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Resum 

La identificació d'anomalies en un conjunt de dades, també anomenades 

outliers, és un tema molt estudiat per l'estadística. Existeixen, per tant, molts 

mètodes per a la realització d’aquesta tasca. Ara bé, la majoria d'aquests 

mètodes no distingeixen la diferent naturalesa dels múltiples atributs 

mesurats, ni contemplen si es tracta de valors de concentració, de recompte, 

de localització, o d’altres. 

Aquest treball es centra en la detecció d'outliers en dades geolocalitzables, és 

a dir, dades que disposen d’atributs que determinen la seva posició a l'espai. 

Generalment, es tracta de dades que s'han recollit en diverses localitzacions 

físiques sobre un terreny. Per a aquest tipus de dades, molt sovint, la seva 

posició espaial estableix una relació de concordança amb els valors dels 

atributs no espaials del seu entorn immediat. En conseqüència, sembla lògic 

que la detecció de les anomalies tingui en compte aquesta correlació entre la 

posició espaial i les altres mesures. 

La identificació d’outliers consisteix a trobar mostres singulars que no 

corresponen o s’allunyen de la resta del conjunt. En el cas de les dades 

geolocalitzades, la seva posició espaial pot ser útil per a deduir-ne les relacions 

de veïnatge. La inclusió d'aquests aspectes en el mètode d'identificació 

d'outliers hauria de millorar els resultats que s'obtenen mitjançant mètodes 

d'anàlisi més genèrics, basats en models estadístics més comuns que no tenen 

en compte la característica de geolocalització de les dades. 

L’objecte d'aquest treball és comparar diferents mètodes d'identificació 

d'outliers en un conjunt de dades geolocalitzables, és a dir, de dades que 

ressalten sobre una superfície. Es tracta de trobar punts que a priori no 

destaquen respecte a tot el conjunt de dades, però que són significatius quan 
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es diferencien dels que es troben al voltant, des d'un punt de vista de la seva 

localització espaial. 

En l’anàlisi, s’han fet servir tant dades sintètiques, generades aleatòriament, 

com dades reals. El primer tipus de dades ha servit per a validar la millora 

aportada pels mètodes que tenen en compte la geolocalització, així com per a 

saber en quins casos és millor aplicar una varietat d’un mètode o una altra. 

Com a dades reals, s'han utilitzat dos conjunts: la concentració de 

contaminant atmosfèric al territori de Catalunya i l’acumulació de casos de 

la COVID-19 durant el mes d’abril de l’any 2021. Aquest projecte permetrà 

posar a prova el comportament d’aquests mètodes i comprovar-ne l’adequació 

en casos reals. 
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Glossari 

Outlier: d’origen en la paraula anglesa outlier, es tracta d’un valor atípic o 

observació que es mostra inconsistent amb la resta de dades d’un conjunt 

(Barnett & Lewis, 1994). 

Inlier: prové de l’anglès inlier, concepte pel qual poden existir dues 

definicions: en aquest treball es descriu un inlier com un valor que correspon 

de manera adequada a la distribució de valors correctament mesurats. Altres 

articles però, el consideren com un valor erroni dins d’una distribució de 

dades. 

Data Frame: prové de l’anglès Data Frame, és una estructura 

d’emmagatzematge de dades rectangular formada per columnes i files 

comunament utilitzada en l’anàlisi de dades. 

Graf: estructura formada per un conjunt de vèrtex que mantenen una relació 

entre ells per mitjà d’arestes. 

String: la traducció literal de l’anglès correspon a cadena o corda, que en 

programació ha adquirit el concepte d’un conjunt de caràcters encadenats de 

manera que formen una paraula. 

Clúster: prové del terme en anglès: cluster, es tracta d’un conjunt de punts 

o dades particularment unides que poden actuar com una sola.  

LOF: sigles que fan referència a Local Outlier Factor. 

SWOD: sigles que fan referència a Spatial Weighted Outlier Detection. 

 

 

 



Pàg. 8  Memòria 

 

 

 

 

1 Introducció 

1.1 Origen i motiu del projecte 

L’anàlisi de dades és un procés computacional d’extracció d’informació vàlida, 

prèviament desconeguda i finalment comprensible, a partir de grans bases de 

dades, i que s’utilitza per a la presa de decisions organitzatives (Jin, Jiang, & 

Tung, 2001). Es tracta d’una eina cabdal en la definició de tendències i/o 

desviacions en processos de qualsevol tipus. No obstant això, existeixen 

dificultats per a l’anàlisi, com el correcte tractament dels outliers, 

observacions o dades que es desvien pronunciadament de la resta, de manera 

que insinuen un procés o mètode de generació diferents (Hawkins, 1980).  

El projecte neix de la manca de procediments desenvolupats en l’estudi i la 

identificació dels outliers espaials. Aquests es diferencien de la resta a causa 

del concepte de localització espaial. Existeixen molts mètodes que tracten 

altres tipus d’outliers més tradicionals, però pocs que aprofiten la posició de 

les dades en l’espai per la millora dels resultats. Aquesta característica, però 

aporta una complexitat afegida per culpa de l’increment de dimensions en 

l’anàlisi.  

Es tracta d’un projecte proposat pel departament de Ciències de la 

Computació, per mitjà de la professora Núria Pla Garcia amb la col·laboració 

d’en Marc Vigo Anglada, als quals se’ls ha d’agrair la cooperació i l’interès en 

el seguiment i el bon desenvolupament del projecte. 

Gran part de la motivació en aquest projecte es troba en l’interès pel 

desenvolupament de les capacitats analítiques i de resolució d’un enginyer 

industrial en el marc de l’anàlisi de dades. Les dificultats a l’hora d’estudiar 
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les dades i el llarg procés d’aprenentatge es veuen recompensades per una 

gran satisfacció en l’obtenció de resultats plasmables en processos reals.   

L’anàlisi de dades és un sector que està creixent amb força i s’està definint 

com una gran font d’oportunitats pel present i futur immediat. Les millores 

en tecnologia de dades: major velocitat de processament i major capacitat 

d’emmagatzematge, han fet que aquest sector evolucioni adquirint gran 

importància entre les empreses punteres. 

L’anàlisi de dades espaials és una branca d’aquest camp que està 

subdesenvolupada. No obstant això, en un futur s’espera que pugui arribar a 

convertir-se en objectiu estratègic per empreses relacionades amb el transport, 

el clima, la venda de productes o qualsevol sector que utilitzi la geolocalització 

de producte o informació. 

 

1.2 Coneixements previs 

Gran part del projecte es basa en la utilització d’eines informàtiques per la 

classificació, tractament i representació de dades. És per això, que els 

coneixements previs en programació desenvolupats durant el Grau i el Màster 

en Enginyeria Industrial han sigut de gran ajuda per poder realitzar-lo.  

S’ha utilitzat el llenguatge de programació Python gràcies al seu enfocament 

matemàtic i científic i a la gran varietat de llibreries i eines destinades a 

l’anàlisi de dades. Algunes llibreries com Pandas i Scipy han sigut de gran 

utilitat per simplificar procediments de tractament de dades i realització 

d’operacions matemàtiques i científiques. Dins d’aquestes, s’ha fet gran ús 

d’eines com els Data Frames, Diagrames de Voronoi, mètodes d’identificació 

d’outliers i representacions bidimensionals de dades, entre altres.  

Altrament, conceptes estadístics com: la mitjana, la variància, la desviació 
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tipus, diagrames de densitats i mètodes de correlació entre conjunts de dades, 

coeficients de Pearson, Spearman i Kendall i percentils, també han sigut 

utilitzats a l’hora de desenvolupar i obtenir resultats coherents. 

 

1.3 Estat de l’art 

Existeixen molts mètodes desenvolupats que s’ocupen de la identificació 

d’outliers en bases de dades. Anys enrere, aquestes anomalies eren retirades 

de les bases de dades per una anàlisi més neta. La tendència en els últims 

anys, però ha evolucionat cap al desxifrat de la informació que aporten 

aquestes dades singulars. Alguns casos de rellevància són: la identificació de 

fraus financers (Thiprungsri & Vasarhelyi, 2011), anomalies en diagnòstics 

mèdics (Lin, Keogh, Fu, & Van Herle, 2005) i d’altres.  

Els mètodes d’identificació d’outliers es poden classificar en dues branques: la 

branca més tradicional, que contempla models estadístics (Walfish, 2006), 

mètodes per distàncies (Aggarwal, 2015) o per densitats (Breunig, Kriegel, 

Ng, & Sander, 2000); i la branca espaial o basada en la localització de les 

dades (Kamble & Doke, 2017).  

En aquest projecte se centra l’estudi en els mètodes d’identificació d’outliers 

espaials. Aquests, són més escassos degut a la complexitat que comporta 

utilitzar els atributs espaials de les dades (Kou, Lu, & Chen, 2006). Per poder 

aplicar-los es requereix una planificació i coneixement del tipus de dades a 

recollir, ja que aquestes han de ser geolocalitzables, i dels resultats que es 

volen obtenir, perquè en resulti una anàlisi completa. Per altra banda, de 

mètodes tradicionals d’identificació d’outliers n’existeixen molts, molt ben 

desenvolupats i, fins i tot, programats en llibreries. Són de fàcil accés i 

àmpliament utilitzats sense considerar el caràcter espaial de les dades 

(Boukerche, Lining, & Omar Alfandi, 2020). 
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1.4 Objectius del projecte 

Els objectius que es plantegen en aquest treball són els següents: 

- L’estudi i anàlisi dels diferents procediments d’identificació d’outliers 

espaials, mitjançant la utilització del posicionament geogràfic de les 

dades per a definir els veïnatges. Per treballar sobre aquest objectiu, és 

imprescindible utilitzar bases de dades amb informació de 

geolocalització o representació bidimensional les quals poden ser: 

longitud i latitud o representació x, y amb coordenades UTM. 

