat rendiment. 

En el cas més bàsic de tots trobem el perceptró, es tracta de la unitat computacional més 

senzilla que està formada per una sola neurona, que rep un conjunt d’inputs i respon amb un 

únic output, obtingut a partir de la suma ponderada de cada pes dels inputs, incloent un bias, 

aplicats a una certa funció d’activació . En aquesta situació es tracta d’una funció esglaó, que 

permet obtenir la sortida com a classificació lineal binària entre dos valors requerits. 

 

 
 

Fig.6: Representació del perceptró 
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Partint de l’estructura més bàsica, l’arquitectura que inclou una capa oculta rep el nom de 

Perceptró Multicapa, que té la funcionalitat de ser un classificador de regressió logística 

degut a que obté un resultat de sortida no lineal. Les xarxes neuronals poden incrementar les 

seves dimensions fins a formes exorbitants, fet que suposa una quantitat de dades immensa 

de processar, i així poder obtenir uns millors resultats per aquells problemes que són més 

complexes. En aquests casos, s’afegeixen altres capes ocultes i diversos tipus de funcions 

d’activació, com a mètode per incrementar l’eficiència dels resultats finals. Conseqüentment, 

cadascuna de les noves hidden layers haurà de contenir també un bias associat. 17 

 

3.3.3. Aprenentatge amb Backpropagation 

 
Tenint en compte una xarxa neuronal artificial i una funció d’error, la manera de poder 

entrenar la xarxa és a partir de l’algorisme de Backpropagation. Aquest mètode funciona 

calculant el gradient de la funció d’error en qüestió, tenint en compte els pesos dels diferents 

inputs, per obtenir el valors dels pesos més òptims per minimitzar l’error. 

 

És una forma ràpida de calcular el gradient de la funció de cost. Així doncs, simplement  cal 

anar computant aquests gradients per a cada exemple d’entrenament i anar actualitzant 

adequadament els pesos, i els respectius bias, perquè afavoreixin a la minimització de l’error 

en properes prediccions. El procediment que es segueix és, en primer lloc, fer el càlcul del 

gradient de la capa final de pesos i com a últim pas, el gradient de la primera capa. De manera 

que, les computacions parcials del gradient entre una capa i la següent, es reutilitzen en el 

càlcul del gradient per la capa anterior. El flux que segueix és d’una propagació inversa al 

sentit de la xarxa, és a dir, de la sortida de la xarxa neuronal cap a l’entrada, fet que permet 

anar transmetent la informació de l’error fins al principi, per obtenir un càlcul eficient del 

gradient a cadascuna de les capes.18  

 
3.3.4. Funcions d’Activació 

 

Per incidir més en els diferents tipus de funcions d’activació que es poden utilitzar, es 

comentaran breument les més comunes i la funcionalitat d’aquestes. S’especificarà amb més 

detall la que s’utilitza com a funció principal al projecte del rànquing d’oficines amb 

l’algorisme de l’autoencoder que serà explicat en el següent apartat . 

 

Tota funció d’activació ve directament associada amb un càlcul matemàtic fix del qual s’obté 

un valor en concret.19  
 

● SIGMOIDE 

 

En primer lloc, la funció Sigmoide és una de les funcions no lineals més conegudes, tot i que 

no la més utilitzada en l’actualitat, i es basa en la següent fórmula matemàtica, que passa el 

valor d’entrada a un resultat inclòs en el rang d’entre [0, 1]. 
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𝜎(𝑥)  =  
1

(1 + 𝑒−𝑥)
 

 

D’aquesta manera, s’aconsegueix que els valors negatius elevats passin a ser 0 i els que són 

positius elevats siguin 1. El seu funcionament però, té alguns inconvenients que cal remarcar: 

Per un banda, la funció sigmoide tendeix a saturar-se, cosa que afecta al propi gradient, que 

serà quasi nul en aquests punts. Per tant, això influeix directament en l’actualització dels nous 

pesos perquè no influirà en cap d’ells, i suposarà un impediment en l’aprenentatge de la 

xarxa. 

Si es vol evitar aquesta possible saturació de la funció d’activació és molt important 

inicialitzar els pesos correctament. Si aquests pesos inicials són massa elevats, la majoria de 

les neurones tendiran a saturar-se.  

D’altra banda, la funció sigmoide no està centrada a zero, fet que pot causar dinàmiques de 

zig-zag durant l’actualització del gradient en els pesos.17  

 

● TANH 

 

La diferència d’aquesta funció, la Tangent hiperbòlica, és que el rang de valors al que pertany 

el resultat està comprès entre [-1,1], tot i que també és candidata a saturar-se si no es tenen 

en compte les indicacions anteriors. A diferència de la funció sigmoide, aquesta sí que està 

centrada a zero, i per tant és preferible utilitzar la tangent hiperbòlica per evitar la 

problemàtica comentada prèviament. 

 

𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑥)  =
 𝑒 𝑥 – 𝑒− 𝑥

𝑒  𝑥  + 𝑒− 𝑥
  

 

Aquesta és la funció que es farà servir a la implementació de l’autoencoder, ja que donades 

les seves característiques ofereix uns resultats més òptims. 

 

3.3.5. Autoencoder 

L‘autoencoder és un tipus de xarxa neuronal que té la peculiaritat d’intentar reproduir l’input 

rebut com a output, el més semblant possible. És un sistema de compressió d’informació que 

converteix l’input en un codi mínim i de dimensions reduïdes, de manera que sigui capaç de 

reconstruir la informació original  en el propi output. Com a primera instància, es destaca que 

es caracteritza per ser un algorisme d’aprenentatge no supervisat de tipus feedforward i 

d’utilitzar backpropagation. Malgrat això, el resultat final obtingut no supervisat  no serà 

exacte als valors d’entrada, ja que es tracta d’un tipus de compressió amb pèrdua (lossy).20,21 

 El procés d’arquitectura de l’autoencoder es divideix en tres parts que es comentaran a 

continuació 22:  

● Codificador: El codificador s’encarrega de comprimir la informació per fer una 

reducció de les dimensions reduint el nombre de nodes de les hidden layers fins 

arribar a l’espai latent. 
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● Espai latent: El nivell més baix de l’espai representa la informació mínima i 

imprescindible que cal mantenir per dur a terme la reconstrucció de les dades.   

 

● Descodificador: El descodificador té la funció de recrear, a partir de les dades 

comprimides a l’espai latent, la informació rebuda a l’input de tal manera que s’anirà 

incrementant el nombre de nodes de les hidden layers fins a obtenir la mateixa 

quantitat que les que es tenen a l’entrada. 

 

 

  
          Fig.7: Diagrama de compressió i  

          reconstrucció de l’autoencoder 

 

  Avantatges                           Inconvenients 

 

● Capaç d’aprendre features no 

lineals 

● Reducció de dimensionalitat 

● Eliminació de soroll 

 

● La matemàtica subjecta és més 

complicada  

● Poc interpretable 

● Propens a tenir overfitting, tot i que es 

pot evitar amb la regulartizació 
 

Taula 1: Taula comparativa d'avantatges i inconvenients de l'autoencoder 

 

D’altra banda, no només cal tenir en compte l’arquitectura i el seu funcionament, sinó que 

també és necessari establir els hiperparàmetres abans de realitzar l’entrenament de 

l’autoencoder.  

El conjunt d’hiperparàmentres que cal tenir en compte són: la mida del codi a l’espai latent, 

el nombre de capes, el nombre de nodes per capa i la loss function que es vol aplicar, per 

saber la diferència establerta entre l’entrada i la sortida resultant. En aquest cas, la loss 

function utilitzada al codi és la de Mean Square Error (MSE).  

 

𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑛
∑( 𝑥𝑖 – 𝑥𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 

 

 

 

Fig.8: Exemple de la imatge original                          

i la reconstruïda 
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3.4. Solucions proposades d’aprenentatge no supervisat  
 

3.4.1. Spectral Ranking Anomaly (SRA) 

 
L’aproximació que s’obté amb el rànquing ponderat de forma  manual és una tasca que 

suposa molta dedicació i temps, i que no segueix cap tipus de pautes, sinó que es van aplicant 

els canvis per pròpia conveniència dels casos que vagin sorgint. Per tant, les mancances 

d’ineficiència que suposen aquest problema es volen veure resoltes amb la creació d’un nou 

mètode basat en l’article Auto insurance fraud detection using unsupervised spectral 

ranking for anomaly 8, que conté un enfocament innovador per la tasca que cal desenvolupar.  

 

L’objectiu principal d’aquest és proposar un mètode de detecció de casos de frau, a partir de 

l’anomalia trobada entre la relació de la densitat d’un clúster i la matriu de similitud al 

nucli. El rànquing creat interpreta les posicions més elevades com a casos sospitosos o 

anòmals, partint de l’anàlisi espectral de la Laplaciana de la matriu de similitud. 

 

Es proposa un nou mètode que pot ser tractat com l’aproximació d’un problema de Support 

Vector Machine (SVM) d’aprenentatge no supervisat, que fa servir la magnitud del segon 

eigenvector de la matriu Laplaciana, com a mesura per fer una partició òptima de les dades 

en dues classes. Per aquest motiu, és possible realitzar una classificació, i a arrel d’això, 

determinar un rànquing d’anomalies  entre les dades que pertanyen a un clúster en concret.  

 

L’algorisme de l’SRA presenta una eficàcia significativa, tant a nivell tècnic com a nivell 

operatiu, respecte a altres tècniques de detecció de frau tradicionals (KNN, SVM, LOF), així 

com una peculiaritat única de poder diferenciar tant clústers de gran densitat com de petits i 

obtenir-ne les anomalies en cada cas, a diferència d’altres mètodes basats en densitat. A més, 

amb aquest mètode no hi ha la necessitat, per part de l’usuari, de definir certs paràmetres com 

poden ser un nombre de punts veïns a tenir en compte per comparar la densitat a les diverses 

regions, i és per això, que molts dels problemes de detecció de frau es plantegen com un 

problema d’aprenentatge supervisat. 

 

Un altre factor clau per obtenir un correcte funcionament és l’elecció d’una funció de 

similitud adequada per les dades amb les quals s’està treballant.   

 

La prevenció d’un cas d’alt risc per l’entitat és crucial per reduir les pèrdues econòmiques 

que aquest pot suposar a l’empresa, i l’analítica en mineria de dades és una eina capaç de 

detectar aquests casos sospitosos de frau amb les tècniques d’aprenentatge automàtic. 

 
3.4.2. Spectral Clustering (SC) 

 
Els principis de l’Spectral Clustering sorgeixen de Donath i Hoffman (1973), qui van ser 

capaços d’idear el plantejament elemental d’aquest mètode, que és el de construir un graf de 

referència en el qual es farien les particions corresponents, basades en els eigenvectors de la 

matriu d’adjacència. Tanmateix, de forma molt recent a les seves indicacions, Fiedler va 
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descobrir la presència d’una relació entre dues particions d’un graf i el segon eigenvector del 

graf de la Laplaciana. Amb aquesta suposició va suggerir fer ús d’aquest eigenvector per 

decidir com fer la partició d’un graf. En l’àmbit de la intel·ligència artificial, més 

concretament en aspectes de machine learning, el reconeixement de l’Spectral clustering 

prové del treball fet per Shi i Malik10 l’any 2000.  En aquest article, l’aplicació del graf partit 

va enfocada a la segmentació d’imatges fent ús de la tècnica esmentada, tractant d’optimitzar 

al màxim els resultats amb aquest problema generalitzat dels valors propis.  

 
Pel que escau al present projecte, van sortir dos inconvenients determinants per l’elecció final 

de l’Spectral clustering com a algorisme.  

 

Es va detectar després d’executar el codi de Rànquing d’Oficines en el projecte del Rànquing 

de Centres d’Empreses, concretament en dos dels algorismes principals, el K-means i 

l’Autoencoder; presentaven inconsistències evidents en els seus resultats. 

 

Per una banda, l’objectiu del K-means era obtenir un conjunt de clústers que representessin 

el comportament dels centres d’empreses, de tal manera que per exemple, els centres dedicats 

als negocis immobiliaris formessin un sol clúster, i els dedicats a petits comerços en 

formessin un altre; tenint en compte un conjunt d’indicadors determinats.  

 

La incosistència resideix en que aplicant el K-means no s’obtenia una agrupació de 

comportaments similars ja que hi havia massa centres de diferents categories en un mateix 

grup. És per aquest motiu, que es va optar per escollir com a alternativa l’ús de l’Spectral 

clustering com a mètode substitutiu del K-means. 

 

En general, l’eficàcia en les agrupacions està sustentada pel fet que no es fa cap tipus de 

suposició ni restricció sobre la forma que ha de ser el clúster, i a més, és totalment viable 

aplicar-lo per elevats conjunts de dades. En canvi, en el K-means cal que aquests grups 

formin part de conjunts convexos, és per això que amb aquest mètode no és possible resoldre 

problemes complexos, com bé poden ser la separació entre espirals entrellaçades, torus o 

altres formes no esfèriques. Per tant, l’Spectral clustering s’ha considerat com una bona opció 

per implementar en aquest projecte, ja que es considera una eina amb molt potencial de 

proporcionar bons resultats si s’aplica amb prudència a cadascuna de les decisions 

necessàries al llarg del procés.  

 

Per tant, la idea general i l’objectiu principal de l’Spectral clustering és particionar un conjunt 

de dades en diversos grups que, entre ells, continguin una similitud molt pròxima i en canvi 

entre la resta de grups sigui més distant. El problema de maximitzar les similituds en cada 

clúster pot estar modelat com un graf partit.  

 

D’altra banda, es detecta que l’algorisme de l’Autoencoder no proporcionava resultats 

adequats, perquè una peculiaritat d’aquest mètode és que es requereixen moltes dades per 

aconseguir obtenir un bon entrenament, i conseqüentment, uns bons resultats finals de 

reconstrucció amb la precisió necessària per determinar el nivell d’anomalia d’un centre en 
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concret. Per aquesta raó, al fer la prova amb els centres d’empreses, els resultats no eren 

vàlids, ja que el volum de dades amb el que s’han de treballar és considerablement molt més 

petit que els que conté el projecte de centres d’oficines. 7  

 
3.4.3. Procediment de l’SRA i Spectal Clustering 

 
Abans de començar la pròpia implementació de l’algorisme s’ha fet un tractament previ de 

les dades, de la mateixa forma que ha calgut aplicar a la resta d’algorismes. És a dir, s’ha 

efectuat  la selecció dels paràmetres necessaris per aquest mètode, que han estat els mateixos 

que en el K-means, i a continuació, s’ha realitzat la neteja de les dades, aplicant 

l’arrodoniment, l’escalat i el logaritme, incloent també la substitució dels valors NaN a zero. 

