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Resum 

 

Com a treball de síntesi dels estudis d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (ETIG) a la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) es pretén la realització d’un projecte, en aquest cas en 

l’àrea de Magatzems de dades.  

 

Aquest projecte consisteix en facilitar a l’empresa Sostre per a tothom, d’ara endavant el 

nostre client, l’anàlisi del seu catàleg d’immobles a Andorra i Espanya. 

 

Actualment el client té tot el seu volum de dades emmagatzemat en un conjunt de fulls de 

càlcul, aquest sistema no es prou òptim per a reportar informació útil i poder obtenir avantatge 

respecte a la resta d’empreses del sector, ja que degut al gran volum de dades i la seva 

estructuració l’anàlisi global d’aquesta informació és fa molt complicat. 

  

Per poder oferir aquesta visió estratègica, es proposa la creació d’un nou magatzem de dades 

corporatiu, estructurat de tal manera que faciliti l’explotació d’aquesta informació pel seu 

anàlisis posterior, per tal d’ajudar en la pressa de decisions. 

 

Com a resultat del projecte s’obtenen tres productes; el propi magatzem de dades corporatiu, 

l’aplicació batch que executa el procés per poblar aquest magatzem i una bateria d’informes 

inicials que facilitaran la interpretació d’aquesta informació.   
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1 Justificació del TFC 

El nostre client té una necessitat d’anàlisi de tot el seu catàleg d’immobles, actualment 

en un únic full de càlcul, i no disposa de cap eina que li faciliti la interpretació d’aquesta 

informació.  

 

1.2 Objectius del TFC 

L’objectiu de tot TFC és la realització d’un projecte des de la seva definició fins al 

tancament, gestionant els recursos per assegurar la viabilitat d’aquest. 

Per obtenir l’èxit del nostre treball s’hauran d’assolir els següents objectius: 

· Anàlisi en profunditat de l’enunciat. 

· Estimar la viabilitat del projecte i estructurar el treball a realitzar. 

· Realització d’un Pla de Treball el més acurat possible (planificació).  

· Desenvolupar la solució tècnica escollida. 

· Elaborar un document detallat del treball realitzat, la memòria. 

· Realitzar una presentació del producte final i la seva elaboració. 

 

1.3 Enfocament i mètode seguit 

El  mètode seguit per a la realització d’aquest TFC és el model en cascada genèric, que 

avança en una seqüencia ordenada de fases. Aquestes fases son: 

· Planificació: Pla de treball, anàlisi de requeriments i disseny conceptual i tècnic (PAC 1 i 2). 

· Execució: Implementació (PAC 3). 

· Finalització: Presentació (Lliurament final). 

Cadascuna d’aquestes fases a estat objecte d’entrega, un cop revisada la documentació 

generada amb el feedback del consultor ja es pot començar la següent fase assegurant 

el correcte funcionament del cicle de vida del projecte. 

 

1.4 Planificació del projecte 

La planificació en el temps parteix de la publicació al pla docent de les dates clau: 

Títol Inici Fi % Temps 

Inici semestre 21/09/11 22/09/11 2,4% 

PAC 1 22/09/11 05/10/11 11,8% 

PAC 2  06/10/11 09/11/11 29,4% 

PAC 3 10/11/11 21/12/11 35,3% 

Lliurament final 22/12/11 10/01/12 16,5% 

Debat virtual 23/01/12 26/01/12 4,7% 

Figura 1: Taula resum planificació 

Cadascun dels lliuraments té la següent temàtica: 
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 · PAC 1:  Pla de Treball i anàlisi preliminar de requeriments. 

 · PAC 2:  Anàlisi de requeriments i disseny conceptual i tècnic. 

 · PAC 3:  Implementació. 

 · Lliurament final: Memòria, producte i presentació virtual.  

 

1.4.1 Planificació detallada 

La càrrega de treball durant tot el projecte serà la següent (hores per dia i percentatge de 

dies dedicats al projecte): 

 · Dies laborables De 1,5 a 2,5 hores (80%). 