- La implementació de diferents mètodes utilitzats en aquest camp, així 

com el desenvolupament de les pròpies variants i la comparació entre 

aquests, per determinar les condicions que permeten obtenir els 

resultats més fiables. 

- L’aprenentatge i el desenvolupament en la matèria de la programació 

i computació de dades, com també en la representació d’aquestes. 

D’aquesta manera, mostrar els resultats obtinguts serà més senzill i 

entenedor. 

 

1.5 Abast del projecte 

Pel que fa a l’abast del projecte, aquest se centrarà en l’anàlisi i el 

desenvolupament de procediments d’identificació d’outliers espaials, 

s’estudiaran les característiques principals i les possibles utilitats. No 

s’abastirà l’estudi de procediments d’identificació d’outliers tradicionals, ja 

que s’allunyen de la matèria d’objecte d’aquest treball i existeix molta 

informació externa al respecte (Hodge, V.J. & Austin, J., 2004). D’aquesta 

manera, es pretén desenvolupar una anàlisi completa sobre una branca de 

l’anàlisi de dades on el progrés és substancialment inferior, la dels outliers 
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espaials. 

S’estudiarà l’aplicació sobre dades sintètiques i reals, per obtenir possibles 

resultats i conclusions aplicables. Les dades sintètiques serviran per avaluar 

l’eficiència dels mètodes proposats, ja que es coneix a priori quines són les 

dades outliers. Posteriorment s’aplicaran els resultats a dades generals 

obtingudes del portal de transparència de la Generalitat. 

  



Identificació d’outliers espaials  Pág. 13 

 

 

 

 

2 Outliers espaials 

2.1 Definició 

El concepte d’outlier espaial es crea a partir de la definició d’outlier -valor 

atípic o observació que es mostra inconsistent amb la resta de dades d’un 

conjunt (Barnett & Lewis, 1994)- amb la combinació de la utilització 

d’atributs espaials que presenten certs conjunts de dades. L’obtenció de 

veïnatges en funció de les posicions geogràfiques en l’espai de les dades a 

l’hora de comparar-les entre elles representa un concepte important en 

aquesta definició. 

Dit d’una altra manera, es pot definir un outlier espaial com una dada 

representada per una posició amb un atribut o valor assignat molt diferenciat  

de la resta de dades. Per a tal efecte, en general, es consideren dades només 

del seu voltant, és a dir, dades amb una certa localització geogràfica o 

topològica que determinen el concepte de proximitat. 

 

2.2 Tipus d’outliers 

En aquest apartat es pretén donar context als diferents tipus d’outliers 

existents per destacar les particularitats dels outliers espaials, que són els que 

s’analitzen en aquest treball. 

Existeixen diverses classificacions d’outliers que varien en funció de l’estudi 

que es realitza sobre les dades. Pel fet que la identificació d’outliers pot ser 

útil per revelar informació sobre el procés de recollida de les dades, s’ha de 

tenir en compte els objectius i els procediments per tal d’identificar els outliers 
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adients. Habitualment, els mètodes de detecció d’outliers es poden classificar 

segons les següents característiques. 

 

Outlier Global vs Outlier Local 

Els outliers globals són aquells que s’identifiquen en comparació amb tot el 

conjunt de dades. Atès que es consideren dades espaials, són aquells punts 

que tenen assignat un valor o atribut que no encaixa amb la distribució o la 

tendència de la majoria dels punts. Són detectables a partir de procediments 

estadístics utilitzant models que consideren els valors dels atributs a partir de 

la posició de cada punt. Els outliers són les anomalies en la definició dels 

atributs. 

Per altra banda, els outliers locals es defineixen per mitjà de la utilització 

d’un subconjunt de dades del total. Aquestes dades, que pertanyen al conjunt 

global, mantenen algun tipus de relació directa entre elles de localitat, sigui 

de proximitat o de connectivitat. Es pot parlar d’un subconjunt de dades que, 

a diferència del global, permet estudiar el que succeeix en una regió reduïda 

de les dades. Aquest fet, permet obtenir informació més detallada que, 

altrament, podria veure’s diluïda. 

 

Outlier Espaial vs Outlier No Espaial 

Els outliers espaials són aquells que contemplen atributs de geolocalització en 

la formació de veïnatges, a partir dels quals, es comparen els valors de les 

dades d’estudi. En canvi, els outliers no espaials són aquells que no 

contemplen aquesta característica, i comparen les dades en funció d’altres 

criteris. És a dir, totes les components de les dades presenten el mateix 

significat. 

Existeixen mètodes de detecció en funció de la desviació d’un cert atribut 
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respecte al d’altres dades, i procediments que contemplen les posicions x, y 

per determinar si una dada es troba aïllada o no de la resta. Aquests últims, 

tampoc són considerats outliers espaials, ja que actuen comparant la 

diferència de densitats de punts propers de les dades veïnes, independentment 

de la localització d’aquestes. 

En aquest projecte es treballa, en primer lloc, amb un mètode no espaial que 

no diferencia les coordenades de posició dels valors o atributs associats. 

També, amb dues variacions d’un mètode espaial que implementa la 

identificació d’outliers segons el seu atribut no espaial, en un entorn on la 

posició que ocupa en l’espai és rellevant. 

 

Categorització binària de dades vs rànquing 

A l’hora de determinar els outliers, existeixen mètodes que utilitzen una 

identificació binària avaluant les dades i classificant-les (una a una) en dues 

úniques possibilitats: outlier o inlier. Anàleg a la representació binària d’1 i 0. 

Per altra banda, existeixen mètodes que assignen a cada dada un factor 

resultant d’analitzar el seu grau d’outlier. Pel que fa al cas dels mètodes que 

utilitzen el sistema de rànquing, el resultat que s’obté és una puntuació per a 

cada dada. 

Tots dos mètodes utilitzen una decisió arbitrària per definir quan una dada 

és considerada outlier. Habitualment es defineix un 5% del total de dades com 

a possibles outliers. Cal remarcar la paraula possibles, ja que tots aquests 

mètodes d’identificació d’outliers són supositius, i requereixen d’una posterior 

anàlisi per determinar si la dada obtinguda ha estat provocada per un 

procediment anòmal. 

En aquest projecte s’avaluen mètodes d’identificació d’outliers espaials que 

utilitzen procediments de classificació per rànquings. Aquest fet és degut a la 

naturalesa pròpia dels models desenvolupats, i al convenciment que es tracta 
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del mètode més adequat a l’hora de tractar atributs numèrics. 

 

2.3 Mètodes de detecció d’outliers 

Existeixen molts procediments de detecció d’outliers en funció de les 

particularitats de les dades, algunes de les quals s’han esmentat anteriorment. 

Per entendre el funcionament del mètode implementat, i per veure la 

diferència amb altres mètodes existents, s’ha de posar en context comparant 

les principals característiques d’aquests. 

Kamble & Doke, 2017, estableixen una classificació dels procediments per 

identificació d’outliers en funció de les dades i les principals característiques i 

diferències entre aquestes. Es poden diferenciar dues branques: els 

procediments que determinen outliers tradicionals (no espaials), i els que 

detecten outliers espaials.  

Dins dels procediments de detecció d’outliers tradicionals es troben els 

mètodes estadístics, mètodes de distància, mètodes que utilitzen la desviació 

i mètodes de densitat. Pel que fa als procediments de detecció d’outliers 

espaials existeixen els mètodes espaials, així com els mètodes que utilitzen 

grafs. La Figura 1 mostra aquesta classificació. 

 

Figura 1: Classificació dels mètodes de detecció d’outliers. Elaboració pròpia. 
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El mètode estadístic representa el conjunt de dades com una aproximació a 

un model de distribució, a partir del qual, per assajos de discordança es 

detecten valors que s’allunyen d’aquest model o que són completament 

diferents. 

El mètode basat en la distància compara les diferències entre la dada d’anàlisi 

i els seus veïns de valor més proper per definir si una dada és prou allunyada 

de la resta. A diferència dels mètodes espaials, aquest compara dades 

pròximes, no les seves posicions. 

El mètode basat en la desviació inspecciona les dades i identifica els outliers 

en funció de la desviació respecte a un model representatiu del conjunt de 

dades.  

El mètode basat en la densitat comprova la quantitat de dades similars que 

té cada dada per definir una densitat. Les dades amb menor densitat, o amb 

poques similituds a la resta s’identifiquen com a outliers. 

Pel que fa a la branca dels outliers espaials, el mètode basat en l’espai 

compara el valor en un punt amb els valors de la resta de punts en l’espai, o 

amb un conjunt de dades locals. En general, el subconjunt de dades es 

determina a partir de les coordenades de geolocalització, de manera que el 

veïnatge s’obté a partir de les distàncies Euclidianes o Manhattan de les 

coordenades de geolocalització. 