 

Situats en aquest punt, s’introduiran tots els conceptes necessaris, amb els desenvolupaments 

matemàtics d’àlgebra lineal requerits, encara que per arribar a entendre l’SRA cal explicar 

detalladament tot el procediment que es segueix per implementar l’Spectral Clustering, així 

com les decisions preses en cada apartat, ja que estan directament relacionats entre ells degut 

a que l’SRA inclou la implementació de l’Spectral clustering abans d’elaborar el rànquing de 

les anomalies.11 

 

 
 

Fig.9: Procediment de l'Spectral Ranking Anomaly 

 

L’explicació pas per pas del procediment que cal sequir per desenvolupar l’Spectral 

clustering, juntament amb les demostracions i justificacions necessàries, es centren en 

l’esquema mostrat, que resumeix breument els passos que cal anar aplicant, des de que es 

parteix del conjunt de dades, fins a l’obtenció dels eigenvectors d’interès. 

 

 

• Similarity Graph 

 

En primer lloc, cal identificar les similituds entre els diversos punts de dades, ja que s’hauran 

de tenir en compte més endavant per establir les relacions del graf,  aplicant més pes o menys 

depenent de la semblança que hi hagi entre ells. Així mateix, també serà necessària per 

identificar les agrupacions amb els valors de la matriu més elevats, indicant la màxima 

homogeneïtat, i conseqüentment, la màxima heterogeneïtat possible entre els diferents grups, 

identificada amb un vincle dèbil o inexistent entre aquests nodes. 

En aquest cas, es farà servir la funció de similitud de la norma Gaussiana, que és un kernel 

no lineal de la distància Euclidiana. Aquesta funció disminueix a mesura que hi ha més 

distància, i està compresa entre 0 i 1. D’aquesta manera, es facilita l’assignació del pes en 

cada punt, i cal considerar el signe negatiu perquè es tracti d’una funció de similitud i no de 

Funció 
Similitud

Graf no 
dirigit

Matriu 
d'Ajdacència

Matriu de 
graus

Graf 
Laplaciana

Eigenvectors
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distància. La norma Gaussiana s’utilitza doncs com a funció de normalització de la distància 

Euclidiana. 

 

𝐹(𝑥, 𝑥′) = 𝑒
(− 

‖𝑥−𝑥′‖2

2𝜎2  )
 

 

 

En aquest treball ens centrem en detectar anomalies amb la dependència entre els indicadors 

i els centres mitjançant kernels de similitud, havent creat prèviament la matriu de similitud 

per saber la relació existent de dependència entre els atributs d'entrada. 

 

El paràmetre sigma al quadrat és el que permet controlar com de ràpid decreix l’afinitat 𝐴𝑖𝑗 

en relació a la distància entre els dos punts x i x’.   

 

 
 

Fig.10: Matriu de similitud obtinguda   

 

Com es pot observar fàcilment, una mostra del resultat obtingut de la matriu de similitud 

conté la diagonal de la matriu d’uns i la resta de valors simètrics respecte aquesta. 

 

La forma més intuïtiva d’obtenir un clustering és dividir les dades en grups en què els punts 

d’un mateix grup són similars entre ells, mentre que aquesta dissimilitud augmenta entre 

clústers diferents. Donat un conjunt de dades 𝑥1. . . 𝑥𝑛, entre un parell de dades 𝑥𝑖 i 𝑥𝑗 només 

es consideraran com a vèrtexs connectats aquells que contenen una similitud 𝑠𝑖𝑗 ≥ 0 o bé 

siguin superiors a un threshold donat.  

 

La manera de poder obtenir un clústering satisfactori si només es té informació que fa 

referència a la similitud, és molt útil representar aquestes dades de la similitud en forma de 

graf 𝐺 = (𝑉, 𝐸), on 𝑣𝑖 indica cadascun dels vèrtexs 𝑉 = {𝑣1. . . 𝑣𝑛} que representa un punt de 

les dades 𝑥𝑖.  

 

Per tant, es pot reformular el problema inicial com a similitud del graf per trobar la partició 

on els seus límits entre els diferents clústers tinguin pesos de similitud 𝑠𝑖𝑗 molt baixos, és a 

dir, que entre ells hi ha una diferència considerable. En canvi, si les relacions entre els vèrtexs 

són de pesos elevats, ens trobarem en la situació en què els punts que pertanyen en aquell 

grup tenen una similitud elevada, i com a conseqüència són semblants entre si. 
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Tot i això, cal escollir prèviament quin tipus de similitud es vol utilitzar ja que això ens 

permetrà passar dels punts independents 𝑥1. . . 𝑥𝑛 a parells de punts amb una similitud 

concreta tenint en compte unes restriccions o altres.  

 

• Tipus de grafs de similitud 

 

El següent pas a decidir és el tipus de graf que es vol considerar pel projecte, és a dir, de 

quina manera es creen les diverses connexions. A continuació es fa una explicació de les 

possibles opcions i es concreta quina és la més adequada per aplicar. 

 

o 𝜀-neighborhood graph 

 

Amb aquest mètode només es mantenen connectats aquells parells de vèrtexs que tenen una 

distància menor a un 𝜀 determinat. Com que les distàncies entre tots els parells no seran 

superiors a aquest paràmetre, es considera que és un tipus de graf no ponderat, i per tant no 

se li poden assignar pesos. 

 

o K-nearest neighbor graph 

 

En aquest altre cas la connectivitat entre vèrtexs només s’establirà si per un vèrtex 𝑣𝑖 els seus 

vèrtexs veïns 𝑣𝑗 estan continguts dins del veïnat de K elements neighborhood més propers 

que s’han indicat. Una vegada feta la connexió entre els vèrtexs en qüestió s’assigna un pes 

a les arestes depenent de la proximitat a la que es situïn.   

 

o Fully Connected graph 

 

L’aplicació d’aquest mètode és simple, només cal connectar tots els vèrtexs entre ells que 

tinguin associada una funció de similitud Gaussiana i que aquesta sigui positiva, sense cap 

altra consideració. Seguidament, es pesen les arestes amb els valors de 𝑠𝑖𝑗 corresponents. Els 

valors del paràmetre sigma ja s’encarreguen de controlar l’amplada dels vèrtexs veïns que 

s’inclouen en cada veïnat. Aquest paràmetre funciona de la mateixa manera que l’epsilon 

comentada anteriorment. 

  

Després de mostrar els diferents tipus de grafs que es poden utilitzar, en aquest projecte 

s’implementarà l’últim dels casos comentats, un graf totalment connectat. Pel que fa a aquest 

projecte, partim d’un univers multidimensional on s’han creat les interconnexions 

corresponents entre tots ells. A més, cal detallar que a causa de les dimensions existents, un 

total de 26, els diferents exemples gràfics que es proporcionin tindran a veure amb una 

representació de dues de les dimensions de més importància.  

Per formalitzar aquestes situacions, cal establir una notació específica dels grafs que 

generalitzin aquests casos. 
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• Notació dels grafs 

 

Per començar, el tipus de graf 𝐺 que es necessita és el no dirigit, per tant no es dóna 

preferència a les direccions però si als pesos que contenen obtinguts a partir de la matriu 

d’adjacència d’aquestes relacions. Les connexions entre nodes ens permetran establir els 

clústers com a petites comunitats.  

 

 
 

Fig.11: Connectivitat dels nodes del graf 

  

• Matriu d’Adjacència 

 

Es pot representar el graf no dirigit amb una matriu d’adjacència, aquesta forma una matriu 

W de tal manera que indica aquells nodes que estan connectats entre si i els que no ho estan. 

En cas d’haver-hi relació entre els nodes s’assigna un 1, en cas contrari s’indica amb un 0. 

Al tractar-se d’un graf no dirigit, els valors 𝑤𝑖𝑗 = 𝑤𝑗𝑖 i seran idèntics i només es tindran en 

compte aquells que siguin més grans o iguals a zero. 

 

 
 

Fig.12: Matriu d'adjacència simètrica amb pesos 

 

• Matriu Grua de Connectivitat  

 

El següent pas és obtenir la suma de cada fila de la matriu, per així tenir present el nombre 

de connexions que conté cada node. 

𝑑𝑖  =  ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 

 

La matriu de graus de connectivitat 𝐷 es defineix posant els valors del vector 𝑑 amb els 

diferents graus obtinguts 𝑑1. . . 𝑑𝑛 a la diagonal de la matriu. 
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Fig.13: Matriu de graus de connectivitat entre nodes 

 

 

 
 

Fig.14: Matriu diagonal de les connexions 

 

• Graf de la Laplaciana   
 

Finalment, el recurs que cal utilizar per millorar la identificación dels clústers a l’espai és el 

graf de la matriu Laplaciana, d’aquesta manera amb la nova representació espacial 

l’algorisme K-means ja no presenta dificultats per detectar els diversos clústers, donat un 

subconjunt d’eigenvectors determinats de la matriu Laplaciana en qüestió. En la realització 

d’aquest clustering, es requereix que el límit de decisió entre un clúster i un altre estigui situat 

en una zona de densitat baixa en comparació amb els nuclis de més quantitat de dades.27 

 

Tenint en compte la matriu 𝐷 i la 𝑊 es pot obtenir la matriu Laplaciana 𝐿, que és un element 

molt important en aquest procés. Es poden definir diversos tipus de Laplacianes, tot i que per 

aquest projecte s’ha escollit fer servir la matriu normalitzada. 

 

Existeixen també dos tipus de matrius Laplacianes normalitzades, la 𝐿𝑟𝑤 (random walk) i la 

𝐿𝑠𝑦𝑚 (simètrica), totes dues estan estretament relacionades entre elles i comparteixen certes 

propietats. En aquest cas, es tindrà en compte la matriu normalitzada simètrica. 
 

𝐿𝑟𝑤= 𝐷−1𝐿 = 𝐼 − 𝐷𝑊 
 

 

𝐿𝑠𝑦𝑚= 𝐷−1/2𝐿𝐷−1/2  = 𝐼 − 𝐷𝑊𝐷−1/2 
 

 

Abans de continuar explicant el procés del mètode per identificar els clústers, i 

conseqüentment el rànquing d’anomalies, és necessari remarcar algunes de les propietats de 

la Laplaciana. 
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Fig.15: Matriu Laplaciana normalitzada simètrica 

• Propietats Laplaciana normalitzada 

 

o 𝜑 és un eigenvalue de 𝐿𝑠𝑦𝑚 amb l’eigenvector g si i només si 𝜑  i g resolen el 

següent problema generalitzat d’eigenvectors: 𝐿𝑔 =  𝜑𝐷𝑔. 

 

o 0 és un eigenvalue de  𝐿𝑠𝑦𝑚 amb un eigenvector de 𝐷1/2 · 1̅.  

 

o Tant 𝐿𝑠𝑦𝑚 com 𝐿𝑟𝑤 són positius i semi-definits, i n elements dels eigenvalues són 

positius i reals 0 =𝜑1 < 𝜑2 < 𝜑3 <...<𝜑𝑛. 

 

o El teorema de la multiplicitat indica que per un eigenvalue de 0 en l’espectre de la  

Laplaciana és equivalent al nombre d’elements connectats del graf.  

 

 

A partir de la matriu L, s’obtenen els eigenvalues φ𝑘  =  {φ
𝑜

, φ1, . . . φ𝑛−1} on 𝑘 = 0, . . . 𝑛 − 1, 

amb els seus eigenvectors 𝑔𝑘corresponents i un φ𝑘 associat. Sabent que es compleix la 

següent expressió 𝐿𝐷1/2𝑒 = 0, on L és un vector de dimensions nx1 i L és la matriu 

Laplaciana positiva i semidefinida, llavors trobem que el primer dels eigenvectors  𝑔0 és: 

 

𝑔0 = 𝐷1/2𝑒. 

 

Es pot comprovar fàcilment com multiplicant l’equació de l’eigenvalue a les dues bandes 

𝐿𝑠𝑦𝑚𝑤 = 𝜑𝑤 , amb 𝐷−1/2 i considerant les propietats esmentades, es pot obtenir la següent 

substitució: 

𝑔 = 𝐷−1/2𝑤 

 

Amb l’eigenvector no principal obtingut es pot plantejar que (𝐷1/2𝑒)𝑇𝑔𝑖 = 0, ja que està 

subjecte a 𝑔𝑇𝑔𝑖 = 0 per qualsevol valor de i=0…k-1. 

  

Cadascun dels eigenvectors 𝑔𝑖 conté elements que són positius i altres de negatius, és per 

això que es presenta l’opció de fer una divisió entre dues classes; la positiva  𝐶+ = {j: (𝑔𝑖)𝑗 ≥

 0}  i la negativa 𝐶− = {j: (𝑔𝑖)𝑗 < 0}.   Per tant, un problema plantejat de l’Spectral clustering 

que estigui fromat per m eigenvectors es pot resoldre amb un procés iteratiu de m-iteracions  

basades en biparticions del graf. 

La dificultat presentada partir d’aquests elements és un problema d’optimització centrat en 

la minimització de la següent expressió:  
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                                                            𝑚𝑖𝑛𝑔∈𝑅𝑛  𝑔𝑇𝐿𝑔                                  (1) 

 

Concretament, ens trobem que es tracta d’un NP-hard problem. En termes generals un 

problema normal de decisió té una solució única entre dos respostes, en canvi, a mesura que 

la complexitat del problema augmenta es distingeixen diferents graus. Un d’ells és el 

problema P, en què la complexitat que presenta el problema pot ser resolt en un temps 

polinòmic, és a dir el temps de computació per resoldre’l és inferior a un valor concret 

calculat a partir del nombre de variables que hi estan implicades, mitjançant una fórmula 

polinòmica. En canvi, per aquest NP-hard problem, donades les circumstàncies del problema 

no es pot resoldre en temps polinòmic. 

 

També s’identifica com un problema NP a causa de la funció còncava, les restriccions 

rectangulars i les del paràmetre 𝑦𝑖. 

