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Resum
Aquest Treball de Fi de Grau té per objectiu el tractament de les dades obtingudes en el procés de
reparació de les avaries que afecten la flota d’autobusos d’una empresa de transport urbà de viatgers,
amb la finalitat de crear un sistema recomandador d’actuacions enfocades en el manteniment
predictiu. El procés seguit ha estat analitzar aquestes dades i testejar diferents models predictius, per
tal de trobar la manera més encertada possible de predir quan està previst que determinat sistema d’un
vehicle pateixi una avaria i quin serà el motiu que la produirà.

Per tal d'aconseguir-ho, les dades subministrades per l'empresa s'han complementat a partir dels
manuals de les diferents marques de vehicles, s'han processat i s'han transformat per tal de millorar
l'encert, alhora, s'ha treballat amb diferents models predictius per tal de trobar aquells que millors
resultats donen. Finalment, el que s'ha obtingut és un sistema que recomana accions de treball sobre
aquells sistemes dels vehicles que previsiblement s'avariaran abans i produiran una irregularitat major
en el servei.

Resumen
Este Trabajo de Fin de Grado tiene por objetivo el tratamiento de los datos obtenidos en el proceso de
reparación de las averías que afecten a la flota de autobuses de una empresa de transporte urbano de
viajes, con el fin de crear un sistema recomendador de actuaciones enfocadas al mantenimiento
predictivo. El proceso seguido ha sido analizar estos datos y testear diferentes modelos predictivos,
para encontrar la forma más acertada posible de predecir cuándo está previsto que determinado
sistema de un vehículo sufra una avería y cuál será el motivo que la producirá.

Con el fin de conseguirlo, los datos suministrados por la empresa se han complementado a partir de
los manuales de las diferentes marcas de vehículos, se han procesado y se han transformado para
mejorar el acierto, a la vez, se ha trabajado con distintos modelos predictivos para encontrar aquellos
que mejores resultados dan. Por último, lo obtenido es un sistema que recomienda acciones de trabajo
sobre aquellos sistemas de los vehículos que previsiblemente se averiarán antes y producirán una
irregularidad mayor al servicio.

Abstract
This Final Degree Thesis aims to process the data obtained in the process of repairing breakdowns
that affect the bus fleet of an urban travel transport company, in order to create a recommender system
focused on predictive maintenance actions. The process followed has consisted of analyzing this data
and testing different predictive models, to find the most accurate way possible to predict when a
certain system of a vehicle is expected to suffer a breakdown and what will be the reason for it.

In order to achieve this, the data supplied by the company has been supplemented with the manuals of
the different vehicle brands, processed and transformed to improve success, while working with
different predictive models to find those that give better results. Finally, what is obtained is a system
that recommends work actions on those vehicle systems that will foreseeably break down earlier and
will produce a greater irregularity in the service.
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1. Introducció
L’empresa de transport urbà de viatgers amb la que s’ha treballat, compta amb una flota d’autobusos
d’aproximadament 300 unitats. Actualment, està emprant una política correctiva a l’hora de mantenir
els vehicles, és a dir, actuen de forma reactiva esperant que es produeixi una avaria i després la
reparen, a nivell preventiu s’efectua únicament aquell manteniment recomanat per les marques. Des
de fa un temps, però, s’està treballant en un canvi en la política de manteniment, la predicció i
prevenció per sobre de la correcció. Per tal de poder evitar una avaria cal estimar quan està previst que
aquesta es produeixi, a quina part del vehicle afectarà i quina serà la causa, per tal de poder realitzar
les accions adequades i evitar-la.

Els sistemes recomanadors d’accions de reparació ja existeixen i han provat la seva eficàcia en altres
projectes liderats per empreses capdavanteres del seus sectors [1]. La manera de crear tals sistemes
s’ha aconseguit fent ús de l’aprenentatge automàtic o machine learning [2], i serà el mètode també
aplicat en aquest Treball de Fi de Grau.

Per tal de poder predir avaries s’ha fet ús del registre d’ordres de treball (accions de reparació
d’avaries) realitzades sobre els diferents vehicles. Degut a que l’empresa es troba en un impàs de
digitalització i avanç tecnològic, les dades d’aquest registres no són massa extenses, tant pel nombre
de registres com per la quantitat d’informació útil per registre.

Les prediccions per certs sistemes dels vehicles i certs models d’autobusos han resultat ser imprecisos,
per aquest motiu, el sistema predictor presenta les recomanacions d’actuació juntament amb l’error
calculat d’incertesa i es discuteix quines són les causes d’aquestes imprecisions i quines millores es
poden implementar per evitar-les.

Justificació
Les empreses de transport tenen una gran quantitat de costos associats al manteniment i reparació dels
vehicles, determinades avariespoden suposar un sobrecost molt important, afectar la qualitat del servei
prestat i paralitzar la flota afectada durant dies, la qual cosa implica haver de tenir una flota de
reserva superior a la que seria habitual (10%). Un estalvi en aquestes despeses permet a l’empresa ser
més eficient i invertir més recursos en la millora de la qualitat del servei.

En el cas de l’empresa amb la que s’ha treballat, s’ha de tenir en compte que presenta el servei en un
determinat territori mitjançant un contracte subscrit amb l’Administració, al qual s’ha optat havent
guanyat un concurs públic i obert. Els jurats que valoren els concursos públics valoren el pressupost
general presentat per l’empresa, la qualitat del servei proporcionat als clients i els avenços
tecnològics, entre altres coses, tres factors als quals un bon funcionament d’aquest projecte pot
enfortir.

Actualment hi ha tres tipus de manteniments en el sector industrial que treballa amb maquinària, el
manteniment correctiu, el preventiu i el predictiu. El primer suposa un gran cost en ordres de
correcció d’avaries i interrupcions de servei i el segon suposa un gran cost en revisar i canviar peces,
moltes de les quals segueixen funcionant perfectament. El manteniment predictiu suposa una inversió
inicial elevada per tal de començar a fer-lo funcionar, però un cop està en funcionament és capaç de
recomanar accions precises que eviten avaries i el recanvi de peces que segueixen funcionals.

És, per tant, molt beneficiós per a l’empresa comptar amb un bon sistema predictiu ja que suposarà
una reducció de costos i la possible contribució a un bon posicionament de l’empresa a nivell
competitiu.
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Objectius
Aquest projecte té l’ambició de construir un model predictiu que, per cada sistema de cada vehicle,
sigui capaç de predir quan succeirà la pròxima avaria i quina en serà la causa. Per aconseguir-ho
s’hauran de processar i analitzar les dades de les que es disposa per determinar si són útils a l’hora de
predir avaries d’autobusos, i transformar-les en cas que sigui necessari. També s’haurà de construir un
model predictor que pugui determinar quins sistemes de quins vehicles necessiten d’una atenció més
immediata i que es mostri l’error de la predicció. I, finalment, farà falta construir un model predictor
que, per cada avaria prevista, en determini el motiu i el moment en què es pot produir en el decurs de
la vida útil del vehicle. A més a més, s’ha fet un treball de recomanació en la millora de l’obtenció de
les dades per tal d’incrementar la precisió dels sistemes predictius.

Aquest document primer exposa el rerefons del domini, explicant quins són els conceptes relacionats
amb el món de la del transport urbà de viatgers que cal saber per entendre el projecte. Així mateix, es
fa una introducció als conceptes relacionats amb l’estadística i l’aprenentatge automàtic, conceptes
que aniran apareixent al llarg del document i que la persona lectora pot consultar a la pertinent secció.
Posteriorment, s’explicarà la metodologia que s’ha seguit mentre es treballava en el present TFG,
indicat com s’han aconseguit i transformat les dades i quins mètodes s’han fet servir per determinar la
utilitat dels models predictius. També es farà èmfasis en els resultats dels experiments exposats en la
secció de metodologia, donant l’oportunitat a la persona lectora de comprovar quins són els resultats
obtinguts i com aquests han influït en la presa de decisions al llarg del projecte. Es comentaran també
tals resultats i les conclusions que l’alumne n’ha extret al respecte.
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2. Organització

Informe de Sostenibilitat

Àmbit Economic

Els costos finals del projecte són equivalents als salari pagats a la persona que desenvolupa el sistema
recomanador i a la persona que de l’empresa de transport de passatgers present a les reunions. Si es té
en compte que el sou anual mitjà dels enginyers informàtics a Espanya és de 25.450€ i que al projecte
el present estudiant ha dedicat aproximadament unes 600 hores, el cost mà d’obra del desenvolupador
és:

sou anual * 1/hores en un any de feina de jornada completa * hores dedicades al projecte

25450 * 1/1700 * 600 = 9000 euros

Sumant les hores de l’encarregar de l’empresa de transport públic, el costos finals pugen a a 9250
euros totals. Aquest cost és molt raonable si es té en compte que l’empresa de transport de passatgers
pot arribar a estalviar una quantitat de recursos molt més elevada, usant un sistema predictiu d’avaries
que funcioni correctament i realitzar les accions de treball pertinents.