Finalment, el mètode basat en grafs utilitza els conceptes de vèrtex i arestes 

per definir una base de dades amb veïnatges, a partir de les quals 

s’identifiquen les possibles dades que es troben aïllades. En aquest cas, el 

veïnatge no ve determinat per la distància, sinó que es genera a partir d’un 

graf definit prèviament per a cada punt. 
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2.4 Mètodes implementats 

En aquest projecte, es comparen i s’analitzen resultats de tres mètodes 

d’identificació d’outliers desenvolupats. Un mètode tradicional o no espaial 

(que es basa en les densitats) i dos mètodes espaials, cadascun d’ells amb 

característiques diferents a l’hora de tractar les dades. En primer lloc, el Local 

Outlier Factor, estudiat i utilitzat en molts articles i que, fins i tot es pot 

trobar implementat en la llibreria Scikit-learn de Python.  En segon lloc, una 

adaptació de l’algorisme de ponderació per pesos (Kou, Lu, & Chen, 2006), 

fent servir el diagrama de Voronoi per definir els veïnatges de les dades. Com 

aquest algorisme no fixa el tipus de veïnatge a utilitzar, s’ha desenvolupat un 

tercer mètode que proposa els k nearest neighbors  (abreviat k-NN) o k veïns 

pròxims, de forma similar a com ho fa el Local Outlier Factor. El fet de 

considerar diferents tipus de veïnatges permet considerar diferents 

ponderacions per als atributs de cada punt, tal com es veurà més endavant. 

El Local Outlier Factor (LOF) és un mètode utilitzat per detectar outliers en 

funció de la densitat d’un punt respecte a la dels seus veïns més propers 

(Boukerche, Lining, & Omar Alfandi, 2020). Aquests veïns són definits a 

partir dels k-NN o a partir d’un radi que engloba una certa quantitat de veïns 

per a cada punt. En aquest estudi es dissenya un espai tri-dimensional 

mitjançant les dues coordenades de posició de cada dada i un atribut que 

realitza la funció d’alçada. El mètode LOF assigna una puntuació a cada dada 

en funció de les densitats dels veïns i la del mateix punt. Com a resultat, una 

dada amb una valoració alta de LOF sovint representa un outlier del conjunt. 

El mètode per pesos desenvolupat en aquest treball es basa en un model 

d’identificació d’outliers espaials en forma d’algorisme, l’Spatial Weighted 

Outlier Detection, que compara els valors ponderats per mitjà d’una funció 

de pesos. Les característiques espaials de les dades són les que provoquen el 
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repartiment de ponderació. Les diferències en el valor entre la dada d’anàlisi 

i els seus veïns es ponderen i se sumen, donant a cada punt un resultat 

d’outlier. Si les diferències són elevades respecte punts propers, la puntuació 

d’outlier també ho és. 
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3 Desenvolupament dels mètodes  

3.1 Descripció dels mètodes implementats 

3.1.1 Local Outlier Factor 

Tal com s’ha comentat prèviament el Local Outlier Factor (LOF) és un 

mètode molt utilitzat que permet identificar dades particulars que es troben 

allunyades de la resta. Aquest mètode realitza un càlcul de densitat de veïns 

per a cada punt, les compara amb les dels mateixos veïns, i atorga una 

puntuació per classificar els possibles outliers. El terme densitat de veïns 

s’entén com la quantitat de punts propers que té aquest en un cert radi. 

L’anàlisi es fa a través del càlcul de distàncies als k punts més propers situats 

en l’espai tri-dimensional. La màxima distància respecte al k veí –o distància 

d’accessibilitat (reachability distance amb anglès)–  delimita la regió a partir 

de la qual es calcula la densitat del punt. Com major és la distància, menor 

és la densitat, ja que sempre es considera el mateix nombre de veïns en una 

anàlisi.  

𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑘(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) = max{𝑑𝑖𝑠𝑡𝑘𝑁𝑁(𝑥𝑗), 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥𝑖, 𝑥𝑗)} ( 1 ) 

La densitat local d’accessibilitat (local reachability density) del punt xi, tenint 

en compte que 𝑁𝑘(𝑥𝑖) és el nombre de veïns considerats, és la inversa de la 

distància mitjana a partir de la qual xi pot ser assolit (Schubert, Wojdanowski, 

Zimek, & Kriegel, 2012). 

𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 (𝑥𝑖) =
1

∑ 𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑘(𝑥𝑖, 𝑥𝑗)𝑥𝑗∈𝑁𝑘(𝑥𝑖)

|𝑁𝑘(𝑥𝑖)|

 ( 2 ) 

Cada punt obté una puntuació al voltant de l’1 per mitjà de la comparació 
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de la densitat local d’accessibilitat amb la dels seus veïns. 

𝐿𝑂𝐹(𝑥𝑖) =
∑ 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 (𝑥𝑗)𝑥𝑗∈𝑁𝑘(𝑥𝑖)

|𝑁𝑘(𝑥𝑖)| · 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 (𝑥𝑖)
 ( 3 ) 

A partir d’aquests resultats es poden classificar les dades segons un rànquing 

on es mesura el grau d’anomalia que presenta cada dada. 

• 𝐿𝑂𝐹(𝑥𝑖)   ~  1.  Densitat similar als veïns. 

• 𝐿𝑂𝐹(𝑥𝑖)  <  1.  Densitat superior als veïns (Inlier). 

• 𝐿𝑂𝐹(𝑥𝑖)  >  1.  Densitat inferior als veïns (Outlier). 

 

3.1.2 Spatial Weighted Outlier Detection 

L’Spatial Weighted Outlier Detection (SWOD) és un mètode que acumula les 

diferències entre l’atribut d’una mostra amb l’atribut dels seus veïns, 

ponderat segons un criteri espaial. D’aquesta manera, es comprova si la dada 

difereix de la resta i es classifica amb un grau d’outlier. El més interessant 

d’aquest mètode és que aprofita característiques espaials entre dades, com ara 

la distància entre dos punts, per ponderar aquestes desviacions en funció de 

la posició que ocupen a l’espai. 

En aquest treball s’utilitzen dues característiques espaials per definir la funció 

de ponderació: les fronteres entre regions de Voronoi - apartat que s’exposa 

més endavant - i la inversa de la distància entre dos punts. Aquests dos 

procediments de ponderació es consideren els més adequats segons el caràcter 

de les dades utilitzades, però el mètode permet utilitzar diferents alternatives 

en l’aplicació dels atributs espaials. 

Per aquest cas, s’ha considerat que, com menor és la distància entre dos punts 

d’anàlisi, major és l’impacte que un fa sobre l’altre. Aquest concepte defineix 

els punts que es troben més a prop com aquells que intervenen més. Per altra 

banda, si en comptes de punts es consideren regions de territori, fent un símil 
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als conceptes de municipis o comarques, la capacitat d’interacció entre dues 

regions és major com més gran és la frontera entre elles. Es tracta 

d’interpretar les fronteres com una regió de pas de flux entre un punt i un 

altre. Com més gran és la frontera, més flux es pot transmetre. 

Segons és dissenyada per Kou, Lu, & Chen, 2006, la funció de pes defineix el 

valor de cada veí xj entre 0 i 1, i la suma de tots els pesos de tots els veïns 

d’xi en 1. Assumint que xj és el r veí d’xi, el pes d’xj és: 

𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 (𝑥𝑗) = 𝛼1 ·
𝑖𝑛𝑣𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟

∑ 𝑖𝑛𝑣𝐷𝑖𝑠𝑡𝑙
𝑘
𝑙=1

+ 𝛼2 ·
𝐵𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑟

∑ 𝐵𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑙
𝑘
𝑙=1

 ( 4 ) 

On l és cadascun dels k veïns associats a xi; 𝛼1 i 𝛼2 són factors de ponderació.  

A partir d’aquesta funció que recull la mitjana de les diferències entre els 

valors (y) del punt d’interès i els dels seus veïns, s’obté la valoració per cada 

dada, que les classifica com a potencials outliers.  

𝐴𝑣𝑔𝐷𝑖𝑓𝑓(𝑥𝑖) = ∑ |𝑦𝑖 − 𝑦𝑗| · 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑥𝑗)
𝑘

𝑗=1
 ( 5 ) 

Aquest model descrit, però no identifica la manera d’obtenir els veïnatges de 

cada punt, deixant a criteri de l’usuari la utilització d’un nombre fix de k 

veïns propers o la variació per a cada punt de la quantitat de veïns 

considerats, en funció de com estan distribuïdes les dades. Per aquest estudi, 

s’han proposat dos mètodes de definició de veïnatges. 

En primer lloc, s’ha utilitzat el diagrama de Voronoi, ja que l’algorisme està 

enfocat per utilitzar les fronteres que es generen del diagrama com a funció 

de pes. Per altra banda, s’ha utilitzat el procediment dels k nearest neighbors 

(k-NN), de la mateixa manera que es fa servir en el mètode Local Outlier 

Factor, ja que serveix com a punt de comparació entre els tres mètodes. S’han 

considerat aquests mètodes gràcies a l’aprofitament de les característiques 

espaials que presenten les dades. 
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Pel cas de la resolució per k nearest neighbors, solament s’ha tingut en compte 

el terme de la funció de pes que contempla les distàncies entre punts, ja que 

no es disposa de fronteres al no utilitzar-se les regions de Voronoi (𝛼2 = 0). 

 

3.2 Diagrama de Voronoi 

Per poder definir els veïns de Voronoi, primer s’ha d’entendre la particularitat 

del Diagrama de Voronoi. Aquest diagrama és una forma d’estructurar dades 

molt investigada en el domini de la geometria computacional. Consta d’una 

representació que caracteritza regions de proximitat per a un conjunt d’n 

posicions en el pla, o en un espai de dimensió superior, on les distàncies sobre 

els punts vénen definides per una relació de distància, generalment la 

distància Euclidiana (Erwig, 2000). El Diagrama de Voronoi per un conjunt 

S de punts, descompon l’espai en diferents tessel·les, una associada a cada 

punt. La tessel·la d’un punt p està formada pel conjunt de punts que són més 

propers a p que a la resta de punts del conjunt S. Aquest diagrama sol tenir 

una forma característica a causa de la formació de regions en forma de 

polígons. A més, és un tipus de representació que es troba en elements de la 

naturalesa, com en el cas del contacte entre bombolles d’aire, les marques que 

deixa el sòl en assecar-se o les taques de les girafes. 