 · Festius:  De 2 a 4 hores (40%). 

Per tant, si com a data d’inici del projecte fixem el 21/09/2011 i com a data final el 

lliurament del 10/01/2012 (no es tenen en compte els dies de dedicació al debat virtual) 

tenim un total de: 

Mes Laborables Festius 

Setembre ( >= 21 ) 8 2 

Octubre 20 11 

Novembre 21 9 

Desembre 20 11 

Gener ( <= 10 ) 6 4 

TOTAL 75 37 
Figura 2: Taula dies planificació 

S’apliquen els percentatges per obtenir el total de dies, aproximats, dedicats al projecte 

(amb la valoració en hores al alça, 2,5h de dedicació els laborables i 4h els festius): 

 · Laborables 80%  de 75 ≈ 60 x 2,5h = 150 hores. 

 · Festius 40%  de 37 ≈ 15 x 4h = 60 hores. 

Amb un total de 210h de dedicació, afegim un 20% per possibles inconvenients i s’obté 

una dedicació total aproximada de 252h.  

A continuació mostrem el detall de les tasques a realitzar: 

ID tasca Nom tasca Duració Inici Fi 

1 Treball final de carrera 92 dies mié 21/09/11 jue 26/01/12 

2 
Mòdul 1: Gestió i desenvolupament de 
projectes 

79 dies mié 21/09/11 lun 09/01/12 

3 Mòdul 2: Redacció de textos cientificotècnics 79 dies mié 21/09/11 lun 09/01/12 

4 Lectura de l'enunciat 63 dies vie 23/09/11 mar 20/12/11 

5 Inici semestre 2 dies mié 21/09/11 jue 22/09/11 

6 Lectura pla docent 2 dies mié 21/09/11 jue 22/09/11 

7 Presentació a l'aula 1 dia jue 22/09/11 jue 22/09/11 

8 PAC 1 10 dies jue 22/09/11 mié 05/10/11 

9 Lectura de PACs anteriors 10 dies jue 22/09/11 mié 05/10/11 

10 Elaboració del Pla de Treball 5 dies mié 28/09/11 mar 04/10/11 

11 Lliurament del Pla de Treball 1 dia mié 05/10/11 mié 05/10/11 

12 PAC 2 25 dies jue 06/10/11 mié 09/11/11 

13 Lectura de PACs anteriors 24 dies jue 06/10/11 mar 08/11/11 
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14 Redacció de la introducció del TFC 13 dies jue 06/10/11 lun 24/10/11 