Àmbit Ambiental

Aquest projecte presenta un benefici en l’àmbit ambiental de manera prou directe, ja que si es
recomanen accions de manteniment correctament això suposarà una reducció en les peces que es
trenquen i conseqüentment una reducció en les peces que s’han de fabricar. Aquesta reducció en la
fabricació de peces noves significa que s'emet menys CO2 a l’aire i que es faran servir menys
materials potencialment nocius pel medi ambient.

Àmbit Social

El correcte funcionament de la política de manteniment preventiu en pos del manteniment correctiu no
repercutirà en una reducció de les hores de treball dels necessitades dels mecànics, ja que les accions
de prevenció seran constants. Per altra banda, per contracte, els conductors d'autobusos de l’empresa
són a la vegada socis i accionistes també, per tant una reducció en els costos beneficiarà a un
col·lectiu gran de persones.

Tenint una perspectiva molt optimista, una reducció dels costos de l’empresa podria acabar suposant
una petita reducció del cost del bitllet d'autobús, beneficiant a un nombre superior de persones.
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Gantt

Previsió inicial

1. Gantt de la previsió inicial
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Organització final

2. Gantt de l’organització final

Justificació dels canvis
L’enfocament inicial era de només predit la temporalitat de les avaries, és a dir quan succeiran, però
més endavant es va afegir l’objectiu de predir també la causa de les avaries. La consolidació d’aquest
segon objectiu va néixer en una de les reunions amb l’empresa de transport de passatgers, on aquesta
mostrava el seu interès en tenir també un sistema que no només predigui quan succeeixen les avaries
sinó que també pugui donar informació del perquè.

El processament de les dades va resultar molt més costós del que estava estimar, això es deu a que es
va haver de canviar de manera de processar-les a la meitat del projecte ja que el mètode inicial no
estava pensat per treballar amb un volum alt de dades. El cost d’aquesta part que es mostra en la
Figura 2, reflexa també el temps que es va tardar en adaptar-se a aquest nou mètode de processar les
dades (Spark).

La millora de precisió dels mètodes predictius va suposar una dedicació molt més gran del que estava
previst i gran part dels recursos es van dedicar a aquesta part.

Finalment es va desestimar l’opció de representar els resultats en una aplicació web per la manca de
temps disponible.

Els canvis en la planificació no van van augmentar el cost total del projecte de 7000 a 9000 euros ja
que es va acabar dedicant més hores de les que estava previst.
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3. Background

Conceptes relacionats amb prestació de servei de transport de viatgers
En aquest apartat s'explicaran diferents conceptes relacionats el transport, en aquest cas de viatgers,
alguns dels quals són trivials mentre que d'altres necessiten un context i una explicació prèvia per tal
de poder entendre'ls quan es mencionin en el projecte.

Manteniment correctiu
Consisteix en la intervenció sobre la maquinària una vegada se produït una fallada. El seu avantatge
principal és la simplicitat, i per això és emprat sovint. Per contra, té els desavantatges d’interrompre el
servei quan el vehicle està en funcionament, pot ocasionar temps de reparació, i per tant, de
paralització de l’autobús molt llargs i l’avaria pot resultar molt cara. Tal com s'ha mencionat
anteriorment, aquesta és la política de manteniment emprada actualment per l'empresa.

Manteniment preventiu
Es basa en un calendari de reparacions o substitució de peces associat al temps d'ús o al nombre
d'iteracions d'un procés. Mitjançant aquesta tècnica se solen evitar la majoria dels errors, però, alhora,
es reemplaça maquinària que podria haver continuat funcionant, la qual cosa comporta un ús
ineficient dels recursos.

Manteniment predictiu
És el mètode tecnològicament més avançat, sustentat en una avaluació individualitzada de cada
vehicle amb la finalitat de reparar els errors del mateix abans que aquests es manifestin en un mal
funcionament.

Encara que la seva posada en marxa és cara en comparació dels dos mètodes anteriors, els seus
resultats són els millors, maximitzant la vida útil de cada part del sistema sobre el qual s'aplica. Serà
el tipus de manteniment estudiat al llarg del present TFG.

Quilòmetres entre avaries (QEA)
Total de quilòmetres transcorreguts entre dues avaries seguides del mateix sistema i vehicle. És la
unitat base amb les qual es treballa per tal de predir la temporalitat de les avaries.

Actiu
Un actiu és un vehicle que forma part de la flota d'autobusos i que està en servei temporalment aturat
per tal que se li efectuïn reparacions.

Servei
Es diu que un actiu està donant servei quan el vehicle està treballant, seguint la ruta de la línia
d'autobús i donant servei de transport als passatgers.

Avaries i les seves conseqüències
Una avaria en un actiu comporta diferents conseqüències, algunes òbvies i algunes no ho són tant.
En aquest apartat es llisten els problemes més comuns que sorgeixen de les avaries més crítiques per
poder comprendre quin benefici implica poder predir-les i evitar-les a temps:
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1. Una avaria en un actiu que està circulant per la via pública pot provocar un accident. Les
conseqüències d'un accident poden ser escasses però en una mínima part dels casos poden
tenir un cost molt elevat en salut humana i danys materials.

2. Si l'actiu es troba donant servei en el moment de l'avaria, no podrà completar el seu recorregut
i s’haurà de demanar als passatgers que canviïn de vehicle. Això pot comportar una mala
imatge per a la companyia haurà de demanar als passatgers que abandonin el vehicle i no
podrà completar el seu recorregut. Això pot comportar una mala reputació de la companyia i
una penalització econòmica per part de l’Administració en no poder-se complir els estàndards
de qualitat requerits per la mateixa (com ara el compliment de la puntualitat o de la satisfacció
del client).

3. El vehicle pot no estar en condicions de circular per la via pública, per tant o bé un equip de
mecànics s'han de desplaçar a la zona per poder tornar a posar-lo en funcionament o bé una
grua l’ha de moure fins al taller. Els dos casos impliquen despeses econòmiques i l’ús de mà
d’obra, a més a més d’haver de mobilitzar un altre autobús que vagi a substituir en ruta a
l’avariat.

4. L'empresa compta amb un equip de mecànics i un taller de reparacions per arreglar l'avaria
causada en el vehicle, implicant evidentment costos de mà d'obra i materials.

5. La flota d'autobusos es veu reduïda en un actiu mentre aquest estigui al taller, però per
contracte l'empresa ha de seguir donant servei amb el horaris indicats i les freqüències
acordades per contracte. Això suposa que l'empresa ha de tenir actius de reserva per tal de
poder suplir aquells que estiguin avariats. Aquest és un punt que comporta una gran quantitat
de costos atès que s'haurà de comprar i mantenir una flota encara més gran. Un dels objectius
principals de l'empresa a l'hora d'adoptar la política de manteniment predictiu és reduir la flota
d'autobusos de reserva el màxim possible.

6. El taller, a més a més, ha de disposar d’un gran estoc de peces de recanvi que li permeti
operar amb una certa rapidesa davant de la imprevisibilitat de les avaries, un estoc que és car
de mantenir. En alguns casos, però, els autobusos s’han de portar a reparar als concessionaris
o bé es requereixen de peces o sistemes que no es tenen en estoc i que els proveïdors poden
trigar setmanes en subministrar, la qual cosa incrementa encara més el temps de paralització.

