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Escenari i objectius. Escenari inicial. 

 Equips instal·lats en 32 centres 

 Equips classificats per categories 

 Equips de models i marques diferents 

 Manteniments correctius dels equips (imprevists)  

  => avaries, reparacions  => assignar prioritat 

 Manteniments preventius dels equips (planificats)  

  => revisions periòdiques 

 Empreses de servei contractades per fer els manteniments 

 

 =>  Controlar la GESTIÓ DELS MANTENIMENTS 

 =>  ANALITZAR I EXPLOTAR LA INFORMACIÓ per prendre decisions 

   =>  Posar en pràctica els coneixements adquirits 

   =>  Desenvolupar i gestionar un projecte 
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Escenari i objectius. Objectius específics. 

 Controlar la gestió dels manteniments dels equips 

 Registrar les operacions diàries dels manteniments dels equips  

 Manteniment de la informació sobre equips, centres, categories,... 

=> Creació d’una Base de Dades Relacional 

    => Sistema d’Informació Operacional 

 

 Analitzar i explotar la informació per: 

 Substitució dels equips que sovint presenten més problemes 

 Conèixer la diligència de les empreses que fan el manteniment 

 Solució de les incidències en el termini fixat 

 Priorització correcta de les avaries 

 Compliment dels manteniments periòdics 

  => Creació d’un Magatzem de Dades (data warehouse) 

      => Sistema d’Informació Analític 
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Escenari i objectius. Diferències BDR i DWH 

 

 Dades actuals  

 Dades detallades 

 Dades actualitzables 

 Procés de transaccions 

 Orientat als processos de 

l’Organització  

 Suport decisions diàries 

 Molts usuaris  

 Usuaris administratius 

  

 
 Dades històriques 

 Dades resumides 

 Dades estàtiques 

 Anàlisi de les dades 

 Orientat a informació i fets 

rellevants de l’Organització 

 Suport decisions estratègiques 

 Pocs usuaris 

 Usuaris directius 

Sistemes operacionals - OLTP Sistemes analítics - OLAP 
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Enfocament i Planificació. Metodologia i Producte 

 Metodologia 
 Desenvolupament en cascada 

 Una fase no comença fins que no acaba la anterior 

 Fases per cada SI: 
 Anàlisi  

 Disseny 

 Implementació 

 Proves 

 

 Producte 
 Memòria del projecte 

 Presentació diapositives 

 Scripts (taules, triggers, procediments, càrrega de dades, jocs de proves) 

 Reports 
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Enfocament i Planificació. Planificació. 

 Planificació 
 Planificació basada en la metodologia escollida 

 Fites significatives: coincidint amb els diferents lliuraments 

 Riscos e Incidències => Pla de contingències (increment HH, dies feina) 

 Desviacions: reinstal·lació sw, demora capítol implementació memòria 



            PROJECTE FINAL DE CARRERA 
            M LUISA BERNARD ANTORANZ 

Anàlisi. Requisits funcionals i no funcionals 

 Manteniment (alta, baixa, modificació) de 

centres, categories, models, empreses, 

equips, marques, usuaris, manteniments 

 Procediments de consulta que permetin 

obtenir : 
 Relació de categories i relació de centres 

 Relació d'equips instal·lats en cada centre 

 Relació dels manteniments preventius i dels 

manteniments correctius dels equips 

 Relació de les revisions pendents dels equips 

 Relació dels manteniments realitzats per cada 

empresa de servei 

 Estadístiques: 
 Recompte i classificació de les revisions  

 Recompte i classificació de les reparacions  

 Promig de dies de resolució de les empreses de les 

incidències  segons la gravetat 

 
 Utilització d’Oracle 10g 

 Ús de procediments emmagatzemats 

per accedir a les dades 

 Mecanismes de control. Taula de logs. 

Arxius log. 

