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RESUM  

Un dels pilars de qualsevol empresa és l’optimització dels seus recursos, i si a més es tracta d’una 

empresa emergent amb un pressupost escàs, encara cal tenir-ne més cura. Nerety és una 

d’aquestes empreses, dedicada , en aquest cas, a la venda de roba de diverses marques emergents 

espanyoles. Degut a la seva joventut com a empresa, hi ha diversos aspectes que cal potenciar i 

optimitzar si vol ser competitiu en el mercat. 

Un dels objectius principals és el d’automatitzar certs processos del control de l’estoc. Degut a que 

Nerety no distribueix productes propis, no disposa d’informació sobre l’estoc, de tal forma que cal 

crear un programa informàtic capaç de monitoritzar aquest procés. Amb l’ajuda d’eines de raspat 

de pàgines web, s’ha creat un programa que proporciona les diverses actualitzacions sobre cada 

marca referents als canvis i novetats dels seus productes. Aquesta automatització, però, es pot 

considerar parcial ja que les actualitzacions cal anotar-les manualment a la pàgina web de Nerety. 

L’altre gran objectiu és el de crear un programa de predicció de vendes. Aquest tipus de previsions 

són vitals per a qualsevol empresa per tal de tenir major control sobre el seu futur i millorar així el 

seu rendiment. En aquest treball es mostra pas a pas el programa utilitzat per fer la predicció, així 

com els resultats obtinguts. A més d’una predicció global de vendes, s’ha dut a terme també una 

sèrie de prediccions més específiques distingint les vendes per marca o per tipus de producte per 

tal de donar un valor afegit al programa. 

Tenint en compte tot això, cal destacar la importància que té el control permanent de tots els 

programes creats en aquest treball. Tant el programa sobre el control de l’estoc com el destinat a 

la predicció de vendes, requereixen d’una continua supervisió i, en cas de ser necessària, una 

modificació per tal de garantir els resultats més òptims i adients. Seria interessant també 

aconseguir que l’automatització fos finalment total, és a dir, que les actualitzacions de l’estoc es 

realitzessin automàticament al portal de Nerety. 
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1. Introducció 
 

Nerety és una empresa que neix a inicis de 2020, enmig d’una pandèmia mundial i amb tota la 

població confinada, amb la finalitat de crear un portal web que reculli les millors marques 

emergents espanyoles del sector de la moda. És una empresa que respira un aire jove, ja que ha 

estat fundada per dos estudiants amb una gran ambició i motivació per fer real la seva idea. Com 

tota empresa jove, els recursos econòmics són limitats i la seva optimització és una peça fonamental 

de cara a l’èxit de l’empresa. Això comporta que molts dels processos logístics i informàtics es duen 

a terme de forma manual, però tot i que durant els primers compassos de l’empresa aquest treball 

es podia assumir, a mesura la quantitat de feina va creixent, sorgeix la necessitat d’automatitzar 

certs processos i de recol·lectar i analitzar les dades de les que l’empresa disposa. 

Actualment, ja hi ha empreses que es dediquen a automatitzar processos de venda online de 

diversos sectors, però la inversió econòmica de recórrer a aquests serveis és massa elevada per a 

Nerety. 

Així doncs, en aquest treball es vol, amb l’ús d’eines informàtiques, intentar automatitzar certs 

processos del funcionament de l’empresa amb la finalitat de millorar i fer créixer l’empresa. El 

treball té dues parts força diferenciades: per una banda, automatitzar processos relacionats amb el 

control de l’estoc i, per l’altra, fer ús de models estadístics per tal de realitzar prediccions de vendes.  

Nerety ven productes de diverses marques, i actualment la seva única forma d’accedir a l’estoc 

d’aquests productes és visualitzant-los a través de la web de cada marca. Mirar l’estoc de cada 

marca al seu portal és una feina que, tenint en compte que actualment Nerety treballa amb més de 

25 marques, és del tot irrealitzable, de manera que si es vol tenir informació sobre l’estoc cal crear 

un programa que s’ocupi d’aquesta tasca. Així doncs, l’objectiu és tenir controlats diversos aspectes 

de l’inventari del que es disposa, com pot ser el control de l’estoc (disponibilitat de cada talla, color, 

etc.), el control dels preus i l’aparició de nous productes, així com els productes que deixen d’estar 

a la venda. Per tal d’accedir a tota aquesta informació sobre cada marca, es pretén fer ús d’eines 

de raspat de pàgines web per navegar a través dels diferents portals i extreure la informació 

necessària. 

Per tal de tenir major control sobre el funcionament, el rendiment i l’evolució de l’empresa, és 

fonamental realitzar una predicció, ja sigui a major o menor termini, sobre les vendes. Es volen dur 

a terme a més una sèrie de prediccions més especialitzades, a part de la predicció global de vendes, 

que puguin aportar informació que realment faci destacar i sobresortir a Nerety en el sector de la 

moda. Algunes d’aquestes prediccions que es volen dur a terme són les específiques per tipus de 

producte o per marca, amb les quals es podran orientar les accions de màrqueting de forma més 

acurada.  
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En el treball que segueix, es començarà amb una descripció sobre Nerety; el seu naixement, 

funcionament i relació amb les diverses marques. Posteriorment, es plantejaran ja cadascun dels 

objectius esmentats, intentant primer resoldre el problema del control de l’estoc i, posteriorment, 

realitzant la predicció de les vendes. 

 

2. Nerety, l’empresa 
 

Nerety és una empresa que ha nascut amb la intenció de potenciar els petits negocis, fent-los 

arribar a més gent i aconseguir així poder connectar el consumidor amb el creador. Es defineix a sí 

mateix com a una plataforma online de venda i distribució d’articles de moda de les millors marques 

emergents nacionals. Un dels aspectes a considerar d’aquesta empresa és la seva joventut, tant de 

l’empresa en sí, ja que està operativa des de maig de 2020, com dels seus fundadors, ja que ha estat 

creada per dos joves estudiants. Això implica que no és una empresa amb uns grans recursos i, per 

tant, l’optimització d’aquests és una peça clau en el futur creixement de l’empresa.  

L’objectiu de Nerety és, gràcies a les diferents marques amb les que col·labora, crear una 

plataforma amb diferents estils, però al mateix temps molt personal i única. Al tractar-se de 

marques en creixement, s’aconsegueixen productes únics i bastant limitats amb una relació 

qualitat-preu molt competitius. 

 

 

Des de Nerety es considera que la compra de productes locals i de petites empreses és molt 

important. Fomentar el consum d’aquest tipus de productes significa recolzar la creativitat, la 

innovació i la emprenedoria. A més, apostar per productes locals significa apostar per la 

sostenibilitat. No només es valora el fet que les diferents marques siguin respectuoses amb el medi 

ambient i treballin amb productes sostenibles, sinó que el simple fet de ser productes fabricats al 
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país també comporta menys transport i per tant una reducció de la contaminació. A això cal sumar-

hi que comprar productes locals estimula el creixement de l’economia local. Comprar productes del 

país comporta un 70% més d’activitat econòmica comparat amb comprar a grans empreses i es 

genera fins a 3.5 vegades més riquesa nacional si els diners es gasten en empreses locals envers les 

grans cadenes (1). 

Finalment, i com s’ha mencionat prèviament, es valora molt la implicació que tinguin les marques 

amb el medi ambient. A la pàgina web de Nerety hi ha un apartat dedicat exclusivament a aquelles 

marques que són conscients del problema del canvi climàtic i que fan alguna cosa diferencial per 

tal de contribuir a millorar el planeta. El que aporta cada una en concret està descrit a la web, però 

en general destaca la producció nacional i la fabricació de productes 100% ecològics. 

 

2.1  Plataforma web de Nerety 
Per tal de poder dur a terme l’objectiu de vendre roba online, s’ha hagut de fer ús d’una plataforma 

que faciliti aquest procés. Des de Nerety s’ha triat la plataforma de comerç electrònic Shopify (2), 

força coneguda mundialment, la qual es dedica exactament a proporcionar una plataforma de 

comerç online.  

Un cop negociats els termes amb cadascuna de les marques, a Shopify s’ha hagut de posar cada 

producte que es vol vendre, agafant tant les imatges, les talles, la informació i el preu del producte 

de forma manual. A l’inici, això no es va considerar com un problema greu, però a mesura que han 

anat augmentant el número de marques amb les que treballa Nerety, aquest procés s’ha anat fent 

més feixuc. El primer gran problema de Nerety ha arribat a l’hora de tenir actualitzat l’estoc. 

Evidentment, a mesura que les marques venen la roba a la seva pàgina web respectiva, els 

productes es van esgotant. Això pot ser conflictiu en el cas que algun client compri cert producte a 

la pàgina web de Nerety, però aquest no estigui disponible a la pàgina de la marca. Ja des dels inicis 

del projecte, Nerety s’ha trobat amb aquesta situació, de tal forma que es presenta una clara 

necessitat de fer alguna cosa el respecte. Com que anar mirant manualment cada talla de cada 

producte de cada marca és una situació que és pràcticament impensable, sorgeix la clara necessitat 

de crear un programa informàtic que pugui realitzar aquesta feina de forma automàtica, facilitant 

així aquest procés i evitar conflictes amb els compradors, ja que la en el cas mencionat s’ha de 

retornar els diners al comprador. 

Un cas pràcticament idèntic és el dels preus dels productes. De la mateixa forma que un producte 

o certa talla es pot esgotar, també poder haver-hi canvis de preu, tant sigui a la baixa com a l’alça. 

Els motius d’aquests canvis poder ser unes rebaixes, ofertes o una simple reestructuració dels preus 

de la marca, però sigui com sigui està clar que ha d’estar controlat. A més, Nerety està compromès 

amb les diverses marques a vendre tots els productes al mateix preu al que es venen a la tenda 

online respectiva. Es podria donar també la situació que un producte augmentés de preu i que 

aquest augment, de ser més gran que la comissió que s’emporta Nerety per cada venda, resultés 

en una pèrdua de diners. Així doncs, queda palesa la necessitat d’automatitzar tant el control de 

les talles disponibles com els preus dels productes en venda. 
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2.2  Nerety, les marques i la seva relació 
Totes les marques amb les que treballa Nerety es dediquen a la venda, en major part, de roba, així 

com d'alguns accessoris com poden ser perfums, ulleres o joies. Nerety prescindeix per això 

d'aquest tipus d’accessoris i es centra en la venda de roba, de tal forma que per certes marques fa 

una selecció dels productes que incorporarà a la seva web  per a la venda. 

Tant Nerety com les diverses marques amb les quals treballa utilitzen plataformes que els ajuden a 

crear la seva pàgina web per poder vendre així els seus productes. Aquestes són les anomenades 

plataformes d' e-commerc i les més destacades i utilitzades per les marques amb les que treballa 

Nerety són Shopify i WooCommerce. De fet, com ja s’ha explicat, Shopify també ha estat la 

plataforma triada per part de Nerety per crear el seu portal online. 

Com que des de Nerety ens interessa tenir un control de l'estoc de tots els productes, és important 

saber com duen a terme aquest control totes les marques, les quals s'ajuden evidentment de les 

respectives plataformes d’e-commerce. En general, quan una marca posa a la venda un producte, 

coneix el seu estoc ja que evidentment ells són els encarregats de determinar quantes unitats es 

fan de cada producte. Coneixent l'inventari del que disposen, ho indiquen a la seva plataforma, la 

qual s'encarrega d'anar actualitzant l'estoc cada vegada que un usuari fa una compra. Evidentment, 

en cas de reposició d'inventari, aquest s'ha de modificar manualment a la plataforma. Aquest és el 

funcionament del 90% de les marques, però n'hi ha algunes que actuen en funció de la demanda, 

és a dir, quan reben una comanda fabriquen el producte, de tal forma que es pot considerar que 

aquestes botigues tenen un estoc ``infinit" o il·limitat. 

Com s’ha mencionat a l’apartat anterior, des de Nerety simplement es disposa del permís de les 

marques per publicitar i vendre la seva roba. Això implica que no es té més informació de la que 

pot disposar qualsevol usuari que entri a la pàgina web de la marca desitjada, de tal forma que la 

informació de l’inventari de cada marca és desconeguda. El que comporta tot això és que totes les 

dades que es mostren a Nerety s'han de buscar de forma manual, ja sigui els productes que hi ha, 

els seus preus, talles i fins i tot les imatges. D'aquí sorgeix la necessitat de crear un programa que 

ajudi i faciliti la recol·lecció de dades, com por ser el control de l'estoc o el preu dels productes, per 

tal de millorar el funcionament del portal.  