Ordres de treball

Les ordres de treball són les diferents accions que ha fet l'equip de mecànics per reparar una avaria o
bé per evitar-la. Les ordres de treball són les dades principals que es tenen per poder donar informació
a l'aplicació i construir un model predictiu.

Sistema d'un vehicle

S'entén com a sistema d'un vehicle un componen o un conjunt de components d’aquest que tenen un
funcionament particular a l’hora de fer funcionar el vehicle. Exemples de sistemes d’un vehicle poden
ser els frens, el motor o les portes. L’empresa diferencia 42 sistemes de vehicle.

Predictibilitat en els sistemes

Hi ha dos tipus de sistema segons la possibilitat de predir-ne les avaries:

● Sistemes predictibles: són aquells que es desgasten lentament pel seu ús o per altres
condicions, com el clima. En aquest grup entren sistemes tals com les rodes, el motor, el
sistema de calefacció o la suspensió entre molts altres. Els sistemes predictibles són un total
de 28, que són els que s’han utilitzat en el treball.

● Sistemes no predictibles: són el grup dels sistemes o components amb els que no es poden
predir les avaries atès que habitualment, es deuen a accidents sobtats, tal com un cop al
retrovisor o una esquerda a una finestra provocada per una pedra.
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Criticitat en els sistemes

Els sistemes també es poden classificar per com de crític pel vehicle és que un sistema pateixi una
avaria.

● Criticitat alta: s'inclouen en aquesta categoria els sistemes que pel seu funcionament poden
impedir que un actiu pugui circular per la calçada. Una avaria en aquest grup significa que el
conductor haurà de demanar als passatgers que abandonin el vehicle, que un altre autobús
vagi a substituir-lo en ruta i que un equip de mecànics es desplacin al lloc on ha ocorregut
l'incident o bé que una grua s'emporti l'actiu al taller. La direcció, el motor i les rodes són
exemples de sistemes que s'inclouen en aquest grup.

● Criticitat mitjana: formen part d'aquest grup els sistemes que si fallen no impossibiliten la
conducció de l'actiu, però sí que poden afectar a la seguretat dels passatgers, del conductor o
de la resta d'usuaris de la via pública. El mal funcionament d'aquests vehicles suposa demanar
als passatgers que canvïin el vehicle i que el conductor porti el vehicle al taller. Un
funcionament irregular dels frens o de les suspensions donen s’inclouen en aquesta categoria.

● Criticitat baixa: són aquells sistemes que pel el seu mal funcionament poden suposar una
incomoditat per a les persones en el vehicle, però no comporten cap risc moderat. Si es fa
malbé un sistema amb criticitat baixa el conductor pot seguir donant servei, però pot afectar a
la comoditat i satisfacció dels clients. Exemples de sistemes en aquest grup serien la rampa
per a PMR, els vidres de la finestra (mal tancament) o la calefacció.

L'aplicació tindrà en compte la criticitat dels sistemes a l'hora de recomanar accions preventives,
prioritzant les ordres de treball que busquen evitar les avaries sobre els sistemes més crítics, sense
deixar de prestar atenció als altres.

Conceptes relacionats amb l’aprenentatge automàtic
Actualment ja existeixen empreses del sector industrial o de la mobilitat i el transport que empren el
manteniment predictiu i el fan funcionar usant tècniques d'aprenentatge automàtic. Les empreses més
capdavanteres obtenen la data usant sensors de moviment (per tal de detectar vibració) i de la
temperatura i analitzen els resultats usant mètodes de predicció estadístics.

Una d’aquestes seria Amazon i formaria part d’un dels múltiples serveis web que ofereixen[3].

També s’ha desenvolupat aquesta tecnologia des de l’exèrcit d’Estats Units d’Amèrica per tal de
predir avaries en els seus vehicles de combat i poder evitar la pèrdua de vides humanes a causa del
mal funcionament dels vehicles.

Aprenentatge automàtic o machine learning
L'aprenentatge automàtic és un camp relacionat amb la intel·ligència artificial i l'estadística, tracta de
crear programes capaços de reconèixer patrons i classificacions i per tal de poder construir models
predictius.

Regressió lineal
En estadística, la regressió lineal és un enfocament lineal per modelar la relació entre una resposta
escalar Y i una o més variables X (també conegudes com a variables dependents i independents).
Cada iteració se li otorga uns pesos (coeficients de regressió) a les variables X amb la intenció de
quan els pesos es multipliquen per les variables i s’obté una predicció, que la distància al quadrat entre
la predicció i el valor real de Y sigui e mínim possible.
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Regressió logística
La regressió logística a diferència de la lineal, dona una resposta binària. Els únics possibles resultats
son sí o no, 1 o 0.
En aquest mètode es busca també modificar el valor dels pesos associats a les variables independents,
per tal que quan s’aplica la fórmula logística, la majoria dels valors predits siguin igual que els valors
reals.

Regressió logística nominal
En estadística, la regressió logística multinomial és un mètode de classificació que generalitza la
regressió logística a problemes de més de dos possibles resultats discrets. És a dir, és un model que
s'utilitza per predir les probabilitats dels diferents resultats possibles d'una variable dependent
distribuïda categòricament, donat un conjunt de variables independents. En aquest projecte s'utilitza
aquest model per intentar predir quin serà el motiu que causarà l’avaria.

Arbres de decisió
Els arbres de decisió son un conjunt de nodes connectats en forma d’arbre, on a cada un d’aquests es
té en consideració les dades d’una variable independent per influenciar en la presa de decisió final de
la variable dependent. les variables independents que més informació aporten a l’hora de poder
disciminitzar la variable dependent, son els que estan més amunt de l’arbre.

Bosc aleatori o random forest
Model estadístic que consisteix en predir fent servir un nombre definit d’arbres de decisió, en
cadascun usant un subset de les variables disponibles i després ponderant la mitjana del resultat dels
arbres de decisió. És un model estadístic que ha donat bons resultats en el passat.

Sobreajustament
En l'aprenentatge automàtic, el sobreajustament (en anglès overfitting) és l'efecte de sobreentrenar un
algorisme d'aprenentatge amb unes certes dades pels quals es coneix el resultat desitjat. L'algorisme
d'aprenentatge ha d'aconseguir un estat en el qual serà capaç de predir el resultat en altres casos a
partir de l'après amb les dades d'entrenament, generalitzant per poder resoldre situacions diferents a
les esdevingudes durant l'entrenament. No obstant això, quan un sistema s'entrena massa (se
sobreentrena) o s'entrena amb dades estranyes, l'algorisme d'aprenentatge pot quedar ajustat a unes
característiques molt específiques de les dades d'entrenament que no tenen relació causal amb la
funció objectiu. Quan es produeix un sobreajustament, l'èxit en respondre les mostres d'entrenament
incrementa mentre que la seva actuació amb mostres noves empitjora..

Variància
La variància és una mesura de dispersió que representa la variabilitat d'una sèrie de dades respecte a la
mitjana. Formalment, es calcula com la suma dels residus al quadrat dividits entre el total
d'observacions.

R quadrada
La R quadrada és una mesura usada per mesura la qualitat de predicció d’una regressió. La R2 to i ser
un bon indicador del funcionament del model de regressió, a vegades no és suficient per saber si la
predicció està funcionant correctament o no. És per això que s’aconsella usar altres mesures a l’hora
de determinar el bon funcionament d’un algorisme predictor. Una de les avantatges de la R2 és que els
seus valor van de -infinit (molt mal funcionament) a 1 (molt bon funcionament), i per tant dóna una
visió ràpida de com de bé està funcionant el model predictor.
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Error estàndard
L'error estàndard de la mitjana (en anglès “standard error of the mean”; SEM o SE) és el valor que
quantifica quant s'aparten els valors de la mitjana de la població. És a dir, l'error estàndard de la
mitjana quantifica les oscil·lacions de la mitjana mostral (mitjana obtinguda en base a les dades
mesurades a la mostra utilitzada) al voltant de la mitjana poblacional
(veritable valor de la mitjana). És una mesura de l'error que es comet en prendre la mitjana calculada
en una mostra com a estimació de la mitjana de la població total.