 

 
 

A partir d’aquesta expressió tan complexa es poden fer diverses simplificacions i arribar a la 

següent notació, sabent que 𝑧 = 𝐷1/2𝑔, 𝐾 = 𝐷−1𝑊𝐷−1 , 𝐶 = 𝑣 𝑑1/2  sense tenir en compte 

el paràmetre 𝑦𝑖 de l’equació. Per fer aquesta optimització espectral es pot aproximar la 

condició rectangular amb una condició el·lipsoidal, que aconsegueix ser una expressió 

suficientment vàlida per resoldre el problema d’optimització.  A més, assumint que K és 

positiu i definit, la igualtat de l’equació el·lipsoidal pot ser considerada amb una condició de 

desigualtat. 

 

                                          𝑚𝑖𝑛𝑧∈𝑅𝑚  −𝑧𝑇𝐾𝑧                                     (2) 

 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒 𝑎  𝑒𝑇𝑧 = 0  , 𝑧𝑇𝐷−1𝑧 ≤ 𝑣 

 

D’altra banda, la funció que es veu representada per el mètode de SVM resolt com a un 

problema d’optimització seria el següent:  

 

  
 

En el mètode presentat actualmente, el símil amb el paràmetre 𝛼, és 𝑧* = 𝛼* que té relació 

directa amb el tipus de classe al que es tracta i el SIGN(𝑧*) = 𝑦*. Com que es considera l’ús 

de la condició el·lipsoidal en comptes de la rectangular, com a aproximació del mètode 

original, els eigenvectors es veuen afectats de tal manera que la major part dels seus 

components són diferents a zero. 

D’altra banda, el valor de |z*| proporciona una mesura de força d'agrupació d’entre dues 

classes, aproximant així l’agrupació més òptima de dues classes en l’espai de característiques 

dimensionals d’acord amb la semblança assumida. 
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L’aproximació que es pot fer de l’expressió de SVM és: 

 

                                                    𝑚𝑖𝑛𝑧  −
1

2
𝑧𝑇𝐾𝑧                                          (3) 

  
 

       subjecte a  𝑒𝑇𝑧 = 0, |𝑧| < 𝐶 
 

Comparant l’equació inicial (1) amb les aproximades (2) i (3) es pot identificar una elevada 

semblança entre les elles.  

                    
 

• Eigenvectos i Eigenvalues 

 

Una vegada obtinguda la matriu Laplaciana és possible trobar-ne els eigenvectors per així  

utilitzar el segon eigenvector de la matriu en la implementació dels algorismes, concretament 

per dur a terme el rànquing amb els consegüents scores, que s’explicarà detalladament més 

endavant. 

 

En termes generals, els eigenvectors i eigenvalues són aquells que verifiquen la següent 

equació:  𝐴𝑥 =  𝜑𝑥, on A és la matriu, x l’eigenvector i 𝜑 l’eigenvalue. Per tant, la igualtat 

mostra com es pot obtenir el mateix resultat tant multiplicant una matriu per un vector com 

un escalar per el mateix vector.Geomètricament, el que representa és una transformació de 

l’espai i un canvi de base dels eixos però no de la direcció que té l’eigenvector, ja que aquest 

es manté. 28,29  

 

El valor dels eigenvalue 𝜑 d’una matriu A, només es poden obtenir si es compleix que  

A-𝜑𝐼 és singular, és a dir que el seu determinant és zero: 𝑑𝑒𝑡(𝐴 − 𝜑𝐼) = 0.  

 

En aquest cas, la matriu de la qual partim és la Laplaciana L calculada anteriorment, d’on  

caldrà obtenir els eigenvectors i eigenvalues corresponents. Es mostra una part de la matriu 

obtinguda dels eigenvalues i eigenvectors a continuació.  

 

       
 

 
 

Fig.16: Eigenvalues obtinguts 
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[ ... ] 

 
 

Fig.17: Eigenvectors obtinguts, diferenciant els que no són principals 

 
Del total dels 26 elements de cadascun d’ells, només ens interessa mantenir el penúltim 

eigenvalue i els dos eigenvectors que se situen després d el’eigenvector principa, és a dir, els 

de la columna 24 i 25. 

 

Amb aquests es representa gràficament la PDF (probability density function) dels dos 

eigenvector no principals, on en el primer d’ells es poden apreciar entre 5 i 6 clústers de 

forma sutil i aproximada de menors dimensions, mentre que el major dels clústers es veu 

clarament representat tant en el gràfic del primer i segon eigenvectors no principals. 

 

                               

                 Fig.18: Representació gràfica de la PDF                              Fig.19: Representació gràfica de la PDF 

                       del primer eigenvector no principal                                      del segon eigenvector no principal              

La decisió presa del nombre de clústers que es faran servir és d’un total de 7, es podrien haver 

escollit 6 ja que són els que es veuen indicats al gràfic del primer eigenvector no principal, 

encara que per les peticions fetes a les prèvies reunions amb els auditors s’ha volgut mantenir 

el mateix nombre d’agrupacions que els que es van fer servir per el K-means del projecte de 

centres d’oficines. 

 

Els primers k eigenvectors escollits de més dispersió per identificar els k clústers fan també 

referència als eigenvalues més petits de tota la matriu.  

 

2nd non principal   1st non-principal   Principal 
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Aquesta ha estat l’explicació més detallada de l’algorisme principal implementat seguint tota 

la part matemàtica. A partir d’aquí, havent fet referència als coneixements bàsics, en el 

següent capítol es parlarà dels objectius del projecte, els seus requeriments i seguidament, 

del conjunt d’implementacions fetes dels algorismes comentats en aquest apartat. 
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CAPÍTOL 4 

 
 

4. DEFINICIÓ I IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE 
 

4.1. Objectius del projecte 
 
L’objectiu principal d’aquest projecte és desenvolupar un nou model capaç de millorar la 

funcionalitat del rànquing ponderat manual actual de centres d’empreses, amb l’ús de noves 

tècniques encara no utilitzades al departament, que incloguin intel·ligència artificial per 

tractar les dades de la forma menys supervisada possible, i així aconseguir generalitzar el 

procés. De forma més concreta, els objectius plantejats a l’inici del projecte han estat el 

següents: 

● Agilitzar el procés d’auditoria en els centres d’empreses 

● Reduir el nombre de centres susceptibles a tenir activitats d’alt risc o males pràctiques 

● Ordenar de forma ponderada el conjunt de centres per crear el rànquing final 

● Introduir diverses tècniques Intel·ligència artificial (ML,DL) considerant primordials 

aquelles que siguin no supervisades. 
 

● Escollir els algorismes més apropiats pel rànquing tenint en compte el conjunt de dades 

presents. 
 

● Millorar la metodologia implementada i aplicar segmentació de codi. 

● Optimitzar el procés i millora del rendiment actual, així com l’eficàcia dels resultats 

obtinguts. 
 

● Mostrar resultats obtinguts a un auditor per comprovar la fiabilitat del rànquing i rebre 

el feedback corresponent, així com identificar-ne la seva viabilitat. 

 

4.2. Requisits i Definició del problema  

 
Les diferents tasques que cal desenvolupar en aquest projecte són les següents: 

 

● Millorar el rànquing manual actual a partir de l’elaboració d’un nou rànquing eficient 

per detectar els comportaments anòmals actuals respecte la resta de centres d’empreses.  

 

● Definir de l’arquitectura del projecte de manera que s’optimitzi el màxim el codi i que 

cada part sigui el més independent i reutilitzable possible, tenint en compte el canvi de 

connexions a base de dades i la separació entre la part de lògica i la de base de dades. És 
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a dir, aplicant el model de tres capes 23, fet que en l’actualitat no es té en compte a la 

resta de projectes presents al departament.  

● Actualment no hi ha establerta una automatització del model fet que és una tasca 

imprescindible a desenvolupar. 

 

● Realitzar un tractament previ de les dades rebudes de l’històric abans de dur a terme a la 

implementació, per evitar els problemes de compilació. Tanmateix, també és necessari 

normalitzar-les i aplicar altres modificacions per mantenir una estabilitat entre elles. 
 

 

● Identificar els possibles patrons d’activitat establerts durant un espai temporal concret. 

D’aquesta manera es podran avaluar les tendències de cadascun dels centres. 

 

El problema actual es basa en la falta de coneixement de les variables que afecten 

directament al comportament dels centres i fan que es comportin de forma anòmala. Una 

de les tasques requerides serà identificar algun tipus de patró o variables rellevants que causin 

alteracions destacables en el resultat final i que com a conseqüència siguin susceptibles a ser 

auditades. 

 

Degut a la limitada infraestructura de la qual es disposa al departament de treball 

caldrà prendre les decisions necessàries que puguin adaptar-se a aquest inconvenient. 

És per això que algunes de les possibles opcions proposades poden no ser viables per el fet 

d’estar condicionats per aquesta manca de recursos a l’abast. Per tant, és un factor clau el fet 

de disposar de suficients recursos per poder implementar qualsevol de les solucions 

plantejades, en cas contrari, suposarà un impediment més a tenir en compte a l’hora de 

desenvolupar el projecte. És important tenir en compte, des d’un bon principi, fins a on es 

pot arribar per determinar prèviament els requisits que es demanen adaptats a l’entorn de 

treball. 

 

4.3. Metodologia 
 

El procediment que es seguirà consta de diferents desenvolupaments de forma paral·lela, és 

per això que a continuació es determinarà l’objectiu de cadascuna de les branques de treball 

a tractar i el còmput general del projecte s’especificarà amb més detall a l’apartat de 

desenvolupament, on s’introduirà específicament la nova arquitectura i continguts aplicats 

pel projecte. 

 

En primera instància, es treballa amb l’adaptació del codi del projecte d’Oficines per a poder 

utilitzar els algorismes implementats en el nou projecte, d’aquesta forma podem obtenir una 

primera mostra de resultats basant-nos en la implementació d’un projecte similar. A més, ens 

permetrà tenir una orientació per la posterior comparació amb els algoritmes proposats. 

 

En segon lloc, es destaca la tasca que ve donada per aplicar els antics algorismes adaptats en 

el projecte de Centres d’Empreses, pràcticament des de zero a la part d’agoritmia. 
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Finalment, la tercera branca de treball estarà centrada en l’elaboració d’un entorn que permeti 

registrar la parametrització final de cada execució del model, es a dir, que contingui tant els 

valors de l’execució com els dels nous algorismes aplicats. D’aquesta manera, es podran 

comparar les diferents execucions per identificar quina és l’aportació de cadascun d’ells amb 

la finalitat d’aportar el màxim valor al rànquing final.  

 

Havent considerat les diferents línies de treball, per cadascuna d’elles s’efectuarà la part més 

important de tot el procés, la part d’analítica. Es tindrà en compte un període de temps 

determinat i s’aplicarà a tots per igual. Això permetrà elaborar un anàlisis de la viabilitat de 

l’estudi realitzat i observar-ne el seu comportament en diversos casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Entorns i llenguatges de programació 
 

Per poder dur a terme aquest projecte s’ha requerit un cert nombre de coneixements que 

inclouen l’aprenentatge de nous llenguatges i programaris, juntament amb una metodologia 

de treball a seguir. És per aquest motiu que ha calgut disposar de diverses eines i plataformes 

enfocades pel correcte funcionament i desenvolupament del projecte, tenint en compte que 

els canvis aportats calen ser registrats i documentats per als possibles altres usuaris que 

tinguin també accés al propi projecte. 

 

R Studio: En primer lloc he hagut de disposar del programa R, que proporciona un entorn 

adreçat per la computació estadística i representació de gràfics. El programa pot estendre les 

seves capacitats a través de la instal·lació de nous paquets que es poden trobar a CRAN, amb 

aquests es poden cobrir un ampli rang de  models estadístics avançats. Tot i això, l’ús de 

permisos pels diversos paquets és restringit dins del propi departament en el qual es treballa.25 

 

Oracle SQL Developer : En segon lloc, l’entorn de desenvolupament i gestió de la base de 

dades és on estan guardades el conjunt de taules amb la informació d’origen del Datapool 

que es tracta d’un data WareHouse que conté dades estructurades. Tanmateix, també es va 

Fig.20: Esquema del plantejament de les tasques a relitzar 
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actualitzant el conjunt de noves dades, fent els inserts necessaris amb els resultats obtinguts 

i permet dur a terme un seguiment i la comprovació del correcte funcionament del projecte.  

 
 

PuTTY : D’altra banda, es disposa d’aquest emulador de terminal que suporta el protocol 

SSH i que permet establir una connexió amb un servidor remot, obrint una sessió a línia de 

comandes en el servidor remot  per poder administrar-lo. 

 
 

GitLab: Finalment, també s’utilitza un sistema d’allotjament de repositoris de Git, que 

bàsicament es tracta d’un servei host per fer la gestió de projectes i que també inclou la 

vessant d’interfície web. Això potencia poder treballar de forma més intuïtiva i simple a 

l’hora d’interaccionar amb la resta. A més, també ens permet identificar els canvis fets al 

llarg del temps d’una forma molt visual, així com l’opció que els usuaris deixin comentaris 

al respecte sobre el desenvolupament del projecte i planificació de les tasques o issues a 

realitzar.  

Els usuaris tenen accés al projecte a través de la web com també a partir de SSH, amb 

l’obtenció d’una clau pública o privada. D’aquesta manera és possible treballar en local però 

també compartint o pujant, fent un push, els canvis fets a altres servidors. Per aquest motiu 

és necessari que el canal de comunicació per compartir aquesta informació sigui segur i això 

s’aconsegueix amb el protocol comentat SSH, ja que actua com a mètode d’autenticació en 

el servidor remot de GitLab. 25  

 

4.5. Implementació i Desenvolupament dels Algorismes 
 

Seguint les explicacions fetes al Capítol 3 del procediment més teòric, es mostra la 

implementació feta de cadascun dels algorismes adaptades al projecte i al conjunt de dades 

amb les que es treballen.  

 
4.5.1. K-Means 

 
En primer lloc tenim el K-means, abans de fer la implementació del seu desenvolupament ha 

estat necessari determinar el conjunt de dades de referència que voldrem utilitzar perquè es 

tinguin en compte a l’hora de fer les agrupacions. L’interès principal d’aquest resultat serà 

poder observar si hi ha un correcte agrupament entre el comportament dels centres, si 

cadascun està dins la tipologia de centre que li correspon o si es comporta de forma anòmala 

com una altra. 