Les arestes de Voronoi delimiten dues regions de Voronoi veïnes i estan 

formades per punts del pla que equidisten dels punts que defineixen aquestes 

regions. Mitjançant aquest diagrama, es poden definir els veïns d’un punt p 

de S com aquells que pertanyen a una regió fronterera amb la dada d’anàlisi. 

En la Figura 2 s’han pintat de blau cel les tessel·les dels veïns del punt central 

(en blau fosc). Les arestes representades amb línies discontínues són degudes 

al fet que aquestes no s’intersequen amb altres. Les tessel·les corresponents a 
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punts de la frontera del Convex Hull (o envolupant convexa) són infinites, 

cosa que provoca que aquestes arestes discontínues també ho siguin. 

 

Figura 2: Diagrama de Voronoi a partir d’una distribució bidimensional de punts. Elaboració pròpia. 

Aquest sistema de veïnatge és molt útil a l’hora d’estudiar certs 

comportaments, com per exemple, el  d’una dispersió d’un gas o contaminant, 

des d’un focus cap als voltants, ja que s’assegura d’agafar veïns en totes les 

direccions de l’espai. Es poden assimilar aquests veïns a aquells que 

interaccionen directament en la transmissió del contaminant d’una 

localització a una altra. 

 

3.3 K nearest neighbors 

El mètode de composició de veïnatges per k-NN veïns, o k nearest neighbors, 

és un dels mètodes més utilitzats a l’hora de definir o classificar dades en 

nuclis o clústers, ja que permet identificar grups de dades de distribució 

similar, les quals haurien de comportar-se de forma similar. 

Utilitzant una representació bidimensional de les dades (Figura 3) per facilitar 



Identificació d’outliers espaials  Pág. 25 

 

la comprensió del mètode, per a cada punt, els k-NN són aquells punts que 

queden dins d’una circumferència que té per radi la distància fins al k veí més 

proper (Boukerche, Lining, & Omar Alfandi, 2020). Aquest radi varia en 

funció de la distribució en el pla dels punts, així com del nombre de veïns que 

es considera. En cada cas d’estudi, s’utilitzarà una k entera que provindrà de 

l’arrodoniment de la mitjana de veïns obtinguts en el Diagrama de Voronoi. 

D’aquesta manera, s’assegura un comportament el més similar possible a 

l’hora d’escollir el nombre de veïns per comparar dades en cada mètode. 

 

Figura 3: Representació dels diferents veïnatges generats per k nearest neighbors, en funció del paràmetre k.  

a k=1, b k=2, c k=4, d k=6. Elaboració pròpia. 

Comparant el veïnatge format a partir del Diagrama de Voronoi (Figura 2) 

amb el format pels 6 punts més propers (Figura 3) s’observa que aquests no 

coincideixen. Això, és degut al fet que el Diagrama de Voronoi considera veïns 

en totes les direccions i, per tant, pot no agafar-los tots de la zona més densa. 

Per altra banda, el nombre de veïns de Voronoi tampoc és fix. Aquestes 

diferències proporcionen resultats que varien a l’hora d’aplicar qualsevol dels 

mètodes escollits, ja que depenen dels veïnatges escollits.  

(a) (b) 

(c) (d) 
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4 Anàlisi de dades 

4.1 Dades sintètiques 

Per poder avaluar i comparar els mètodes implementats, s’ha dissenyat un 

conjunt de dades sintètiques, significativament gran, format per 1.000 punts, 

perquè serveixi com a model per poder obtenir els primers els resultats. S’ha 

realitzat una distribució aleatòria dels atributs espaials x i y, i s’ha associat a 

cada punt un valor o atribut numèric. Aquest atribut segueix una distribució 

uniforme sinusoidal, tant en l’eix x com en l’eix y, per tal que existeixin uns 

valors màxims i mínims del conjunt i els valors entre dades properes a l’espai 

es mantinguin similars. 

 

Definició dels outliers 

A partir d’aquest conjunt de dades, s’ha procedit amb la modificació del valor 

de 50 dades, corresponent a un 5% del total, per tal de seleccionar-los a 

propòsit com a outliers. És important remarcar, que el valor d’aquests 50 

punts s’ha mantingut dins del rang de valors definit en la formació del conjunt 

de dades. D’aquesta manera, s’ha orientat la resolució per tal que els mètodes 

detectin aquelles dades amb valors diferents de les del seu entorn. Aquest fet 

pot provocar que per mitjà d’una anàlisi tradicional els outliers definits passin 

desapercebuts, ja que en general aquests mètodes detecten dades que es 

troben molt allunyades d’uns límits calculats a partir de la desviació respecte 

a la mitjana. 



Identificació d’outliers espaials  Pág. 27 

 

 

Figura 4: Distribució de les dades simulades en un diagrama de dispersió en 3 dimensions. Elaboració pròpia. 

La Figura 4 correspon a una representació tridimensional de les dades, on la 

coordenada z és el valor o atribut de les dades. Existeix una tendència 

contínua al llarg del conjunt de dades, però també es pot observar com 

aquests outliers (en color vermell) mantenen el seu valor dins el rang comprés 

entre 0 i 600. 

 

Aplicació dels mètodes desenvolupats 

En aquest punt es mostren els passos realitzats durant el desenvolupament 

dels mètodes utilitzats, així com els components de representació gràfica que 

s’han anat obtenint. Aquests, han sigut de gran utilitat per ajudar a la 

comprensió i l’avaluació del correcte funcionament dels mètodes. No s’entra 

en detall del codi programat, ja que podria dificultar la comprensió lectora 

del treball, degut a la complexitat tècnica i la utilització d’un llenguatge 

específic intern. Es pot trobar en l’Annex. 
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Local Outlier Factor 

Per realitzar l’anàlisi de Local Outlier Factor, és important definir com es 

durà a terme a partir del conjunt de dades dissenyat. En tractar-se d’un 

mètode basat en densitats que detecta les desviacions locals de certs valors 

entre un conjunt de dades, s’ha definit un espai tridimensional format pel pla 

x, y, amb alçada l’atribut no espaial de cada punt. D’aquesta manera, el 

mètode obté els resultats a partir de la distància Euclidiana entre els punts 

de l’espai tridimensional. 

Per fer ús del model programat a la llibreria Scikit-learn, es calcula una matriu 

de distàncies entre tots els punts, a partir de la qual s’obtenen els k-NN veïns 

més propers de cada punt.  Aquest model permet modificar el paràmetre k 

en funció del criteri de l’usuari. Per aquest conjunt de dades, i com es 

demostra posteriorment, s’utilitza una k = 6. La funció retorna un resultat 

associat a cada punt. Si el resultat és proper a 1, no representa un outlier. 

Com més gran és aquest valor, i més s’allunya de l’1, més rang d’outlier és 

considerat, però si el resultat és molt inferior vol dir que es troba en una regió 

on hi ha una densitat superior a la mitjana. Llavors, es pot assegurar que es 

tracta d’un inlier.  

Els resultats corresponents a aquest mètode es mostren en l’anàlisi de 

resultats posterior, i es comparen amb els altres mètodes implementats. 

Spatial Weighted Outlier Detection 

En comparació amb el Local Outlier Factor, l’Spatial Weighted Outlier 

Detection és un mètode de detecció espaial. Aquest mètode utilitza una funció 

de pes programada per ponderar els efectes que tenen els veïns respecte a un 

punt en concret. Admet diferents metodologies a l’hora de preparar els 

diferents veïnatges i, en aquest cas, s’han considerat els veïnatges generats a 

partir del Diagrama de Voronoi i dels k veïns propers.  
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Una dificultat que s’ha trobat a l’hora d’utilitzar el Diagrama de Voronoi és 

la definició de la frontera exterior. Aquest diagrama pot estendre’s fins a 

l’infinit, com s’ha vist anteriorment, amb la peculiaritat que això comporta, 

unes fronteres entre regions molt llargues que s’allunyen de la localització del 

punt d’interès. Per resoldre aquesta situació, s’ha procedit a dissenyar un 

diagrama fictici amb la incorporació de punts fantasma a l’exterior de la 

superfície d’estudi, que s’ha intersecat amb una frontera generada a partir de 

la funció Convex Hull, de la llibreria Scipy. D’aquesta manera la superfície 

global com la de cada tessel·la és raonablement tractable. 

 

Figura 5: Diagrama de Voronoi per les dades sintètiques. Elaboració pròpia. 

A partir del Diagrama de Voronoi, i per mitjà de l’atribut vertices, que recull 

els vèrtexs de Voronoi o punts de contacte entre 3 o més tessel·les, es 

programa la generació d’un polígon per a cada regió. D’aquesta manera, es 

poden calcular les arestes compartides entre dos polígons, les fronteres.  

Un cop calculades les distàncies i les fronteres entre punts, per mitjà de les 

funcions ( 4 ) i ( 5 ) es calculen els resultats que defineixen cada punt com a 
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potencial outlier. Inicialment, s’utilitzen els factors de ponderació amb valors 

𝛼1 = 0,5 i 𝛼2 = 0,5, de manera que s’equiponderen els dos termes de la funció. 

Posteriorment, es realitza una anàlisi de sensibilitat per determinar el millor 

ajust d’aquests paràmetres. 