Una de les coses de les que sí que disposa Nerety és d'un codi de descompte associat a cada marca. 

Quan es rep una comanda a Nerety, es va al portal de la marca i es fa la mateixa comanda, aplicant 

això sí un codi de descompte personalitzat. Aquest codi actua doncs com a una comissió, sent 

aquest el benefici que obté Nerety per cada venda. 
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3. Obtenció de dades 
 

Al no tenir un mètode d’obtenció de tota la informació necessària a través de les marques, cal fer 

ús d’eines informàtiques. Aquest procés d’obtenció de dades de les pàgines web és conegut com 

“web scraping” o raspat de pàgines web. El que permet aquesta tècnica és, d’una forma automàtica, 

extreure dades de portals web i emmagatzemar-les, podent així després analitzar i treballar amb 

elles. 

Per realitzar el raspat pàgines web s’ha fet ús de dues llibreries: 

• Beautiful Soup: aquesta llibreria serveix per raspar les pàgines web amb la funcionalitat de 

poder-hi extreure les dades desitjades. Així doncs, permet analitzar els documents html 

d’una forma força intuïtiva i efectiva, creant un arbre d’informació amb totes les dades de 

la pàgina web. Un cop definida aquesta llibreria, cal mencionar els mètodes més utilitzats 

al llarg del treball, els quals són dos, tot i que un d’ells es pot considerar una extensió de 

l’altre. El primer mètode és soup.find(), el qual permet trobar la primera etiqueta que se li 

demani dins del parèntesi. El “soup” davant del mètode és l’arbre d’elements que volem 

analitzar. Per altra banda, s’ha fet ús també del mètode soup.find_all(), el qual funciona de 

forma similar al primer mètode esmentat, però en aquest cas retorna una llista amb totes 

les etiquetes que coincideixen amb la desitjada. Una variant al primer mètode consisteix en 

fer soup.etiqueta.etiqueta2, amb el qual es poden posar vàries subetiquetes i també et 

torna el primer cas que trobi dins la sopa d’elements. Ambdós són força similars, però s’ha 

utilitzat molt més el primer mètode degut a que permet fer recerques més avançades, ja 

que no només et permet buscar etiquetes dins del text html, sinó que permet buscar 

atributs dins de les etiquetes, cosa que ha estat molt necessària. 

 

• Requests: aquesta llibreria és un complement indispensable de Beautiful Soup ja que els 

que ens permet és enviar, evidentment, “requests”, és a dir, sol·licituds a les pàgines web. 

Aquesta llibreria té, principalment, dos mètodes. Per una banda hi ha el mètode 

requests.get(url), el qual retorna un objecte de la forma requests.Response() amb la 

informació de la pàgina web que se li ha facilitat. Per l’altra banda hi ha el mètode 

requests.post(url, data), el qual retorna un objecte del mateix tipus, però la diferència és 

que aquest segon mètode et permet enviar certa informació al servidor. Un exemple que 

pot ajudar a entendre millor la funcionalitat d’aquest segon mètode és en l’aplicació d’una 

pàgina web que requereix un inici de sessió. Si com a dades se li facilita l’usuari i la 

contrasenya, la resposta obtinguda serà la pàgina posterior a l’inici de sessió. 
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3.1 Beautiful Soup per l’extracció de dades 
Un cop mencionades les dues llibreries i els seus mètodes, s’explicarà la forma general d’obtenció 

de dades que s’ha realitzat en aquest treball. 

El primer pas de tots consisteix en obtenir l’url del portal que es vol analitzar. Una vegada ja està a 

la nostre disposició, es fa ús del mètode request.get(url), el qual serà l’únic dels dos mètodes 

mencionats que s’utilitzarà. Amb aquest s’obté una resposta (la informació de la pàgina web) que 

podem emmagatzemar en una variable, la qual anomenarem “r” en aquesta explicació. 

Un cop obtinguda aquesta resposta, ja es pot procedir a fer el raspat de la pàgina web. Aquesta 

resposta “r” es passa primerament a format text, de la forma data=r.text, per poder analitzar-la. 

Finalment es fa ús de la llibreria Beautiful Soup de la forma soup = BeautifulSoup(data, ‘html5lib), 

on data és la informació que s’ha extret de la pàgina web i ‘html5lib’ és simplement l’analitzador 

d’html triat en aquest cas, però n’hi ha d’altres opcions. El resultat final, guardat a la variable 

anomenada “soup”, consisteix en un arbre d’elements del qual finalment podrem consultar i 

analitzar la informació que desitgem. Aquest procés s’ha de fer cada vegada que es vol analitzar 

una pàgina web nova, és a dir, cada vegada que l’url sigui diferent. Això implica que, per extreure 

totes les dades d’una marca, aquest procediment s’ha de realitzar com a mínim tantes vegades com 

productes n’hi hagi. De fet, s’ha de dur a terme força vegades més degut a que cal navegar per la 

web de la marca fins a trobar els productes que són d’interès. 

 

3.1.1 Arxius HTML: Etiquetes i atribut 
En la definició de la llibreria Beautiful Soup i la posterior explicació dels seus mètodes, s’ha 

comentat que és pot obtenir la informació que es desitgi a través de cercar etiquetes o atributs, 

però ara s’aprofundirà en l’explicació d’aquests dos termes. 

Les etiquetes són una peça molt característica dels arxius HTML. Aquestes consisteixen en un nom 

rodejat pels símbols “<” i “>”, com per exemple <title>. Aquestes etiquetes serveixen per donar 

informació sobre l’arxiu HTML, i sempre es col·loca una a l’inici i una al final de la informació que 

aporten. Així doncs, en el cas del títol d’una pàgina web estaria representat de la forma <title> 

...nom del títol... </title>. Els arxius HTML estan doncs compostos per etiquetes que defineixen i 

donen informació sobre l’arxiu. Alguns exemples d’etiquetes amb els que s’ha treballat més són: 

- <a> : defineix un hyperlink. S’ha utilitzat per trobar, a la pàgina principal de cada marca, els 

links de cada tipus de producte i, després, trobar tots els productes. 

- <title> : defineix el títol del document. En alguna ocasió s’ha utilitzat per extreure el nom 

del producte.  

- <div> o <span> : defineixen una secció en un document. Sobretot s’ha utilitzat per trobar 

informació respecte la disponibilitat de les talles. 

- <meta> : defineix “metadata” sobre el document. La “metadata” no és més que dades 

sobre una dada, és a dir, són dades que serveixen per descriure un objecte. En la majoria 
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de les marques, aquest tipus d’etiquetes contenien la informació respecte del nom del 

producte i del seu preu. 

En la Figura 1 es mostra un exemple d’un tros d’HTML per tal de poder entendre millor el seu 

funcionament i la seva distribució a l’arxiu. 

 

FIGURA 1. SEGMENT DE CODI 

Com s’ha comentat, per cada etiqueta que s’inicialitza n’hi ha una que finalitza el procés. Cal 

mencionar que no totes les etiquetes tenen una inicial i una final, ja que per exemple les imatges 

només contenen l’etiqueta inicial, però en la gran majoria de les situacions aquest és el seu 

funcionament. 

Per altra banda hi ha els atributs. Aquests són elements que estan continguts dins de les etiquetes 

i que proporcionen informació addicional sobre aquestes. Com es pot comprovar en la imatge 

superior, en un segment molt petit de codi ja ens podem trobar una gran quantitat d’etiquetes 

<div>. El que les diferencia entre elles són els atributs que contenen, de tal forma que facilita la 

seva cerca. 

Així doncs, amb la correcta combinació d’etiquetes i atributs es pot trobar la informació que es 

desitgi d’un document HTML. 

  

3.2  Extracció de dades per a Nerety 
Amb tota aquest informació, el següent pas és analitzar com són les pàgines web de les marques 

amb les que treballa Nerety. Evidentment, al tractar-se de marques relacionades amb el món de la 

moda i de vendre productes similars, la majoria de webs són força semblants. A més, s’ha vist que 

la majoria de marques treballa amb Shopify o WooCommerce com a plataforma de comerç 

electrònic, de tal forma que la codificació el la majoria de marques és similar. Així, tot i que per cada 

marca s’ha hagut de fer un codi específic, s’han trobat vàries similituds en quant a la forma de 

trobar les dades d’interès. Es pot dir, però, que la informació necessària es trobava 

emmagatzemada en els arxius de dues formes diferents:  

• Etiquetes: aquest ha estat el mètode amb el que ha estat més fàcil treballar i navegar a 

través de les diverses webs. Amb l'ajuda de les llibreries que s'han mencionat prèviament, 

s'ha pogut navegar de forma bastant intuïtiva a través del codi per extreure així la 
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informació que realment és d’interès. Sobretot s'ha fet ús dels mètodes soup.find() i 

soup.find\_all() de la llibreria Beautiful Soup, els quals han permès trobar els diferents 

productes, així com la disponibilitat de les seves talles. Un percentatge força elevat dels 

portals utilitzaven aquest mètode per emmagatzemar la informació i un cop entès el seu 

funcionament, la feina de programació ha estat bastant mecànica. 

• String : Com s'ha comentat, totes les marques utilitzen les etiquetes en el seu codi, però se 

n’ha trobat vàries que contenen la informació referent a l'estoc en un string. En aquest cas, 

en comptes de fer ús de la biblioteca Beautiful Soup, s'han buscat substrigs dins d'un string 

principal per poder obtenir la informació referent a l'inventari. En realitat, aquest string 

consisteix en el que s’anomena “Quotable HTML”, és a dir, també és un element HTML, 

però està en un estat en que no es pot treballar de la mateixa forma que s’ha fet fins ara. 

L’estat dels HTML amb els que s’ha treballat al llarg del projecte és el que s’anomena “Raw 

HTML” o “HTML cru”. Aquest segon és el que permet treballar mitjançant les etiquetes i 

atributs, i per tal de poder fer el mateix amb el “Quotable HTML” cal fer una conversió que 

complica força el procés, de tal forma que s’ha considerat més eficient simplement tractar-

lo com un string i buscar-hi la informació desitjada en cada cas (Figura 2). Aquest mètode 

ha estat relativament més complex i a més s'ha necessitat fer un codi una mica més llarg. 

De la mateixa forma que en el cas anterior, un cop entès com funcionava aquest mètode, 

la feina amb les diverses marques ha estat bastant similar i, per tant, bastant mecànica, tot 

i que en totes les marques s'ha trobat alguna petita diferència. En la imatge inferior es 

mostra un exemple de com són aquest tipus d’strings. En la primera línia es pot trobar la 

informació referent a la disponibilitat de la talla XS de cert producte, en aquest cas de la 

marca Bushbuck, mentre que la informació sobre la següent talla es troba ja a la línia 12. 

 

 

FIGURA 2. STRING AMB INFORMACIÓ SOBRE LA DISPONIBILITAT 

4. Processos a automatitzar 
 

L’objectiu final d’aquest treball és el de facilitar la feina a l’empresa Nerety. Per tal d’aconseguir 

això, cal determinar quins són els processos que es poder millorar i automatitzar i veure fins a quin 

punt és possible. En aquest apartat, es comentaran tots els problemes amb els que es troba Nerety 

i s’explicarà que s’ha fet per tal de solucionar-los. 
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4.1  Control de l’estoc 
Tal i com s’ha mencionat anteriorment, un dels problemes amb els que es troba Nerety és la 

impossibilitat de controlar l’estoc de les diverses marques amb les que col·labora. En aquest 

apartat, s’explica el procediment de creació del programa destinat a automatitzar aquest control. 

El primer pas per aconseguir aquest control desitjat consisteix en mirar talla a talla i producte a 

producte per tal de veure si hi ha discrepàncies entre el que es mostra a la web de Nerety i les 

diferents webs de les marques.  Inicialment, es va optar per crear un arxiu de text on s’anaven 

introduint els productes que estaven esgotats als portals de les diferents marques. D’aquesta 

forma, cada vegada que s’executava el programa, aquest detectava tots els productes i, en cas 

d’estar esgotats però no estar apuntats a l’arxiu, els anotava, i en el cas d’estar disponibles però 

estar anotats a l’arxiu com a esgotats, els eliminava d’aquest. Cada una d’aquestes variacions eren 

mostrades pel programa de control de l’estoc, és a dir, eren retornades al final de l’execució 

d’aquest, i s’aplicaven de forma manual a Nerety. 