 

Per aquest motiu, que es requereix modificar les dades d’entrada i seleccionar aquelles que 

siguin més representatives, quedaran llavors acotades a una quantitat limitada d’indicadors 

evitant introduir soroll. El volum de dades amb el qual s’està treballant és d’uns 130 

indicadors per cada centre d’empresa, amb una mitja mensual de 136 centres, encara que 

aquest valor pugui modificar-se de forma temporal amb l’apertura o tancament de centres, 

per tant, un total de 17.700 dades mensuals. En el nostre cas només es faran servir 26 
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indicadors dels 130 disponibles per tal que sigui un resultat significatiu i no disposi de massa 

dades inicials. La selecció d’aquests indicadors va ser obtinguda pels coneixements aportats 

per el Departament de Territorial, que són els que es dediquen a fer un anàlisi precís d’aquests 

i tenen constància de quins són de caire més important i rellevants (entre ells es troben els de 

IGC,CLI,AVE,INV). 

 

Implementació del codi K-means 
 

Com que és necessari dur a terme aquesta segmentació prèvia dins el data.frame per els 

paràmetres del K-means, s’ha considerat també fer-ho de la mateixa forma per altres funcions 

que ho requereixin. És per això que el primer pas que es realitza en el codi és obtenir per 

agrupacions de paràmetres en forma de llista, per cadascun dels casos que es comentaran a 

continuació. 

 

● Amb la següent funció get_params_dataset() és d’on podrem obtenir els paràmetres 

necessaris per utilitzar com a input pel Kmeans.  

 

● Seguidament, cal inicialitzar els punts inicials dels centroides amb df_centroides_ant() ja 

que sinó s’obtindrien de forma aleatòria i el resultat variaria massa entre cada mes i no es 

tindria una coherència.  Per tant, es criden les coordenades d’inici corresponents guardades 

en un arxiu (després d’haver fet proves i trobar les més adequades). 

 

● A partir de les dades d’entrada es dóna lloc a la pròpia implementació del K-means 

(run_clustering), on en primer lloc s’ha de fer una neteja prèvia amb  clean_dataset() que 

comporta diferents operacions amb la funció, que són les següents: 

 

➢ Eliminar NaN: Substituir tots els valors de NaN per 0 per evitar problemes de 

computació.  

 

➢ Arrodonir: Cada valor s’arrodoneix a dues xifres decimals perquè siguin de la 

mateixa longitud. 

 

➢ Logaritme: Només en aquells paràmetres de magnitud elevada s’aplicarà el 

logaritme per aconseguir que sigui el més lineal possible. 

 

➢ Escalar: Per finalitzar la neteja de les dades es normalitzen els valors entre 0 i 1 per 

tenir una major facilitat amb el seu tractament. 

 

● El següent pas és cridar la funció de Kmeans() per dur a terme el clustering tenint en 

compte els centroides inicials. 

 

● Finalment s’assigna cada centre amb el clúster corresponent que li ha assignat 

l’algorisme i es fa el càlcul de l’score normalitzat que es basa en la posició del punt 

respecte la mitjana del clúster al que es situen. 
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𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 = 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 − 𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠)   

 

 

      𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝐾𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠  𝑛𝑜𝑟𝑚 =  
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 − min (𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟)

𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒(𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟)
   

 

 

4.5.2. Local Outlier Factor 
 

Amb la implementació d’aquest algorisme les dades d’entrada que rebrà seran totes les 

d’origen, és a dir, que no caldrà fer cap segmentació de paràmetres però si que cal fer la 

neteja de les dades de la mateixa manera que s’ha fet a l’anterior algorisme.  

 

Com a paràmetres principals per la funció del lof cal indicar el nombre de nuclis necessaris, 

en aquest cas cores=50 i el paràmetre k, que és un vector que conté una seqüència entre l’1 i 

el 100 en intervals de 10  indicant les diferents distàncies que es faran servir per calcular els 

LOFs.  

 
Implementació del codi LOF 

 
Per iniciar el procés es calcula la distància entre els k-nearest neighbors més propers que 

s’indiquen amb el paràmetre k, per cadascun dels centres. Els LOFs es calculen en paral·lel 

a través dels diferents múltiples paràmetres k i es selecciona aquell que té un millor 

rendiment. 

 

La funció lof() retorna una matriu amb tots els LOFs obtinguts per cada observació a la 

posició de les files, mentre que a les columnes hi ha els valors de k escollits. A partir d’aquí, 

tenint en compte el centre de massa i els centres veïns delimitats, es calcula una matriu de 

distàncies i el percentatge de contribució de cada centre.  

 

Finalment, com a l’anterior mètode també s’afegeix un score representatiu i normalitzat a 

cada centre com a nova variable a la base de dades. 

 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝐿𝑂𝐹  = 100 · (
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑇𝑜𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑂𝑓𝑀𝑎𝑠𝑠
)

2

 

 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝐿𝑂𝐹 𝑛𝑜𝑟𝑚 =  
(𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝐿𝑂𝐹 − min (𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝐿𝑂𝐹))

𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒(𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝐿𝑂𝐹))
 

 

 

4.5.3. Autoencoder 
 

Aquest algorisme parteix de la base de dades original, sense haver patit cap mena de 

modificacions ni neteja de dades. L’únic canvi que s’ha aplicat ha estat passar els valors de 

NaN a zero. Al tractar-se d’un mètode basat en tècniques d’aprenentatge profund es farà 
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servir el servidor h2o explicat anteriorment i que després de ser iniciat caldrà determinar tots 

els paràmetres necessaris per l’entrenament de l’autoencoder. 

 
Implementació de l’Autoencoder 

 
Per començar s’han concretat els paràmetres per l’autoencoder formats per dues capes 

neuronals i una capa oculta. Els valors concrets són els següents:  

 

 

 

Donats aquests paràmetres es fa la crida al servidor h2o per iniciar l’entrenament de les dades. 

A continuació es dóna lloc al procés de predicció, fent la reconstrucció de les dades 

considerant l’error MSE final de cada centre com a una nova variable a la base de dades. Amb 

aquests valors s’ordenen els errors de forma descendent i es normalitzen per identificar els 

centres amb un error més elevat com a candidats per presentar anomalies respecte la resta. 

 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝐴𝐸  𝑛𝑜𝑟𝑚 =
𝑀𝑆𝐸 − min (𝑀𝑆𝐸)

𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒(𝑀𝑆𝐸)
 

 

 

𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙𝑦 =
(𝑣𝑎𝑟𝑠𝑝𝑟𝑒𝑑 − 𝑣𝑎𝑟𝑠𝑜𝑟𝑖𝑔)

2

𝑀𝑆𝐸 · 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑣𝑎𝑟𝑠𝑝𝑟𝑒𝑑) · 100
 

 

 

Amb aquesta segona fórmula es calcula la contribució de cada variable respecte l’error 

determinat prèviament amb els resultat de l’autoencoder. D’aquesta manera s’obté el nivell 

d’anomalia que suposa cada variable.    

 

4.5.4. Ponderació K-means, LOF, AE 
 

L’últim algorisme implementat fa referència al mètode de ponderació, inclou els resultats 

dels algorismes previs normalitzats com a contingut per determinar el percentatge que suposa 

cadascun d’ells i posteriorment fer-ne la mitjana aritmètica per obtenir el resultat del score 

final. Aquest resultat és el que farà referència a la posició que ocuparà cadascuna de les 

oficines en el rànquing.  

 

𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑀𝑆𝐸 + 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝐿𝑂𝐹 + 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝐴𝐸

3
 

Paràmetres Valor 

Funció d’activació Tanh 
 

 

Capa 1 0.0001902278 
 
 

Capa 2 0.007587061 
 
 

Capa oculta Vector (19,8,19) 
 

 

Epochs 100 
 
 

 

Taula 2: Paràmetres escollits per l'autoencoder 
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4.5.5.  Spectral Ranking Anomaly 
 

Fent referència ja als algorismes creats a partir de l’article citat anteriorment, amb la 

implementació d’aquest algorisme es demostra que el primer eigenvector no principal, és a 

dir, el segon eigenvector, permet determinar l’agrupació bipartita per desenvolupar el 

rànquing d’anomalies, tant per els outliers globals com per els elements anormals situats tant 

en clústers principals com els petits. Per tant, es farà aquesta distinció al llarg de l’algorisme. 

 

 
Fig.21: Pseudocodi de l’algorisme de l’SRA 

 

El pseudocodi de l’algorisme SRA s’ha aplicat al llarg de l’explicació anterior fins a 

l’obtenció dels eigenvectors necessaris. Arribats a aquest punt, el càlcul de l’score es veu 

representat explícitament al pseudocodi, amb les condicions corresponents depenent del tipus 

de patrons amb els que es treballi.  

 

En primer lloc, s‘estableix un threshold com a valor llindar X=0 a partir del qual es 

considerarà que es tracta d’una anomalia, la primera condició a avaluar on es té en compte el 

threshold escollit és la següent: 

𝑋 ≥ min {
|𝐶+|

𝑛
,
|𝐶−|

𝑛
} 

 

Per definir l’score que fa referència a un únic patró de clústers més grans s’aplica la següent 

expressió: 

 

𝑓 ∗=  ‖𝑧 ∗‖∞ − |𝑧 ∗| 
 

          on  𝑧 ∗ = 𝐷1/2 · 𝑔1_𝑛𝑜𝑛_𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 
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Altrament, si es consideren múltiples patrons de clústers cal fer servir les classes 𝐶+ 𝑖 𝐶−. 

Els resultats obtinguts d’aquestes es contemplen a continuació: 

 

 
 

Fig.23: Vector de valors de la classe positiva (C+) 

 

 
 

Fig.24: Vector de valors de la classe negativa (C-) 

 

Si aquesta condicó inicial es compleix, cap dels valors de C+ i C- es consideren anòmal en 

el SRA i el resultat del rànquing és  𝑓 ∗=  ‖𝑧 ∗‖∞ − |𝑧 ∗|. 

 

D’altra banda, cas de complir la condició de pertànyer a una anomalia, s’assignarà el valor 

de  f* si és respecte un únic patró majoritari de z* o -z*, depenent de la quantitat d’elements 

que contingui cadascuna de les classes C+ i C-, seleccionant aquella sigui minoritària en 

quant als elements que conté. 

 

Després d’haver aplicat tot el procés de l’algorisme al conjunt de dades dels centres 

d’empresa s’han obtingut els scores corresponents a cada centre.  

 

Fig.22: Valors obtinguts de 

la  varialbe  z 
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Per interpretar aquests resultats dels scores cal tenir en compte quina puntuació rep cada tipus 

de situació.  

 

Els scores dels clústers principals són aquells que tenen les puntuacions més baixes. D’altra 

banda, els punts que estan situats als límits dels clústers majors tenen valors situats entre els 

scores dels clústers grans i els clústers petits. Per tant, els punts que pertanyen o bé a un 

clúster petit o són outliers d’un clúster de grans dimensions formen part de les puntuacions 

més elevades.  

 

4.5.6. Spectral Clustering 
 

A continuació es mostra el pseudocodi que fa referència als passos a seguir, tot i que la major 

part de l’algorisme segueix el mateix procediment que per dur a terme l’SRA. L’única 

diferència entre aquests dos és que el darrer pas de l’Spectral clustering és aplicar el K-means 

a les dades obtingudes, mentre que a l’SRA es fa el càlcul de l’score d’anomalia. 

 

En aquest cas, com que estem tractant amb l’algorisme de la Laplaciana normalitzada cal 

aplicar un pas que normalitza les diferents files resultants.  

 

El pas decisiu en tot l’algorisme és el de passar de tenir un conjunt de dades 𝑥𝑖 a una 

representació d’aquestes, aquest canvi es pot dur a terme gràcies a les propietats de la 

Laplaciana. D’aquesta manera es millora la distribució dels clústers de les dades i es poden 

identificar d’una forma més trivial en aquesta nova representació amb el K-means.30  

 

 
Fig.26: Pseudocodi de l’algorisme amb el mètode Ng, Jordan and Weiss  

 

 

Fig.25: Resultats dels scores 

obtinguts per cada centre 
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No obstant això, al projecte s’ha fet ús de l paquet de kernlab 31 que disposa R per tal de 

poder tenir accés a la funció specc() que rep com a paràmetres d’entrada el dataset i un 

conjunt de paràmetres necessaris per indicar que cal tenir en compte la matriu Laplaciana 

considerar els eigenvectors. 

 

A més, cal destacar que per una situació en dues dimensions la diferència dels resultats seria 

molt clara i es podria mostrar gràficament. Tal i com s’ha esmentat prèviament, en el cas 

actual no és possible i s’han intentat reproduir els resultats obtinguts en dues dimensions, 

considerant només les dues variables de més impacte a través d’un SVM.  

 

En aquestes gràfiques s’han diferenciat alguns dels clústers amb les representacions en el pla 

en dues dimensions, tenint en compte els vectors de major incidència.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per determinar els scores per la ponderació final del rànquing, s’han considerat cadascun dels 

centres dels clústers, que fan referència als eigenvectors no principals, i s’ha calculat la 

distància de cada punt del clúster a aquest centre. La raó principal per la qual s’ha volgut fer 

aquest càlcul ha estat determinar la mediana i comparar les distàncies trobades, ja que al no 

tractar-se de clústers esfèrics és possible detectar la presència de punts allunyats respecte la 

Fig.27:Cluster de Centres Immobiliaris Fig.28: Cluster de Centres d’Empreses 

Fig.29: Cluster de Centres Business Fig.30: Cluster de centres mixtos 
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posició de la resta, ja sigui perquè se situin més aprop del centre o més distants que el conjunt 

dels punts. 

 

 
 

Fig.31: Matriu dels centres obtinguts 

Fins aquest punt, s’han explicat el conjunt dels algorismes utilitzats pel projecte i la 

implementació que s’ha seguit en cada cas. S’han anat considerant les diferents justificacions 

plantejades per prendre les decisions necessàries, per adaptar cadascun dels mètodes amb les 

necessitats que es tenien. Seguidament, al següent capítol es donarà lloc a l’especificació de 

l’arquitectura que s’ha seguit en aquest projecte i a les millores que han calgut aplicar en 

aquest perquè el conjunt del codi sigui el més robust possible. 
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CAPÍTOL 5 

 
5. ARQUITECTURA DEL PROJECTE 
 

El contingut d’aquest apartat es basarà en explicar el procés de disseny i arquitectura que 

s’ha dut a terme en base a les diferents decisions que s’han hagut d’anar prenent al llarg del 

desenvolupament del projecte.  