La mitjana de veïns de cada punt del Diagrama de Voronoi en aquest conjunt 

de dades és de 5,772. Aquest és el motiu pel qual, s’han seleccionat els 6 veïns 

propers pels mètodes Local Outlier Factor i Spatial Weighted Outlier 

Detection. 

El procediment de càlcul dels resultats pel mètode SWOD per k-NN ha 

resultat més senzill que per Voronoi, ja que únicament ha estat necessari el 

càlcul de les distàncies entre tots els punts, per després ponderar amb els 6 

veïns de menor distància. Un cop obtinguts els veïnatges, per mitjà de les 

fórmules ( 4 ) i ( 5 ), i considerant 𝛼2 = 0, s’obtenen els resultats per aquest 

mètode. 

 

Anàlisi de resultats 

                     

Figura 6: Taules dels 10 resultats amb major puntuació pels mètodes LOF, SWOD per diagrama de Voronoi i 

SWOD per k-NN. Elaboració pròpia. 
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A partir dels resultats obtinguts pels tres mètodes (Figura 6), es pot observar 

com el rang de valors que determina si una mostra és outlier o no és molt 

diferent en funció del mètode utilitzat, i no es preveu senzill arribar a una 

conclusió uniforme. Per aquest motiu, es procedeix a realitzar una unificació 

dels resultats per mitjà d’una regularització i normalització d’aquests 

(Kriegel, Kröger, Schubert, & Zimek, 2011). 

 

Regularització i normalització 

La regularització s’aplica per definir el rang d’outlier en un interval positiu 

entre 0 i infinit. En el cas del Local Outlier Factor, el valor esperat dels inliers 

és inferior a 1, mentre que per als outliers s’espera un valor superior a 1. Per 

tant, la regularització resta dels resultats aquesta línia de base igual a 1. Com 

és d’esperar, els valors inferiors a 1 passen a ser negatius. Això, però tenint 

en compte que l’interès està a determinar aquelles dades que resulten d’un 

valor positiu d’outlier, a tots aquells inliers que tenen resultat negatiu se’ls 

assigna un valor de 0.  

𝑅𝑒𝑔𝐿𝑂𝐹
1 (𝑥𝑖) = max {0, 𝐿𝑂𝐹(𝑥𝑖) − 1} ( 6 ) 

La normalització utilitzada escala linealment tots els resultats obtinguts per 

a cada mètode en valors compresos entre 0 i 1, per tal que siguin comparables. 

D’aquesta manera, les dades identificades per a cada mètode amb més 

possibilitat de representar un outlier tenen una puntuació pròxima a 1. 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑆
𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =

𝑆(𝑥𝑖) − 𝑆𝑚𝑖𝑛

𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑚𝑖𝑛
 ( 7 ) 

Amb aquests passos es podria observar si una dada representa un outlier per 

un mètode, però no ho és tant per un altre. No obstant això, per destacar el 

comportament dels mètodes envers els 50 outliers definits inicialment, es 

classifiquen en percentils. 
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Percentils 

Determinar el percentil de cada resultat obtingut permet donar informació 

sobre la quantitat de resultats iguals o superiors que existeixen dins d’un 

conjunt de dades. D’aquesta manera, es poden comparar les precisions amb 

les quals els diferents mètodes són capaços de detectar els outliers inicialment 

introduïts. Tots els outliers haurien de correspondre a un percentil igual o 

superior a 0,95 (5% del total de dades). 

Dels 50 outliers introduïts manualment, s’obtenen efectivitats molt diferents 

en funció de si es tracta del mètode de Local Outlier Factor o del Spatial 

Weighted Outlier Detection. 

 

• LOF: 4/50 

• SWOD per Voronoi: 48/50 

• SWOD per k-NN:  47/50 

 

Anàlisi de sensibilitat sobre els paràmetres 𝜶 

Per obtenir la combinació de paràmetres 𝛼 que maximitza el percentatge 

d’outliers identificats, es modifiquen els valors en intervals de 0,1 des de 0 fins 

a 1 i a la inversa, de manera que 𝛼1 + 𝛼2 sempre sumen 1. 

Realitzant aquest procediment amb un total de 7 conjunt de dades diferents, 

s’obté una tendència cap a valors baixos d’𝛼1, el que implica valors elevats 

d’𝛼2. En la Figura 7 s’observen els resultats obtinguts de realitzar aquestes 

iteracions. S’ha aplicat una variació sensible a la representació de les dades 

per poder diferenciar els resultats iguals obtinguts en diferents conjunts de 

dades. Cada color representa un d’aquests conjunts. 
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Figura 7: Diagrama de dispersió dels resultats obtinguts en la identificació d’outliers pel mètode SWOD amb 

veïns de Voronoi. Elaboració pròpia. 

A partir de l’anàlisi de sensibilitat es defineix una 𝛼1 = 0 i una 𝛼2 = 1 per als 

posteriors càlculs en els quals s’utilitza el mètode SWOD amb veïnatges 

formats a partir del Diagrama de Voronoi.  

Amb els paràmetres de ponderació fixats, es realitza de nou el càlcul 

d’identificació d’outliers. A més, es realitzen un total de 20 iteracions, 

generant nous conjunts de 1.000 dades, per tal d’eliminar el factor 

d’aleatorietat introduït en la generació d’aquestes. Els resultats obtinguts en 

percentatges d’eficiència són els següents: 

 

• LOF: 5% 

• SWOD per Voronoi: 96% 

• SWOD per k-NN:  95% 

Com es pot observar, la identificació de punts aïllats en un espai 

tridimensional per mitjà del mètode Local Outlier Factor no és gens encertat. 

En canvi, el mètode de detecció per ponderació de pesos aprofita molt millor 

les característiques espaials i és capaç d’identificar pràcticament tots els 

outliers generats.  
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Comportament veïns per Voronoi vs veïns per k-NN 

Com es pot comprovar amb els resultats obtinguts en la detecció d’outliers, 

la diferència entre la utilització de veïns mitjançant el Diagrama de Voronoi 

o els k-NN és mínima, no obstant això, el comportament del mètode Spatial 

Weighted Outlier Detection a l’hora d’analitzar i comparar les dades no és 

exactament idèntic. Per mitjà de representacions de correlació entre els 

mètodes, es poden constatar les diferències i similituds entre els mètodes 

utilitzats. 

 

Figura 8: Diagrames de correlació entre mètodes. a LOF – SWOD per Voronoi, b LOF – SWOD per k-NN, c 

SWOD per Voronoi – SWOD per k-NN. Elaboració pròpia. 

El coeficient de correlació de Pearson, també anomenat coeficient de 

correlació del moment de producte, és responsable de definir la dependència 

lineal entre dos conjunts de dades. Per al cas que compara la utilització dels 

k-NN envers el Diagrama de Voronoi, un valor de 0,978 demostra una forta 

dependència lineal, de manera que és d’esperar valors alts o baixos en un 

mètode quan en l’altre també ho són de la mateixa manera. En la comparació 

dels altres casos s’obtenen uns coeficients molt inferiors: de 0,062 i 0,053. 

Si es té en compte el coeficient de correlació de Spearsman, el qual compara 

els valors entre dos conjunts de dades de manera ordinal, s’obté un valor de 

(a) (b) (c) 
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0,860. Es tracta d’un valor prou alt, però significativament inferior al 

coeficient de Pearson. Això, significa que els resultats, tot i tenir una 

tendència lineal bastant forta, s’han obtingut per mètodes relativament 

diferents.  

Per últim, el coeficient de correlació de Kendall resultant igual a 0,723 indica 

que el grau de concordança entre parelles de dades no és gaire elevat. Una 

parella de dades es troba en concordança quan les dues projeccions als eixos 

augmenten o disminueixen respectivament, i estan en discordança quan una 

de les dues projeccions augmenta mentre l’altra disminueix o a la inversa. 

Aquest coeficient identifica el grau de similitud ordinal entre els dos conjunts. 

Un coeficient de Kendall igual a 1 representaria que, independentment dels 

valors obtinguts amb qualsevol dels dos mètodes, els mateixos outliers, amb 

el mateix ordre de quantificació serien detectats. Podem veure aquí llavors, 

com la utilització d’un veïnatge o altre afecten l’ordre dels outliers obtinguts 

però no tant a la quantitat detectada. 

Per detectar les diferències que existeixen a causa dels dos processos de 

formació de veïnatges, s’analitzen els resultats amb detall utilitzant diferents 

conjunts de dades simulades. El mètode de Voronoi rastreja els punts en totes 

les direccions per formar les fronteres del diagrama, mentre que els k-NN són 

aquells k punts que es troben més a prop del punt d’estudi, independentment 

d’en quina direcció es troben. La intenció en aquesta anàlisi és detectar en 

quins casos existeix una diferència entre l’aplicació d’un o altre mètode de 

definició de veïnatges. D’aquesta manera, es pretén determinar el mètode més 

convenient a utilitzar en certs conjunts de dades. 

La Figura 9 mostra els diferents conjunts de dades analitzats, a partir dels 

quals s’ha calculat pel mètode Spatial Weighted Outlier Detection el primer 

outlier detectat. Per evitar que esdevingui repetitiu, i simplificar l’explicació, 

s’assignen les lletres A i B a cada mètode de veïnatge utilitzat. En negre es 

destaquen els resultats obtinguts per mitjà de la utilització del Diagrama de 
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Voronoi (A). En vermell, quan utilitzant els k veïns propers (B) s’obtenen 

resultats diferents.  