15 Redacció dels objectius del TFC 11 dies mar 25/10/11 mar 08/11/11 

16 Preparació programari 3 dies jue 06/10/11 dom 09/10/11 

17 Realització del model de dades 6 dies lun 10/10/11 dom 16/10/11 

18 Anàlisi de les dades d'origen 23 dies dom 09/10/11 mar 08/11/11 

19 Elaboració del disseny conceptual i tècnic 17 dies lun 17/10/11 mar 08/11/11 

20 Lliurament del disseny conceptual i tècnic 1 dia mié 09/11/11 mié 09/11/11 

21 PAC 3 30 dies jue 10/11/11 mié 21/12/11 

22 Lectura de PACs anteriors 29 dies jue 10/11/11 mar 20/12/11 

23 Redacció del glossari del TFC 29 dies jue 10/11/11 mar 20/12/11 

24 Probes amb el programari 3 dies jue 10/11/11 dom 13/11/11 

25 Construcció de la base de dades 6 dies lun 14/11/11 dom 20/11/11 

26 Preparació de les càrregues 6 dies lun 21/11/11 dom 27/11/11 

27 Construcció dels informes 6 dies lun 28/11/11 dom 04/12/11 

28 Implementació del sistema 12 dies lun 05/12/11 mar 20/12/11 

29 Lliurament Implementació 1 dia mié 21/12/11 mié 21/12/11 

30 Lliurament final 14 dies jue 22/12/11 mar 10/01/12 

31 
Mòdul 3: Presentació de documents i 
elaboració de presentacions 

13 dies jue 22/12/11 lun 08/01/12 

32 Lectura de memòries anteriors 13 dies jue 22/12/11 lun 09/01/12 

33 Redacció formal de la memòria 8 dies jue 22/12/11 dom 01/01/12 

34 Preparació de la presentació virtual 6 dies lun 02/01/12 dom 08/01/12 

35 Lliurament memòria i presentació 2 dies lun 09/01/12 mar 10/01/12 

36 Debat virtual 4 dies lun 23/01/12 jue 26/01/12 

37 Intervenció en el debat 4 dies lun 23/01/12 jue 26/01/12 

Figura 3: Taula detall tasques a realitzar 

Es pot observar el detall de la planificació en el diagrama de Gantt annex a l’apartat 8.1 

Diagrama de Gantt. 

 

1.5 Productes obtinguts 

Els productes que s’obtenen d’aquest projecte son els següents: 

· Magatzem de dades corporatiu  

· Aplicació batch que executa el procés ETL 

· Informes 

· Memòria TFC (aquest document) 

· Presentació virtual 

Els tres primers s’entregaran inclosos en una màquina virtual.  

 

1.6 Descripció dels altres capítols de la memòria 

Els següents capítols de la memòria son: 

 · Anàlisi  Anàlisi de requeriments de l’usuari (client Sostre per a tothom). 

 · Disseny  Disseny del model dimensional (cub ROLAP). 

 · Implementació Construcció del magatzem de dades i informes.  
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2. ANÀLISI 

 

2.1 Objectius del projecte 

L’objectiu principal del projecte és, mitjançant un procediment d’Extracció, Transformació 

i Càrrega (ETL) de dades, poblar un sistema ROLAP a partir del fitxer origen per 

subministrar l’explotació d’aquesta informació i facilitar l’anàlisi amb la creació d’uns nous 

informes. 

 
Figura 4: Procés ETL 

 
Fitxer origen 

Fulls MS Excel concatenats en un fitxer pla amb el catàleg disponible dels 
immobles d’Andorra i Espanya. 

 
Staging area 

(STA) Magatzem de dades on es realitzaran les transformacions 
temporals prèvies a la càrrega. 

 

Data 
warehouse 

(DW) Magatzem de dades corporatiu amb l’estructura adequada per a la 
seva explotació. 

 
Informes Documents d’anàlisi que ajudaran a la pressa de decisions. 

Figura 5: Procés ETL detall 

Aquest objectiu general el podem desglossar en tres objectius específics: 

 1. Disseny del magatzem de dades corporatiu 

 2. Creació dels processos per poblar el sistema ROLAP a partir del fitxer origen. 

 3. Explotació de la informació amb informes. 

 

2.2 Informes a realitzar 

Detall dels informes a realitzar: 

Evolució del preu 

Informació històrica del preu d’un immoble per zona i tipologia. 
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Immobles amb preu descendent 

Immobles que han baixat de preu en el mes anterior en l’any i mes donat per zona i tipologia. 

Immobles en venda 

Immobles en venda en l’any i mes donat per zona i tipologia. 

Immobles existents 

Tots els immobles del catàleg en l’any i mes donat per zona i tipologia. 

Immobles per metres quadrats 

Immobles en venda en l’any i mes donat per zona, tipologia i metres quadrats. 

Immobles per preu 

Immobles en venda en l’any i mes donat per zona, tipologia i preu. 

Immobles venuts 

Immobles venuts en l’any i mes donat per zona i tipologia. 

 

2.3 Dades d’origen 

Com a dades d’origen disposem d’un únic fitxer de text (codificació UTF-8) que conté tot 

el catàleg del nostre client. Aquest catàleg està compost per informació d’immobles 

d’Andorra i espanya dels últims 25 mesos agrupats per zones.  