 

En primer lloc, es parlarà del disseny general del projecte fent referència als entorns utilitzats 

i la justificació d’aquests.  

 

Seguidament, s’explicarà l’estructura bàsica que ha seguit el projecte, en relació a 

l’arquitectura establerta, i que bàsicament està enfocada amb distribució i organització dels 

fitxers necessaris, amb cadascun dels seus continguts, relacions i jerarquia aplicada. 

 

5.1.  Disseny de l’entorn 
 

Partint de la base establerta en l’anterior projecte de rànquing d’oficines s’han refet els 

plantejaments donats per tal d’aplicar una millora en el funcionament global del codi, 

incloent el seu manteniment i robustesa per a possibles canvis.  

 

D’altra banda, tenint en compte que el desenvolupament del projecte s’està duent a terme en 

una entitat, més concretament al Departament d’Auditoria, on cal assegurar aportar uns 

resultats favorables quan es passen a producció, és imprescindible tenir un bon seguiment en 

tot moment del tractament de les dades i del resultat final publicat. 

 

Contemplant aquesta situació, la mentalitat de treball mostra una estructura molt curosa en 

relació als aspectes comentats, per tal de provocar el menor nombre de problemes possibles. 

Així mateix, com a conseqüència s’ha realitzat el disseny de diversos entorns, modificant la 

metodologia prèviament empleada en altres projectes. En termes generals, es plantejarà la 

diferència entre dos entorns, el de producció i el de test.  

 

L’entorn de test té la finalitat de tractar les tasques de desenvolupament, aquelles 

destinades a millorar el projecte (com poden ser els canvis a taules, construcció de nous 

algorismes, etc.) mentre que l’entorn de producció serveix per aplicar l’execució, es a dir, 

l’entorn on el projecte funciona amb normalitat (es realitzen tasques com la generació de 

nous indicadors, manipulació de dades, execució de models, etc.) amb la finalitat d’obtenir 

el model amb resultat final. 
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5.2. Arquitectura del projecte i  Modificacions fetes 
 

A diferència dels projectes anteriors, s’establien taules temporals, fet que impedia mantenir 

les traces de totes les execucions fetes de test. Mantenir aquest disseny suposaria que només 

quedaria guardat l’últim dels registres que s’hagués executat, sense tenir en compte els 

resultats previs obtinguts.  

 

Per aquest motiu, l’estructura més adequada per poder mantenir el registre de totes les 

execucions és la de crear els dos entorns generats. En particular, cadascun d’aquests entorns 

estarà format per uns models estàndards de producció i test. Conformant aquest disseny  serà 

possible obtenir traçabilitat en el codi. 

 

5.2.1.  Reestructuració dels entorns  
 

En aquest projecte s’ha fet una modificació de la metodologia empleada amb la qual es 

treballava anteriorment. En el següent diagrama es representa la distribució del dos entorns, 

el de producció i el de test, amb una divisió de dos models interns en cadascun d’ells. 

 

 
                     

                 Fig.32: Diagrama de  distribució dels entorns del projecte 

S’ha adaptat el codi de manera que hi hagi traçabilitat en tot moment. Prèviament, s’havien 

establert taules temporals, fet que perjudicava mantenir les traces de les execucions de test 

realitzades, ja que sinó només quedaria guardada l’última d’elles sense tenir en compte els 

resultats previs, sense saber si havien estat millors o no. 

 

Per aquest motiu, l’estructura més adequada per poder mantenir el registre de totes les 

execucions és la de crear els dos entorns generats . 

 

En el cas de fer desenvolupament, com ara canvis a taules o bé construint nous algorismes, 

la raó principal és que la informació de producció no es vegi afectada. Per això es crea 

l’entorn de test. Aquest entorn és una rèplica del que es té a producció, per anar fent els 

canvis necessaris fins que estiguin correctes i es pugui aplicar a l’entorn de producció sense 

problemes. 
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Per cadascun dels entorns, test i producció, es conforma un model de test, que bàsicament té 

la funció de fer el conjunt de proves del model i permet tenir informació del recorregut que 

s’ha seguit mentre s’ha anat modelant amb vàries execucions, ja que té una identificació 

única, el hash o PK_EXECUTION_ID. 

D’altra banda, s’estableix la mateixa estructura però en aquest cas per un model de 

producció per cadascun dels entorns. En aquest cas, només es tindrà present l’última de les 

execucions fetes que s’hagi tingut en compte com a correcta i només se’n genera una de 

forma mensual. 

Abans de donar pas a l’explicació de l’organització dels arxius empleats pel projecte i la 

funcionalitat de cadascun d’ells, es farà referència a una visió global del projecte que queda 

reflexada a una taula present a la base de dades de Datapool que és per si mateixa agnòstica 

al projecte amb el qual s’estigui treballant.  

Aquesta taula s’anomena METADATA, i conté la informació més imprescindible per 

identificar els camps claus sobre les execucions fetes de forma històrica. Per aquest motiu, 

hi trobem variables com són l’Execution ID, el nom del Projecte al que pertany, l’Start_time 

i End_time d’execució, si la informació és a producció o no, i finalment un descriptiu on es 

pot indicar més fàcilment de què es tractava l’execució, si era de Test o Producció. La 

definició completa de les taules utilitzades pot ser consultada a l’Annex 1. 

 

5.2.2. Organització fitxers i funcionament de cadascun d’ells 
 

L’organització dels fitxers en el projecte creat de R és la mateixa per les diverses tasques que 

es realitzaran. En concret, està conformat per aquestes quatre carpetes bàsiques, on la 

d’algorismes és la que contindrà els diversos fitxers per cada tasca. La resta dels arxius són 

únics i funcionals per totes les tasques independents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació, s’especificarà la jerarquia i la dependència de cadascun d’aquests fitxers amb 

un diagrama de les seves relacions, i seguidament de forma més detallada, el contingut bàsic 

de cadascun dels algorismes amb els que s’ha treballat. 

Fig.33: Organització dels fitxers de R 



 

 

 42 

 

 
 

Fig.34: Diagrama relacional entre els diferents arxius de codi 

 

 

En aquest diagrama apareixen les funcions bàsiques utilitzades de cada fitxer per representar 

el flux genèric del funcionament del codi. A partir d’aquí, es fa una descripció concreta de 

cada bloc per documentar la funcionalitat principal que tenen, localitzada a l’Annex 2. 

 

En general és un bon mètode d’estructuració ja que una vegada està tot ben configurat és 

aplicable per qualsevol algorisme i d’un simple manteniment, degut a  la separació entre part 

de lògica i base de dades i especificació de cada model, aplicant així el model de tres capes. 

 

5.2.3.    Esquema connectivitat de fitxers  
 

Per observar de forma genèrica la distribució de la tasca del projecte en la que s’està 

treballant, o bé amb la implementació del codi d’Oficines, o amb la implementació del nou 

codi proposat, es farà referència a dos esquemes amb els respectius continguts.  

 

El primer d’ells fa referència a l’organització dels fitxers de codi en l’estructura del projecte 

i seguidament un que incideix amb més detall en l’apartat d’Algorithms, que és el que es veu 

modificat en les dues tasques. En aquest segon esquema s’identifiquen el conjunt de funcions 

que s’apliquen en cada algorisme per així facilitar l’enteniment del procés que es seguirà en 

cada cas i el flux que segueixen. 
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Distribució del contingut dels fitxers d’Oficines 
 

L’esquelet del projecte es manté de la mateixa manera que s’ha comentat a l’apartat 5.2.2 i 

els algorismes que pertanyen a la implementació del codi d’Oficines són com bé s’ha 

comentat de forma genèrica i més bàsica al capítol 3, amb els conceptes bàsics.  

 

 

 
 

Fig.35: Diagrama de distribució dels fitxers del projecte d'Oficines 

 

Seguint l’estructura bàsica d’execució del fitxer data_controller comentada anteriorment 

que s’aplicarà per cada algorisme, es determina de quina manera afectarà el resultat final dels 

algorismes de continuació, així com el procés intern de cada fitxer. 

 

 

 
 

Fig.36: Distribució de les funcions de cada algorisme del projecte d’Oficines 
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Distribució del contingut dels nous algorismes 

 
Per escollir la nova estructura plantejada per aquesta part del projecte ha calgut avaluar 

prèviament els resultats que s’obtenien per l’anterior mètode establert, per identificar més 

fàcilment els punts febles dels diversos algorismes que hi havia aplicats. Entre l’anàlisi 

d’aquest aspecte i la recerca que es va dur a terme, es van considerar la presència de dos 

algorismes inicials, l’Spectral clustering, com a mètode per millorar l’eficàcia de la 

clusterització feta per el K-means, i per altra banda l’Spectrar Ranking Anomaly, que permet 

millorar la ponderació feta per cadascun dels centres tenint en compte el percentatge 

d’anomalia que representa dins d’un clúster concret.  

 

Seguint la mateixa dinàmica que en l’apartat anterior, a continuació es mostra la distribució 

dels fitxers del projecte tenint en compte la nova implementació feta a partir dels dos 

algorismes plantejats per elaborar, per una banda, el clustering de forma millorada, i per altra, 

el rànquing d’anomalies presents. 

 

 
 

Fig.37: Diagrama de distribució dels fitxers del projecte d'Oficines 

 
L’agregació dels nous algorismes s’ha fet de la mateixa forma que amb la resta dels models 

aplicats al data_controller, seguint el mateix patró d’execució. 

 

En termes generals, en els dos casos comparteixen de la mateixa manera els primers passos 

a seguir. En primer lloc, es determinaran els paràmetres inicials que caldrà tenir en compte 

amb la funció get_params_dataset() i a continuació es passarà a fer la neteja de dades. El 

següent pas ja serà característic en cada cas que es veu resumit en el següent diagrama però 

que s’exposa de forma detallada pas per pas al capítol anterior. 
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                           Fig.38: Distribució de les funcions de cada algorisme del projecte d’Empreses 
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CAPÍTOL 6 

 
6. RESULTATS OBTINGUTS 
 

En aquest capítol es parlarà dels conjunt de resultats obtinguts per les diverses execucions 

fetes, així com la comparativa entre l’eficàcia dels algorismes i l’obtenció del rànquing final 

creat a partir de les ponderacions aportades per cadascun dels algorismes proposats. Per 

finalitzar, es presenten també les valoracions fetes per part dels auditors després que hagin 

analitzat el rànquing final proporcionat per concretar la viabilitat del mètode. 

 
 

6.1. Privacitat de les dades 
 

Degut a les mesures i restriccions que s’han de seguir conforme la privacitat i confidencialitat 

de les dades que formen part de l’empresa, tots els continguts mostrats han estat lleugerament 

modificats per tal que no tinguin cap referència d’estar relacionats amb les dades reals. Per 

una banda, s’ha modificat el codi de centre al qual pertanyen i s’ha afegit un llistat de l’1 al 

139 sense preferències. En segon lloc, els resultats mostrats a les diferents taules també s’han 

vist afectats, aplicant una operació perquè es mantinguin la validesa i coherència de les dades, 

sent proporcionals però no sent les reals.  

 

 

6.2. Presentació dels resultats 
 

Els resultats finals s’engloben en una taula d’Excel i aquests inclouen tant els que s’havien 

obtingut per la implementació del Centre d’Oficines (K-means, Local Outlier Factor, 

Autoencoder) com els dels dos nous algoritmes implementats Spectral Clustering (SC) i 

Spectral Ranking Anomaly (SRA). La idea principal era tenir en compte només aquells valors 

obtinguts dels nous algorismes, però per una part, l’aportació de diferents punts de vista o 

dels diferents mètodes aplicats era un factor a tenir en compte per reforçar la validesa dels 

resultats. És a dir, com més coincidència hi hagués entre els resultats dels diferents rànquings 

finals, més possibilitats hi hauria de que fos un resultat coherent i rellevant. 

 

Per explicar el procediment que s’ha tingut en compte per obtenir el rànquing d’anomalies 

final, l’explicació es dividirà en dues parts principals: la decisió de com ponderar els resultats 

proporcionats per l’execució de Centre d’Oficines, i d’altra banda, de com ponderar els nous 

algorismes. La ponderació final tindrà en consideració les dues implementacions, amb més 

o menys mesura. 

 

Una vegada posades en context totes les decisions preses i havent mostrat les taules de les 

ponderacions, s’especificaran seguidament les valoracions fetes per els corresponents 
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auditors respecte els resultats que se’ls va entregar. D’aquesta forma, es podrà concretar la 

validesa dels mètodes aplicats i les observacions fetes al respecte. 

 

6.3.  Centres d’Oficines aplicat a Centres d’Empreses 

 
Pel que fa als resultats referents als algorismes de Centre d’Oficines es va comprovar que 

l’autoencoder no tenia validesa en aquest cas per la falta de quantitat de dades, i que per tant 

hauria de ser exclòs de la ponderació final. En relació als dos algorismes restants, K-means i 

LOF es mantindran com un únic valor que serà obtingut com un score creat a partir de la 

mitjana aritmètica entre ells. Així es mantindrà certa aportació del projecte anterior com a 

base de referència. 

 

Respecte els resultats dels clústers obtinguts, cal destacar que la majoria de les agrupacions 

fetes no eren massa fiables pel que fa el comportament dels centres, ja que la en alguns casos, 

la diversitat de tipus de centres d’empresa en un mateix clúster era variada. Per aquest motiu, 

a la valoració final no es tindran en compte els clústers d’aquest mètode com a principals. 

Aquest és un exemple dels resultats obtinguts sobre els  principals clústers d’interès que es 

volien agrupar correctament, els de tipus immobiliari  i els de business. Tal i com es mostra 

en aquest cas, a la taula inferior veiem que la classificació entre tipus no és única, i per tant, 

formen part d’altres clústers mixtos.  

 

 
 

 

 

6.4.  Spectral Clustering 

 

L’ús d’aquest algorisme ha permès una millor classificació dels tipus de centres de forma 

més favorable i coherent per cada agrupació. Una de les iniciatives per necessitar aquest tipus 

de separació entre tipus era la sol·licitud per part dels auditors de que en alguns casos era 

necessari auditar un tipus de centre en concret al llarg de l’any. Per això, es va decidir que 

donada aquesta classificació, en cas que no sortís un centre susceptible a ser d’alt risc a les 

primeres posicions del rànquing, hi hauria la possibilitat de fer el rànquing per clústers. 

