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Data Science, conjunt de principis,
processos i tècniques que guien la
extracció de coneixement des de les
dades amb l’objectiu de millorar la
presa de decisions.

Data Mining, es la extracció de
coneixement des de les dades a través
de tecnologíes que incorporen els
principis del Data Science.

Big Data, conjunt de dades de molta volumetría per ser analitzades sota un sistema de processament tradicional. Requereix noves
tecnologies de processament.

Intel·ligència artificial, John McCarthy va
fer servir aquest nom per primer cop al
1956. I ho va definir com “la ciència i
enginy per fer màquines intel·ligents”. Es
a dir, tenir computadores amb l’habilitat
de raonar com essers humans.

Machine Learning, disciplina de la
intel·ligència artificial que, mitjançant
algoritmes, dona als ordinadors la
capacitat d’identificar patrons en
dades massives i elaborar prediccions.
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• Es vital entendre el problema a resoldre, ja que gran part de les decisions preses al llarg del projecte seran dependents 
d’aquesta etapa.

• Es necessari definir uns objectius clars, específics, mesurables i assolibles en un període determinat de temps.

• En aquesta etapa, son els experts del sector els que han de facilitar la informació.

• Les preguntes següents han de quedar respostes al finalitzar esta etapa:

Etapa 1: Definir objectiu

• Quin es el principal objectiu? Que es vol predir?
• Com podem fer-ho? 
• Es pot assolir l’objectiu amb les dades existents?
• Que es vol ensenyar al sistema?
• Quin es l’estat actual de la variable objectiu?
• Com es mesuraran els resultats?
• Com es consumirà el model?



• Es defineix la quantitat i el tipus de dates necessàries, així com l’origen de les dades.

• La qualitat de les dades té un impacte directe al funcionament del model.

• Es més important la qualitat que la quantitat. No obstant, l’ideal es plantejar un equilibri, es a dir, com més i millors dades 
tinguem per començar, millor serà el rendiment del model.

• En alguns casos, no es disposa de totes les dades necessàries per resoldre el problema, pel que s’obtenen d’entitats 
externes.

Etapa 2: Recol·lectar dades



• L’objectiu principal es visualitzar y analitzar quines son les variables que representen millor allò que volem.

• Aquí s’observen algunes de las correlacions entre las variables independents i les dependents.

• Es probable que hi hagi dades que continguin irregularitats i afectin a la qualitat de la informació. Cal detectar-les i 
corregir-les. Les més habituals son:

• Dades incompletes
• Dades sorolloses
• Dades incoherents

• Les dades necessiten un format determinat per ser processats per la màquina de la forma més senzilla possible.

• Les tasques de processament i neteja han d’estar ben realitzades abans de la posada en marxa del model.

Etapa 3: Processar Dades



• En funció de l’objectiu i de les dades, cal decidir entre un algoritme de d’aprenentatge supervisat o aprenentatge no 
supervisat.

• I el tipus de model de Machine Learning:

Etapa 4: Crear model

• Classificació binaria: prediu un resultat binari, es a dir, experiments estadístics amb només 2 resultats 
possibles. Per exemple, aquest correu electrònic es spam o no ho es?

• Model de classificació multiclasse: proporciona prediccions para varies classes, es a dir, es capaç de predir 
un de més de dos resultats. Per exemple, ¿quina categoria de productes es més interessant per a aquest 
client?

• Model de regressió: prediu un valor numèric. Per exemple, quina serà la temperatura de Barcelona demà?



• L’entrenament consisteix en que el model aprengui a assolir l’objectiu plantejat inicialment a partir de les dades.

• L’algoritme es capaç de plantejar correlacions a les dades d’entrenament que no han estat assignats als atributs d’entrada 
i es proporciona un model que emmagatzema aquestes correlacions.

• Del conjunt de dades processades, es farà servir un 70% del total per realitzar l’entrenament.

Etapa 5: Entrenar model



Etapa 6: Avaluar el model

• L’avaluació consisteix en determinar el % d’encert sobre dades que el model encara no coneix. Del conjunt de dades 
processades, es farà servir un 30% del total per realitzar la validació.

• Un 50% de precisió es insuficient per validar un model, doncs indica que la meitat de vegades fallarà.

• Existeix la possibilitat que el model funcioni bé per les dades d’entrenament i no ho faci per les dades de validació 
(problema de overfitting). Si això passa, haurem d’ajustar els paràmetres del model i entrenar-lo de nou per millorar els 
resultats.



Etapa 7: Predicció

• El modelo haurà de realitzar prediccions amb dades els més semblants al món real.

• El test es pot realitzar integrant el model amb un sistema real amb el que es pugui comunicar o bé amb la realització 
d’execucions amb dades noves.

• Es determinarà si els paràmetres de configuració son els correctes o si se n’ha d’ajustar algun.



Etapa 8: Anàlisi d’errors.

• Aquesta fase permet modelar i canviar els aspectes no rellevants pel projecte.

• Analitzar errors es important para entendre que es el que hem de fer per millorar els resultats de Machine learning. En 
particular, les opcions podran ser:

• fer servir un model més complex. 
• fer servir un model més senzill. 
• adonar-nos que necessitem més dades i / o característiques.
• Desenvolupar una millor comprensió del problema i entendre millor quina es la següent passa.



Etapa 9: Implantació

• El model s’ha d’integrar a un sistema. 

• S’anirà avaluant cada cert temps per reajustar-lo, tornar-lo a entrenar o canviar en funció de les noves dades.



CAS PRÀCTIC: NIVELL DEL CLOR I RELACIÓ AMB ALTRES INDICADORS

• Volíem analitzar si la temperatura es un factor que afecti al nivell de clor de la nostra xarxa, per tal de fer una previsió de 
la quantitat de clor a afegir.

• Per dur a terme l’anàlisi, les dades que hem fet servir han estat:
• les dades del telecontrol dels darrers 30 dies, en un interval de 60 minuts.
• la temperatura a Castellbisbal pel mateix període, en les mateixes hores.

• Aquestes dades les hem unificat a un fitxer i hem fet l’anàlisi amb les eines de Machine Learning d’Azure. 



• Durant el procés, vam cometre errors en la recol·lecció de dades que no ens permetien arribar a la fase de creació del 
model:
• La qualitat de les dades no era bona. Fèiem servir massa indicadors del telecontrol, que no aportaven valor i no 

estaven influint en la dada objectiu.
• La quantitat de les dades era excessiva i cada iteració per començar el procés requeria massa temps de preparació.

• Un cop resolts, vam dividir els tests en 2 tipus:
• Predictiu: preparació per predir la variable objectiu (nivell de clor) en funció de les dades que simulem.
• Regressiu: ens mostra la relació entre les diferents variables i la variable objectiu (nivell de clor)



Resultats model predictiu:

• El model predictiu no va retornar valors fiables en la predicció del nivell de clor. Les característiques que ens presentava 
per fer una predicció no podien tenir una relació directa amb el nivell de clor. 



Resultats model regressiu:

• El model regressiu ens va mostrar que la temperatura no era un factor determinant per al nivell de clor. Eren més 
importants variables com l’energia que es consumia al dipòsit, la data i hora en que es prenia el valor, o el nivell del 
dipòsit.



CAP A ON ENS ADRECEM?

Millores en la planificació i supervisió dels processos



Millores en la gestió de clients i recursos humans



Eines de suport a la Direcció, per a una millor presa de decisions



Moltes gràcies per la vostra atenció