Aquesta agrupació està indicada pels registres que comencen amb el caràcter ‘#’ i la 

jerarquia de zones separada per la seqüencia ‘:::’. Exemple: 

# ::: Zona_01 [::: Zona_02] [::: Zona_03] [::: Zona_04] 

Tot i que al fitxer origen cada immoble té assignat un codi de zona del tipus 43-XXX-02-

006-XX-XXX, no es pot interpretar una relació coherent entre el codi i les zones 

indicades en les capçaleres, per tant aquest codi es desestima. 

Hi ha casos en que no tots els nivells de la jerarquia estan informats, entenem que el 

nivell superior (Zona_01) és obligatori i la resta son opcionals. En cas de que algun nivell 

inferior no estigués informat s’atribuirà un valor per defecte ‘N/A’. Tal i com està 

dissenyada la jerarquia cada valor ‘N/A’ d’un nivell inferior haurà d’estar relacionat amb 

un valor del nivell superior (per no perdre la relació entre els nivells limítrofes de la 

jerarquia). Exemple: 

#  ::: barcelona ::: barcelonès ::: barcelona 

Zona_01:   barcelona 

Zona_02:   barcelonès 

Zona_03:   barcelona 

Zona_04:   N/A_barcelona 

Cada agrupació per zones conté la següent estructura d’informació: 

Codi Zona Tipus Planta Dormitoris Metres 
Preu ( Any i 

Mes ) 
Preu ( Any i 

Mes + 1 ) 
Preu ( Any i 

Mes ... ) 
Preu ( Any i 
Mes + 24 ) 

Figura 6: Estructura fitxer origen 

· Codi  Cadena de 15 caràcters que identifica de manera única un immoble. 

· Zona  Cadena de 20 caràcters que identifica una zona. (es desestimarà). 

· Tipus  Cadena de caràcters que identifica el tipus d’immoble.  
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· Planta  Cadena de 2 caràcters que identifica la planta. 

· Dormitoris Valor numèric que identifica el nombre de dormitoris de l’immoble. 

· Metres Valor numèric que identifica els metres quadrats de l’immoble. 

· Preu  Valor numèric que identifica el preu de l’immoble en un any i mes determinat. 

 

2.4 Elements d’anàlisi 

Fets:  

L’indicador principal que es vol analitzar és el preu, i per tant aquest serà l’element 

principal del nostre anàlisi.  

El preu varia segons l’immoble, l’any i el mes en el que ens trobem, per aquest motiu la 

taula de fets principal i única inclourà la següent informació: 

 · Codi immoble      Codi auto generat únic per a cada immoble del catàleg. 

 · Any i mes      Any i mes ISO 8601 (AAAAMM). 

 · Preu       Valor en euros de l’immoble en un any i mes donat. (Valors nuls permesos).  

Un immoble estarà en venda en un any i mes donat només si per aquell any i mes té 

preu informat, en cas contrari (conté el valor nul) indicarà que està venut. 

 

Dimensions: 

El nostre indicador principal, el preu, el podrem analitzar mitjançant quatre dimensions; 

Temps, Tipologia, Zona i Immoble. 

 

Temps 

El menor període de temps analitzable serà el mes, així que l’identificador d’aquesta 

dimensió serà el propi any mes ISO 8601 (AAAAMM). 

A més, els atributs de la dimensió seran: 

 · Any   201001 = 2010. [1901, ..., 2999] 

 · Mes   201001 = 1. [1, 2, 3, ..., 10, 11, 12] 

 · Nom mes  201001 = Gener. [Gener, Febrer, ..., Desembre] 

 · Quadrimestre  201001 = Q1. [Q1, Q2, Q3] 

 · Semestre  201001 = S1. [S1, S2] 

 

Tipologia 

Segons el catàleg, existeixen cinc tipus diferents d’immobles. L’identificador d’aquesta 

dimensió serà un enter auto generat i la descripció de cada tipologia. Aquestes poden 

ser: ÁTICOS, CHALETS, DÚPLEX, ESTUDIOS o PISOS. 