 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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Figura 9: Conjunts de dades a partir dels quals s’han identificat possibles outliers espaials segons els mètodes 

de definició de veïnatges. Elaboració pròpia. 

(g) (h) 

(i) (j) 

(k) (l) 

(m) (n) 
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Tots aquests conjunts de dades estan formats per una distribució de valors 

contínua, segons la posició de cada dada, per mitjà de funcions sinusoidals. 

L’atribut que considera el valor de cada punt és representat per una escala 

de colors a la Figura 9. En aquests casos no s’han modificat valors 

manualment per tal de no crear outliers fàcilment detectables pels dos 

mètodes utilitzats. Les zones de punts de color groc representen un màxim, 

per tant, el gradient existent entre punts és inferior que el d’altres zones. De 

la mateixa manera succeeix amb els punts de color lila, ja que aquests 

corresponen a valors mínims. 

Analitzant els gràfics es poden arribar a certes conclusions sobre el 

funcionament del mètode SWOD, en funció del veïnatge utilitzat.  

 Figura 9 (a), (b), (c), (d) i (e) corresponen a dos nuclis de punts 

enfrontats, un amb valors elevats i l’altre amb valors baixos. Tot 

i tenir diferents formes, orientacions i dispersions, el caràcter 

general és prou similar. El mètode A determina com a possible 

outlier aquell valor més proper a l’altre nucli. Això és degut al fet 

que els veïnatges estan formats per punts en totes les direccions. 

Els resultats mostren la influència que aporten els veïns del nucli 

contrari. En canvi, pel mètode B, existeixen un parell de 

discrepàncies provocades per punts que, de forma natural, es 

troben molt allunyats de la resta.  

 Figura 9 (f) correspon a un conjunt de dades amb forma de núvol de 

punts dispersos de forma aleatòria. No es poden extreure gaires 

conclusions, únicament que els punts detectats pertanyen a la frontera. 

Que pertanyin a la frontera provoca que existeixi una major diferència 

acumulada ja que els veïns se situen tots en una mateixa direcció.  

 Figura 9 (g), (h), (i), (j) estan formats per anells, o mitjos anells, amb 

un nucli de punts a l’interior amb valors elevats, que pot ser-hi o no. 
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Els resultats s’assimilen molt al primer punt exposat. En tots ells s’obté 

un punt corresponent al més proper a una altra regió densa de punts 

diferents (per A) i un punt de l’exterior que té un gradient elevat 

respecte uns veïns que se situen en una sola direcció (mètode B). 

 Per últim, Figura 9 (k), (l), (m) i (n) no aporten cap altra conclusió 

més que la comentada en el segon punt. L’elevada dispersió de punts 

en un conjunt de valors similars i sense grans variacions, fa que no en 

destaqui cap, més que aquell que es troba a l’exterior. La formació de 

nuclis d’alta densitat no aporta cap mena de rellevància si els valors es 

mantenen similars. Aquesta és una conclusió que es podia esbrinar de 

la definició del mètode Spatial Weighted Outlier Detection. 

Tant si la formació de veïnatges és per Diagrama de Voronoi com per k-NN, 

el mètode Spatial Weighted Outlier Detection obté resultats molt similars. La 

diferència es troba en casos molt particulars, on les dades es troben 

seccionades en conjunts molt diferenciats. Es pot arribar a la conclusió que el 

Diagrama de Voronoi proporciona un veïnatge més coherent a l’hora d’aplicar 

el mètode, ja que en certs casos, evita la particularitat dels punts exteriors, 

els quals únicament disposen de veïns en una sola direcció de l’espai. 

 

4.2 Dades reals  

Les dades reals utilitzades en aquest estudi s’han obtingut per mitjà del Portal 

de la Transparència de la Generalitat de Catalunya. Aquest és un portal en 

línia on es publiquen dades recollides en el territori de Catalunya i que són 

públiques i de lliure accés. En aquest portal s’ha realitzat una cerca per trobar 

conjunts de dades que s’ajusten al caràcter de l’estudi realitzat. Aquestes 

dades, a més d’un atribut numèric, han d’aportar unes coordenades de 

localització – longitud i latitud o coordenades UTM –. En aquest treball, 
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s’elaboren dues anàlisis amb dos conjunts de dades reals. El primer conjunt 

tracta les dades de contaminació ambiental a Catalunya, el segon, recull el 

nombre de casos positius de la COVID-19 al territori català. Cal destacar el 

treball de preparació de les dades per poder assignar coordenades de 

localització adequades per a cada dada. En el cas dels contaminants, la 

longitud i latitud de les estacions que recullen les mostres s’ha convertit en 

coordenades UTM per poder realitzar càlculs matemàtics. En el cas dels 

positius per la COVID-19, a partir de la informació dels municipis afectats es 

van cercar les coordenades UTM. 

 

4.2.1 Contaminació ambiental a Catalunya 

La base de dades proporcionada per la Generalitat de Catalunya recull la 

qualitat de l’aire a través de 64 punts distribuïts per tota Catalunya, les 24 

hores del dia, els 365 dies de l’any. Aquestes dades contemplen diferents 

contaminants que es poden trobar en l’atmosfera, com el CO, SO2, NOX i 

d’altres. Ja que es tracta de concentracions de contaminant en l’aire, la 

intenció és observar si el càlcul d’outliers espaials és adequat al caràcter 

dispersiu i transitori de l’aire, que evoluciona de forma diferent segons les 

direccions i regions. 

Per utilitzar com a exemple, s’ha seleccionat la concentració pic durant el dia 

17 de febrer de 2021 del contaminant (NOX). Aquest contaminant, per sobre 

dels límits establerts, pot ser causant de morts prematures en la població 

(Jonson, et al., 2017). S’ha escollit un dia en concret per elaborar l’anàlisi, ja 

que la millor manera d’observar els possibles outliers espaials és mostrant una 

fotografia de la situació espaial en un període determinat. No s’han estudiat 

les dades com una sèrie temporal per dos motius principals: el primer, perquè 

la concentració del contaminant és fluctuant d’un dia per l’altre, i el que en 

un dia representa un pic, al següent s’ha escampat en diversos punts 

minimitzant aquest efecte puntual, i perquè realitzar un estudi sobre una sèrie 



Identificació d’outliers espaials  Pág. 41 

 

temporal representa una anàlisi estadística que s’allunya de l’objectiu 

d’aquest treball. 

Per mitjà d’una representació en un gràfic de dispersió en coordenades UTM, 

utilitzar una gamma de colors permet comparar el valor de les dades amb la 

dels seus veïns. Amb la sobreposició del mapa de Catalunya es poden veure  

les localitats on s’han recollit les dades. 

 

Figura 10: Gràfic de dispersió amb mapa de colors de les dades de contaminant NOX sobre el mapa de 

Catalunya. Elaboració pròpia. Font mapa: https://ports.gencat.cat/es/mapa-y-sistema-portuario-catalan/ 

Com es pot observar a la Figura 10, la mida del conjunt de dades és inferior 

a l’utilitzat en el desenvolupament dels models. En els casos on s’utilitzen 

dades reals no sempre és possible obtenir un nombre elevat de dades. Tot i 

això, s’ha  volgut detectar les possibles singularitats que presenta aquest 

conjunt. 
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Aplicació dels mètodes desenvolupats 

Seguint els passos que realitzats amb les dades sintètiques, per aquestes dades 

reals es proposen els mateixos mètodes d’identificació d’outliers espaials. 

D’aquesta manera, es pot estimar quines són les dades singulars de 

concentració màxima d’NOX que es van mostrejar el dia 17 de febrer de 2021. 

Local Outlier Factor 

Per obtenir els resultats del mètode del Local Outlier Factor s’ha procedit 

amb el càlcul de la matriu de distàncies entre totes les estacions, utilitzant el 

valor màxim com a alçada. De la mateixa manera que amb les dades 

simulades, s’ha utilitzat la distància Euclidiana en un espai tridimensional per 

trobar els valors d’aquesta matriu. En aquest cas, però s’utilitza una k = 5, 

pel fet que s’assimila més als veïnatges formats en el diagrama de Voronoi de 

la Figura 11. S’han calculat i enregistrat els resultats per a cada punt de la 

nova base de dades mitjançant la funció de Local Outlier Factor de scikit-

learn. 

Spatial Weighted Outlier Detection 

Pel mètode que utilitza els veïns de Voronoi (Figura 11 (a)), es pot observar 

com el Diagrama de Voronoi presenta algunes fronteres molt llargues, 

sobretot en les tessel·les dels punts exteriors. Les estacions, per tant, queden 

desplaçades cap a un extrem de la regió, fet que resulta poc convenient per a 

l’estudi d’aquest projecte. Per aquest motiu, s’ha decidit retallar l’extensió 

del diagrama. 

En el detall de la Figura 11 (b) la creació de punts ficticis en posicions 

estratègies permet generar un Diagrama de Voronoi que s’adapta més al 

contorn de Catalunya. Finalment, la Figura 11 (c) mostra el resultat pel que 

fa a la regió del Diagrama de Voronoi que s’utilitzarà per definir les distàncies 

i fronteres entre les diferents estacions. En aquest cas, la mitjana de veïns 

obtinguda en el diagrama és de 5,238. 
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Figura 11: Diferents passos d’acotació fins obtenir la regió d’estudi delimitada. a Diagrama de Voronoi, b 

Diagrama de Voronoi amb punts ficticis i superposició de la nova frontera, c Diagrama de Voronoi delimitat. 

Elaboració pròpia. 

A partir d’aquesta regió delimitada, seguint els mateixos procediments que es 

realitzen amb les dades simulades s’obtenen els resultats dels dos mètodes per 

ponderació. 