D’aquesta manera, s’ordenarien les probabilitats de pertànyer a un centre anòmal o no dins 

el propi clúster, ja que en principi haurien de tenir comportaments força similars entre ells. 

 

Taula3: Agrupacions dels centres d’empreses i els 

clústers corresponents 
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A continuació es mostren els resultats obtinguts per cadascun dels 7 clústers, on es pot 

observar que a la majoria estan conformats per centres del mateix tipus, exceptuant-ne algun. 

Concretament, en diversos clústers com que contenen una gran quantitat d’elements només 

se’n mostren uns quants centres, tot i que són casos en els que tota l’agrupació pertany a un 

sol tipus, tenint un clúster homogeni. Com s’ha informat prèviament, no es mostren totes les 

dades per complet, en aquest cas s’ha retirat el codi del centre per veure amb claredat els 

grups i aquests s’han ordenat per la distància al centre al clúster que pertanyen. En aquest 

mètode el centre està format per les coordenades de l’eigenvector més representatiu. És per 

això, que en el clúster 3, d’un únic element, la distància al centre no és zero. 

 

Especialment, es necessitava que la tipologia de centres d’immobiliària estiguessin en un 

mateix grup perquè aquests tenen un funcionament molt diferent a la resta d’empreses. Amb 

aquest mètode, ha estat possible aconseguir-ho, així com un nombre elevat de centres de tipus 

business en un mateix grup. Per aquesta raó, els resultats obtinguts en aquesta classificació 

seran els que es consideraran al rànquing final. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fig.39: Classificació dels centres en els clústers resultants 

 

 

6.5. Spectral Ranking Anomaly 
 

Donats els gràfics obtinguts del primer i segon eigenvectors no principals, és a dir, els que es 

situen a la segona i tercera posició de la matriu d’eigenvectors, s’han trobat els scores que 

fan referència al grau d’anomalia entre clústers.   

   

 
 

Cluster 1 
Cluster 2 

  
Cluster 3 

 
Cluster 5 

 
Cluster 4 

 

 Cluster 7 

 

Cluster 6 
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Encara que amb els scores no es puguin identificar amb precisió els clústers, es pot tenir una 

idea de la magnitud d’aquests a partir del gràfic de la representació dels eigenvectors. Per 

analitzar els scores s’han de diferenciar tres grups principals, els que tenen unes puntuacions 

més baixes que formen part dels clústers grans, els scores que estan entre els clústers majors 

i els menors, i els que són scores elevats pertanyen als clústers de menys dimensions. 

 

 

6.6. Comparativa Spectral Clustering amb K-means 
 
Entre el funcionament dels algorismes K-means i Spectral Clustering s’ha pogut demostrar 

que per les dades que es presenten en aquest projecte hi ha una major preferència en 

l’aplicació de l’algorisme de l’Spectral Clustering. Aquesta preferència es veu reflexada tant 

en la part teòrica, on es destaca la capacitat de l’algorisme per diferenciar agrupacions 

independentment de la forma que continguin, a diferència del K-means que només tracta 

agrupacions esfèriques, com en la mostra dels resultats obtinguts en comparació amb els de 

l’algorisme inicial. Per tant, s’ha obtingut un algorisme que detecta unes agrupacions de 

forma més satisfactòria que els mètodes tradicionals fent servir mètodes d’àlgebra lineal. 

 

 

6.7. Estructura i ponderació Rànquing final Centre Empreses  
 

Considerant la implementació de l’antic projecte i la dels nous algorismes, i els respectius 

resultats, s’ha pres la decisió d’incloure les ponderacions dels nous algorismes de forma 

totalitària i els dels resultats del projecte d’Oficines amb menys influència.  

 

 
 

Fig.40: Diagrama de distribució de la ponderació 

 

Per una banda, a les ponderacions del rànquing final s’ha eliminat l’score de l’autoencoder 

ja que no suposava una aportació significant pel projecte de Centre d’Empreses.  

 

La influència dels altres dos algorismes, K-means i LOF, s’obtenen com a un únic score com 

a valor resultant de la mitjana aritmètica entre els dos. 
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Fent referència als nous algorismes SC i SRA, en primer lloc s’ha normalitzat el valor de 

l’score de l’Spectral Clustering que tenia en compte la distància al centre, obtenint una 

ponderació única amb la suma entre aquest resultat previ i l’score de l’SRA.  

 

Finalment, s’han normalitzat i centrat els valors de les dues ponderacions finals amb la 

següent fórmula: 

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒_𝑥 − min (𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑠)

max(𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑠) − min (𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑠)
 

 

D’altra banda, també es generarà un rànquing per clústers que tindrà en compte les mateixes 

condicions en els scores, tot i que l’ordenació dels centres d’empreses es veurà reflexada en 

les empreses del mateix grup al que pertanyen. D’aquesta manera, s’obté una informació 

concreta per cada clúster que després podrà ser validada amb el posicionament dels centres 

al rànquing general. Per tant, si un centre es troba a les primeres posicions en el rànquing 

general ,i a part també és un dels primers candidats al rànquing del seu clúster, indicarà que 

l’evidència de l’anomalia està més present que si només aparegués a un de sol. A continuació 

es mostren els dos tipus de rànquings finals. 

 

 
 

Taula 4: Rànquing  final general dels Centres d’Empreses 

 

 
 

Taula5: Rànquing  final per clústers dels Centres d'Empreses 
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A partir d’aquestes decisions preses, s’han seleccionat els diversos centres destacats, tant en 

el cas del rànquing general com en el rànquing per clústers. Per mantenir la confidencialitat 

de quins centres reals són els que es van proporcionar als auditors per rebre’n el seu anàlisis, 

s’han ocultat els noms d’aquests però se n’ha mantingut el tipus de centre d’empresa per 

visualitzar la distribució del rànquing. 

 

Tanmateix, s’han marcat de color blau més fosc els centres candidats a ser enviats a revisió, 

i per altra banda, els centres marcats en blau clar fan referència als que es van considerar 

anomalies però que venien donades per situacions externes, ja fos per haver estat creats de 

feia poc com el Day One, o bé perquè es tractaven de centres de Grans Empreses, i que per 

tant, tenien un elevat poder econòmic molt superior en comparació a la resta.  

 

Per tant, els centres que s’han enviat a revisar per els auditors són: l’1 que és un Centre 

Business, el 5 que és de tipus Immobiliari i el 6 que és un Centre d’Empreses.  

 

 

6.7.1. Valoració auditors 

 
Després d’haver enviat a revisió els tres centres en qüestió, s’ha rebut el feedback 

corresponent per part dels auditors, tenint en compte els paràmetres que són més destacables 

per diferenciar un tipus de centre que té més possibilitats a estar dins els que mostren aspectes 

sospitosos, i per tant a ser candidats de ser centres amb activitats de risc. A continuació es 

farà una explicació de les valoracions fetes dels tres centres analitzats sobre l’opinió que van 

transmetre els auditors. 

 

• Centre 1: 

 

La valoració d’aquest centre de tipus Centre d’Empresa, s’ha confirmat que sí que seria una 

opció susceptible a ser inclosa a la planificació de revisions pendents al llarg de l’any. Un 

dels principals motius ha estat la concordança amb les ponderacions dels indicadors manuals 

actuals que van controlant.  

 

• Centre 5: 

 

Amb la informació proporcionada han considerat que el centre de tipus Centre d’Empreses 

podria ser auditat, encara que no es faria de forma completa, per tant es faria una revisió 

parcial. Segons els arguments que s’han indicat, la situació que engloba aquest centre destaca 

que presenta un nombre suficient rellevant d’operacions en moratòria dels últims dos anys 

gestionades i aprovades per el propi centre. 

 

El significat d’una auditoria parcial recau en el fet que de forma rutinària, les visites als 

Centres d’Empreses són presencials i cobreixen les següents àrees: actiu, recursos, 

comptabilitat i estranger. En aquest cas, estem parlant d’una revisió completa, encara que en 

certes ocasions, si es presenten característiques especials del centre auditat o bé només es 

pretén analitzar un tipus de risc en concret, es poden efectuar una revisió que sigui:  
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▪ Parcial, que tenen una cobertura de les àrees de revisió específiques i que són 

aquelles que afecten el tipus de risc concret a revisar. 

 

▪ Monogràfica, es realitzen per donar suport a les auditories de processos en els 

quals intervenen centres de la Xarxa Territorial. 

 

També cal destacar que en els centres d’empreses no és massa freqüent que es desenvolupin 

aquest tipus de revisions, sinó que és més habitual en aspectes de Retail, on només es miren 

aspectes de comercialització d’algun centre. 

 

• Centre 6: 

 

L’últim dels centres revisats, un Centre d’Empresa de Negocis Immobiliaris, ha suposat tenir 

un creixement d’operacions formalitzades molt superior respecte la mitja de la resta dels 

centres d’empreses d’aquest mateix tipus, de forma proporcional. Tot i això, com que es 

tracta d’un centre d’empresa dels més petits existents no seria una condició que evidenciï la 

revisió, encara que en cas contrari sí que s’auditaria.  
  

 

Malgrat haver obtingut aquests resultats s’ha optat per no contrastar-los amb el rànquing 

ponderat manual vigent ja que no està basat en un mètode preestablert, sinó que es va 

modificant la ponderació dels indicadors a mesura que es troben nous casos que surten de la 

normalitat. Els documents de la mostra de valoració per part dels auditors s’adjunten a 

l’Annex 3. 

 
6.7.2. Validesa del mètode proposat  

 

Havent considerat les valoracions fetes per part dels auditors i d’haver comentat els resultats 

obtinguts conjuntament, s’ha observat que amb aquest mètode sí que és possible detectar les 

anomalies satisfactòriament, encara que el seu principal interès és seleccionar anomalies de 

comportament inadequat i sospitós. Per aquest motiu, caldria acotar més les restriccions del 

mètode per tal que el resultat final del rànquing només considerés aquests tipus de 

casuístiques. En cas contrari, al rànquing final s’observen casos que per coneixement de les 

situacions externes ja s’associen a anomalies donades: o bé perquè el centre s’ha creat 

recentment i està creixent ràpidament, diferenciant-se de la resta, o bé perquè és un tipus de 

centre d’elevades dimensions i per tant les magnituds monetàries de qualsevol tipus 

d’operació financera es veuen molt destacades i no són comparables amb la resta. 

 

Per tant, per identificar correctament el ventall de casos de principal interès sobre els 

comportaments de les empreses, a partir d’aquest punt, és necessari tenir coneixement 

d’aquelles tendències prescindibles que s’inclouen dins de la normalitat de les dades, per així 

reduir considerablement els casos i mantenir que les posicions del rànquing dels centres 

anòmals sospitosos siguin els d’interès.   
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CAPÍTOL 7 

 
 

7. TREBALL FUTUR I PROPOSTES DE MILLORA  
 

7.1. Treball futur, anàlisi de les tendències dels Centres 
d’Empresa 

 
Un aspecte en el que s’ha començat a treballar, tot i que no estava inclòs dins l’scope inicial 

que s’abarcava amb aquest projecte és l’anàlisi de les correlacions entre les diferents oficines 

per identificar comportaments i tendències en un rang temporal concret. Per plantejar aquest 

desenvolupament s’ha seguit la metodologia que s’exposa al llibre del Clean Code 32 en què 

s’ha partit de la resolució d’un problema concret i bàsic i a partir d’aquí s’ha anat augmentant 

la complexitat del codi, i amb ell, les dimensions amb les quals calia treballar. Per posar en 

context la tasca que es farà tenint en compte aquestes indicacions, es començarà treballant 

amb un sol centre d’empresa concret i amb un indicador escollit. 

 

Una vegada s’obtinguin els resultats òptims amb aquest cas base, es passarà a fer per totes 

les oficines comparades amb la primera d’elles, fins a obtenir un codi que inclogui la 

comparació de totes les oficines amb la resta. Finalment, caldrà incloure també la informació 

de tots els indicadors presents a la base de dades, fet que computacionalment serà bastant 

costós però que servirà per visualitzar millor les majors tendències més destacades entre tipus 

d’indicadors i centres d’empreses. Abans d’això però, ha calgut estudiar les diferents 

tècniques actuals que millor s’adeqüen per analitzar i comprar senyals en un interval de temps 

determinat. 

 
7.1.1. Correlació creuada (Discrete Time Fourier Transform) 

 
Com que les dades que tenim són una mostra de forma mensual, ja que cada centre 

emmagatzema dades a cada mes, caldrà fer servir un mètode que consideri les mostres de 

temps discret com ara la Transformada de Temps Discreta de Fourier (DTFT).  

 

Donada una senyal discreta en el domini temporal 𝑥𝑠[𝑛] la seva DTFT és la següent sèrie de 

Fourier on X és l’espectre de x: 

𝑋(𝑒  𝑗𝑤)  =  ∑ 𝑥[𝑛] 𝑒  −𝑗𝑤𝑛∞
𝑛=−∞    

 

Per obtenir una forma de poder comparar dues o més senyals entre elles es farà servir la 

correlació creuada com a tècnica per comparar dues sèries de temps i trobar d’aquesta manera 

la concordança que hi ha entre elles en cada instant de temps. D’altra banda també és possible 

identificar si existeixen certes periodicitats a les dades. 
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Una de les propietats de la DTFT és la del Time shifting, on partint de la senyal 𝑥𝑠[𝑛] que té 

com a DTFT 𝑋(𝑒  𝑗𝑤) , llavors per x[n-k] el resultat de la DTFT és 𝑒  −𝑗𝑤𝑘 · 𝑋(𝑒  𝑗𝑤) , on k és 

un nombre enter.33  

Per tant, es denomina la següent propietat de la següent manera: 

 

𝑥[𝑛 − 𝑘]  ⇔ 𝑒  −𝑗𝑤𝑘 · 𝑋(𝑒  𝑗𝑤) 

 

Si en comptes de considerar una única senyal en tenim dues x[n] i y[n], es pot obtenir la seva 

correlació creuada 𝑟𝑥𝑦[𝑙] amb: 

 

  𝑟𝑥𝑦[𝑙]  =  ∑ 𝑥[𝑛] 𝑦[𝑛 − 𝑙]∞
𝑛=−∞  =  𝑥[𝑛]  ∗  𝑦[−𝑙]  , per qualsevol enter 𝑙 

 

La correlació creuada és un mètode que interessa aplicar per ajudar a detectar les similituds 

entre dues senyals. Com s’ha indicat a la fórmula anterior, també es pot representar com una 

convolució. 