 

 

Zona 
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La dimensió de zona es subdivideix en una jerarquia de cinc nivells (dimensions): 

 
Figura 7: Jerarquia zona 

S’ha creat el nivell superior de la jerarquia, País, que no ve identificat al fitxer l’origen. 

Cadascuna d’aquestes cinc dimensions estarà identificada per un enter auto generat i la 

descripció de cada nivell de zona. 

Com només és obligatori informar el nivell de Província, es podran donar valors del tipus 

‘N/A’ en els casos en que els nivells inferiors no vinguin informats. 

País 

Aquest nivell no és al fitxer origen, però es decideix crear-lo per facilitar les 

possibles restriccions de futures consultes. Actualment aquest nivell de la 

jerarquia només pot contenir els valors ‘Andorra’ i ‘Espanya’. (‘Andorra’ quan la 

província informada sigui ‘andorra’ i ‘Espanya’ en la resta de casos). 

Província 

Nivell obligatori de la jerarquia, pot contenir valors com per exemple: ‘alicante’, 

‘barcelona’, ‘ibiza-formentera’ ... 

Comarca 

Nivell no obligatori de la jerarquia, pot incloure el valor ‘N/A’. Hi haurà un valor 

‘N/A’ diferent per a cada Província sense Comarca informada. Pot contenir valors 

com per exemple: ‘baix segura’, ‘plana alta’, ‘los serranos’ ... 

Població 

Nivell no obligatori de la jerarquia, pot incloure el valor ‘N/A’. Hi haurà un valor 

‘N/A’ diferent per a cada Comarca sense Població informada. Pot contenir valors 

com per exemple: ‘denia’, ‘área de viladecans’, ’31 de diciembre – estació – 

plaça de toros’ ... 

Districte 

Nivell no obligatori de la jerarquia, pot incloure el valor ‘N/A’. Hi haurà un valor 

‘N/A’ diferent per a cada Població sense Districte informada. Pot contenir valors 

com per exemple: ‘sector v – portes encarnades’, ‘la roureda’, ’san gregorio’ ... 

Cap de les dimensions de la jerarquia té cap més atribut. En un futur es podrien afegir 

dades com el nombre d’habitants a cada nivell per tenir una visió diferent a l’anàlisi, com 

que aquesta informació no està disponible es descarta aquesta opció. 
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Immoble 

Cada immoble està identificat per un codi únic. També té associades les dimensions de 

Zona i Tipologia.  

Actualment el fitxer origen porta un codi de zona que en teoria identifica els quatre nivells 

de la jerarquia, en el nostre magatzem inclourem només el codi de Districte mitjançant el 

qual podrem sintetitzar fins arribar al País. 

Cada immoble té tres atributs: 

Planta 

Pot prendre valors enters entre ‘1’ i ‘99’, algun dels següents: ‘bj’, ’en’, ’pp’, ’ss’, 

‘st’ o també el valor nul. 

Per homogeneïtzació tots els immobles del tipus ‘chalets’ tindran el valor de 

planta a nul. 

Dormitoris 

Pot prendre qualsevol valor enter i és un atribut obligatori (no pot contenir un 

valor nul). 

Metres 

Pot prendre qualsevol valor enter i és un atribut obligatori (no pot contenir un 

valor nul). 

Com no es troba cap raó amb pes per descartar cap registre i el client no fa cap menció 

d’aquest fet, no s’avalua cap registre com erroni. 