Matriu de confusió
La matriu de confusió és una disposició de taula específica que permet visualitzar el rendiment d'un
algorisme, normalment un d'aprenentatge supervisat. Cada fila de la matriu representa les instàncies
d'una classe real mentre que cada columna representa les instàncies d'una classe predita.

sí predit no predit

sí real 100 20

no real 10 40

1. Exemple de matriu de confusió

En el cas mostat a la figura 1 hi ha 100 casos en que les dades reals eren “sí” i el model predictiu els
ha pogut predir correctament, 20 casos que en realitat eren “sí” però s’han predit com a “no”, 10 casos
que realment eren “no” però s’han predit com a “sí”, i finalment 40 casos en que el model predictiu ha
encertat categoritzant-los com a “no”.

Precisió
La precisió és la fracció de casos veritablement positius entre els casos seleccionats com a positius. La
precisió indica quina és la fracció de les vegades en que la predicció és correcte.

En el cas de la figura 1, si ens centrem amb les casos de “sí”, la precisió és de 100 / (100+10) = 0,91.
És a dir, quan la predicció doni un “sí”, estarà encertant un 91% de les vegades.

Reclam
El reclam es tracta de la fracció dels registres veritablement positius entre els que han donat positiu. El
reclam proporciona una mesura de com de precís l’algorisme a l’hora d’identificar les dades
rellevants.

En el cas de la figura 1, si ens centrem amb les casos de “sí”, el reclam és de 100 / (100+20) = 0,833
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Unitat tipificada
Una unitat tipificada serveix en estadística per comparar dades procedents de diferents mostres o
poblacions. Les unitats tipificades mostren el nombre de desviacions típiques en què un valor donat se
situa per sobre o sota de la mitjana és la seva mostra o població. S'usen també per comparar valors de
diferents mostres o poblacions.

És important unificar les diferents variables en una mateixa escala ja que sinó pot succeir que certs
mètodes de regressió (tals com la regressió lineal) donin excessiva importància a les variables amb
que tenen un set de dades amb valors més grans.

Transformació Box-Cox
La transformació Box-Cox és un tipus de transformació de potencials. Aquestes s'utilitzen entre d’altres
motius per transformar dades que no presenten una distribució normal, en un set de dades que sí que
presenten una distribució normal. Hi ha diversos models predictius que assumeixen una normlatizació,
com per exemple la regressió lineal, i que es beneficien àmpliament si la variable dependent segueix una
distribució normal.

ACP
L'anàlisi de components principals (ACP, també conegut com a PCA en anglès) és una tècnica
utilitzada per representar un conjunt de dades en un altre conjunt de dades resultants ordenades per la
quantitat de variància que descriuen.

Tècnicament, l'ACP cerca la projecció segons la qual les dades quedin més ben representades en
termes de mínims quadrats. Un dels mètodes més comuns per tal de calcular l’APC és la
decomposició de valors singulars (Singular Value Decomposition o SVD en anglès).

L'ACP es fa servir en anàlisi exploratòria de dades i per construir models predictius. També pot ser
útil com a mètode per reduir la dimensionalitat de les variables, es pot calcular quanta variància
compta cada variable resultatnt de la tècnica d’APC, si les primeres n variables compten amb un total
arbitrari del 0.95 de la variància per exemple, ens podem quedar amb aquestes n variables i no
utilitzar les altres, potencialment reduint en gran mesura la quantitat de data amb la què es treballa
sense afectar massa a la predicció.

Eines

Java
La primera aproximació que es va prendre va ser implementar els models predictius usant el
llenguatge de programació Java. Es va aconseguir tenir una implementació de la regressió lineal
propia, però es va desestimar la idea d’implementar les altres mètodes ja que suposava un cost molt
elevat dels recursos.

Usar una implementació naïf de Java per tal de processar les dades va resultar en una metodologia
fallida, ja que ràpidament la màquina Java es quedava sense memòria.

Apache Spark
Es van usar posteriorment els recursos oferts per Spark en el llenguatge de programació Scala. Apache
Spark és una plataforma de codi obert orientat a l'analítica i processat de dades massives. Ofereix una
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interfície per a treballar amb clústers tot considerant el paral·lelisme de dades i la tolerància a fallades
de forma implícita.

Scala és un llenguatge de programació modern que neix de la ment de Martin Odersky i moltes de les
decisions de disseny d’aquest llenguatge estan orientadas a oferir un llenguatge Java millorat.

En el present TFG s’ha usat la implementació en Scala d’Apache Spark per tal de processar totes les
dades i deixar-les usables pels algorismes d’aprenentatge automàtic.

Mllib
Apache Spark Machine Learning Library (MLlib) és una biblioteca d'aprenentatge automàtic
escalable que consta d'algorismes i utilitats d'aprenentatge comuns, que inclouen classificació,
regressió, agrupació i  reducció de dimensionalitat d’entre altres funcionalitats.

El que és interessant de tot això, és que els algorismes de Machine Learning que estan implementats
dins de MLlib poden ser escalats i paral·lelitzats, aprofitant tota la base de Spark.

En el present TFG s’han usat les implementacions dels models predictius implementades per aquesta
llibreria, és per això que la majoria dels resultats i les mesures d’error s’han obtingut usant les
funcionalitats de Mllib.

Es va decidir usar aquesta llibreria enlloc d’altres recursos oferts per altres llenguatges de
programació, tal i com Python, ja que es tenia un coneixement previ del llenguatge de programació
Scala més gran que Python, i a l’hora d’implementar els programes de processament de dades es va
preferir un llenguatge estàticament tipat per tal de facilitar els potencials refactors de codi.

Recursos Python
Python és globalment el llenguatge més usat quan es quan es vol treballar amb algorismes
d’aprenentatge automàtic. Les implementacions dels seus mètodes estan fortament optimitzats i
Python ofereix un ventall molt ampli de recursos per treballar amb estadística.

En el present projecte es va desestimar l’ús general de Python ja que en projectes de mitjà o gran mida
subseptibles a grans canvis, un llenguatge que no està estàticament tipificat pot endarrerir molt la
modificació del codi.

Tot i així es fan servir recursos estadístics que en altres llenguatges no existeixen o són molt difícils de
fer servir, tal com la transformació Box-Coc.

S’ha usat Python també per construir i representar les gràfiques que apareixen en aquest projecte i
ajuden a visualitzar les dades amb les que es treballen i els resultats que s’han obtingut.

Trello
Trello es una eina gratuïta que permet separar les tasques que s'han de dur a terme en targetes. Per
exemple, trello permet afegir comentaris a les tasques per a mantenir un seguiment o la data on
aquesta tasca hauria d'estar finalitzada. És una eina que encaixa amb la definició de metodologia àgil,
ja que ens permet dividir el nostre problema en subtasques i ajuda a prioritzar tasques que aporten més
valor al producte final.

Git
Git és una eina que permet tenir visible i controlat el codi del projecte. Amb git podem gestionar
varies de les subtasques a la vegada gràcies a la funcionalitat de les branques. També podem tenir el
projecte programat per a funcionar amb Integració Continua amb la funcionalitat CI/CD que
proporciona gitlab.Metodologia
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Tal i com s’ha mencionat prèviament els principals objectius d’aquest TFG és buscar la temporalitat,
quan passaran les avaries, i el motiu d’aquestes. A continuació es detallen els mètodes que s’han fet
servir per tal d’obtenir les dades i quins mètodes s’han seguit per poder per poder usar-les en models
predictius i com s’han extret les diferents mesures d’error dels resultats.
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4. Metodologia i dades

Dades

Obtenció de les dades
L’empresa va fer un canvi important el 2019 i va començar a digitalitzar les dades a partir de llavors,
prèviament es tenia tota la informació guardada en arxius físics. Les dades que ha pogut facilitar
l’empresa llavors, són a partir de 2019. La informació que s’ha desat relacionada amb les avaries dels
vehicles són les ordres de treball fetes sobre els actius; cada registre consta sobre quin vehicle s’està
fent la reparació i a quina hora es va registrar l’avaria, entre d’altres dades. Els mecànics també
afegeixen comentaris addicionals, habitualment sobre quina peça o part del sistema afectat, s’ha de
canviar o reparar. Els comentaris però no estan estandarditzats i depenen del mecànic que els estigui
escrivint.