 No s’especifica política de seguretat 

 No s’especifica tuning bases de dades 

 

 

Requisits funcionals Requisits no funcionals 
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Anàlisi. Requeriments 

 

 Gestió Centres (A/B/M) 

 Gestió Empreses (A/B/M) 

 Gestió Usuaris (A/B/M) 

 Gestió Categories (A/B/M) 

 Gestió Marques, Models i Equips (A/B/M) 

 Gestió Manteniments correctius (A/B/M) 

 Gestió Manteniments preventius (A/B/M) 

 Consultes i Llistats 

 Mecanismes de control. Logs. 

 
 Indicadors demanats: 

 ind1: Recompte equips instal·lats 

 ind2: Recompte manteniments 

 ind3: Recompte revisions 

 ind4: Temps de resolució 

 ind5:  Recompte reparacions 

 Periodicitat: mensual 

 Punts de vista. Granularitat. 

 Centre, Categoria 

 Marca, Model, Equip, Antiguitat Equip 

 Empresa, Prioritat 

 Tipus manteniment 

 Tipus revisió, Tipus reparació 

Base de dades Relacional Magatzem de dades 
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Disseny. Model conceptual i lògic. Model multidimensional. 

 
 Identificació dels fets (conjunt 

d’indicadors amb les seves dimensions 

relacionades) 

 Identificació de les dimensions 

d’anàlisi (punts de vista) i atributs 

 1 Fet => 1 taula de Fet amb FK a cada 

dimensió anàlisi, n mesures 

 Integritat referencial 

 1 Dimensió => 1 taula dimensió 

 Esquemes en estrella o floquet de neu 

 Constel·lació: Conjunt d’esquemes 

relacionats 

Base de dades Relacional Magatzem de dades 

 

 Model conceptual 

 Identificació de les Entitats i atributs 

 Identificació de les relacions 

 Restriccions d’Integritat 

 Regles de negoci 

 Model lògic 

 Les relacions 1:N originen FK 

 Les relacions N:M originen taules 

 De l'especialització, es generarà la taula 

corresponent a l'entitat pare i les taules 

corresponents a les entitats filles . 

 En l'entitat pare ha estat introduit l’atribut tipus 

per indicar la subclasse de la instància 

 Propagació d’identificadors 
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Disseny. Model conceptual i lògic. Model multidimensional 

 
 Fets i mesures: 

 ind1: Recompte equips instal·lats 

 ind2: Recompte manteniments 

 ind3: Recompte revisions 

 ind4: Temps de resolució 

 ind5:  Recompte reparacions 

 Periodicitat: mensual 

 Dimensions: 

 Centre, Categoria 

 Marca, Model, Equip, Antiguitat equip 

 Empresa, Prioritat 

 Tipus manteniment 

 Tipus revisió, Tipus reparació 

Base de dades Relacional Magatzem de dades 
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Disseny. Model conceptual i lògic. Model multidimensional 

Base de dades Relacional Magatzem de dades 
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Disseny. Model físic 

 
 Arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 Processos ETL en 2 passos 

 Càrrega mensual de ODS i DWH 

 ODS: inclou còpia BDR, taules auxiliars 

necessàries per l’obtenció de les dades i 

dimensions i fets 

 DWH: només inclou taules de fets i 

dimensions 

 

Base de dades Relacional Magatzem de dades 

 Les claus artificials seran de tipus INTEGER.  

 Es substitueixen les PK compostes per una clau 

artificial. 

 Les claus artificials es generaran mitjançant una 

seqüència i un disparador. 

 Les claus alternatives es representaran amb una 

restricció UNIQUE  acompanyada de les 

corresponents restriccions NOT NULL. 

 Es farà una baixa lògica enlloc d’un esborrat 

 Índexs: només per les PK, de moment no es 

creen per FK o camps de wheres => BD molt 

petita 

 Es guarda data d’alta i de baixa del registre 

 Es crea taula per  les poblacions 

BD 
Operacional 

ODS 
DWH 

ETL ETL 
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Implementació. Implementació. 