Amb aquest programa inicial es va detectar un inconvenient força important, i aquest era que en 

cas de no realitzar correctament el canvi al portal de Nerety, el programa no t’informava, ja que 

simplement estava comparant un arxiu amb tots els productes esgotats amb els productes de les 

diverses maques, és a dir, el programa ja t’havia avisat de certa novetat, però aquest avís només es 

duia a terme una vegada. Per aquest motiu, es va optar per, en comptes d’utilitzar aquest arxiu com 

a punt de comparació, comparar els productes de cada marca amb els de la pàgina web de Nerety 

(veure Annex A). D’aquesta forma, cada vegada que s’executa el programa de control de l’estoc, es 

compara cada producte de Nerety amb el producte a la pàgina original de la marca, de tal forma 

que en cas d’errada alhora d’anotar una novetat a Nerety, la següent execució del programa t’avisa 

d’aquest error. L’únic inconvenient d’aquesta segona i definitiva variant és que és força més llarg 

analitzar tots els productes d’un portal com el de Nerety que simplement llegir un arxiu, de tal 

forma que l’execució del programa de control de l’estoc és bastant més llarga, tot i que més fiable. 

 

4.2  Control dels preus i nous productes 
De forma força anàloga amb el programa de control d’estoc s’ha procedit a implementar un que 

s’encarrega del control dels preus dels productes, així com de l’aparició de productes nous. Com 

s’ha mencionat anteriorment, Nerety està compromès amb les diverses marques a vendre els seus 

productes al mateix preu al que es troben al portal de cada marca, de tal forma que un control 

automatitzat d’aquests preus és del tot necessari.  

Aquest programa s’ha anat fent de la mà amb el programa del control de l’estoc, ja que s’ha anat 

treballant marca a marca. Per cada una de les marques, primer s’ha hagut de fer un raspat de la 

pàgina web per tal de trobar tots els productes d’interès per Nerety i, un cop obtinguts, s’ha buscat 

per a cada producte la informació desitjada. Per tant, en el cas del control de l’estoc s’ha buscat la 

disponibilitat de cada talla i en el cas del control dels preus s’ha buscat, evidentment, el preu. Així 

doncs, per a cada marca la part principal del codi és idèntic en ambdós programes, però canvia el 

tram final. De fet, originalment, es va optar per fer només un programa, ja que com s’ha dit 



Pàg. 14  Memòria 

 

comparteixen gran part del codi, però finalment s’ha decidit fer-ne dos degut a la complexitat del 

codi i de cara a millorar-ne la seva comprensió. En apartats posteriors es comentarà de manera més 

detallada el perquè d’aquesta decisió. 

 

4.3  Anàlisi de la viabilitat de l’automatització de les comandes 
Una altra gran necessitat amb la què es troba Nerety és la d’automatitzar les comandes. 

Actualment, cada vegada que arriba una comanda, s’ha d’anar a fer la mateixa comanda a la pàgina 

o pàgines web de les marques dels productes comprats per l’usuari. Això és així degut a que Nerety 

treballa sota demanda, sobretot degut al petit volum de vendes, tant al seu particular com al de les 

diverses botigues amb les que treballa. 

El gran problema que s’ha trobat és que, a diferència dels dos programes anteriors, el programa 

que s’havia de fer en aquest cas havia de ser capaç de realitzar un inici de sessió o “login” al portal 

de Shopify de Nerety per tal de veure les comandes. A diferència d’altres portals, Shopify requereix 

d’un triple inici de sessió, el primer del qual demana l’URL de la tenda, el segon demana el correu 

electrònic i el tercer i últim la contrasenya. Aquest tipus de “logins” són molt complicats i 

requereixen d’un nivell de programació molt elevat i especialitzat. 

A més d’aquest inconvenient, en el cas d’haver pogut accedir a Shopify a través del programa, el 

posterior procés de realitzar les comandes també hagués estat d’un nivell de programació molt 

elevat. S’hauria hagut d’extreure la informació de cada comanda (Nom del comprador, productes 

comprats, localitat,...) i realitzar la mateixa comanda a la pàgina web original dels productes. Cal 

destacar que un programa que automatitzi les comandes cal que automatitzi doncs el procés de 

pagament, i aquest és un tema molt delicat, ja que en cas d’error pot sorgir una problemàtica amb 

les marques o els compradors. Aquesta automatització requeriria doncs d’una perfecció absoluta. 

Des de Nerety, amb la finalitat de reunir més informació sobre com realitzar aquest procés 

d’automatització, és va dur a terme un conjunt de reunions amb una empresa per tal de veure el 

cost real de dur a terme l’automatització. Aquesta empresa ens va comentar la complexitat de la 

feina, sobretot degut a que cal crear un codi específic per cada marca, i van mencionar que una 

alternativa més senzilla i, per tant, més econòmica, consistiria en reunir les vendes de cada marca 

en un arxiu tipus excel i enviar-li a cada una un correu electrònic perquè elles se n’ocupin dels 

procés de compra. Aquesta opció, però, ofereix certs inconvenients. El primer de tots és que s’està 

delegant la major part de la feina a les marques, i algunes ja han fet saber a Nerety que no estan 

disposades a treballar d’aquesta forma. A més, en cas d’acceptar treballar d’aquesta forma, les 

marques prefereixen rebre un arxiu setmanalment amb diverses comandes en comptes de rebre 

un cada dia amb un menor número de comandes, sobretot degut al escàs volum de vendes. La 

opció d’enviar un correu setmanalment, però, no és una opció que es contempli per part de Nerety, 

ja que implicaria retardar l’enviament d’un gran número de comandes, la puntualitat dels quals és 

actualment una prioritat important. 
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Així doncs, degut a la complexitat d’aquest procés i al relativament escàs volum de vendes, s’ha 

optat per deixar de banda aquesta automatització per tal de centrar-nos en altres millores que 

puguin resultar més eficients en aquesta etapa de l’empresa. 

 

4.4  Execucions continuades: PythonAnywhere 
Els programes que s’han creat fins al moment només funcionen quan s’executen de forma manual, 

per tant, no es pot dir que s’hagi aconseguit una automatització. Per aconseguir que aquest procés 

es pugui considerar automatitzat cal una eina que permeti executar els programes de forma 

constant, i és aquí quan pren importància l’ús de la plataforma PythonAnywhere. 

PythonAnywhere és un entorn 

online de desenvolupament i de 

servei d’allotjament web basat en el 

llenguatge de Python. Té preinstal·lats els mòduls més populars de Python i a més suporta un gran 

nombre de versions d’aquest llenguatge (3). 

El que permet fer aquest entorn i que resulta de gran ajuda en el cas d’aquest treball és executar i 

codificar Python en el núvol. Així doncs, un cop es tenen en marxa els programes que es volen 

executar de forma constant, que en aquest cas són el programa del control de l’estoc i el del control 

dels preus, PythonAnywhere ofereix la possibilitat d’executar aquests programes en el núvol de 

forma continuada, anotant els resultats de cada execució. 

Aquestes anotacions, però, no ens són d’interès ja que es disposa de varis arxius on també s’anoten 

aquestes novetats i amb els quals s’acaba treballant realment. Aquests arxius, els quals són tres, 

s’anomenen novetats.txt, novetatspreus.txt i nousproductes.txt. Els dos primers funcionen de la 

mateixa forma, la qual és la següent: el primer anota les novetats en quant a talles esgotades i 

disponibles i el segon anota les novetats en quant a preus i a nous productes. Així, de forma manual 

s’entra a aquests arxius i es modifiquen les novetats al portal de Nerety des de Shopify. Una vegada 

s’ha fet el canvi, es borra la novetat de l’arxiu corresponent.  

El tercer arxiu té un funcionament diferent als altres. En aquest cas, el que conté són tots els 

productes de les diferents marques que no es venen al portal de Nerety. Aquest últim arxiu ha estat 

creat amb la finalitat de, a més de tenir controlats tots els productes que no s’estan venent a Nerety, 

poder identificar els productes nous de les marques. Tal i com està configurat el programa de 

control de preus, cada vegada que s’analitza un producte es mira primer si aquest està a la pàgina 

web de Nerety i, en cas de no estar-hi, si està en l’arxiu de nousproductes.txt. Aleshores, el 

programa només t’avisa d’una novetat en quant a producte si aquest no està a Nerety i, a més, no 

està en aquest tercer arxiu. En cas de nou producte, si no es vol vendre es deixa a l’arxiu, però en 

el cas d’estar interessats s’afegeix a Shopify i s’elimina de l’arxiu de nous productes. Aquest arxiu 

és molt important perquè, tot i que quan les marques fan un canvi important en el seu inventari 

solen avisar a Nerety, de tant en tant algunes marques afegeixen certs productes sense avisar, de 

tal forma que cal estar pendents d’aquesta situació. 



Pàg. 16  Memòria 

 

Una situació molt similar és quan un producte deixa d’estar a la venda al portal de la marca. Aquest 

cas és encara més problemàtic que l’anterior, ja que abans simplement s’estaria passant per alt 

productes nous, perdent així la possibilitat de vendre més. Aquesta situació és més semblant al cas 

de control de les talles, amb el qual s’evita que algun usuari pugui comprar una talla que ja no 

estigui disponible, però ara amb tot el producte en general. D’aquesta forma, el programa de 

control de preus també s’encarrega d’aquest procés, de tal forma que es crea una llista amb tots 

els productes disponibles a Nerety i una altra amb tots els productes disponibles a les diferents 

tendes, i es compararen ambdues llistes per tal de veure les discrepàncies. En cas de detectar que 

alguna peça de roba que està al portal de Nerety ja no està a la venda al portal de la marca, s’envia 

un avís de ‘Producte no Disponible’. 

Com s’ha comentat per sobre prèviament, s’ha optat per dividir el programa en dos, tot i que gran 

part del codi sigui compartit. Això s’ha decidit fer per un parell de raons. La primera és simplement 

per major comoditat alhora de treballar amb els programes. Sembla que la diferenciació en quant 

a funcionalitat dels dos programes és suficientment gran com per tenir-los separats. Sol ser 

freqüent que s’hagi de modificar el codi degut a algun error en quant a la detecció de preus o de 

talles, de forma que si es tenen separats es fa més còmode treballar amb ells. El segon motiu és 

que a vegades poden haver-hi problemes quan s’executa el programa, i quan això succeeix s’acaba 

l’execució, de tal forma que ja no es revisa res del que es trobi després de la part on el codi ha fallat. 

Dividint el programa en dos, es dóna la possibilitat que en cas que un dels dos programes falli, l’altre 

s’executi i per tant pugui seguir funcionant. Aquests errors provenen en major part degut a que la 

pàgina web que es vol raspar no està disponible en aquell moment. La causa d’aquesta 

indisponiblitat sol ser deguda a un manteniment o simplement a un error de la pàgina web de la 

marca. Cal recordar que Nerety treballa amb marques emergents i per tant no molt 

professionalitzades, de tal forma que aquests errors ocorren de tant en tant. 

 

4.5  Notificacions sobre les actualitzacions: Twilio 
Una eina que ha ajudat a portar l’automatització dels programes a un altre nivell ha estat Twilio. 

Aquesta plataforma de serveis en el núvol permet desenvolupar aplicacions per enviar o rebre 

trucades i missatges de text (4). En el cas d’aquest projecte, és d’especial interès la segona funció. 

Tot i que els programes que s’han creat es van executant de forma constant gràcies a la plataforma 

PythonAnywhere, no hi ha cap forma de saber quan hi ha hagut alguna actualització a l’inventari, 

de tal forma que per comprovar-ho s’ha d’accedir a la plataforma i mirar els diversos arxius. Aquí 

és on resulta d’especial interès la plataforma Twilio. A través d’unes escasses línies de codi, el que 

s’ha aconseguit és poder enviar un missatge de text via Whatsapp avisant de les novetats en quant 

a disponibilitat de talles i canvis en els preus. El que 

s’ha fet és que, de la mateixa forma que quan 

s’executa el programa aquest retorna les diverses 

novetats, ara el que es fa és que es recullen totes 

aquestes novetats en un “string” que, en cas de 
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tenir contingut, és a dir, no ser un “string” buit, envia un missatge de Whatsapp a la persona que 

ho desitgi.  