L’empresa té també digitalitzada la informació de quants quilòmetres realitzen els actius cada mes,
cada quan canvien l’oli als actius i l’any de matriculació dels vehicles. També he fet una feina de
mineria de dades que ha consistit en buscar per la xarxa diferents especificacions sobre els models
dels vehicles, quina alçada té l’autobús, quants passatgers pot portat, el pes màxim… Es tenen dades
llavors sobre els diferents tipus de models d’autobús i de, no s’han pogut recollir però dades sobre les
avaries en sí.

idOrdreDeTreball idVehicle sistemaVehicleAfectat dataDeAvaria …

24967 23 PUERTAS 18/11/2019 …

29532 23 PUERTAS 21/01/2020 …

31189 235 DIRECCIÓN 25/01/2020 …

2. Dades de les ordres de treball

La taula 2 representa un fragment de les dades en cru extretes del registre d’ordres de treball. Es pot
observar que es compta la següent informació útil; el vehicle que ha sofert l’avaria, el sistema afectat
per aquesta i la data en la que ha succeït.

idVehicle model anysEnFuncionament

23 A1 17

24 A1 17

235 G1 0

3. Dades dels vehicles

La taula 3 imita la informació que es té sobre cada vehicle al respecte del seu model i quants anys
porta en funcionament.
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idVehicle … Novembre2019 Desembre2019 Gener2020 Febrer2020 …

23 … 800000 801000 802000 803000 …

235 … 0 2000 4000 6000 …

4. Dades dels quilòmetres transcorreguts per vehicle per mes

La taula 4 mostra un exemple fictici de com es guarden els quilòmetres recorreguts per mes per cada
vehicle. Els quilòmetres es guarden a la base de dades a principi de mes, per tant tots els quilòmetres
que apareixen en aquest registre, són del dia 1 del mes corresponent.

modelVehicle alçada(mm) llargada(mm) amplada(mm) pesBuit(kg) pesPle(kg) …

A1 3300 15500 2750 12000 19000 …

A2 3000 16500 2750 12700 19800 …

G1 3300 18500 2750 13900 22400 …

5. Especificacions dels vehicles

Finalment a la taula 5 es mostren les dades obtingudes a partir de la mineria de dades, són dades
extretes de diferents fonts d’internet [7][8][9][10] que busquen ampliar les dades que es tenen sobre
els models dels vehicles.

Manipulació de les dades
Un cop s’han obtingut les dades de les diferents fonts d’informació es procedeix a ajuntar-les i
processar-les per tal de que serveixin per entrenar l'aprenentatge automàtic. La principal dada a predir
és els quilòmetres entre dues avaries d’un mateix vehicle i sistema (QEA), per exemple si un vehicle
V té una avaria sobre un sistema S, els QEA son els quilòmetres que ha recorregut el vehicle V fins
que el sistema S torna a tenir una avaria.

Les dades sobre les accions de treball sobre les avaries consta d’uns 30000 registres, i tot i que
comparat amb altres projectes d’aprenentatge automàtic no és un número excessivament gran, sí que
s’han de fer eines de software especialitzades en les transformacions de grans quantitats de dades. Si
s’intenta fer usant eines no adequades, per exemple construint un objecte amb un llenguatge de
programació orientat a objectes per cada registre, el programa es pot quedar sense memòria fàcilment.
És per aquest motiu que en aquest treball es fa servir l’eina de software Spark de Apache.

Per tal de poder calcular els QEA(quilòmetres entre avaries) s’han de registrar dues avaries sobre un
mateix sistema i vehicle. Si es tracta de la primera avaria d’un sistema només es poden calcular els
QEA si es té constància que el vehicle no s’havia posat en servei abans que es comencessin a registrar
els seus quilòmetres. S’ha de tenir també en compte que no tots els sistemes tenen avaries que es
poden predir, com ja s’ha comentat ens els sistemes impredictibles, les avaries d’aquests sistemes es
descarten per tant i no es fan servir per entrenar als models predictius.

model sistemaAfectat numAvaria mes … QEA

A1 PUERTAS 2 Octubre … 2077,42

A2 DIRECCION 4 Febrer … 5785,71

6. Dades amb els QEA calculatsfigura 6
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A la taula 6 es mostra un exemple de com queden les dades un cop han passar el procés de
processament. Per tal de conèixer amb detall l’obtenció dels QEA, agafarem com a exemple el primer
registre de la taula 6.

Prenent els primers dos registres de la taula 2 observem que hi ha dues ordres de treball que
referencien al mateix vehicle i sistema, per conveniència de l’exemple suposarem que no hi ha hagut
més avaries del mateix vehicle i sistema entre les dues mencionades. La primera avaria és del
18/11/2019 mentre que la segona és al 21/01/2020, i per conveniència de l’exemple l’autobús amb id
23 ha recorregut 1000 kms cada mes, tal i com s’observa a la taula 4. Degut a que no es tenen els
quilòmetres recorreguts per dia, el sistema suposa que cada dia del mes l’autobús ha recorregut els
mateixos quilòmetres. Per tant els quilòmetres recorreguts durant els últims 12 dies de novembre, mes
tots el quilòmetres recorreguts durant el mes de desembre, més els quilòmetres recorreguts durant els
primers 21 dies de gener, donen un total de 2077.42 QEA.

Si prenem també per exemple el tercer registre de la figura 2, podem observar que l’avaria la pateix
un vehicle que fins el mes de novembre no havia estat en funcionament /figura kms). Per la
conveniència de l’exemple l’avaria que sofreix aquest vehicle en aquest sistema és la primera del seu
tipus, per tant podem donar el càlcul de QEA com a vàlid i s’afegirà el registre com a input.

Aquest procés de transformació de dades resulta amb un input d’unes 16000 línies aproximadament.

Anàlisis de les dades
Un cop es disposa de les dades per poder-les explotar cal fer una primera anàlisis per tal de comprovar
certs aspectes com ara la correlació o la correcta distribució de les variables.

Inventari
Seguidament es llisten els factors que s’han extret a partir del processament de les dades i es
comenten breument les seves característiques.

Nom de la
variable

Tipus Comentari

Identificador del
vehicle

Categòrica No es fa servir ja que es vol preservar l’oportunitat de
predir les avaries de vehicles nous.

Model del
vehicle

Categòrica Identificador del model d’autobús, encara que també es fan
servir algunes de les especificacions del model del vehicle,
aquesta variable es fa servir per predir.

Antiguitat del
vehicle

Quantitativa Anys de matriculació de l’actiu, és a dir, quants anys porta
funcionant.

Sistema del
vehicle

Categòrica Quin sistema del vehicle s’ha vist afectat per l’avaria. No
és una variable que s'utilitzi com a factor, però sí que
serveix per discriminar les diferents avaries i entrenar-les
en models diferents.

Número d’avaria Quantitativa Número de vegades que cert sistema d’un vehicle ha
resultat afectat.

Mes de l’any Categòrica Mes de l’any en el que ha succeït l’avaria
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Especificacions
del vehicle

Quantitativa Conjunt de característiques pròpies del model del vehicle
que s’han pogut trobar per altres fons de dades alienes a les
proporcionades per l’empresa. S’inclouen la llargada,
l’amplada, l’alçada, la distància entre els eixos, el número
de portes, el número de passatgers que hi caben, el pes
buit, el pes en ple, la potència i la força del motor.

7. Inventari dels diferents tipus de dades

La figura 7 mostra un inventari dels diferents factors que s’han aconseguit recol·lectar per tal
d’entrenar els mètodes d’aprenentatge automàtic.

Obtenció de les dades per predir la causa de l’avaria
Els registres de les accions de treball tenen un comentari fet pel mecànic el qual pot donar indicacions
de quina peça del sistema és la que s’ha trencat o un motiu general de perquè s’ha avariat el sistema
del vehicle. Els comentaris però no estan del tot estandarditzats i, per tant, cal fer un treball previ de
processament i extracció de dades útils.

Processament inicial del comentaris
Els comentaris estan formats per una o més frases i poden donar més o menys pistes de quina és la
peça que s’ha trencat, el motiu general pel qual falla el sistema o un comentari subjectiu però útil a
l’hora d’esbrinar la causa de l’avaria.