 Procediments  PL/SQL pels processos ETL, 

agrupats en packages: 

 ODS 

 CARREGA_IMATGEBDOP:  Per la còpia en 

ODS de la BD operacional 

 CARREGA_DIMENSIONS: Càrrega o creació 

de les dimensions  

 CARREGA_AUXILIARS: Procs auxiliars per 

facilitar l’obtenció de dades  

 CARREGA_FETS: Càrrega dels fets 

 DWH (bolcatge desde ODS) 

 CARREGA_DIMENSIONS:  Càrrega de les 

dimensions  

 CARREGA_FETS: Càrrega dels fets 

 Càrrega inicial i Càrrega mensual 

Base de dades Relacional Magatzem de dades 

 Procediments  PL/SQL pel manteniment (A/B/M) 

de la informació, agrupats en packages: 

 PKG_AUXILIAR: Poblacions, Usuaris, 

Prioritats 

 PKG_CENTRES: Centres 

 PKG_EQUIPS: Categories, Marques, Models, 

Equips 

 PKG_EMPRESES: Empreses, Operaris 

 PKG_MANTENIMENTS: Manteniments 

correctius, Resolucions, Manteniments 

preventius, Revisions 

 PKG_LLISTATS: inclou funcions que retornen 

els diferents llistats demanats 

 Tractament de les excepcions 

 Es guarda el resultat de cada accés en una taula 

LOG 
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Proves. Jocs de proves. 

Base de dades Relacional 

 Càrrega inicial de dades per comprovar el correcte funcionament dels 

procediments d’inserció i tenir dades per poder fer  proves. 

 

 Script amb les proves següents: 

 Alta, Baixa, Modificació correcte 

 Es provoquen els següents errors: 

 PK, FK, camps nuls 

 Dates, terminis, períodes 

 Obtenció correcta dels llistats 
 

 Resultats obtinguts de les proves han estat els resultats esperats 
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Proves. Explotació de les dades. Informes. 

Magatzem de dades 

 Eines Cognos emprades: Power Play, Impromptu, Transformer 

 Connexió al DWH 

 Creació del Catàleg (metadades)  

 amb Impromptu 

 Impromptu: crear informes de tot tipus 
 Carregar metadades (catàleg) 

 Crear joins manualment o automàticament  

 Escollir dades que volem analitzar 

 Informes List Report  i/o Crosstab Report 

 Transformer : dissenyar i crear cubs 

 Power Play: eina OLAP per visualitzar 

 i analitzar dades multidimensionals 
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Conclusions. 

 Planificació important.  

 Riscos e incidències => Pla de contingència 

 Reunions periòdiques amb el client 

 Detecció aviat de possibles errors o desviacions 

 

 Assimilació de les diferències entre un SI operacional i un SI analític 

 Coneixement de l’ús de procediments per controlar l’accés a les dades, control de les 

restriccions i manteniment molt més fàcil  

 Coneixement del registre del resultat dels accessos a les dades en una taula log 

 Processos ETL no complicats per aquest projecte (només 1 BD font, tampoc ha fet 

falta feina de correcció, d’homologació i unificació de les dades) 

  => Normalment no és així 

 

 Experìència interessant i enriquidora 
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Perspectives de futur 

 Tuning de les bases de dades, plans de consulta, estadístiques de les 

consultes 

 Incloure informació d’altres Àrees. Àrea Econòmica. RRHH. 

 Crear nous indicadors 

 Crear nous informes 

 Conèixer altres eines OLAP. Conèixer la tecnologia multidimensional 

MOLAP i les consultes MDX.  

 Passar de la tecnologia ROLAP a la tecnologia MOLAP que és millor per 

BBDD inferiors a 5Gb 

 Data Mining: models predictius, anàlisi temporal 
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“Un data warehouse no es compra, 

... un data warehouse es construeix.” 

Moltes gràcies. 