Cal destacar que aquesta plataforma s’ha utilitzat amb menor mesura durant l’últim mes. Això es 

deu a que inicialment es contava amb un menor número de marques i, a més, amb un número de 

vendes força menor. Això implicava que les actualitzacions d’estoc no fossin tan comunes com ho 

són ara, ja que actualment hi ha novetats en l’estoc pràcticament cada hora, de tal forma que 

simplement cal anar comprovant la plataforma PythonAnywhere de forma continuada. Així, 

aquesta eina es pot reservar sobretot per èpoques on es detecti una reducció de les actualitzacions 

i que per tant pugui resultar més funcional. 

 

5. Classes 
 

Pel que s’ha vist fins ara, el codi del que es disposa permet veure totes les actualitzacions de 

l’inventari. Tot i això, aquestes actualitzacions són en funció de les discrepàncies entre l’inventari 

de Nerety i el de les diverses marques amb les que col·labora. Per tant, no es disposa d’un codi que 

permeti veure, en un moment determinat, quin es l’estoc del que disposa certa marca. Per aquest 

motiu s’ha decidit, fent ús del codi utilitzat fins ara, crear dues classes: una que permet visualitzar 

l’estoc de la marca desitjada i una altra que mostra l’estoc de totes les marques juntes. 

 

5.1  Classe Marca  
Aquesta primera classe referent al fitxer Marca.py (veure Annex B) serveix per clarificar informació 

referent a cada marca. Aquesta classe rep tres arguments, els quals són, en aquest ordre: el nom 

de la marca, la comissió que s’emporta Nerety amb aquella marca i, finalment, un argument que 

indica si la marca en qüestió disposa d’un estoc il·limitat o no. Aquests són per tant els paràmetres 

que s’han d’indicar de forma manual, però en tots els casos és informació de la qual  disposa Nerety. 

Per tal de mantenir la privacitat de l’empresa, la comissió de cada marca no s’ha indicat en el codi, 

sinó que simplement s’ha indicat amb una ‘X’. 

Aquesta classe disposa d’un conjunt de variables de classe. Aquestes variables són tots els links 

necessaris per tal d’analitzar cada marca. De forma general, s’ha intentat raspar la informació de 

cada marca simplement amb l’ús de l’URL de la seva pàgina principal, però ens alguns casos s’ha 

hagut d’utilitzar links específics per tipus de producte, ja sigui per impossibilitat de fer-ho d’una 

altra forma o simplement per que resultava molt més senzill de realitzar. 

La classe Marca disposa també de certes instàncies, a part del nom, comissió i funcionament de 

l’estoc. Quan s’inicialitza una classe, es creen tres instàncies corresponents a una llista de 

productes, una llista de productes esgotats i una de productes disponibles. Aquestes tres llistes 
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estan inicialment buides i la seva funcionalitat és la d’emmagatzemar la informació que el seu 

mateix nom indica sobre cada marca. 

Finalment, es disposa d’un mètode anomenat inventari(self) que té com a funcionalitat extreure 

tota la informació desitjada de cada marca. Aquesta informació correspon a la llista amb el nom de 

cada producte de la marca, la llista amb totes les talles i colors esgotats de cada producte i la llista 

amb totes les talles i colors disponibles. Com que cada marca disposa d’un codi específic, quan 

s’executa aquest mètode primer de tot es comprova el nom de la marca que es vol analitzar i 

s’executa només la part del codi que li correspon. 

5.2  Classe Estoc 
Aquesta classe referent al fitxer Estoc.py (veure Annex C) té com a funcionalitat obtenir tot l’estoc 

disponible de totes les marques. Com a variable de classe rep una llista formada per tuples, on cada 

tupla consta dels mateixos paràmetres que se li han de passar a la classe Marca. Això es deu a que 

la classe Estoc fa ús de la classe Marca per aconseguir l’estoc.  

Com a instàncies de classe se’n creen dues, una llista buida anomenada estoc i una altra anomenada 

productes_totals. Pel que fa a mètodes, la classe Estoc en disposa d’un anomenat estoc_total(self) 

que, d’executar-se, anota tots els productes disponibles a la llista estoc i tots els productes a la llista 

productes_totals. Això ho fa com ja s’ha dit amb l’ús de la classe Marca, ja que el que fa és, amb 

l’ajuda d’un for, recórrer totes les marques de la llista de marques per tal d’aplicar després el 

mètode inventari() de la classe Marca.  

 

6. Predicció de vendes 

Després de l’automatització dels control de l’estoc, des de Nerety s’ha decidit que seria interessant 

tenir un programa capaç de predir les futures vendes de l’empresa. Per tal de crear aquest 

programa s’ha fet ús de mètodes estadístics. En particular s’ha utilitzat un model anomenat ARIMA, 

el qua combina tant els mètodes d’autoregressió com el de mitjana mòbil per, amb l’ajuda dels 

valors coneguts de les vendes, intentar predir de la manera més òptima els valors futurs. 

 

6.1  Beneficis de la predicció de vendes 

És bastant intuïtiu entendre que predir les futures vendes pot ser molt beneficiós per a una 

empresa. Tot i això, segurament la utilitat més important i en la que es pot pensar primer és poder 

estimar i organitzar l’estoc de cara al futur pròxim o fins i tot llunyà. Tal i com està implementada 

Nerety, però, aquesta funcionalitat no serveix ja que l’empresa funciona sota demanda, de tal 

forma que no sorgeix la necessitat de tenir l’inventari preparat. Ara bé, com es comenta a 

continuació, hi ha altres beneficis que sorgeixen de la predicció de vendes: 
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• Planejar el futur: tal i com funciona Nerety, pot semblar que no és necessari tenir una 

previsió de vendes de cara al control de l’estoc, ja que aquest no es pot controlar degut a 

que depen de les diverses marques. Tot i això, realment sí que interessa saber el número 

de vendes i sobretot el balanç econòmic. Aquest pot ajudar a preparar-se millor pel futur 

de diverses formes, com per exemple contractar personal en períodes específics o 

reorganitzar certs projectes en funció de com es plantegi el futur. 

 

• Realitzar inversions sàviament: una mica lligat amb el punt anterior, saber en major o 

menor mesura com es planteja el futur pot ajudar en certes decisions sobre el negoci. Si es 

preveu un període fluix en quant a vendes, potser no és el millor moment per fer una 

inversió forta, i viceversa. 

 

• Identificar problemes potencials: analitzar de forma constant les previsions pot ajudar a 

una empresa a detectar casos puntuals que estan fora de la norma o fins i tot tendències 

que es desconeixien, ja siguin bones o dolentes. D’aquesta forma, gràcies a l’anàlisi es 

poden detectar aquests problemes amb més antelació i, en cas de ser possible, es poden 

mitigar. Alguns dels casos que podrien provocar aquestes variacions són: 

- Una marca o producte nou 

- Aparició de nova competència 

- Noves lleis en el sector 

- Canvis en la política de marketing de l’empresa 

 

• Analitzar les marques: una previsió de vendes marca a marca o producte a producte pot 

ajudar a tenir una visió més global de com està funcionant cada marca dins de Nerety. 

Degut a que l’empresa està en una fase bastant inicial, per ara s’està tenint una política 

d’anar afegint bastantes marques i pràcticament no s’està fent fora cap, a no ser que el 

rendiment sigui realment nefast. Tot i així, un cop l’empresa estigui en un procés més 

avançat, s’haurà d’analitzar realment com està funcionant cada marca, mirant, entre 

d’altres factors, la seva previsió de vendes. De la mateixa forma, una marca pot estar tenint 

força èxit, però aquest pot ser gràcies a certs productes. Analitzant el rendiment producte 

a producte pot ajudar a veure quins són els productes estrella i si hi ha alguns dels quals es 

pot prescindir. Semblant a la política de tenir moltes marques, també s’està optant per 

tenir en venda quasi tots els productes de cada marca, tot i que la majoria d’ells en molts 

casos no conten amb cap venda. S’està començant a plantejar ja des de dins de l’empresa 

en fer una neteja d’inventari, i una previsió de vendes de cada producte pot resultar força 

interessant. 

 

• Millorar la motivació incrementant les perspectives d’èxit empresarial: tots aquests factors 

ja esmentats poder ajudar a augmentar la moral i motivació de l’empresa. La previsió de 

vendes també ajuda a l’organització de l’empresa i pot atorgar certa confiança als empleats. 

En el cas de Nerety que per ara no compta amb gaires empleat, pot servir sobretot com a 

guia i motivació per als dos caps que la confeccionen. 
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6.2  Mètodes i conceptes estadístics 

En la realització de les prediccions s’ha fet ús de certes eines que val la pena explicar per tal de 

poder entendre millor tot el procés. Aquestes eines o conceptes són els següents: 

- Sèrie temporal: una sèrie temporal és aquella que sorgeix d’observar els valors de certa variable 

al llarg del temps cada certs intèrvals regulars (cada hora, cada dia, cada setmana...). El seu objectiu 

és el d’analitzar el comportament d’aquesta variable per tal de poder fer prediccions sobre els seus 

futurs valors. És molt freqüent fer una representació gràfica d’aquesta sèrie, utilitzant l’eix de les 

abscises com a eix temporal i representant el valors que pren la variable en l’eix de les ordenades.  

Una de les característiques de les sèries temporals és que considera que són la suma de tres 

components: tendència (T), estacionalitat (S) i soroll o component restant (I) (Equació I). 

𝑌𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝑆𝑡 + 𝐼𝑡      EQUACIÓ I 

                                                                                 

En la Figura 3 es pot veure com una sèrie temporal és descomposada en els tres paràmetres 

mencionats. La tendència de la sèrie mostra com evoluciona la variable al llarg del temps, sense 

tenir en compte la component estacional i eliminant les petites fluctuacions. Pel que fa a 

l’estacionalitat, aquesta mostra un cicle que es va repetint de forma regular al llarg del temps. Cal 

destacar que, tot i tenir patrons molt similars, els cicles de la component estacional no tenen perque 

ser idèntics al llarg del temps. 
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FIGURA 3. DESCOMPOSICIÓ D'UNA SÈRIE TEMPORAL 

- ARIMA: aquest ha estat el model estadístic que s’ha utilitzat per fer les prediccions. És un model 

molt conegut i s’utilitza sobretot en l’anàlisi i tractament de sèries temporals. El nom d’aquest 

model prové de l’abreviació ‘Auto Regressive Integrated Moving Average ’. Bàsicament, està 

compost per 3 parts que reben un valor natural. El coeficient p fa referència a la part 

d’autoregressió del model, el coeficient d fa referència a l’ordre de la diferenciació i el coeficient q 

és l’ordre del “moving average” o mitjana mòbil. Per aquest motiu, aquest model es sol representar 

com ARIMA(p,d,q) (5).  

Una de les característiques que presenta aquest model és que requereix d’una sèrie de temps 

estacionària per poder funcionar. Una sèrie estacionària és aquella que manté una mitjana i una 

variància constant i que, a més, no presenta estacionalitat, és a dir, no té cicles al llarg del temps. 

La majoria de les sèries de temps solen fallar en algun d’aquests aspectes, per no dir en quasi tots, 

però això no impedeix que es pugui dur a terme el model ARIMA. És necessari, doncs, realitzar les 

transformacions necessàries per tal d’aconseguir aquesta estacionarietat. Una de les 

transformacions més destacades és la diferenciació, la qual és útil de cara a eliminar les tendències 

dels gràfics. La diferenciació és un mètode que suposa que una sèrie de temps evoluciona 

lentament, de tal forma que si restem a cada valor de la sèrie els seu valor anterior, es podrà 

eliminar aquesta tendència i aconseguir una sèrie estacionària (Equació II). 