Primerament s’aplica un procés de tokenització als comentaris. La segmentació dels tokens es fa
segons[4], separant per espais i la major part dels símbols de puntuació. Obtenim mitjançant aquest
mètode una llista de paraules a partir de cada comentari.

Les paraules de cada comentari passen seguidament per un procés de stemming, reduint la paraula a la
seva arrel per tal d’obtenir una mostra més unificada de dades. Per tal d’aconseguir reduir les paraules
a l’arrel s’ha implementat una versió simplificada de [5] .

Finalment es treuen les paraules buides o stopwords per tal de reduir el volum de les paraules amb les
quals es treballa i facilitar la feina a l’hora d’identificar paraules clau. La llista de paraules buides s’ha
tret de [6], no s’han considerat com a stopwords però paraules tals com “no” i “sin” ja que l’aparició
de les matixes combinades amb unes altres pot canviar dràsticament el motiu de l’avaria. També es fa
una filtració de paraules que pel context en el que estem treballant, no aporten informació nova, com
ara “avaria” o “trencat”.

Les paraules que apareixen menys de 5 vegades tampoc es tenen en compte per tal d’agilitzar el
següents procediments.

Relació de combinacions de paraules amb causes
Seguidament, s’ha dut a terme un treball més “manual”, per tal d’unificar les causes, es busquen les
combinacions de paraules clau en els comentaris i se’ls assigna una causa tenint en compte el context
del comentari. Per exemple si s'està manipulant les dades sobre les avaries de motor i, en la gran
majoria dels comentaris on apareixen les paraules “vàlvula” i “pistó” significa que la vàlvula i un dels
pistons del motor han deixat de funcionar i s’han de canviar, llavors la combinació de la
paraula”vàlvula” i “pistó” s’associa a una causa identificada, i es relaciona amb una descripció útil per
a l’usuari.

Quan l’algorisme no ha pogut trobar una combinació de paraules clau en un comentari d’una ordre de
treball, a aquesta se li ha assignat una causa “indeterminada”.
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Mètodes de testeig
És important tenir una bona metodologia per poder determinar si els models predictius funcionen
correctament o no abans de fer-los servir amb casos reals. A continuació es detalla com s’han obtingut
totes els resultats i mesures error del present TFG.

Un dels problemes amb el qual es troben els processos d'aprenentatge automàtic és que el model
s’adapta massa amb les dades amb les quals s’entrena, donant un cas de sobreajsutament, overfitting
en anglès. És, per tant, possible tenir un model predictiu que funciona molt bé amb les dades que ja es
tenen i amb les que s’ha entrenat, però quan després es fa servir per predir casos reals no dona bons
resultats.

Una manera de tenir una metodologia de testeig millor protegida contra el sobreajustament és usar una
part de les dades per entrenar i la part restant fer-la servir per transformar i comparar els resultats
obtinguts amb els reals.

En el present TFG, totes les mesures d’error s0ahn obtingut fent servir un 80% de les dades com a
dades de entrenament i el 20%, com a testeig. La partició que es fa per decidir quines dades són
d’entrenament i quines per testeig és aleatòria, per tant cada cop que s’executi l’obtenció de les
mesures d’error s’obtenen resultats diferents.

Per tal de pal·liar el factor d'aleatorietat, cada mesura d’error mostrada s’ha obtingut 10 vegades i se li
ha aplicat la mitjana aritmètica.

La metodologia que s’ha seguit en el present TFG per tal de decidir si un mètode era prou correcte o
no a l’hora de fer prediccions ha estat mitjançant la monitorització de les mesures d’error dels
resultats. Si l’error observat és massa alt, llavors el mètode en qüestió no es dona per vàlid i es
busquen millores o alternatives.
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Representació gràfica del flux de les dades

8. Flux de les dades

La figura 8 mostra el procés sencer des de les dades en cru fins que s’aconsegueixen les
recomanacions d’accions preventives. Primer les dades es processen convertint-les en un input usable
pels models d’aprenentatge automàtic. Les dades destinades a predir la temporalitat de les avaries
sofreix un procés de transformació, que més seguidament es reverteix, que es discutirà a la secció
d’experiments i resultats. L’input s’usa per construir models predictius, els quals es transformen amb
les dades reals del vehicles en el moment de la predicció i finalment obtenir les recomanacions
d’accions preventives.
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5. Experiments i resultats
A continuació es mostren els diferents experiments que s’han fet durant el projecte per tal d’acotar el
sistema predictor i els seus resultats. No es mostren tots els experiments que s’han fet al llarg del
projecte sinó els que es concideren més interessants.

Temporalitat de les avaries
L’objectiu principal d’aquest projecte és predir quan succeeixen les avaries per poder anticipar-se al
danys ocasionats per aquestes i poder evitar-les. Comptem amb dos tipus de dades que seran les més
útils a l’hora de voler predir les avaries, quants quilòmetres ha recorregut un vehicle entre dos avaries
del mateix sistema, i quants dies han passat entre dos avaries d’un mateix sistema. La primera de les
dues dades és la més fiable, ja que un autobús pot estar temps sense estar actiu a la carretera.

Associem llavors tots els factors possibles amb la variable dependent QEA, donant-li una oportunitat
a l’algorisme d'aprenentatge automàtic a que trobi relacions entre les variables dependents i
independents i pugui formular una predicció.

La primera aproximació que es va prendre per tal de predir els QEA va ser usar a regressió lineal,
principalment per la seva senzillesa i adequació a aconseguir predir una variable quantitiva contínua
tal com els QEA. Donat que els resultats no eren prou bons es va optar per utlitzar el random forest
regressor, el qual tampoc va donat resultats usables. Seguidament es van discretitzar les dades i es va
provar amb el random forest classifier, un altre cop els resultats no van ser prou bons per tal de fer
servir aquest mètode en el domini real i es va seguir buscant un mètode millor. Es va provar també fer
ús de la tècnica APC, però aquesta no va aportar cap valor tampoc. Més endavant l’anàlisis de dades
va mostrar que els QEA no seguien una distribució normal i tals valors es van transformar usant la
transformació. Aquest nou canvi en les dades sumat a un altre canvi aplicat a l’estratègia a l’hora de
fer servir els models predictius, que va consistir en fer un dataset per cada sistema de vehicle i
entrenar-los per separat, van suposar una millora notable en les prediccions obtingudes.

Primers experiments i aproximacions
A continuació es detallen els primers experiments que es van fer previs a la transformació de les
dades. Aquests experiments no van donar uns bons resultats però van servir per seguir investigant i
trobar una millora en les prediccions.

Primer ús de la regressió lineal i del bosca aleatori regressor
Tal i com s’ha explicat prèviament la regressió lineal i el random forest regressor van ser els dos
primers mètodes predictius amb els quals es va voler comprovar l’encert del sistema.

Es va seguir el mètode mencionat a la part de metodologia, que va consistir en fer 10 prediccions
usant una part aleatoria de les dades com a entrenament i l’altra part com a testeig. I fent la mitjana
aritmètica dels càclucs de r2 resultants. En els dos casos, tant en la regressió lineal com en el bosc
aleatori regressor, la r2 va donar un resultat de 0.062, és a dir, només un 6,2% de la variança
observada es pot explicar amb el model escollit.

Discretització de la variable independent
Donat que l’ús de la regressió lineal no era adequada es va optar per discretitzar la variable
independent per poder usar-la en altres mètodes predictius que han provat tenir uns resultats millors
que la regressió lineal, tal com el random forest.
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Discretització binària
Una aproximació que s’ha usat va ser dividir els QEA en dues parts, els que són menors de 10000kms
i els que son majors de10000km, i comprovar si així el random forest els sabia classificar
correctament.

<10000 predit >10000 predit

<10000 real 1891 299

>10000 real 781 265

9. Matriu de confusió 1ra iteració
QEA de <10000kms:

● Precisió: 0,71
● Reclam: 0,86

QEA de >10000kms:
● Precisió: 0,46
● Reclam: 0,25

Tal i com es pot observar el random forest classifica més del que hauria cap als QEA inferiors a
10000kms.

Repetició en els millors resultats
Ja hem vist que l’algorisme no és capaç de de predir correctament els QUEA superiors a 10000kms,
però sí que té una petita oportunitat per predir aquells que són inferiors a aquest número.