 

Anàlisi de resultats 

Per l’anàlisi de resultats es regularitzen i es normalitzen els valors obtinguts 

pels diferents mètodes i es classifiquen en percentils. D’aquesta manera, i fent 

analogia del cas amb dades sintètiques, es considera que els outliers 

corresponen al 5% de les dades. És a dir, les estacions amb un percentil 

superior o igual a 0,95 es definiran com possibles outliers. 

Pel mètode de Local Outlier Factor, els outliers identificats es mostren a la 

Figura 12, la qual presenta una taula amb els noms de les estacions, el valor 

màxim de concentració recollida el dia en qüestió i la puntuació obtinguda 
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pel mètode. A més, s’identifiquen en el mapa de distribució aquestes localitats 

mitjançant un cercle vermell sobre els punts. 

 

Figura 12: Resultats d’aplicar el mètode LOF. a Taula dels outliers detectats, màxim i puntuació, b 

Identificació gràfica dels outliers en un scatter plot. Elaboració pròpia. Font mapa: 

https://ports.gencat.cat/es/mapa-y-sistema-portuario-catalan/ 

D’aquests resultats es poden comprovar unes puntuacions d’outliers molt 

elevades, molt superiors a 1, provocades per una distribució de dades poc 

densa. Aquests corresponen a punts separats dels nuclis principals, i no es 

distingeixen per ser valors especialment elevats ni molt baixos. Es pot dir que 

aquest mètode tradicional no s’ajusta a les condicions espaials que presenta 

aquesta base de dades. 

Municipi Màxim LOF 

1. Juneda (Pla del Molí) 24 µg/m3 4,844 

2. Lleida 269 µg/m3 3,467 

3. Alcanar 11 µg/m3 3,002 

4. Manresa 98 µg/m3 2,684 

(a) 
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Pel model de Spatial Weighted Outlier Detection que utilitza els veïns de 

Voronoi, els resultats d’outliers espaials són els presentats en la Figura 13. 

 

Municipi Màxim SWOD (Voronoi) 

1. Lleida 269 µg/m3 250,453 

2. Mollet del Vallès 432 µg/m3 182,248 

3. Barcelona (Observatori Fabra) 28 µg/m3 177,549 

4. Begur 17 µg/m3 163,000 

 

Figura 13: Resultats d’aplicar el mètode SWOD per Voronoi. a Taula dels outliers detectats, màxim i 

puntuació, b Identificació gràfica dels outliers en un scatter plot. Elaboració pròpia. Font mapa: 

https://ports.gencat.cat/es/mapa-y-sistema-portuario-catalan/ 

En aquest cas, es pot comprovar que els outliers detectats concorden amb el 

que un esperaria al realitzar una inspecció visual del gràfic. S’obtenen dades 

de valor elevat envoltades d’altres no tan elevades, com per exemple els casos 

de Lleida i Mollet del Vallès, mentre que també es detecten Barcelona 

(Observatori Fabra) i Begur com a valors baixos envoltats de veïns amb 

valors considerablement superiors.  

(a) 
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Pel mètode que utilitza el veïnatge de k-NN sobre el Spatial Weighted Outlier 

Detection en resulten els outliers mostrats en la Figura 14. 

 

Municipi Màxim SWOD (k-NN) 

1. Barcelona (Observatori Fabra) 28 µg/m3 231,802 

2. Lleida 269 µg/m3 222,773 

3. Mollet del Vallès 432 µg/m3 157,805 

4. Tarragona (Parc de la Ciutat) 251 µg/m3 143,011 

 

Figura 14: Resultats d’aplicar el mètode SWOD per Voronoi. a Taula dels outliers detectats, màxim i 

puntuació, b Identificació gràfica dels outliers en un scatter plot. Elaboració pròpia. Font mapa: 

https://ports.gencat.cat/es/mapa-y-sistema-portuario-catalan/ 

Novament, s’observa una tendència similar, intensificada en aquelles regions 

urbanes on existeix gran densitat de punts, com en el cas de Tarragona (Parc 

de la Ciutat), Mollet del Vallès i Barcelona (Observatori Fabra). Ambdós 

mètodes coincideixen en els tres principals outliers tot i que s’intercanvien les 

posicions. 

(a) 
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Com es pot observar, ponderar les diferències en funció de la distància i/o la 

frontera entre dues regions fa que s’obtinguin millors resultats. Es pot 

comprovar com aquest mètode comprèn millor l’objectiu d’identificar una 

anomalia dins d’un conjunt de dades, cosa que no aconsegueix per igual 

manera el mètode Local Outlier Factor. 

 

4.2.2 Casos positius de la COVID-19 a Catalunya 

Per analitzar el comportament dels mètodes amb un altre conjunt de dades 

reals més gran, aprofitant el registre de casos de la COVID-19 a Catalunya 

per municipi i sexe, es crea una base de dades amb els casos acumulats durant 

el mes d’abril de l’any 2021. En aquest conjunt, s’utilitzen da des recollides 

en un total de 695 municipis, als quals se’ls assigna la seva localització en 

coordenades UTM. Ciutats de gran extensió com Barcelona, s’han dividit en 

regions, de la mateixa manera que ho contempla la Generalitat. Així doncs, 

l’elevada població és repartida en diferents punts, com també ho fan la 

quantitat de casos positius, evitant una molt alta acumulació de casos en un 

sol punt.  

Per preparar les dades s’ha utilitzat l’eina GeoPy, la qual en la gran majoria 

de casos mostra informació sobre la latitud i longitud del municipi cercat. 

Pels casos en els quals les coordenades no concordaven amb la situació 

geogràfica del municipi s’han modificat manualment, extraient la informació 

de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (Generalitat de Catalunya, 

2021). Un cop obtingudes les latituds i longituds dels municipis s’han 

transformat a coordenades UTM. 

https://www.icgc.cat/ca/


Pàg. 48  Memòria 

 

 

Figura 15: Taula reduïda de dades de número de casos positius a Catalunya segons municipi i la seva 

localització. Elaboració pròpia. 

La representació gràfica de dispersió d’aquestes dades omple amb més 

densitat el territori de Catalunya. Això és degut al gran nombre de municipis 

contemplats. En aquesta (Figura 16), es pot observar cada municipi on s’han 

enregistrat casos, escalats segons un mapa de colors en funció de la quantitat 

total acumulada al mes d’abril. 

  

Figura 16: Gràfic de dispersió amb mapa de colors de les dades d’acumulació de casos sobre el mapa de 

Catalunya. Elaboració pròpia. Font mapa: https://ports.gencat.cat/es/mapa-y-sistema-portuario-catalan/ 
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Aplicació dels models desenvolupats i anàlisi de resultats 

Per aquest nou conjunt de dades reals s’han desenvolupat els mateixos 

procediments, els quals corresponent a la implementació del Local Outlier 

Factor que utilitza un espai tridimensional amb les coordenades x, y del 

municipi i l’acumulat de casos com a coordenada vertical, i el mètode de 

ponderació d’influència per pesos que utilitza els veïns generats pel Diagrama 

de Voronoi, així com els k-NN veïns més propers.  

Mitjançant la representació del Diagrama de Voronoi (Figura 17), es poden 

observar les tessel·les de cada punt del conjunt de dades. Es poden veure, a 

més, zones d’alta densitat de punts corresponents als principals nuclis urbans 

de cada província. En aquestes zones, les distàncies entre municipis són curtes, 

com també ho són les fronteres entre les respectives tessel·les. Com en el cas 

inicial de dades sintètiques, la mitjana de veïns obtinguda en aquest diagrama 

és de 5,764, cosa que defineix una k = 6 veïns a l’hora d’utilitzar els veïnatges 

formats per k-NN. 

 

Figura 17: Diagrama de Voronoi delimitat per les dades d’acumulació de casos de COVID-19. Elaboració 

pròpia. 
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Aplicant a aquest conjunt de dades els mètodes espaials desenvolupats en el 

projecte, s’espera la possibilitat de detectar focus d’acumulació de casos 

positius en certs municipis, en diferenciar-se significativament d’aquells que 

es troben al seu voltant. Per altra banda, també es podrien identificar 

municipis en els quals la incidència ha estat molt inferior a la dels seus veïns. 

Un cop aplicats els tres mètodes implementats, per mitjà de la classificació en 

percentils dels resultats, es poden obtenir els possibles outliers d’aquest 

conjunt de dades. Novament, cal remarcar que es tracta d’una selecció del 5% 

de les dades, les quals són candidates a ser outliers. Per definir les causes que 

han portat a l’aparició d’aquestes anomalies com a resultats, s’hauria de 

realitzar un posterior estudi per part de l’organització o l’empresa. 

La Figura 18 mostra els municipis resultants de la classificació d’outliers, de 

major a menor puntuació. Com es pot observar, existeixen diferències 

considerables entre els mètodes Local Outlier Factor i Spatial Weighted 

Outlier Detection, i també diferències, ja no tan significatives, en funció del 

mètode de veïnatge que s’escull. 
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Figura 18: Taula de resultats d’outliers en funció del mètode utilitzat: LOF, SWOD per Voronoi i SWOD per 

k-NN. Elaboració pròpia. 

Utilitzant com a exemple els resultats obtinguts pel mètode Spatial Weighted 

Outlier Detection mitjançant el veïnatge proporcionat pel Diagrama de 

Voronoi, ja que sembla ser el que millors resultats aporta, podem observar 

una gran concentració de municipis en la zona metropolitana de Barcelona i 
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al Vallès (Figura 19). Alguns d’aquests com Sabadell o l’Hospitalet de 

Llobregat presenten valors molt elevats. D’altres, però com Sant Quirze del 

Vallès o Sant Adrià del Besòs destaquen per haver tingut una acumulació de 

casos molt inferior als seus veïns. 