 

2.5 Especificacions tècniques 

Tant el gestor de bases de dades com els informes seran instal·lats a la mateixa 

màquina. Les proves s’han realitzat en una màquina virtual (VirtualBox) amb les 

següents característiques: 

· Sistema operatiu:  Windows XP SP3 

· CPU:    Intel Core i7 870 2,83GHz 

· Memòria RAM:  3072MB  

· Memòria vídeo:  18MB  

· Disc:    SO 10GB, Dades 20GB 

El programari utilitzat per al desenvolupament de tot el projecte es el següent: 

Sistema Gestor de Bases de Dades (SGBD): Oracle Database 10g Express Edition 

Càrrega del fitxer origen a la BD (SQLLDR): Oracle SQL Loader 10.2.0.1.0 

Realització d’Informes (REP):   SAP Business Objects XI 3.1 (12.1.0) 

  

https://www.virtualbox.org/
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3. DISSENY 

A continuació exposarem el disseny multidimensional en tres passos: Disseny 

conceptual, Disseny lògic i Disseny físic. 

En el cas que ens ocupa realitzarem un únic esquema en estrella on el fet serà el preu 

de l’immoble, podríem dir que estem materialitzant l’oferta. En un futur pot ser que 

calguin més esquemes com facturació, lloguer... 

 

3.1 Disseny conceptual 

Per al disseny conceptual seguirem una metodologia de nou passos per definir 

l’esquema en estrella: 

Figura 8: Esquema metodologia model en estrella 

3.1.1 Triar el fet 

L’objecte principal d’anàlisi del DW a desenvolupar es el preu de venda de l’immoble, per 

tant l’esdeveniment a estudiar serà únic. 

 

3.1.2 Trobar el grànul escaient 

Mantindrem el mateix nivell de detall que ens ve al fitxer origen, preu de l’immoble per 

any i mes. No es necessari fer cap discriminació en el detall de les dades ja que el 

resultat no ens oferiria un anàlisi prou acurat per satisfer les necessitats del nostre client. 

 

3.1.3 Escollir les dimensions 

Es crearà una estructura amb cinc dimensions: Temps, Tipologia, Planta, Zona i 

Immoble. S’ha creat la dimensió de Planta per si es volen fer agregacions per aquest 

tipus de característica de l’immoble. 

La dimensió de Zona estableix una jerarquia de cinc nivells, que son cinc dimensions en 

si mateix: País, Província, Comarca, Població i Districte. 

La dimensió de País no la obtenim del fitxer origen, sinó que s’extraurà a partir de la 

Província. També es podria haver pensat en afegir una dimensió entre Província i País 
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que identifiqués la Comunitat Autònoma però no s’ha considerat necessari per l’anàlisi ni 

s’interpreta dels requeriments. 

 

3.1.4 Trobar els atributs de dimensió 

Les úniques dimensions a les que s’atribuirà informació significant seran Temps i 

Immoble. Hi haurà casos en que aquesta informació ens donarà nou coneixement i 

d’altres en que ens servirà per descriure o agrupar una dimensió. 

A la dimensió de Temps tenim atributs definits que no extrèiem del fitxer origen però que 

si ens ajudaran en el moment d’analitzar la informació per aquesta dimensió. Aquests 

son: Any, Mes, Nom mes, Quadrimestre i Semestre. 

Per contra els atributs de la dimensió Immoble ens aporten nous conceptes que ens 

ajudaran en l’anàlisi per classificar la informació segons les característiques de cada 

immoble, aquestes son: Planta, Dormitoris i Metres. 

 

3.1.5 Distingir descriptors de jerarquies 

Tal i com s’ha vist en el punt anterior podem distingir els atributs de la dimensió Immoble 

com a descriptors i els de la dimensió Temps com agrupació.  

Per tant només els atributs de la dimensió Temps formaran una jerarquia: 

 
Figura 9: Jerarquia Temps 

 

3.1.6 Decidir les mesures 

Com a mesures triarem tots els atributs referents a un immoble que siguin de tipus 

numèric i interesants d’analitzar per les diferents dimensions anteriors fent Roll-up. 

Tenint en compte els requeriments d’anàlisi del client als informes seran necessaris tres 

mesures: Preu, Metres i Dormitoris. 