𝑦𝑡 = 𝑥𝑡 − 𝑥𝑡−1             EQUACIÓ II 

En la major part de de les situacions, una diferenciació de primer ordre sol ser suficient i necessari 

per aconseguir l’estacionarietat, però de nos ser així, es pot recórrer a diferenciacions d’ordre 

superior, les quals consisteixen en diferenciar la sèrie ja diferenciada. 
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Pel que fa a la part d’autoregressió del model, el coeficient correspon al nombre de retards que són 

significatius. L’autoregressió és un model que prediu una variable amb els valors de temps anteriors 

predits de la mateixa variable (6).Així doncs, els retards significatius són el vegades que cal anar 

enrere en el temps i que segueixen afectant al valor que es vol predir. Un model autoregressiu 

d’ordre p es pot escriure com es mostra a l’equació III. 

𝑦𝑡 = 𝑐 + 𝜙1𝑦𝑡−1 + 𝜙2𝑦𝑡−2 + ⋯ + 𝜙𝑝𝑦𝑡−𝑝 + Ɛ𝑡        EQUACIÓ III 

On ξt és el soroll blanc, c és una constant i ϕ1... ϕp són els paràmetres del model. 

Per altra banda, el model de mitjana mòbil utilitza, en comptes dels valors passats de la variable a 

predir, els errors anteriors predits pel model. Així doncs, l’equació que la representa té la mateixa 

estructura, però ara el diversos valors de θ són els que representen els paràmetres del model 

(Equació IV). 

𝑦𝑡 = 𝑐 + Θ1Ɛ𝑡−1 + Θ2Ɛ𝑡−2 + ⋯ + Θ𝑝Ɛ𝑡−𝑝 + Ɛ𝑡        EQUACIÓ IV 

Per poder trobar els valors d’aquests dos coeficients, es pot fer ús de dos gràfics anomenats ACF 

(Auto Correlation Function) i PACF (Partial Auto Correlation Function). Aquest segon dona 

informació sobre la correlació pura entre la sèrie i un retard (“lag”), de tal forma que indica quants 

retards cal incloure en el terme d’autoregressió del model. De forma semblant, el gràfic ACF indica 

quants termes cal incloure al coeficient sobre la mitjana mòbil.  

 

FIGURA 4. GRÀFICS ACF I PACF 

En la Figura 4 es mostra un exemple dels dos diagrames mencionats. Les dues línies blaves 

horitzontals marquen el límit a partir del qual es pot considerar que el retard és significatiu. Si el 

valor del retard es troba dins d’aquestes línies, no es considera significatiu. 

Una vegada ja es tenen tots els termes del model ARIMA definits, es pot procedir amb la predicció. 



Automatització del procés de compra d’una pàgina web  Pàg. 23 

 

- SARIMA: com es pot interpretar per la semblança amb el nom, el SARIMA és una variant del model 

ARIMA el qual té en compte les estacionalitats, d’aquí la ‘S’ inicial (“Seasonal ARIMA”). En la 

definició del model anterior, s’ha mencionat que cal una sèrie que no presenti estacionalitat per tal 

de fer ús del model, però no s’ha comentat què es pot fer en cas de tenir-ne un que si que en 

presenti. La millor forma d’explicar com funciona aquest model és mitjançant la seva abreviació, 

que és de la forma SARIMA (p,d,q)(P,D,Q)m. Els coeficients en majúscules són anàlogs als coeficients 

explicats anteriorment, però en aquest cas de forma estacional. La m rep el nom de factor 

d’estacionalitat i el seu valor correspon al número d’observacions en un any. Per exemple, si es té 

una sèrie de temps amb 1 valor cada mes, el factor d’estacionalitat seria de 12. Així doncs, en aquest 

mateix exemple proposat, una P=1 significaria que el model té una autoregressió de retard=1, però 

de forma estacional, és a dir, cada 12 valors. 

- RSS (“Residual Sum of Squares”): aquesta és una tècnica estadística que serveix per mesurar l’error 

entre la funció de regressió i les dades reals. Tots els models presenten certa variància entre els 

valors predits i els actuals, però, tot i que alguns d’aquests errors poden ser explicats per l’anàlisi 

de la regressió, l’RSS representa la variància dels errors no explicats per aquesta. L’objectiu, doncs, 

és que el model tingui el menor valor possible d’RSS, ja que a menor valor vol dir que s’està explicant 

de forma més acurada les dades (7). En el cas d’aquest treball, aquest valor serà interessant de cara 

a comparar diferents models per tal de poder decidir quina és la millor opció. La seva equació és de 

la següent forma: 

𝑅𝑆𝑆 = ∑ (𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖))2𝑛
𝑖=1      EQUACIÓ V 

On yi és el valor que pren la variable en la posició i i xi és el valor predit en aquella posició. És 

important destacar que aquesta mesura és personal de cada model, ja que tant la llargada de la 

sèrie com els valors que pren la variable modifiquen el seu resultat. D’aquesta forma, no hi ha un 

valor objectiu que s’ha d’intentar aconseguir, sinó que simplement cal tenir el menor RSS possible. 

- Prova Dickey-Fuller Augmentada: aquesta és una prova estadística que serveix per comprovar si 

la sèrie de temps és estacionaria o no. Tot i que mirant el gràfic de la sèrie de temps es pot predir 

en bastants casos si aquesta és estacionaria o no, cal una prova que demostri numèricament si ho 

és. Així doncs, aquesta prova estableix com a hipòtesi nul·la l’existència d’estacionarietat en la sèrie 

i, com a hipòtisi alternativa, la no existència. Com que el valor crític que caldrà mirar per rebutjar o 

no la hipòtesi nul·la és el p-valor, sí aquest és inferior a 0.05 es podrà rebutjar la hipòtesi nul·la i 

procedir amb la predicció. 

- “Rolling Statistics”: com s’ha comentat, per tal que de poder aplicar el model ARIMA cal que la 

mitjana i la variància siguin constants al llarg del temps. Una mesura que pot ajudar a determinar 

visualment si aquestes ho són o no són les “rolling statistics” o estadístiques mòbils. Bàsicament, 

aquesta mesura consisteix en agafar una “window” o finestra de dades i calcular la mitjana i la 

desviació estandard dels últims dies d’aquesta finestra. Per exemple, si es tenen dades diaries i 

s’agafa una finestra de 7, es calcula una nova sèrie amb els valors tant la mitjana com la desviació 

estadard agafant els valors dels últims 7 dies. Amb això el que s’aconsegueix és reduir el soroll del 
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gràfic i per tant suavitzar-lo, de tal forma que es pot comprovar amb una mica més facilitat si hi ha 

tendències en el gràfic.  

 

6.3  Prediccions de vendes 

Ja amb tots els paràmetres importants explicats, es procedeix a presentar el procediment 

d’execució de les prediccions. Com es podrà comprovar, es pot considerar que hi ha un codi general 

que cal aplicar en tots els apartats, mentre que per cada un en particular cal simplement modificar 

o afegir alguns segments de codi. De fet, la primera predicció és la forma general de la resta, les 

quals es poden considerar casos particulars. 

 

6.3.1 Predicció de vendes globals 

La primera de les prediccions que es durà a terme és la predicció de vendes brutes (en euros). De 

cara a analitzar el futur proper de l’empresa, el més interessant és realitzar una predicció d’algun 

component que pugui descriure el seu rendiment de forma més general. Hi ha alguna predicció 

similar a aquesta com per exemple les vendes netes o la quantitat de productes venuts, però s’ha 

decidit fer prediccions de la primera opció esmentada. Això ha estat degut a que aquestes tres 

prediccions són força similars tant gràficament com numèricament, i cadascuna te algunes 

avantatges i alguns inconvenients. Pel que fa a la predicció de quantitat de productes venuts, a 

vegades pot tenir uns resultats una mica enganyosos perque no tots els productes tenen el mateix 

preu, de tal forma que s’està posant en igualtat de condicions uns mitjons de 5€ i una jaqueta de 

80€. Aquesta diferència pot afectar sobretot en funció de l’estacionalitat, ja que els productes 

venuts durant la temporada d’hivern (dessuadores, jaquetes, forros polars...) solen ser més cars 

que els venuts durant la temporada d’estiu (banyadors, samarretes...).Per altra banda, les dues 

opcions econòmiques tampoc són un indicador perfecte, ja que per exemple no es compta amb la 

mateixa comissió amb cadascuna de les marques, de tal forma que potser una venda per valor de 

50€ amb una marca de la que es disposa d’un 20% de comissió acaba resultant en un benefici 

inferior al obtingut en una venda de 40€ amb una marca de la que es disposa d’una comissió del 

30%.  

Triada ja la variable d’estudi, es procedeix ja a mostrar els procediments necessaris de cara a 

l’obtenció de la predicció.  

• Visualització de la sèrie de temps i neteja de dades 

El primer pas consisteix en importar les biblioteques que seran necessàries al llarg del 

procés. Les biblioteques més destacades són pandas i numpy. La segona d’aquestes és 

una biblioteca de Python que serveix per poder crear tant vectors com matrius de grans 

dimensions. A més, compta amb un gran nombre d’operacions numèriques per poder 

operar amb elles. Pandas per la seva banda és una extensió d’aquesta segona biblioteca 
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la qual està especialment dissenyada per manipular taules numèriques i sèries de 

temps.  

En aquest primer pas s’ha començat també a agafar les dades que són d’interés. Les 

dades amb les que es treballarà estan a l’arxiu ventes.csv, el qual ha estat exportat de 

la conta de Shopify. Com es veurà posteriorment, aquest arxiu conté un total de fins a 

27 columnes amb diferent informació respecte cada venda. En aquest pas, el que s’ha 

fet és prescindir de totes les columnes excepte les referents a la data de venda i a la de 

vendes brutes, mentre que també s’han exclós totes les files que no contenien 

informació sobre els productes venuts, que en aquest cas eren files que aportaven 

informació sobre l’enviament. El resultat d’aquest primer procés és un marc de dades 

anomenat df1 (Figura 5 i Figura 6). 

 

 

FIGURA 5. SEGMENT INICIAL DE CODI 

 

 

FIGURA 6. MARC DE DADES DF1 
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Posteriorment, per tal de seguir manipulant les dades de cara a poder treballar millor amb elles, es 

procedeix a ajuntar totes les vendes brutes dels mateixos dies. A més, cal afegir les dates que no hi 

són, és a dir, els dies en què no va haver-hi cap venda. Aquestes s’afegeixen, evidentment, amb un 

valor de 0 (Figura 7). A continuació, es dibuixa per primera vegada el gràfic per tal de veure 

visualment les dades. 

 

FIGURA 7. AGRUPACIÓ DE DADES I OMPLIMENT DE DATES 

 

 

FIGURA 8. GRÀFIC VENDES BRUTES 

Com es pot veure a la Figura 8, hi ha unes dates cap a finals del mes de desembre on el número de 

vendes es dispara de forma molt accentuada. Aquests dies són els corresponents a la setmana del 

“Black Friday”, en què, com moltes altres tendes, Nerety es va unir a la recent tradició d’aplicar 

descomptes en els seus productes. Aquests descomptes, junt amb una promoció d’aquests via 

Instagram, van provocar una allau de vendes, arribant al seu pic el divendres corresponent al “Black 

Friday” amb un total de 83 productes venuts i quasi 2000€ facturats en vendes brutes. Tenint en 

compte que el valor total de vendes brutes des del naixement de Nerety és de 20522€, es pot dir 
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que en un sol dia es va facturar un 10% del que ha facturat l’empresa en els gairebé 8 mesos que 

porta en marxa.  

Per aques motiu, en un primer instant es va decidir eliminar aquestes dates. Tot i això, després de 

diverses proves de prediccions, es va veure que segurament la millor opció era simplement deixar-

ho tal i com està. Per una banda, la setmana del “Black Friday” succeeix cada any, de tal forma que 

si no es deixa en el programa, quan tornin a arribar aquestes dates el programa no serà capaç de 

detectar-ho, ja que en principi hi haurà un pic de vendes com a mínim similar al d’aquest any. Per 

altra banda, com es comentarà en apartats posteriors, sembla interessant fer prediccions agrupant 

les vendes per setmanes, reduint així la variància. Al intentar fer aquest tipus de predicció en el cas 

actual, si es treuen les dates del “Black Friday” resulta força més feixuc de lo normal aconseguir 

l’estacionarietat. Sembla a més que afegint aquestes dates no s’obtenen resultats pitjors, ja que 

l’RSS obtingut negligint la setmana del “Black Friday” és de 81.42, mentre que mantenint aquestes 

dates s’obté un RSS per valor de 81.88. Per totes aquestes raons s’ha decitit mantenir tots els dies 

dels quals es té informació. 