És interesant llavors fer la prova de si ens quedem només amb els QEA predits de menys de 10000,
veure si aquests per altra vegada l’algorisme els pot tornar a classificar divitint-los en un número
arbitrari. En el cas del nostre projecte això és interessant ja que podem descartar els que donen més de
10000 argumentat que encara falta molt perquè s’avarïn, i si podem predir els de menys de 10000 de
manera acurada, dividint-los entre els sistemes que durarant més o menys de 5000kms, estarem
aportant valor i donant informació valiosa al mecànic.

<5000 predit >5000 predit

<5000 real 187 108

>5000 real 121 118

10. Matriu de confusió 2na iteració
QEA de <5000kms:

● Precisió: 0,61
● Reclam: 0,63

QEA de >5000kms:
● Precisió: 0,47
● Reclam: 0,49

Els resultats segueixen no sent prou correctes per tal de poder usar el mètode en el domini real, la
precisió i el reclam són massa baixos, per tant no s’està encertant correctament els resultats ni tampoc
s’estan contemplant els casos rellevants.
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Discretització no-binària
Es va provar també d’usar una aproximació on es categoritzava cada 1000 kms en una etiqueta. Els
resultats tampoc eren correctes.

357 17 10 5 3 3 1 3 0 0 344

136 8 3 0 2 1 0 0 1 0 167

107 5 5 1 2 1 1 1 0 0 119

53 6 1 1 0 0 0 0 0 0 88

42 5 1 0 2 3 0 1 0 0 94

34 7 2 1 2 4 1 0 0 0 88

38 3 2 1 0 0 0 1 0 0 72

28 3 0 1 0 0 1 2 0 0 53

28 4 2 0 1 3 0 0 0 0 56

31 1 1 1 0 0 0 0 1 0 68

242 38 16 11 7 8 6 5 1 3 745

11. Matriu de confusió discretització no-binària

Tal i com es pot observar a la figura 11, la matriu de confusió resultant de la predicció del bosc
aleatoria classificava quasi totes les prediccions als extrems, o bé suposava que eren <1000kms o bé
>10000kms, molt poques queien entremig, per tant també es va desestimar usar aquest model per tal
de predir els QEA.

Transformacions de les dades
Donat que no s’obtenien bons resultats usant les dades amb les que es comptava, es van sotmetre a
dos processos de transformació per comprovar si els resultats milloraven. En cas de la transformació
APC no va donar bons resultats però s’han documentat els seus resultats igualment ja que poden
resultar interessants.

Ús de le l’APC
Es va fer ús de l’APC per intentar millorar els resultats i tenir una representació gràfica de les
variables més significatives. L’APC és una eina que crea noves variables fent combinacions de les
variables que ja es tenen, i les ordena per ordre de rellevància, sent la PC1 la més variança aporta,
PC2 la següent, etc.

És també possible que l’ús de l’APC pugui millorar els resultats dels models predictors ja que si es fa
ús només de les n primeres PC variables enlloc de totes les X variables amb les que es disposava en
un primer moment, pot ser que s’elimini el soroll que provoquen i es vegi reflexat en una millora de la
predicció.

Es va provar llavors de repetir el mètodes usats prèviament però usant les variables resultants de
l’APC.
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k r2

5 0.026

10 0.031

20 0.044

40 0.050

12. r2 obtinguda depenent de les k primeres PC variables usades

Els resultats de la taula 12 mostren les r2 obtingudes de fer servir les primeres k variables PC amb la
regressió lineal. Com podem observar els resultats de predicció van empitjorar si es comparen amb els
resultats obtinguts d’aplicar la regressió linear directament.

L’ús principal de l’APC és poder representar les dades gràficament, degut a que les primeres variables
tenen la majoria de la variància, si es representen en un gràfic de dues dimensions on eun eix són els
valors de la PCi i l’altre eix és el valor de la PCj, i es diferencien per colors les avaries que han durat
menys de 10000 quilòmetres i les que han durat més de 10000 quilòmetres, podem observar si les
nostres dades serveixen per discriminar aquesta dada.

13. PC1-PC2 14. PC1-PC3

15. PC2-PC3 16. PC1-PC4

La figura 13 mostra la relació entre la variable PC1 i P2, la figura 14 la relació entre la variable PC1 i
PC3, la figura 15 la relació entre la figura PC2 i PC3, i la figura 16 mostra la relació entre la variable
PC1 i PC4. En els quatre casos es pot observar que no hi ha clusters diferenciats, i per tant les nostres
dades tal i com es tenen ara mateix no serveixen per discriminar si una avaria succeirà abans o després
dels 10000 quilòmetres.

27



Ús de la transformació de potencials
Alguns models de regressió, entre d’ells la regressió lineal, assumeixen una distribució normal de la
variable dependent. És a dir, si la variable a predir no segueix una distribució normal els resultats de

les prediccions poden no ser acertats,
sobretot en datasets que no són massa grans
[12] . La nostra variable dependent, els
QEA, no presenta una distribució normal,
sinó que està fortament inclinada sobre un
extrem. La figura 17 mostra en l’eix x els
quilòmetres entre avaries i a l’eix el nombre
de casos en el que es registra un QEA
d’aquestes dimensions. Es pot observar com
no segueix una distribució normal.

Per tal de transformar una distribució no
normal en una de normal, es va optar per aplicar la transformació de potencials Box-Cox.

18. Distribució QEA lamba 0        19. Distribució QEA lamba 0,125 20. Distribució QEA lamba 0,25

A la figura 18 es representa la distribució dels QEA un cop aplicada la funció Box-Cox amb el
paràmetre lambda igual a 0. Les figures 19 i 20, mostren el mateix però amb els valors de lambda
0,125 i lambda 0.25. En aquest projecte s’ha usat la transformació Box-Cox amb el valor de lambda
igual a 0, ja que és la que donava millors resultats, tot i que la seva distribució no sigui tan normal
com les altres dues.

Box-Cox lambda linear regression r2 random forest
regressor r2

0 0.086 0.144

0,125 0.088 0.146

0,25 0.083 0.143

0,5 0.080 0.139

21. r2 obtinguda segons la lambda usada en Box-Cox

Si es torna a córrer la regressió lineal amb les noves dades, podem observar que hi ha hagut una
millora respecte a quan s'usen els QEA sense transformar. No obstant això els resultats no segueixen
sent suficientment bons per poder ser usats en el domini real.
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Separació per sistema
Fins ara s’estava fent servir la variable de sistema com un factor més per entrenar els models
predictius. Es va decidir llavors prendre un canvi de paradigma i usar el sistema del vehicle per
separar en diferents sets de data per entrenament.

La combinació de l’aplicació de les transformacions de potencials i la separació per sistema de vehicle
va resultar en una millora substancial en alguns dels sistemes.

22. r2 obtinguda per sistema i mètode predictiu

La figura 21 mostra les r2 obtingudes del bosc aleatori regresor en blau i de la regressió lineal en verd
per alguns sistemes dels vehicles, no es mostra el valor afegit entre les dues regressions, sinó el total.
Es pot observar que l’efectivitat a l’hora de predir per sistema del bosc aleatori regressor és molt
superior a la de la regressió lineal. S’ha recolectat una col·lecció diversa de sistemes amb valors
dispars de r-quadrada.

Tot i donar millors resultats, la r2 no és un medidor del tot fiable respecte la usabilitat del la predicció,
i encara és més susceptible a no ser un bon indicador quan s’ha fet una transformació de les dades tal
com la transformació Box-Cox.
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23. Error mitjà per sistema

La figura 23 mostra l’error mitjà de les prediccions d’alguns sistemes. Es pot observar com l’error
mitjà és en alguns sistemes força elevat, per aquesta raó s’inclou en els resultats juntament amb les
prediccions dels QEA.

Causa de les avaries

Fase exploratòria
Seguint la metodologia per trobar les causes de les avaries, la qual consisteix en associar
combinacions de paraules clau trobades en els comentaris de les ordres de treball, a una causa d’una
avaria, es va trobar que molt pocs comentaris eren útils per tal de determinar-ne la causa. Un gran
percentatge dels comentaris estan en blanc, uns altres no aporten informació útil, i un altre grup de
comentaris no estan suficientment estandarditzats per tal de treue’n la causa fent servir un algorisme
de llenguatge expert. És per aquests motius que un gran percentatge de les causes estan categoritzades
a l’etiqueta “indeterminada”.