A partir d’aquestes tres mesures podrem definir una sèrie d’indicadors interesants pel 

negoci del nostre client, com per exemple: Preu/Metres, Preu/Dormitoris, 

Dormitoris/Metres ... 
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3.1.7 Definir les cel·les 

A la taula de fets definim una única cel·la, el preu de l’immoble en un any i mes 

determinat. 

 

3.1.8 Explicitar les restriccions d’integritat 

Un cop definida la granularitat del nostre esquema podem determinar la Base, aquesta 

serà PreuAnyiMes {Immoble, AnyMesISO}. A partir d’aquesta podrem afegir i/o modificar 

dimensions per crear noves Bases. 

 

3.1.9 Estudiar la viabilitat 

Per assegurar la viabilitat del nostre esquema s’ha de determinar el volum de les dades 

que albergarà, farem una aproximació amb la següent informació: 

 · Número d’immobles  92.555 

 · Número de mesos  25 

 · Espai al disc d’un registre 512 bytes 

L’estructura emmagatzemarà en una taula els fets amb el preu de cada immoble i en 

altra taula la informació de cada un d’aquest, la resta de taules on es materialitzen les 

dimensions tindran un volum insignificant. 

· Fets    92.555 x 25 x 512 = 118.464.000 bytes 

 · Immobles   92.555 x 512 = 4.738.560 bytes 

Tenim un total de 123.202.560 x 2-20 = 117,5 MB. S’ha de preveure que anualment els 

registres informaran 12 nous mesos per a cada immoble i pot ser s’ampliï el catàleg. 

Suposant 5.000 immobles nous per any l’augment gradual anual serà de:  

(5.000 x 12 x 512) + (5.000 x 512) = 33.280.000 bytes x 2-20 = 31,7 MB. 

Entenem que aquest disseny es totalment assequible tant per volum com per rendiment. 

 

3.2 Disseny lògic 

Un cop realitzat el disseny conceptual ja podem realitzar la implementació ROLAP del 

nostre esquema en estrella. 

El nostre model estarà format per una única taula de fets amb la informació del preu de 

cada immoble per any i mes actual, mes anterior i any anterior. Cada dimensió estarà 

materialitzada en una taula diferent, a excepció de la dimensió de Zona que ocuparà una 

taula per cada nivell: 

dw_dim_temps(anymesISO, any, mes …) 

dw_fact_preus(anymesISO, id_immoble, preu) 

dw_dim_immoble(id_immoble, id_tipologia, id_districte, metres …) 

dw_dim_tipologia(id_tipologia, tipologia) 

dw_dim_planta(id_planta, codi_planta ...) 

dw_dim_districte(id_districte, id_poblacio, districte) 

dw_dim_poblacio(id_poblacio, id_comarca, poblacio) 

dw_dim_comarca(id_comarca, id_provincia, comarca) 
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dw_dim_provincia(id_provincia, id_pais, provincia) 

dw_dim_pais(id_pais, pais) 

 
Figura 10: Esquema disseny lògic 

 

3.3 Disseny físic 

Representat el model lògic, s’ha d’implantar aquesta estructura en el gestor de bases de 

dades.  

A l’annexa 8.2 Diagrama Entitat Relació es pot consultar el model entitat relació del nou 

magatzem de dades corporatiu. 

 

3.4 Disseny processos de càrrega 

Tot el procés que realitza la càr rega d’informació del fitxer origen al nou magatzem de 

dades corporatiu s’ha implementat en una Aplicació Batch. 

Aquesta aplicació executa el que s’anomena procés ETL (Extract, Transform & Load). 

 

3.4.1 Extracció 

L’extracció de dades del fitxer d’origen es farà mitjançant l’eina d’Oracle SQL*Loader on 

es carregaran tots els registres en una taula temporal sense cap modificació ni filtratge 

de les dades. 
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3.4.2 Transformació 

En aquest punt es on es realitzaran totes les validacions i modificacions de les dades 

carregades al pas anterior, amb la finalitat d’homogeneïtzar les dades per fer la càrrega 

després al magatzem de dades. 