Posteriorment, es fa una mesura dels “rolling statistics” que, com ja s’ha mencionat prèviament, 

són sobretot una ajuda visual per tal de poder veure si hi ha alguna tendència. En aquest cas s’ha 

agafat una “window” o finestra de valors de 7 dies, de tal forma que es fa una mitjana i una desviació 

estàndard dels últims 7 dies. Això s’ha fet sobretot degut a l’escassestat de dades, però segurament 

en un futur prou proper podria resultar interessant agafar una finestra de 30 dies per veure la 

tendència a major escala. A la Figura 9 i Figura 10 es pot veure que els primers valors tant de la 

mitjana com de la desviació estàndard no tenen cap resultat (‘NaN’) i això es degut a que, al haver 

agafat una finestra de dades de 7 valors, el primer resultat numèric apareix al setè dia. Finalment, 

es fa una representació visual d’ambdós valors (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 10. MITJANA MÒBIL 

FIGURA 9. DESVIACIÓ ESTÀNDAR 

MÒBIL 
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FIGURA 11. VISUALITZACIÓ DE LA MITJANA I DESVIACIÓ ESTÀNDAR MÒBILS 

A simple vista es pot veure que hi ha certa tendència creixent tant amb la mitjana com amb la 

desviació estàndard des dels inicis fins al mes de novembre, i ja cap a finals de novembre i durant 

tot el desembre aquestes dues mesures es disparen. En un primer instant es podria pensar que la 

sèrie de temps encara no és estacionaria, però revisarem aquesta deducció amb la primera prova 

Dickey-Fuller Augmentada (Figura 12). 

 

FIGURA 12. RESULTATS PROVA DE DICKEY-FULLER AUGMENTADA 

El “p-valor” obtingut és de 0.000029, força per sota dels 0.05 punts que limiten la hipòtesi 

d’estacionarietat. Sembla ser doncs que no cal fer cap transformació per tal d’aconseguir 

l’estacionarietat, tot i això, en el següent apartat es mostraran els passos que cal seguir en cas de 

tenir una sèrie no estacionaria, situació que s’ha donat en gairebé tota la resta de casos que s’han 
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analitzat. En el cas d’aquesta sèrie, el que s’aconseguirà es que el “p-valor” sigui encara inferior, 

obtenint així una sèrie encara més propera la l’estacionarietat perfecte. 

• Aconseguir l’estacionarietat de la sèrie de temps 

La primera transformació que s’ha de realitzar és la de normalitzar les dades (Figura 13). Aquesta 

transformació simplement serveix per poder treballar amb una escala de valors més petita i per 

tant més còmode. Tot i això, no altera en cap cas el gràfic ni el resultat al realitzar el test de Dickey-

Fuller. Aquesta transformació resultarà útil sobretot de cara al valor del RSS, ja que treballant amb 

una escala inferior el seu valor serà també inferior i més còmode de comparar. 

 

FIGURA 13. PROCEDIMENT DE NORMALITZACIÓ DE LES DADES 

Ja amb les dades normalitzades, es procedeix a fer una diferenciació de primer ordre de les dades 

per tal d’intentar aconseguir l’estacionarietat. Realitzant aquest procés s’aconsegueix el gràfic de 

la Figura 14. 

 

FIGURA 14. REPRESENTACIÓ DE LES DADES NORMALITZADES DIFERENCIADES 
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Com es pot veure, aquest gràfic dona ja més sensació d’estacionarietat, ja que sobretot sembla que 

ja s’ha eliminat la tendència a l’alça del gràfic, però cal fer la comprovació de la prova Dickey-Fuller 

Augmentada per tal d’estar-ne segurs (Figura 15).  

 

FIGURA 15. PROVA DICKEY-FULLES AUGMENTADA PER LES DADES DIFERENCIADES 

En el cas que ens ocupa ja s’havia obtingut l’estacionarietat, però es pot comprovar que ara el “p-

valor” s’ha reduït de forma notable, obtenint un valor de 1.073e-9. En la resta de casos que 

s’analitzaran, aquesta transformació serà suficient per tal d’aconseguir l’estacionarietat. En el cas 

que no s’aconseguís, segurament la millor opció seria tornar a fer una altra diferenciació, obtenint 

així una diferenciació de segon ordre. El següent pas en el procés és iniciar ja la predicció. 

• Predicció 

Per tal de poder realitzar el model ARIMA(p,d,q), però, cal establir els valors de p, d i q. El segon 

valor s’acaba determinar, ja que al haver realitzat una diferenciació de primer ordre, el valor de d 

s’estableix en 1. Per tal de determinar els altres dos valors, cal visualitzar els gràfics de ACF (Figura 

17) i PACF (Figura 16). 
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FIGURA 16. DIAGRAMA PACF 

 

FIGURA 17. DIAGRAMA ACF 

Aquests gràfics serveixen per, de forma visual, poder triar els valors del model ARIMA. De forma 

força clara és pot triar el valor de q = 2 corresponent al gràfic ACF. El problema és que, sobretot en 

el cas del gràfic PACF, pot haver-hi certs dubtes sobre quin és el valor adient. Sembla que a partir 

d’un valor de 2 el gràfic comença a perdre força, però en realitat hi ha valors que cal considerar en 

el punt 6 i fins i tot en el 8. D’aquesta forma, per estar segurs de quin es el valor idoni, es realitza 

una prova. Aquesta consisteix en realitzar un model ARMA, és a dir, sense la diferenciació, i a més 

aplicant un valor de 0 a la part corresponent a la mitjana mòbil. Així doncs es crea un model on 
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només es comprova com afecta el coeficient d’autoregressió i es comparen dues mesures que 

indiquen, ja de forma numèrica, quin coeficient escollir. Aquestes dues mesures són: 

- 𝐴𝐼𝐶 = 2𝐾 − 2𝐿, on K és el nombre de paràmetres de la funció i L és l’anomenada 

funció de probabilitat. Aquest número bàsicament és una mesura que compara la 

precisió d’un model i la seva complexitat, de tal forma que funciona com una estimació 

de la informació perduda quan es tria un model envers d’un altre. Interessa sempre el 

valor mínim d’AIC. 

- 𝐵𝐼𝐶 = 𝐾 · ln(𝑁) − 2𝐿, on N és el nombre de mostres utilitzat durant l’ajustament del 

model. Aquest és un indicador de la probabilitat del model de ser vertader i també 

interessa que el seu valor sigui mínim (8). 

Cap dels dos models és un indicador perfecte per tal de determinar el coeficient d’autoregressió. 

De fet, en la majoria de les situacions, cada mesura estableix un coeficient diferent com a opció a 

triar. Aquestes mesures seran doncs orientatives i, a no ser que hi hagi clarament un ordre superior 

a la resta (això sol passar quan ambdues mesures estableixen el mateix coeficient com a ideal), es 

provaran diversos ordres i es compararan el seu RSS per determinar finalment quin és l’idoni. 

Sabent ja tot això, es procedeix amb el segment de codi destinat a dur a terme aquestes mesures 

(Figura 18). 

 

FIGURA 18. CREACIÓ DEL MODEL ARMA 
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FIGURA 19. REPRESENTACIÓ DEL MODEL ARMA PER CADA CONFIGURACIÓ 

 

FIGURA 20. RESULTATS DE L'AIC I DEL BIC 

Els primers tres gràfics (Figura 19) són una representació visual de com s’ajusta cada model, mentre 

que els següents segments de codi indiquen ja els valors que són d’interès (Figura 20). Com es pot 

comprovar, el valor mínim d’AIC correspon al model AR(8) mentre que el valor mínim de BIC 

correspon al model AR(1). Com que els dos indicadors no coincideixen en quin és el millor model, 

segurament el millor serà simplement comprovar les tres opcions i veure quina proporciona menys 

error fent ús de l’RSS. 
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És interessant mencionar que, com s’ha pogut veure en els gràfics ACF i PACF, entre els valors 6 i 8 

hi ha una correlació destacable entre les dades. Això té molt de sentit, ja que el que ens està dient 

és que cada més o menys 7 valors i ha certa correlació. Al tractar-se de dades diàries, això implica 

que el dia de la setmana sembla tenir importància en el número de vendes, fet que de forma 

intuïtiva presenta força lògica en una empresa dedicada a la venda de roba.  És cert que no ha estat 

exactament el valor 7 el qual ha sobresortit, però segurament amb un major nombre de dades 

aquesta correlació anirà agafant encara més força. 

Finalment, després de comprovar i avaluar el model ARIMA amb els tres valors diferents de 

coeficient p, es decideix que el model ideal en aquesta situació és un model ARIMA(8,1,2), ja que 

es el que proporciona menor valor d’RSS. El codi  necessari de cara a la creació del model ARIMA es 

mostra a la Figura 21, mentre que a la Figura 22 es poden veure representades tant la sèrie de les 

dades normalitzades reals com les predites, així com el valor de l’RSS. 

 

FIGURA 21. CREACIÓ MODEL ARIMA 

 

FIGURA 22. REPRESENTACIÓ DELS VALORS NORMALITZATS ACTUALS VS PREDITS 

Una comprovació interessant a realitzar per veure de forma més clara el benefici que aporta cada 

part del model és anul·lar alguna d’aquestes parts. Per exemple, si es realitza un model 

ARIMA(8,1,0), el resultat obtingut, que en aquest cas és un RSS de 87.96, és el resultat d’un model 

d’autoregressió. Per altra banda, realitzant un model ARIMA(0,1,2) s’obté el resultat d’un model de 
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mitjana mòbil, amb un valor en aquest cas de RSS=95.79. Combinant doncs aquests dos models és 

com s’aconsegueixen millors resultats.  

Un cop entrenat el model i aconseguit els valors predits per aquest, cal fer la inversa de les 

transformacions fetes anteriorment per tal de tenir els valors que ens interessen en l’escala 

desitjada. D’aquesta forma, primer es procedeix a desfer la diferenciació i a continuació es desfà la 

normalització per aconseguir així els valors predits pel model. 

A la Figura 23 es pot veure la representació gràfics dels valors predits i dels reals, això si en l’escala 

normalitzada. Aquesta representació pot ajudar a veure si la predicció es realista, o si per el contrari 

la corba de la predicció 

no es semblant a la real. 

Aquests són doncs els 

resultats predits pel 

model dels valors ja 

coneguts, però el que 

interessa en aquest 

treball és predir els 

resultats futurs. Per fer 

això, es procedeix amb el 

segment de codi de la 

Figura 24. 

 

FIGURA 23. VALORS NORMALITZATS REALS VS PREDITS 

On x conté els valors tant de les estimacions dels valors de vendes brutes com les estimacions dels 

límits de confiança inferior i superior. Com que les prediccions es fan amb els resultats obtinguts 

directament de la predicció ARIMA, cal tornar-los a convertir als valors desitjats. 

 

FIGURA 24. RESULTATS DE LA PREVISIÓ MENSUAL 
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Com que la longitud de la sèrie és de 242, és a dir, es tenen el valor de vendes brutes de 242 dies, 

si es vol predir el següent mes cal fer una predicció de 272 dies. Aquesta predicció es guarda en una 

variable anomenada x i finalment es fa una suma de les prediccions diàries per veure quina és la 

predicció de vendes brutes dels pròxims 30 dies. En aquest cas, es preveu tenir una facturació en 

vendes brutes de 7127€. Aquest valor obtingut està prou en sintonia amb la facturació en vendes 

brutes obtingudes durant l’últim mes, la qual ha estat de 7535.65€, però cal considerar que 

desembre és un mes molt fort pel sector de la moda, de tal forma que segurament es podria esperar 

un valor de vendes inferior al predit.  

Aquest és un dels motius pels quals és molt important comptar amb el major nombre de dades 

possible i, a poder ser, amb una sèrie temporal on ja s’hagin complert diversos cicles estacionals. 

Amb les dades de les que es disposa, el model té les vendes del desembre com a referència principal 

de cara a la previsió de vendes del gener. Si es disposés d’una sèrie temporal de, per exemple, tres 

anys d’informació, el model no només es fixaria en els valors de desembre, sinó que consideraria 

també els valors del gener passat, de tal forma que d’haver-hi hagut una davallada en les vendes 

respecte del desembre, per aquest any també es preveuria una davallada. 