Per tant es considera que s’ha realitzat una fase exploratòria sobre com aconseguir les causes de les
avaries, però no s’ha trobat una solució adient. Si més no, es considera interessant els resultats que
se’n extreuen i es mostraran igualment a l’usuari, ja que en alguns sistemes sí que se n’ha pogut treure
una causa en la majoria de les ordres de treball.

Aprenentatge automàtic

Random forest
Donat que una gran majoria de les causes estan categoritzades amb l’etiqueta “indeterminada”, això
provoca que quasi totes les prediccions estiguin inclinades cap a aquesta categoria. El resultat és molt
és molt poc usable per a l’usuari ja que s’està oferint molt poca informació.
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Regressió logarítmica multinomial
S’ha optat per fer servir la regressió logarítmica multinomial perquè s’adapta més a les circumstàncies
del problema que suposi que la gran majoria de les prediccions són indeterminades. La regressió
logarítmica multinomial treu com a output les probabilitats de predicció de totes les categories
possibles així que encara que la primera opció sigui “indeterminada” l’usuari pot veure quines altres
opcions hi ha i deduir les seves pròpies conclusions.
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6. Aplicacions al domini

Transformacions de dades per obtenir les recomanacions

Transformació dels models predictius amb dades reals
Un cop s’han entrenat els dos models predictius, un usat per predit la temporalitat de le avaries i
l’altre utilitzat per predir la causa de l’avaria, es transformen usant les dades reals en el moment de la
predicció. Es crea llavors per cada vehicle i sistema un registre amb els diferents factors que li
pertoquen; model del vehicle, especificacions dels vehicle, quants cops s’ha avariat aquell sistema…
Aquest set de dades es fa servir per transformar els models predictius i obtenir les prediccions. Les
prediccions surten escalades segons la transformació Box-Cox, per tant s’ha de revertir aquesta
conversió abans de poder usar-les..

Càlcul dels quilòmetres fins avaria
Es calcula per cada sistema de cada vehicle quants quilòmetres porta tal sistema sense avariar-se.
Això s’aconsegueix tenint en compte l’última avaria que va patir el sistema i tenint en compte les
dades sobre els quilòmetres recorreguts del vehicles. El número resultat es resta a la predicció de
QEA, donant així quants quilòmetres s’ha predit que falten per tal que el sistema s’avariï.

Càlcul de l’error
L’error de precisió depèn força dels sistemes de vehicles i en alguns d’ells és força elevat, és per tant
que s’ha considerat útil afegir l’error absolut mitjà per cada tipus de sistema. Per tal de calcular l’error
mitjà es seguirà la metodologia que s’ha practicat durant el transcurs del projecte; fer servir el 80%
per entrenament, el 20% per testeig, repetir-ho 10 vegades i quedar-se amb la mitjana aritmètica de
l’error. Aquest error és superior al que s’espera en els casos reals, però pot ser útil per ajudar als
usuaris a prendre decisions.

Fusió dels resultats
Finalment els resultats de les prediccions de les causes de les avaries, predicció dels quilòmetres fins
avaria i l’error mitjà de la predicció dels quilòmetres fins avaria per sistema, s’ajunten en un sol
registre per tal d’oferir una visió global a l’usuari. Es mostra un document per vehicle, on per cada
sistema apareix quants quilòmetres es prediu que falta per tal que es produeixi una avaria i les tres
primeres causes amb més possibilitats de succeir. Seguidament es mostra un exemple de com queden
les dades:

Vehicle: 23

Sistema: motor
Quilòmetres fins avaria: 2456 (error mitjà: 751)
Possibles causes de les avaries:

- Indeterminat 80%
- Pèrdua d’aigua 15%
- Mafuncionament del pistó 5%

Sistema: habitacle conductor
Quilòmetres fins avaria: 3570 (error mitjà: 3700)
Possibles causes de les avaries:

- Mal funcionament de les portes 90%
- Mal funcionament de la taquilla del conductor
- Indeterminat 4%
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7. Conclusions
Aquest projecte ha tingut per objectiu el tractament de les dades obtingudes en el procés de reparació
de les avaries que afecten la flota d’autobusos d’una empresa de transport urbà de viatgers, amb la
finalitat de crear un sistema recomanador d’actuacions enfocades en el manteniment predictiu.

Es valora que la utilitat del sistema recomanador a l’hora de predir la temporalitat de les avaries
(quants km falten per la següent avaria) ha estat molt dispar segons els sistemes. Per exemple, sí que
ha estat útil a l’hora de predir la temporalitat de les avaries del sistema de direcció (sistema que inclou
el volant del vehicle) mentre que no ha sigut tan útil a l’hora de predir la temporalitat de les avaries
del sistema de calefacció.

Respecte a les prediccions del motiu de l’avaria, el sistema recomanador ha tingut menys utilitat. Ha
estat útil en alguns sistemes, per exemple, ha pogut predir correctament que la causa d’avaria del
sistema relacionat amb el nivell d’urea, en la majoria dels casos era degut a la pèrdua d’urea. Tot i
així, les causes d’avaria no s’han pogut extreure correctament de les ordres de treball en la majoria
dels sistemes.

El procés seguit ha estat analitzar aquestes dades i testejar diferents models predictius, per tal de
trobar el mètode d’aprenentatge automàtic més adient per predir quan està previst que un determinat
sistema dels vehicles s’avariï, i per quina causa es produirà.

Es conclou que els mètodes d'aprenentatge automàtic van resultar molt desencertats en els primers
intents: tenint en compte la mesura d'error estadístic R quadrada, tant la regressió lineal com el
random forest no encertaven les prediccions. Ara bé, quan es va transformar la variable dependent
aplicant la transformació de potències Box-Cox i separant els datasets d'entrenament per sistema de
vehicle, aleshores la mesura d'error estadístic va mostrar que el model era més bon predictor.

L’usuari final rep una llista de vehicles, ordenats per urgència en la qual cal practicar accions de
manteniment, i de cada vehicle es mostra quants quilòmetres falten per tal que s’avarii, l’error
d’aquesta predicció i els percentatges dels motius de les avaries. Es considera que és una informació
mitjanament útil que pot aportar valor a l’usuari.

Es conclou també que s’ha fet un treball exploratori mitjanament estès sobre les dades disponibles i
els diferents mètodes de predicció adequats, treball el qual pot ser útil per l’empresa quan aquesta es
dediqui a implementar un sistema recomanador en producció.

Una primera gran limitació trobada durant el treball ha estat en relació a la qualitat de les dades. Les
dades proporcionades per l'empresa aportaven poca informació útil amb la que poder transformar en
factors per entrenar l'aprenentatge automàtic. Per exemple, dos registres d'ordres de treball en un
mateix sistema i vehicle, només es diferencien per la data en la qual es produeix l'avaria i el comentari
que fa el mecànic respecte l'avaria. Haver pogut comptar amb més informació sobre l'avaria (com per
exemple quin conductor estava durant conduint durant l'avaria, quina línia estava seguint l'actiu en el
moment en el qual es produeix el mal funcionament, la temperatura del sistema afectat, la vibració del
sistema afectat, entre d'altres), hagués aportat un augment de factors interessants per a la predicció. Es
valora que, en última instància, aquests factors haguessin contribuït a obtenir una predicció més
encertada. Ha suposat també una dificultat afegida haver d'extreure la causa de les avaries dels
comentaris, ja que no estaven estandarditzats i la majoria no tenien informació sobre el motiu de
l'avaria.

Es considera que es podrien revertir les limitacions implementant certes millores. Per una banda, es
poden estandarditzar els comentaris, fent que els mecànics hagin de triar d'una col·lecció
predeterminada en la qual s'especifica la causa de l'avaria. També aporta valor incloure en les ordres
de treball la línia que estava recorrent l'actiu, ja que hi ha recorreguts que poden ser més castigadors
pel vehicle que altres. Una altra solució per millorar la recol·lecció de dades útils és instal·lar sensors
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de moviment i temperatura en diferents parts del vehicle per tal de poder relacionar les mesures
d'aquests amb les avaries.
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