 

L’interval de dades que s’agafa de forma mostrejada té una durada de dotze mesos, és a dir, 

dotze punts d’informació per cada centre. Els valors màxims que es poden assolir fent la 

correlació creuada és de -1 i 1, de manera que com més proper sigui el valor d’aquest dos 

límits, serà o bé una correlació entre les senyals elevada en el mateix sentit, o bé de forma 

inversa a l’altra senyal. En el valor de 0 es considera que la correlació d’entre les dues senyals  

en aquell punt és nul·la.   

 

7.1.2.  Funció de Correlació Creuada (CCF) amb retard  

 
La primera opció que es té en compte per obtenir la correlació és la d’afegir un valor de retard 

(lag = 6) per veure si en algun punt en concret la senyal comparada coincidia de forma més 

similar amb l’altra, encara que aquest comportament es veiés reflexat amb retard mesos 

després. 

El procediment que es segueix és, en primer lloc, calcular el coeficient de correlació en la 

posició inicial de les senyals, i a continuació, aplicar aquest mateix càlcul per tots els lags 

obtinguts. Finalment, havent obtingut les senyals resultants, es poden identificar les posicions 

de lag on els coeficients de correlació són més elevats, i per tant, més semblants i on més 

coincidents són les senyals entre elles. 

 
7.1.3. Tractament de les dades 

 

De forma prèvia a fer el càlcul del coeficient en cada instant de temps s’ha aplicat una mitjana 

mòbil, que és una tècnica molt comuna sobretot en l’àmbit econòmic i financer, en dades de 

sèries temporals per suavitzar les fluctuacions produïdes a curt plaç i d’altra banda, destacar 

aquelles tendències o períodes que hi ha a llarg plaç. De forma matemàtica, es pot relacionar 

amb una convolució ja que el resultat final és el mateix que si s’apliqués en el processament 

de senyals com un filtre passa baixos. En aquest cas, l’interval que es selecciona per fer la 
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mitja conjunta és de 3 mesos, per tant, s’obtindran un total de 10 mostres per cada seqüència 

de dades. 

 

A continuació, es mostra un exemple del gràfic obtingut de l’indicador “IGC_INVERS_TOTAL” 

en el procés complet de la correlació creuada: el gràfic original, després d’haver aplicat la 

mitjana mòbil, la superposició d’aquests dos i finalment el resultat final de la correlació 

creuada. Per dur a terme aquesta correlació creuada s’ha comparat el centre 1 amb ell mateix, 

de manera que com bé s’esperava, en el lag=0 és l’instant en què les dues senyals 

coincideixen de forma exacta, obtenint un coeficient de correlació de 1. 

  

                         
                           Fig.41: Dades mensuals originals                             Fig.42: Mitjana mòbil aplicada a les dades         

                

                       Fig.43: Superposició dels dos gràfics                            Fig.44: Gràfic resultant de la correlació creuada         

 
 DESC. VALORS 

Original 0.9224 0.9220 0.9237 0.8257 0.9251 0.9245 0.9254 0.8237  0.9232  0.9239  0.9252  0.9254 
 

MAvg 0.9227 0.8905 0.8915 0.8918 0.9250 0.8912 0.8908  0.8902  0.9241  0.9248 

 

Taula 6: Valors mensuals originals i de la mitjana mòbil 
 

La modificació de les dades s’ha vist afectada entre 0.03 i -0.06, aproximadament. 

 

A continuació, es mostren alguns exemples obtinguts com a resultats de comparar diverses 

correlacions creuades entre dos centres d’empresa diferents. Les línies de color vermell i blau 

fan referència a la informació de la mitjana mòbil en cada mes, sent les línies vermelles els 

centres 9 i 5, i les blaves els centres 15 i 12, respectivament.  

 

El gràfic resultant destacat en negre és la correlació creuada entre el parell d’oficines de cada 

gràfic. S’observa com a les regions en què els dos gràfics són creixents la correlació és més 

elevada i es mostra en els pics propers a 1. Mentre que si la regió entre els gràfics té un 

comportament invers, un d’ells creix i l’altre decreix, la correlació tendeix a ser -1. Ara bé, 
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les zones en què el comportament dels valors no expressa cap correlació entre les dues 

gràfiques, el coeficient de correlació es mantindrà proper a 0. 
 

 
  

  
 

A partir d’aquí, havent fet aquesta especificació del comportament dels valors de les 

correlacions creuades, al llarg de la següent explicació es farà ús d’un sol centre d’empresa 

per representar els diferents gràfics. Concretament, serà el centre que té com a codi d’empresa 

PK_CENTRO 1. 

 

• Correlacions creuades 
  

Partint del centre de referència s’han calculat els coeficients de correlació creuada en 

cadascun dels retards, i per prendre la decisió de si el coeficient obtingut era significant o no, 

s’ha buscat un mètode per fer aquesta validació. 

 

 

• Validació de la rellevància del coeficient de correlació 
 

Un mètode necessari que cal considerar en aquest procés és el de validar si per cada cas hi 

ha certa rellevància o no en el coeficient de correlació obtingut. Per fer-ho s’ha utilitzat una 

fórmula que té en compte tant el nombre d’observacions de la mostra n, com el retard k, en 

el qual està posicionat en cada instant. Concretament, per cada retard es determina una valor 

llindar que serà el que es tindrà com a referència per decidir si la correlació entre les dues 

senyals és significativa o no ho és. 
 

𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =  
2

√(𝑛 − |𝑘|)
 

 

 

Els coeficients de validació obtinguts per cada retard són els següents: 
 

-6 -5 -4  -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 

0.7559 0.7071 0.6666 0.6324 0.6030 0.5773 0.5547 0.5773 0.6030 0.6324 0.6666 0.7071 0.7559 
 

Taula 7: Coeficients de correlació obtinguts per cada retard 

 

Fig.43: Representació centres 5 i 12,  

i la correlació 
Fig.46: Representació centres 5 i 12,  

i la correlació 

Fig.45: Representació centres 9 i 15,  

i la correlació 

• Centre x 

• Centre y 

• Correlació creuada 
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Considerant aquests valors, s’ha estructurat la següent estructura de dades que conté, en 

primer lloc, una columna amb el codi del centre, seguidament, el coeficient de correlació més 

elevat de la mostra i el conseqüent retard (índex) en el que es situa. Finalment, l’última 

columna indica si el valor màxim de correlació supera o no el llindar de validació en cada 

cas amb un booleà. 

A continuació es mostra el llistat dels 27 primers centres d’empresa amb la informació 

obtinguda, seleccionant aquells casos en què el coeficient és significant (TRUE) . A més, a 

la segona taula s’indiquen només aquells casos que són positius, i de forma destacada, el que 

conté un coeficient de correlació més proper a la gràfica del centre 1. 

 
 

   centros    max     index   relevant 
1        V1 1.0000000     7     TRUE 
2        V2 0.4969656     2    FALSE 
3        V3 0.3256957     2    FALSE 
4        V4 0.3435028     4    FALSE 
5        V5 0.3878349    11    FALSE 
6        V6 0.5669521     8    FALSE 
7        V7 0.2441271     3    FALSE 
8        V8 0.4793612     7    FALSE 
9        V9 0.2435908     2    FALSE 
10      V10 0.2427373     3    FALSE 
11      V11 0.3769981     1    FALSE 
12      V12 0.2709653     5    FALSE 
13      V13 0.6235463     9    FALSE 
14      V14 0.4293176    13    FALSE 
15      V15 0.2484963    13    FALSE 
16      V16 0.4150470     7    FALSE 
17      V17 0.3961688    11    FALSE 
18      V18 0.6250932     9    FALSE 
19      V19 0.7007319    10     TRUE 
20      V20 0.3774260    10    FALSE 
21      V21 0.4904909     7    FALSE 
22      V22 0.4398021    12    FALSE 
23      V23 0.5786814    10    FALSE 
24      V24 0.3705468     7    FALSE 
25      V25 0.9987439     7     TRUE 
26      V26 0.3125614     4    FALSE 
27      V27 0.6008148     7     TRUE 
 

> df_max_coef[df_max_coef$relevant == TRUE,] 

 

       centros     max    index  relevant 

1        V1 1.0000000     7     TRUE 

19      V19 0.7007319    10     TRUE 

25      V25 0.9987439     7     TRUE    MÀX 

27      V27 0.6008148     7     TRUE 

44      V44 0.7782786     9     TRUE 

52      V52 0.7557971     7     TRUE 

59      V59 0.5697205     7     TRUE 

60      V60 0.6936352    10     TRUE 

62      V62 0.5607029     7     TRUE 

93      V93 0.5549843     7     TRUE 

114    V114 0.5818306     7     TRUE 

115    V115 0.6003281     7     TRUE 

 

INDEX = 7 es localitza en el lag=0. 

 

Fig.48: Coeficients màxims de la mostra 

 

Fig.47: Coeficients rellevants de la mostra 

 

 

 

L’aparença del gràfics que representen el centre de referència PK_CENTRO = 1 i el centre amb 

la màxima correlació PK_CENTRO = 25 són els següents. 
 

 

                      
                      Fig.49: Representació centres 1 i 25         Fig.50: Correlació creuada centres 1 i 25 

Tal i com es pot observar, el gràfic de la Fig.49 conté la representació dels dos centres, que 

són pràcticament iguals. El gràfic de la dreta Fig.50 és el resultat de la correlació creuada en 
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cada punt, on en la posició del retard 0 el pic màxim arriba gairebé a 1, amb la màxima 

coincidència entre ells. 

Segons s’ha analitzat en tot el conjunt de centres que han donat com a significatius, el centre 

de referència és un tipus CENTRE D’EMPRESES, mentre que la correlació amb la resta de centres, 

un 70% pertanyen també a un CENTRE D’EMPRESES i el 30% restant formen part d’un altre 

tipus de centre. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fig.51: Ordenació descendent gràfics de les correlacions creuades més similars 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 59 

 

7.1.4. Variació de la implementació 

 
Comparativa amb un centre tipus de referència 

 
Després d’haver analitzat els resultats obtinguts en el cas explicat anteriorment, utilitzant 

retard, es va plantejar l’opció de només tenir en compte la correlació sense retard, per 

observar la situació actual de cadascun dels centres de les empreses al llarg de l’any, i que a 

més, es defineixi un centre d’empresa “tipus” que serà un nou centre creat amb la mitjana de 

les dades de cada mes de tots els centres. D’aquesta manera, totes les comparacions es 

pretenen fer amb aquest centre de referència que s’anomenarà amb PK_CENTRO = 0, i a partir 

d’aquest es podrà observar quins centres estan al voltant dels valors d’aquesta mitjana, i quins 

estan per la regió de sobre o de sota.  

Amb aquesta informació serà possible extreure noves conclusions de les tendències més 

similars.  

 

La primera modificació que s’ha aplicat a aquest plantejament inicial ha estat el de canviar 

l’ús de la mitjana com a operació per crear la nova corba de referència per la mediana. Això 

és deguta a que es va observar que quedava molt allunyada de la majoria de centres ja que hi 

havia certs outliers presents en el conjunt de centres estudiats. D’aquesta forma, ha estat 

possible reduir la influència d’aquests centres outliers i mantenir el centre tipus més proper 

a les zones amb més densitat. L’aparença que té el centre tipus amb PK_CENTRO = 0 és la 

següent: 

 

 

 
 

Fig.52: Representació del centre tipus de referència 

 

Partint d’aquest centre de referència s’ha dut a terme el mateix procediment que anteriorment 

de la mitjana mòbil amb els diversos centres, per aconseguir els gràfics de màximes 

correlacions, inverses i nul·les respecte aquest. A continuació, es presenten els diferents 

resultats obtinguts en cada cas. Com que només es calcula la correlació de la posició inicial, 

el resultat final serà un únic valor per cada centre. 
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• Correlació màxima amb el centre tipus  

En primer lloc, es mostren representats els nou centres que tenen les correlacions més 

elevades, s’ordenen de forma descendent a la llegenda del gràfic. La línia blava fa referència 

al centre tipus, per tant, és amb el qual se les ha de comparar. Cal indicar que l’escala real ha 

estat modificada perquè tots els centres siguin visibles en aquest espai, però el que realment 

interessa és determinar la trajectòria que segueixen.  

• 0   1.000000000 
• 139 0.996700942 
• 41  0.952737148   

• 12  0.951391938   
• 120 0.938984082 
• 105 0.936362685   
• 134 0.934386673 

• 29  0.919831841   
• 72  0.901222106   

• 26  0.894727389 

   
   

 

 

• Correlació mínima amb el centre tipus  

De la mateixa manera que s’ha presentat en el gràfic anterior, es mostren els centres amb 

una correlació més propera a -1, o inversa al comportament del centre tipus. 

Principalment s’observa que el centre tipus te una tendència a decréixer, mentre que els 

centres representats són de tipus creixent. 

• 0    1.000000000 

• 47  -0.992041335 
• 136 -0.991160788 
• 3   -0.987600798 

• 57  -0.986129077 
• 138 -0.983519960 
• 32  -0.975937500 
• 81  -0.971793971 

• 74  -0.968688872 
• 108 -0.965356185 
• 128 -0.963792336 

 

      

 

• Correlació nul·la amb el centre tipus 

Finalment, s’han identificat els centres que contenen menys nivell de correlació amb el 

centre de referència. És a dir, el comportament que presenten no té cap mena de relació i 

els valors d’aquests són propers a zero. 

 

• 100   0.271561947   
• 65    0.188195652   

• 101   0.015710966 
• 140  -0.004994744 
• 106  -0.005089415 

• 84   -0.111197130 

• 82   -0.120608013   

• 1    -0.199237789 

   

Fig.53: Gràfic de les    

correlacions màximes  

 

Fig.54: Gràfic de les    

correlacions mínimess  

 

Fig.55: Gràfic de les    

correlacions nul·les  
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Generalització del procés 

Com s’ha comentat anteriorment, el principal objectiu d’aquesta tasca era tenir un mètode de 

comparació entre diverses senyals, que faciliti la visualització del comportament dels 

principals centres respecte un de determinat, per un indicador en concret. Una vegada assolit, 

ha estat possible anar un pas més enllà per aplicar-ho no només a un sol indicador, sinó per 

tots els indicadors presents a la base de dades. Per fer-ho, s’han hagut de prendre diverses 

mesures en el codi de reestructuració de les dades que es comentaran a continuació. 