 

6.3.2 Predicció de vendes per marca 

Una variant d’aquesta primera predicció consisteix en predir la venda bruta distingint per marca. 

La idea darrera de la predicció és la mateixa, de tal forma que el codi de la primera predicció es pot 

reutilitzar pràcticament al complert. L’única diferència és que a l’inici del tot, a més d’agafar la 

columna referent a les ‘Vendes brutes’, cal agafar-ne també la referent a 'Proveedor de producto'. 

Aquesta simplement conté, 

com el mateix nom indica, el 

proveïdor del producte 

corresponent a la venda. 

L’altre petita diferència és 

que, just després del primer 

segment de codi, cal afegir un 

tros abans d’ajuntar totes les 

vendes per dates. Aquest tros 

de codi és el corresponent a la 

Figura 25. 

 

 

 
FIGURA 25. TRIA DE LA MARCA QUE ES VOL ANALITZAR 
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El que fa aquest segment de codi és, en aquest exemple, descartar totes les vendes que no formen 

part de la marca Wolfithings. Evidentment, però, es pot posar el nom de qualsevol marca amb la 

que treballa Nerety. Per tal de poder identificar amb més facilitat totes les marques disponibles, es 

pot procedir amb la línia de codi de la Figura 26. Cal destacar que en aquesta llista surten totes les 

marques que disposen d’alguna venda, de tal forma que poden aparèixer marques amb les que 

Nerety ja no col·labora o poden no aparèixer marques amb les que sí que s’hi col·labora, però que 

no han tingut encara cap venda. 

 

FIGURA 26. LLISTA DE LES MARQUES AMB LES QUE TREBALLA O HA TREBALLAT NERETY 

Un cop ja s’han afegit aquests 

fragments de codi, com ja 

s’ha comentat, la resta del 

codi és idèntic a l’utilitzat en 

el cas de vendes brutes 

globals. En l’exemple de la 

marca Wolfithings, s’obté el 

gràfic de la Figura 27.  

 

 

 

Pel que fa a resultats numèrics, es preveu una venda per valor de 2423€ durant els pròxims 30 dies. 

Aquesta dada pot semblar excessivament elevada, degut a que en l’apartat anterior s’ha estimat 

una venda global per valor de 7127€. Això significaria que pel proper mes s’estima que Wolfithings 

tingui un volum de vendes corresponent al 34% del total de les marques. Tot i això, Wolfithings és 

la marca amb una major número de vendes i, si es miren les dades dels últims 30 dies, el seu 

percentatge respecte del global ja va ser del 26.7%, mentre que si es miren només els últims 10 

dies el percentatge ja augmenta fins al 31.4%, en part degut a la caiguda de vendes de New 

Mentality, la segona marca amb major quota de venda. Cal destacar que en aquesta predicció s’ha 

anul·lat les dates en què Wolfithings no estava disponible encara a Nerety, de tal forma que el gràfic 

comença a l’agost. Aquest és un detall important a tenir en compte ja que seria un error agafar com 

a inici de període simplement el primer dia en què Nerety va sortir al mercat. S’estaria 

FIGURA 27. PREDICCIÓ NORMALITZADA WOLFITHINGS 
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comptabilitzant dies en la sèrie temporal que no haurien de ser-hi i el resultat obtingut a la predicció 

no seria l’òptim. Amb cada marca, doncs, s’ha d’indicar com a data inicial el dia en que es va integrar 

a Nerety o, de no disposar d’aquesta data, simplement el dia de la primera venda. 

Per tal de provar més casos, es prova també la predicció de New Mentality, una de les marques 

més exitoses dins de Nerety i amb la que es col·labora des dels inicis. En aquest cas, la predicció de 

vendes pels pròxims 30 dies és de 1127€. Aquest valor sembla força baix considerant que durant 

els últims 30 dies, New Mentality va aportar un 21.7% del total de vendes brutes. La predicció tant 

baixa ve donada pel fet que, a diferència del cas de Wolfithings, si es miren només els últims 10 

dies, aquesta marca només va aportar 57.8€ o, el que és el mateix, un 2.46% del volum de vendes, 

un valor molt baix provocat pel fet que aquesta marca es va quedar amb molt poc estoc després 

dels dies de Nadal. Degut a que els últims valors que es tenen són els que més importen de cara a 

la predicció, el resultat ha estat una predicció de vendes prou baixa per a New Mentality. El resultat 

gràfic de la predicció és el mostrat a la Figura 28. 

 

FIGURA 28. PREDICCIÓ NORMALITZADA NEW MENTALITY 

Finalment, per mirar un últim cas que pugui resultar diferent, es mirarà la situació de BlueBlue 

Chihuahua. Aquesta és una marca que està també des dels inicis, però a diferència de les dues 

marques que ja s’han testejat, aquesta té un volum de vendes molt inferior. De fet, el valor total de 

vendes brutes d’aquesta marca és de 280€, és a dir, un 1.33% del total de vendes brutes. Aquesta 

és una situació que es dona en molts altres casos, ja que hi ha un petit conjunt de marques que 

juntes representen el gruix de les vendes, mentre que la majoria de marques té una participació 

molt minoritària. Com és d’esperar, en el cas de BlueBlue Chihuahua que ha tingut un total de 10 

dies amb vendes dels aproximadament 230 dies dels que es tenen dades, la predicció que s’ha dut 

a terme no té pràcticament cap sentit. Hi ha massa poques dades i les vendes són massa aleatòries 

com per poder donar cap utilitat a la predicció. Per tant, en el cas de les prediccions per marca, 

només és d’interès en el cas de marques amb un volum relativament alt de vendes.  
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Una altra situació on la predicció per marca pot ser enganyosa o simplement molt poc indicativa és 

en el cas de noves marques. És important per a les eines de predicció de sèries de temps el comptar 

amb al major nombre de dades possible, fet que no succeeix amb marques que s’acaben 

d’incorporar. A més, si es dona el cas que la marca s’incorpora just en un període de rebaixes o en 

una època on les vendes es solen disparar (Nadal, Black Friday,...), els valors predits seran encara 

molt menys representatius. 

Així doncs, per concloure, aquesta eina simplement serà útil per les marques amb un volum de 

vendes més elevat i amb major antiguitat. Ara bé, això tampoc acaba de ser un problema gaire gran 

ja que el que interessa a Nerety és saber sobretot com evolucionaran i rendiran les seves marques 

més importants, és a dir, les que compleixen els requisits esmentats. 

 

6.3.3 Predicció de vendes per tipus de producte 

L’última de les prediccions que s’ha dut a terme és la predicció de vendes per tipus de producte, és 

a dir, dessuadores, samarretes, gorres, etc. L’interès d’aquesta predicció és la de destacar a la 

pàgina web de Nerety els productes que puguin despertar més interès en funció de l’època de l’any. 

També es pot donar la situació en que certa marca tingui productes que no destaquin o que 

sobresurtin en un moment donat de l’any, de tal forma que, en cas de ser una marca nova, pot 

ajudar en la decisió sobre incorporar-la o no, i en cas de ser una marca ja integrada, pot ajudar 

també en decisions respecte la seva permanència. Finalment, saber quin tipus de producte té més 

interès al mercat en cada moment no només ajuda a destacar-lo més a la pàgina web i als portals 

on s’hi publicita, sinó que també pot servir per eliminar certs productes del portal. Per exemple, si 

es sap que històricament no s’ha venut cap banyador durant els mesos d’hivern, potser val la pena 

no tenir-ne cap a la venda per tal de dotar a la pàgina web d’un perfil més especialitzat en l’època 

de l’any i alliberar també el nombre de productes. 

Com ja s’ha comentat, és bastant intuïtiu pensar que durant els mesos més freds hi haurà un 

número de vendes major de dessuadores comparat amb els mesos més càlids, mentre que amb 

productes com els banyadors passarà justament al contrari. Tot i això, potser no està tant clar a 

partir de quin moment afluixarà o augmentarà exactament la venda d’aquests tipus de productes, 

i n’hi ha d’altres com per exemple les camises que poden ser força atemporals i, per tant, tenir 

vendes al llarg de tot l’any. Aquesta predicció per tipus de producte pot ajudar a aclarir aquest tipus 

de situacions. 

De la mateixa forma que en el cas anterior, el codi per tal de poder realitzar aquestes prediccions 

és pràcticament idèntic al de la predicció global de vendes i simplement cal afegir-hi uns segments 

força escassos a l’inici. Així com a l’apartat anterior s’ha agafat una columna del proveïdor del 

producte, ara s’agafa una que aporta la informació sobre el tipus de producte, anomenada ‘Tipo de 

producto’. A la Figura 29 es poden veure tots els tipus de productes dels que disposa Nerety. 

Posteriorment, i de la mateixa forma com s’ha fet en l’apartat de la predicció per marca, s’afegeix 

un tros de codi on es selecciona el tipus de producte que es vol analitzar (Figura 30). 
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FIGURA 29. LLISTA AMB ELS TIPUS DE PRODUCTES 

 

FIGURA 30. TRIA DE TIPUS DE PRODUCTES QUE ES VOL ANALITZAR 

El tipus de producte del qual s’ha fet aquesta primera predicció és la dessuadora. Com es pot 

comprovar a simple vista, el seu gràfic és molt similar al de les vendes globals (Figura 31), i això és 

degut a que és, de llarg, el tipus de producte amb una major quota de venda. De fet, el 70.5% dels 

productes venuts a Nerety són dessuadores. Això és deu a que, per una banda, aquest és el tipus 

de producte estrella tenint en compte l’estil de roba que es ven des de Nerety, i per l’altra, que 

l’increment en número de vendes ha arribat en època de fred, de tal forma que les dessuadores 

han agafat importància. En el gràfic superior es pot veure clarament com durant els 100 primers 

dies, corresponent a mesos més calorosos, les vendes de dessuadores van ser força escasses i és on 

es pot trobar una diferència més gran amb el gràfic de vendes globals. Pel que fa al resultat numèric, 

la predicció pels pròxims 30 dies es correspon a una venda de dessuadores per valor de 5403€, que 

correspon a un 75.8% del total de la predicció de vendes, valor que va força en la línia del previst. 
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FIGURA 31. PREDICCIÓ NORMALITZADA DESSUADORES 

El següent tipus de producte que s’ha predit han estat les samarretes. Aquest segurament és el 

segon tipus de producte amb una major quota de venda, probablement degut a que sol tenir força 

importància durant gairebé tot l’any i, a més, és un tipus de producte amb un preu prou baix. 

Aquesta relativa constància en les vendes durant tot l’any que s’intueix es pot, de fet, veure en el 

gràfic de vendes de samarretes de la Figura 32. A diferència del gràfic de les dessuadores, es pot 

veure clarament com durant els mesos d’estiu les vendes són força més elevades, mentre que 

durant l’hivern, tot i els períodes de “Black Friday” i l’època de Nadal, les vendes no van augmentar 

de forma tan exagerada. Així doncs, pel que fa ja a resultats numèrics, la previsió de vendes pel 

següent mes és de 786€, 

corresponent a un 

percentatge del 11.03% del 

global de vendes. Aquesta 

estimació, si es considera 

que històricament el 

percentatge de samarretes 

venudes ha representat un 

13.28% i que el pròxim mes 

correspon a un mes fred, 

sembla una estimació 

lògica.  

 

FIGURA 32. PREDICCIÓ NORMALITZADA SAMARRETES 
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De la mateixa forma que en l’apartat anterior, hi ha certs tipus de productes que simplement no val 

la pena predir degut al seu escàs número de vendes. Un clar exemple són les poleres, que han 

obtingut un total de 5 vendes. Les vendes d’aquest tipus de producte són tan irregulars que fer una 

predicció de cara a la següent setmana o mes no seria gaire realista. Per altra banda, hi ha certa 

classe de productes, com podrien ser els banyadors, que tenen una època de l’any molt marcada 

en quant a rellevància en vendes. D’aquesta forma, amb aquest tipus de productes, tal i com es farà 

també amb la resta quan es tinguin més dades, seria especialment interessant fer una predicció 

estacional. Aquesta predicció, com ja s’explicarà amb més detall en apartats posteriors, és molt 

important fer-la degut a que quasi totes les sèries de temps tenen una repetició estacional d’algun 

tipus, ja sigui anual, mensual, setmanal, etc. En el cas d’aquest treball, degut a que no es compta 

amb suficients dades, fer una predicció tenint en compte la variant estacional no ha estat possible, 

però es mencionarà com s’ha de fer en apartats posteriors. 