D’altra banda, municipis com Lleida i Albatàrrec i Girona i Salt, que formen 

part dels nuclis de les capitals de províncies, també han estat detectats com 

a outliers.  

Per últim, els municipis de Vic, Olot i Reus destaquen com a outliers, ja que 

aquests es presenten com punts aïllats amb valors elevats que podrien haver 

esdevingut focus de transmissió durant aquest mes d’abril. 

  

Figura 19: Gràfic de dispersió amb mapa de colors de les dades d’acumulació de casos a l’àrea metropolitana 

de Barcelona sobre el mapa de Catalunya. Elaboració pròpia. Font mapa: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Comarques_de_Catalunya 
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Pressupost 

El pressupost representat en aquest projecte es basa en gran part en el sou 

de l’enginyer encarregat de desenvolupar-lo, ja que tant les bases de dades 

com els programes utilitzats per l’anàlisi són d’accés lliure. Ara bé, si 

l’empresa o institució fos la responsable de generar la base de dades, La 

recollida d’aquestes per a cada una de les diverses localitzacions augmentaria 

considerablement el pressupost del projecte. Altres elements com l’ordinador 

de treball o l’energia consumida a l’hora de realitzar l’estudi són pràcticament 

menyspreables, ja que l’amortització i l’import del consum energètic comparat 

amb el cost de la mà d’obra és molt inferior. Aquests costos es podrien incloure 

en el cost de mà d’obra, tot i que per a l’exemple del treball es desglossen per 

demostrar el càlcul. 

La vida útil d’un ordinador de sobretaula, amb un cost d’uns 600 €, ronda 

els quatre anys, el que implica un cost horari d’uns 0,083 €/h. Considerant 

un total de 1.800 hores laborals anuals. 

360 ℎ · 0,083 €/ℎ = 30 € ( 8 ) 

El consum energètic d’aquest ordinador i la il·luminació del lloc de treball 

s’aproximen a uns 500 W, que impliquen el següent cost: 

500 𝑊 · 360 ℎ · 0,13417 €/𝑘𝑊ℎ ·
1

1000
= 24,15 € ( 9 ) 

Pel que respecta al projecte, es tracta d’un estudi desenvolupat en 360 hores. 

En la Figura 20 es distribueixen aquestes hores segons els diferents processos 

realitzats, en els quals es contempla la recerca d’informació, el 

desenvolupament i implementació dels mètodes utilitzats, la correcció d’errors 

i realització de tests i la redacció de la mateixa memòria.  
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S’ha considerat un preu per hora mig d’un Enginyer Industrial amb titulació 

de Màster de 20 €/h.   

 

 Quantitat Cost Total (€) 

Recerca d’informació 50 h 20 €/h 1.000 

Desenvolupament i 

implementació 
250 h 20 €/h 5.000 

Correcció d’errors i tests 40 h 20 €/h 800 

Memòria 20 h 20 €/h 400 

Equip de treball 360 h 0,083 €/h 30 

Consum energètic 180 kWh 0,13 €/kWh 24,15 

TOTAL   7.254,15 € 

Figura 20: Pressupost del projecte. Elaboració pròpia. 

El cost total del projecte ha estat de 7.254,15 € 
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Impacte ambiental 

Aquest projecte sobre la identificació d’outliers espaials ha estat realitzat 

íntegrament des del domicili particular. A causa de la situació de pandèmia 

global, en la mesura del possible s’han evitat tots els desplaçaments 

innecessaris. Aquest fet ha implicat la gran utilització de recursos en línia de 

lliure accés per poder desenvolupar el treball. 

En tot cas, i segons s’ha calculat en el pressupost del projecte, el consum 

d’electricitat ha estat inevitable. En aquest consum es contempla tant l’ús de 

l’equip de treball com la il·luminació i altres elements de condicionament per 

poder realitzar-lo. En total, s’ha calculat un consum elèctric de 180 kWh. 

A Espanya, l’any 2020 l’electricitat va representar el 38% del consum 

d’energia primària total. Aquesta electricitat va ser generada en un 47,3% 

mitjançant energies renovables (Energías Renovables, 2021). Tenint en 

compte que en aquest mateix període es van emetre a Espanya 258 milions 

de tones de CO2, es pot estimar una emissió per càpita corresponent a 

l’electricitat utilitzada de 125 g de CO2 / h. Considerant les hores emprades 

en aquest projecte, en resulta d’un total de 45 kg de CO2 emesos. 
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Conclusions 

Amb el desenvolupament d’aquest projecte, s’han obtingut una sèrie de 

conclusions que permeten establir les pautes inicials per a futurs projectes 

sobre l’anàlisi de dades sobre la identificació d’outliers espaials. 

En primer lloc, s’han diferenciat amb claredat i rigor els diferents tipus 

d’outliers existents, així com els mètodes d’identificació que s’utilitzen per a 

la seva detecció. S’ha posat èmfasi en la definició i les característiques que 

presenten els outliers espaials, els quals aprofiten els atributs espaials en les 

dades per identificar anomalies en un conjunt de punts. S’han analitzat els 

algorismes i mètodes que aprofiten aquesta característica espaial i s’ha respost 

al perquè existeix la necessitat de elaborar una anàlisi particularitzada per al 

cas dels outliers que inclouen atributs de geolocalització. La conclusió ha estat 

que la informació de posició espaial de les dades pot arribar a ser molt útil i 

no hauria de ser menystinguda, ja que permet identificar anomalies locals que 

cap altre mètode és capaç de detectar.   

Pel que fa als mètodes implementats en aquest projecte, cal destacar el 

principal inconvenient trobat a l’hora d’utilitzar el mètode anomenat Local 

Outlier Factor. Aquest mètode, que utilitza totes les dimensions, sense 

diferenciar-les, de les dades per identificar les més aïllades, no resulta gaire 

eficaç amb la utilització d’un atribut no espaial. El fet que no comparteixi la 

mateixa tipologia que els altres atributs fa que el càlcul de les distàncies entre 

punts depengui absolutament de la magnitud de valors que pren aquest 

atribut. Per un mateix conjunt de dades, la unitat en què es presenta un 

atribut, utilitzar un múltiple o un submúltiple d’aquesta unitat de mesura 

incrementa o redueix la importància d’aquest atribut en la identificació dels 

outliers. Doncs, es podria arribar a calcular un factor d’escala per a aquest 

atribut que permetés optimitzar la característica d’outlier. Ara bé, aquest 
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factor depèn de cada conjunt de dades i, per tant, no és aplicable en dades 

reals on no es coneixen els outliers per endavant. Per aquest motiu, en aquest 

treball no es recomana la utilització del Local Outlier Factor per a realitzar 

una anàlisi d’identificació d’outliers espaials. 

En contrast, el mètode Spatial Weighted Outlier Detection elimina aquest 

inconvenient utilitzant els atributs espaials com a funció de ponderació de 

l’atribut no espaial, així com pel càlcul dels veïnatges. És per això, que 

independentment de l’atribut no espaial mesurat (i de les unitats utilitzades), 

és capaç d’obtenir bons resultats en la identificació d’outliers espaials. S’han 

implementat dues variants d’aquest mètode, en funció de com es calcula el 

veïnatge local de cada punt: el mètode dels k-veïns i el del Diagrama de 

Voronoi. En comparar les dues variants, la conclusió ha estat que els resultats 

han estat bastant similars. Tot i això, s’han detectat indicis que el Diagrama 

de Voronoi aporta una informació més global (ja que considera totes les 

direccions) a l’hora de definir els veïnatges de cada punt, la qual cosa permet 

obtenir millors resultats en determinats casos. Per la forma de contemplar el 

veïnatge de cada punt, en totes les direccions, i la utilització de les fronteres 

entre tessel·les per ponderar l’impacte de cada veí, sembla que el veïnatge de 

Voronoi millora la detecció del màxim nombre d’outliers. Ara bé, pel que fa 

a l’ordre en què els outliers són identificats, les proves realitzades no permeten 

afirmar que cap de les dues variants estudiades és millor que l’altra, en part 

degut a l’ambigüitat del concepte outlier. 

Els principals coneixements adquirits durant el desenvolupament d’aquest 

treball en la matèria de l’anàlisi de dades són els que fan referència al 

tractament de taules de dades (Data Frames), així com a la representació 

gràfica de resultats. La utilització dels gràfics adequats per representar les 

dades permet comprendre bé les diferents característiques que aporten els 

diversos mètodes, així com comprovar si els resultats obtinguts són els 

esperats. Ara bé, cal remarcar que el que ha esdevingut imprescindible ha 
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estat un filtratge acurat i un tractament específic de les dades de partida. 

Partint d’una base de dades amb molta informació variada, ha estat crucial 

saber-les triar i tractar adequadament fins a obtenir un conjunt de dades 

coherent per a poder ser analitzades. Altrament, no hauria estat possible per 

a poder arribar a acomplir un projecte complet i detallat, amb resultats 

destacables. 

En resum, amb aquest projecte, s’ha aconseguit implementar una metodologia 

per a la identificació d’outliers espaials sobre bases de dades reals amb 

característiques de geolocalització, un cop han estat prèviament tractades. 

D’aquesta manera, s’aporta una eina útil en el processament d’informació 

rellevant en la recollida de dades d’esdeveniments o processos que incorporen 

coordenades geogràfiques de l’espai.   
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