Per aplicar la mitjana mòbil, s’ha afegit el centre tipus amb la resta de centres, i per tant, hi 

ha una total de 139 centres, per cadascun dels indicadors. En el codi s’ha elaborat una llista 

de matrius, on cada posició de la llista és un indicador i dins la matriu hi ha les dades referents 

a les quantitats mensuals. 
 

 

 

 
   Taula 8: Estructura de les dades del procés generalitzat 

 

 
 

Fig.56: Exemple de l’estructura de les dades d’un dels indicadors 

 

Una vegada fetes les correlacions del centre tipus de cada indicador amb la resta de centres, 

s’ha creat una matriu total que conté, per cada indicador, les dades de totes les oficines 

comparades amb l’oficina tipus. Cada fila és un indicador que conté 139 columnes, cadascuna 

per el centre d’empresa que pertoca. 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

  

Taula 9: Distribució de les dades de les correlacions per  indicador 

LLISTA  INDICADOR MATRIU 

Indicador 1  
PK_CENTRO Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
…  Mes 

10  

1    -    -    -     - 
2 - - -  - 
3 - - -  - 
…      
139 - - -  - 

 

  
Indicador 2 … 
Indicador 3 … 

… … 

INDICADOR     CORRELACIÓ  CENTRES 

Indicador 1 corr1 corr2            corr3            … 

Indicador 2 corr1 corr2            corr3            … 

… …                                          … 
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Fig.47: Exemple de l’estructura de les dades de tots els indicadors 

Un dels problemes que va sorgir a l’hora d’obtenir la matriu completa de correlacions va ser 

que en un dels indicadors, el de la tipologia de clients, "CLI_N_EMPL" es mostrava com a NaN 

en alguns casos. Es va observar que al fer la correlació donava NaN perquè en tota la mostra 

no variava el seu valor i per tant a l’aplicar la correlació no era possible fer correctament 

l’operació. Per solucionar-ho es podia aplicar la covariança com a substitutiu perquè donés 

un valor però s’ha optat per passar els valors NaN a zero, i d’aquesta manera visualitzar-ho 

fàcilment en els gràfics, identificant que en aquell indicador la correlació no existeix perquè 

presenta un valor constant.  

 
 

Fig.58: Exemple dels valors NaN de l’indicador CLI_N_EMPL 

 

El treball realitzat de més que no estava previst fer dins dels reptes principals ha finalitzat en 

aquest estat. Encara que ha estat un nou objectiu plantejat que pot ser d’interès per tenir una 

nova eina que ens ajudi a tenir en compte conjunts de centres d’empreses que mantenen un 

flux similar al llarg dels mesos, i que per tant, el seu comportament està dins de la normalitat 

d’aquell tipus de centres. 

 

 

7.2. Propostes de millora 

 
Un dels aspectes que es podria considerar per modificar del projecte, seria el de realitzar un 

anàlisi de les agrupacions formades a l’espai del graf, de manera que es tinguin en compte 

les distribucions que segueixen aquells centres més propers entre ells. 

 

En relació al desenvolupament del codi, caldria optimitzar els algorismes i aplicar un conjunt 

de proves amb diverses mostres per continuar validant el seu funcionament. Així mateix, 

s’haurien de considerar també noves condicions prèvies, que utilitzin els propis auditors com 

a mesura d’avaluació pels centres, per acotar encara més els resultats del rànquin final 

obtingut.  

 

Finalment, seria de molt interès l’obtenció dels resultats del mètode proposat a la resta dels 

rànquings actuals en funcionament del Departament d’Auditoria, per així valorar l’eficàcia 

que tenen amb aquest, i si funcionen adequadament, aportant resultats satisfactoris.  
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CAPÍTOL 8 

 
8. CONCLUSIONS 
 
Després d’haver realitzat tot el desenvolupament del projecte, des de la recerca inicial per 

obtenir tot el coneixement necessari fins a la implementació i els resultats obtinguts dels 

algorismes per el rànquing, es poden concloure diversos aspectes. 

 

Primerament, s’ha comprovat que la presència de mètodes eficaços per obtenir una detecció 

d’anomalies de comportaments d’alt risc per les entitats és molt reduïda, així com l’aplicació 

d’aquests mitjançant tècniques d’aprenentatge automàtic no supervisat. Com s’ha destacat, 

aquesta és una tasca imprescindible per la seguretat de les entitats, i més si són de l’àmbit 

financer com els bancs. Es requreixen aquest tipus d’eines per facilitar un correcte 

funcionament i una millor detecció i prevenció de casos de risc. 

 

El fet d’implementar algorismes de tipus no supervisat comporta una complexitat més 

afegida i una incertesa amb els resultats que s’obtenen, i més quan el conjunt de dades amb 

les quals s’ha de treballa no és molt extensa. En cas contrari, si s’hagués partit d’una base de 

dades d’elevades dimensions, no s’hagués presentat l’impediment de tractar amb xarxes 

neuronals i s’haguessin escollit aquest tipus de mètodes des d’un principi. 

 

Fent referència a l’estructuració del projecte ha estat necessari decidir, tant l’arquitectura del 

projecte, com la simplificació del codi creat, que han estat basats en el model de tres capes, 

per optimitzar els possibles canvis futurs o correccions necessàries. El tractament de les dades 

en cru ha estat un altre factor a tenir en compte abans d’iniciar la implementació dels 

algorismes. 

 

Per altra banda, la metodologia seguida al llarg del projecte s’ha basat en un treball 

diversificat, duent a terme diferents tasques a desenvolupar per fer possible una comparativa 

final entre els resultats obtinguts, i una part analítica en últim lloc. 

 

Un dels punts que considero que cal destacar com a un repte assolit és la capacitat per 

analitzar detalladament els articles de referència i d’aconseguir adaptar-los de tal manera que 

aportin un nou punt de vista per les necessitats del projecte en qüestió. En relació als resultats 

finals obtinguts dels algorismes de més importància del projecte, Spectral Clustering i 

Spectral Ranking Anomaly, es pot indicar que el posicionament final del rànquing dels 

centres de més risc ha estat rellevant i satisfactori per la mostra amb la qual es va treballar, 

tenint en compte les valoracions obtingudes dels auditors. 
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Per tant, a mode general es pot concloure que, s’han aconseguit assolir els objectius principals 

plantejats de detectar anomalies amb un mètode no supervisat, i més tenint en compte un 

conjunt de dades d’un univers multidimensional, fet que complicava la seva implementació 

i visualització dels resultats. Això ha estat gràcies a la reducció de dimensionalitat del mètode 

implementat, a partir del graf de la Laplaciana, per aconseguir una nova representació de 

l’espai de les dades més adequat, per detectar tant els clústers com les anomalies.  

 

Finalment, un repte molt important a considerar ha estat també el d’aportar valor a l’empresa, 

amb les noves eines que s’han creat, per facilitar l’ús de les tasques entre els auditors. Fins 

on s’ha pogut arribar amb aquest projecte, es demostra que hi ha suficients fonaments com 

per proporcionar resultats, que poden ser potencialment millors si aquest model inicial es 

vincula amb una nova redefinició de les condicions necessàries. Per tant, si es consideressin 

altres limitacions i condicions prèvies per acotar els resultats del rànquing de centre 

d’empreses, tal i com avaluen els auditors, es podria garantir un rendiment més elevat i més 

fiable. 
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10. ANNEXOS 
 

 
Annex 1 
 
 
Definició de les taules 

 

La convenció que s’ha establert per denominar cadascuna de les taules del projecte és la 

següent: 

 

  < PROJECTE >_< ENTORN >_< MODEL >_< TAULA > 

 

 

● PROJECTE: utilitza 4 caràcters per definir el nom del projecte, per exemple ROFI 

(Rànquing oficines), REMP (Rànquing empreses). 
 

 

 

 

● ENTORN: utilitza 2 caràcters per definir el context de l’entorn, per exemple ET 

(EntornTest), EP (Entorn Producció). 
 

 

● MODEL: utilitza 2 caràcters per definir el context del model de desenvolupament, per 

exemple MT (Model Test), MP (Model Producció). 
 

 

 

● TABLE: el nom de la taula inclou qualsevol altra convenció que calgui considerar, com 

per exemple PH (Historical data). 
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Annex 2 
 

 

Nom del fitxer i Descripció 
 

 

➢ Main :  Fitxer d’execució del projecte, s’indica si es treballarà en l’entorn de test o 

producció amb la variable PROD_ENV= (TRUE/FALSE). També s’encarrega de fer la 

validació de la descripció i l’any que rep. 

 

➢ Data_controller : És el fitxer de control que organitza les execucions que s’hauran d’anar 

fent pas per pas. Sempre manté la mateixa estructura i és molt simple afegir nous 

processos. S’inicia proporcionant un execution_id, que es tracta d’un nombre hash únic i 

seguidament crida les dades referents a un PK_ANYOMES concret amb la funció 

get_raw_dataset()  i les retorna en forma de data frame. 

 

A partir d’aquest punt, donades les dades d’origen amb les quals es treballarà, s’estableix  

una estructura fixa per la implementació dels models dels algorismes a aplicar. El patró que 

es segueix és el següent: 

 

●   Generar data inicial d’execució 

●   Cridar la funció del model (amb els paràmetres inicials) 

●   Guardar resultats a metadata (amb la respectiva informació) 

●   Generar data (post-model) 

●   Guardar resultats model (raw, data final) 

●   Guardar resultats a metadata (raw, data final) 

       

 

➢ Read_data : Realitza l’obtenció del data frame sol·licitat amb el PK_ANYOMES a través 

de la funció get_raw_dataset que crida get_dataset i fa alguna modificació inicial a les 

columnes donades. Aquest data frame final serà el que es proveeix al data_controller. 

        

➢ Data_base : Està destinat a contenir el conjunt de funcions que contemplen la part de 

lògica. En primer lloc, per obtenir el dataset es necessita la funció get_dataset, es crida a la 

connexió que cal establir a get_user_connection i seguidament amb l’ore.sync es crida la 

query que aportarà tota la informació d’origen (creant un objecte de proxy ore.frame no 

ordenat a l’entorn SH per a l’arxiu de la taula especificada) i es guardarà en una variables 

després d’haver fet l’ore.pull. Arribats a aquest punt ja tenim accessibles les totes les dades 

a l’entorn de R. 

 

En aquest fixer també s’hi contenen les funcions relacionades amb la generació de metadata, 

generate_metadata i generate_raw, i les de normalització de les columnes 

normalize_columns entre les que hi ha a base de dades i les del data frame obtingut. En cas 
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que hi hagi columnes que pertanyen al data frame però no apareixen a la taula, es fa un 

addcolumn a aquesta. 

Finalment, es defineix una funció, get_params_dataset, que determina els paràmetres 

necessaris que cal utilitzar per cadascun dels algorismes. Es crea un vector d’elements 

d’indicadors per cadascun dels models (var_car, var_clu) ja que són variables, i també 

d’altres que són necessaris per la prèvia neteja de les dades (var_mean,var_log, var_scale) i 

es retornen en forma de llista com a params_list.      

 

➢ Connections : Les connexions que cal establir entre l’entorn de R i Oracle a base de dades 

es fan a través d’aquest fitxer que és l’intermediari entre les dues plataformes. Cal disposar 

de les llibreries ORE i ROracle i la informació resultant del config_parser per indicar a 

quina taula caldrà cercar. Es diferencien dos tipus de connexions possibles, 

get_user_connection i get_<schema>ikdefra1_connection, per tant depenent de la 

connexió que s’estableixi amb ore.connect es cridaran unes credencials i connexions o unes 

altres. Finalment es fa un ore.attach per afegir l’entorn de l’esquema a la ruta de cerca de 

R. 

      

➢ Config_parser : En aquest fitxer estan implementades dues funcions claus, que són 

config_parser i get_config que tenen com a objectiu principal assignar una variable global 

a tot l’esquema perquè arribi a les insercions. La primera d’elles s’encarrega de validar 

l’existència del path rebut i de modificar el text per reestructurar-lo.  
 

Seguidament, donat el booleà de PROD_ENV s’estableix l’arxiu de configuració amb el 

qual s’haurà de treballar en cada execució. Aquest arxiu ve donat per el path que contingui 

el get_parser. En el cas de ser TRUE s’assignarà l’entorn amb el qual es vol treballar, amb 

l’arxiu de configuració de producció (conf.ini) , o altrament serà escollit l’arxiu de l’entorn 

de test (conf_test.ini). 

 

● Contingut arxius configuració: 
 

Nom 

 

Descripció 

 

Project 

S’assigna una variable amb el nom concret del projecte amb el qual 

es treballarà amb aquest fitxer de configuració. 
 

 
 

 

Credentials 

Inclouen les variables de l’identificador de l’usuari i contrasenya 

que li correspongui. 
 

 

Connection 

La connexió ve donada amb un string que s’obté base de dades, en 

aquest cas del Datapool. 
 
 

H2O_config 

 

S’indica el port i estat del servidor una vegada s’inicia. 

Schema 

 

Nom de l’esquema utilitzat 

Table 

 

Nom de la taula utilitzada 

 

Taula 10: Descripció del contingut de l'arxiu de configuració 
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Diferència entre l’Schema i la Taula 

 

Un esquema de base de dades conté la informació relacionada amb l’estructuració i 

organització de les dades. És a dir, hi són presents les definicions de les taules, les columnes, 

els tipus de dades, entre d’altres. És per això que descriu de quina manera es construirà la 

base de dades amb les taules. 
 

En canvi, a la taula s’hi conté la informació de les metadades, que està organitzada per files 

i columnes. A cadascuna de les files és on s’hi contenen les dades reals que poden ser 

modificades al llarg del temps, en canvi l’estructura de l’esquema és fixa.  26 

 

➢ Queries : El contingut d’aquest fitxer és simplement el desenvolupament de les 

queries necessàries per l’obtenció de la informació a base de dades pel projecte. 
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Annex 3 
 
 
Taules de valoracions dels auditors 

 
• CENTRE 1:  
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• CENTRE 5 
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