 

6.4  Evolució del programa de les prediccions 
 

Un dels fets importants a tenir en compte és que la predicció de vendes és una eina que està feta 

per anar-se executant i utilitzant de forma continuada. A més, sobretot degut a l’acumulació de 

dades, amb el pas del temps anirà sent una eina més efectiva. A continuació es mostren algunes 

novetats que caldrà incorporar al programa amb el pas del temps. 

6.4.1 Ús del model SARIMA 

En l’apartat 6.2 s’ha mencionat l’existència d’una versió del model ARIMA la qual té en 

consideració el component estacional del model, tot i això, aquesta no ha estat utilitzada en les 

prediccions realitzades. Això es deu a que, degut a la joventut de l’empresa, no es compta amb 

suficients dades per poder-la realitzar, doncs es necessiten els valors de com a mínim un any, tot i 

que segurament se’n necessitin més perquè aparegui aquesta correlació estacional. 

En una empresa de venda de roba com la de Nerety, es pot preveure que aquesta estacionalitat 

hauria d’aparèixer. Hi ha sèries de temps que, de forma força lògica, no són condicionades per 

l’època de l’any, com podria ser la borsa, mentre que n’hi ha d’altres que en són fortament 

condicionades, com podria ser una gelateria. El cas de Nerety sembla que té més semblances amb 

el segon cas, ja que les tendes de roba no tenen les mateixes vendes al llarg de l’any. Hi ha 

períodes específics de rebaixes, èpoques com la de Nadal en que sol incrementar molt el número 

de vendes o fins i tot dates concretes, com el “Black Friday” o el dia de Sant Valentí, en què es sol 

reportar un pic en les vendes. 

Així doncs, sembla que tindria lògica realitzar aquest model, el qual podria ajudar a l’optimització 

de les prediccions. Per poder determinar amb precisió, però, si aquest model es aplicable, cal 

utilitzar els gràfics ACF i PACF. En cas d’existir aquesta estacionalitat, hauria de mostrar-se 

clarament en aquests dos gràfics, els quals mostrarien un pic destacable en el transcurs d’un 
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període estacional. Un exemple que reflexa aquesta estacionalitat es mostra en els gràfics de la 

Figura 33. Això sí, per comprovar l’estacionalitat amb aquests gràfics resulta molt més visual i 

efectiu realitzar una sèrie de temps amb dades mensual envers les dades diàries, ja que la primera 

presenta un període de 12 valors (corresponents als 12 mesos de l’any) mentre la segona té un 

període de 365, fent molt més feixuga la seva representació. Considerant a més que per realitzar 

un model SARIMA es sol comptar amb bastants valors, sembla lògic fer ús d’un model amb dades 

mensuals. 

 

FIGURA 33. DIAGRAMES ACF I PACF AMB UN FORT COMPONENT ESTACIONAL 

 

6.4.2 Dades setmanals o mensuals 

Un altre factor que pot ajudar a optimitzar el model consisteix en fer prediccions mitjançant valors 

setmanals o fins i tot mensuals. De forma general, com menor és la periodicitat de les dades, més 

precisa és la predicció. D’aquesta forma, una predicció mensual és més precisa que una setmanal, 

i aquesta segona és més precisa que una de diària. Com que en el cas de Nerety, a més, el que 

resulta interessant és realitzar prediccions mensuals o com a molt poc setmanals, cobra encara més 

sentit agrupar les dades d’aquesta forma. En aquest treball, això no s’ha fet degut a que tal i com 

van establir George E. P. Box i Gwilym Jenkins, els quals van desenvolupar el model ARIMA, es 

recomana que la sèrie de temps tingui un valor mínim de 50 observacions. Les prediccions que s’han 

realitzat en aquest treball, tot i comptar amb un número prou elevat d’observacions si es 

consideren les dades diàries, si es miren de forma setmanal es tenen 36 observacions (Figura 34). 
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Els motius pels quals una predicció setmanal o mensual resulta més òptima són, per una banda, 

que treballant amb valors diaris s’obtenen dades sorolloses. Si s’agafen els valors de vendes d’un 

dia seran molt inferiors als de un mes, de tal forma que s’està treballant amb un volum molt inferior 

i per tant és molt més probable que hi hagi més variància. Per altra banda, treballant amb dades 

diàries és molt més freqüent que apareguin múltiples cicles, com per exemple un en funció del dia 

de la setmana i un estacional. De 

fet, en la predicció de vendes 

brutes ja s’ha pogut intuir 

aquesta correlació en funció del 

dia de la setmana. Aquests 

patrons són força complexes i 

compliquen per tant la predicció. 

 

FIGURA 34. PREDICCIÓ AMB DADES SETMANALS 

Així doncs, s’ha provat la predicció setmanal amb la finalitat de poder comparar-la amb la diària. 

Fent ús de la línia de codi inferior de la Figura 35 s’ha provat el model amb valors setmanals. La 

predicció de cara al següent mes ha resultat de 6990€, corresponent a una discrepància no 

menyspreable del 5.7%. Cal destacar que en la comparació amb el model anterior no s’ha agafat el 

valor de 7127€, ja que aquest correspon a una predicció de 30 dies, mentre que en aquest model 

s’han predit 4 setmanes, les quals corresponen a 28 dies. Així doncs, s’ha fet la comparació agafant 

els primers 28 dies de la predicció diària. 

 

FIGURA 35. AGRUPACIÓ DE LES DADES PER SETMANA 

Aquests resultats denoten que hi ha una diferència considerable en funció de com s’agrupin els 

valors i, tot i que en aquesta fase tan inicial de l’empresa no es pot assegurar que l’agrupació per 

setmanes sigui més òptima, de ben segur que amb el pas del temps ho serà. 

6.4.3 Estabilització de l’empresa 

Com ja s’ha mencionat, aquesta és una empresa molt jove, motiu pel qual també no es compta amb 

un conjunt de dades molt elevat. Una de les coses que implica estar en una fase tant inicial és que 

alguns canvis poden ser molt significatius. Per exemple, la incorporació d’una nova marca pot 

comportar canvis molt destacables en el nombre de vendes, com per exemple ho va ser en el seu 

moment la incorporació de Wolfithings. Una campanya forta en quant a publicitat segurament 

també pugui estar acompanyada d’un increment important en les vendes. Aquests canvis són 

evidentment molt difícils de predir per un programa i com que percentualment poden comportar 
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canvis molt importants, tot plegat comporta que les prediccions en la fase inicial siguin força més 

complexes.  

7. Pressupost i Impacte Ambiental 
L’objectiu d’aquest apartat és el de determinar quins han estat els costos totals en l’elaboració 

d’aquest treball, així com l’impacte ambiental que aquest ha causat. En relació al càlcul del 

pressupost, els diversos aspectes que han estat implicats són els següents: 

• Personal: aquest és el cost que té un impacte més gran en el pressupost final. Fa referència 

a les hores que han estat dedicades a l’elaboració del treball, ja sigui directament, com pot 

ser redactant la memòria o els diversos programes informàtics, o indirectament, fent 

referència sobretot a les hores dedicades a l’estudi sobre el tema. En quant al preu per hora 

que s’ha establert en el càlcul del pressupost, aquest ha estat determinat pel salari mínim 

d’un estudiant en pràctiques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el qual és de 

8€/h. 

• Energètic: en quant a la despesa energètica, el seu valor està determinat per l’ús en 

electricitat degut a la càrrega de l’ordinador. Com s’ha comentat en l’apartat anterior, 

gairebé la totalitat de les hores de treball s’han dut a terme mitjançant l’ordinador. 

Considerant que aquest té un consum aproximat de 200W, que les hores d’ús de 

l’ordinador han estat de 240h i que el preu mig del kWh a Espanya ronda els 0.15€, es pot 

establir mitjançant l’equació VI que el cost energètic total ha estat de 8.4€. 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐 = 0.15€/𝑘𝑊ℎ ×
1𝑘𝑊ℎ

1000𝑊
× 280ℎ × 200𝑊 = 8.4€             Equació VI 

A la Taula 1 es poden veure desglossats els diversos termes involucrats en el cost total del 

pressupost: 

Tipus de cost Activitat Dedicació (h) Preu (€) 

Personal Recerca 

Programació 

Redacció memòria 

70h 

100h 

110h 

560 

800 

880 

Energètic Consum ordinador - 7.2 

Total - 280 2247.2 

TAULA 1. PRESSUPOSTOS DEL PROJECTE 

 

 

Finalment, en relació a l’impacte ambiental, ja s’ha comentat que tota la feina ha estat realitzada 

mitjançant l’ordinador, de tal forma que es podria dir que l’únic impacte ambiental directe que ha 

sorgit d’aquest projecte ha estat el consum d’energia elèctrica, el qual es pot considerar molt baix. 

Sí que és cert, però, que indirectament hi ha un impacte ambiental més important. L’objectiu final 

d’aquest treball ha estat el d’augmentar el rendiment de Nerety, el qual implica que hi hagi un 
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increment en la venda de productes. La producció de roba, sobretot si es volen aconseguir uns 

costos el més baixos possibles, pot ser un procés amb un alt nivell de contaminació. Per aquest 

motiu, des de Nerety s’intenta tenir el major nombre de marques ecològiques possible A més, a 

aquestes se’ls hi dona especial importància ja que hi ha un apartat a la pàgina web de Nerety que 

està dedicada a totes les marques ECO amb les que es col·labora. 
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Conclusions 
El propòsit d’aquest treball consistia en, per una banda, facilitar i alliberar temps de feina als dos 

caps de Nerety, de tal forma que tot aquest temps estalviat es pugui invertir en altres àmbits de 

l’empresa, com podria ser la publicitat o el màrqueting. Per altra banda, també és volia fer ús de la 

informació de la que disposa respecte de les seves vendes per tal de donar-li un impuls a l’empresa. 

En quant a l’automatització del procés de compra, tot i que les comandes no han estat 

automatitzades, si que s’ha aconseguit tenir un control de l’estoc força eficient. El procés no és del 

tot automàtic, ja que cal entrar les dades manualment, però degut a que el nivell d’actualitzacions 

no és molt elevat, és un procés que per ara es pot dur a terme d’aquesta forma sense gaires 

complicacions. Des de Nerety es necessitava de forma urgent resoldre la problemàtica del control 

de l’estoc, però les diverses empreses que es dediquen a l’automatització de processos similars 

exigeixen un preu massa elevat per dur-les a terme. Aquest treball doncs ha servit per semi-

automatitzar aquest procés i permetre a Nerety tenir major control del portfoli de productes. 

L’altre gran objectiu consistia en fer un anàlisi i previsió de les vendes de l’empresa fent ús de 

l’historial del que es disposa. És molt important per qualsevol empresa tenir com a mínim certa 

previsió sobre el seu futur per tal de poder administrar de la forma més adequada els seus recursos 

i descobrir si hi ha alguna tendència, tant positiva com negativa, que es desconegui. S’ha procedit 

doncs a la creació d’un programa que permet realitzar aquesta previsió, especificant a més, si cal, 

en funció d’alguna variable específica, com pot ser per marca o per tipus de producte. Aquesta 

predicció tan específica pot donar informació realment diferencial a l’empresa i ajudar-la així en el 

seu creixement.  

De cara al futur, és important tenir un seguiment tant dels programes de control de l’estoc com del 

de predicció de vendes. Pràcticament cada setmana s’incorpora una nova marca, de tal forma que 

cal afegir el seu codi i, a més, hi ha diverses marques que en algun moment han canviat el seu portal 

web, fet que implica reescriure el seu codi. Pel que fa a la predicció de les comandes, el seu 

programa necessita de constant supervisió per tal d’aconseguir les prediccions més òptimes, i en 

un futur caldrà incorporar-li el model SARIMA, així com fer recol·lecció de dades de forma setmanal 

o fins i tot mensual, per fer possible aquestes millores.   
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