El primer pas es carregar en una taula els 25 mesos que venen informats de l’origen, 

seguidament s’ha d’extraure tota la informació de la capçalera en relació a les zones i 

assignar aquest detall a cada immoble. Després aquestes dades es netegen per fer-les 

homogènies i finalment es pivota la informació de preus ja que en origen els mesos 

venen informats a nivell de columna.   

 

3.4.3 Càrrega 

Un cop realitzades les transformacions al punt anterior les dades ja estan a punt per 

realitzar la càrrega al magatzem de dades. 

Primer s’efectua la càrrega de les dimensions i després dels fets. Com al magatzem de 

dades es manté informació històrica aquest procés ha d’actualitzar la informació existent 

i per aquest motiu aquest pas és pot ser el que requereix més temps de tot el procés.  
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4. IMPLEMENTACIÓ 

A continuació es presenten els usuaris i claus d’accés que seran necessaris pel correcte 

funcionament de tot el procés de creació i explotació del magatzem de dades: 

Usuari Clau Descripció 

 

system uoc Administrador de la Base de Dades. 

 

sta sta_uoc 
Usuari/Esquema gestor a l’entorn STA de la Base de Dades 
amb rols ‘CONNECT’ i ‘RESOURCE’. 

 

dw dw_uoc 
Usuari/Esquema gestor a l’entorn DW de la Base de Dades 
amb rols ‘CONNECT’ i ‘RESOURCE’. També s’utilitzarà per 
realitzar les connexions amb l’eina SAP Business Objects. 

 

bocmc bocmc 
Usuari/Esquema creat per albergar el repositori de dades de la 
plataforma SAP Business Objects. 

 

Administrator SPTuoc 
Usuari Administrador de la plataforma SAP Business Objects. 
Amb aquest usuari accedim tant a l’administració de l’eina, la 
gestió de les metadades i l’exploració dels informes. 

Figura 11: Accessos 

 

4.1 Base de dades 

La base de dades estarà estructurada en dos entorns, que compartiran el mateix servidor  

però que les seves dades residiran en espais (tablespace) diferents.  

El primer entorn el denominem STA i serà on es materialitzin totes les taules temporals, 

des de la primera càrrega del fitxer origen fins la transformació d’aquestes dades en 

l’estructura de visió del negoci dissenyada. Després es realitzarà la càrrega al magatzem 

de dades corporatiu. 

L’altre entorn rep el nom de DW (el nou magatzem de dades corporatiu) i contindrà les 

taules que s’explotaran amb l’eina SAP Business Objects per realitzar l’anàlisi dels 

informes. En aquest entorn ja tindrem tota la informació amb una estructura homogènia 

adequada al negoci del nostre client.    

A continuació es detalla la creació d’aquests dos entorns. 

4.1.1 Entorn STA 

L’entorn STA està format per una relació de taules temporals i processos que ens 

ajudaran a realitzar les transformacions prèvies a la càrrega del Data Warehouse de la 

informació provinent del fitxer origen.  
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Taules 

· sta_cataleg 

 · sta_col_anymes 

 · sta_immoble_zona 

 · sta_immoble_preus 

 · dim_immoble_merge 

 · fact_preus_merge 

Package (pkg_sta) 

Funcions 

· get_part (v_string IN VARCHAR2, v_index NUMBER) RETURN VARCHAR2 

 · to_my_number (str IN VARCHAR2) RETURN NUMBER 

 · get_pais (v_prov IN VARCHAR2) RETURN VARCHAR2 

 · get_provincia (v_com IN VARCHAR2) RETURN VARCHAR2 

 · get_comarca (v_pob IN VARCHAR2) RETURN VARCHAR2 

 · get_poblacio (v_dis IN VARCHAR2) RETURN VARCHAR2 

Processos 

· proc_sta_col_anymes 

 · proc_immoble_zona 

 · proc_homogenize_immobles 

 · proc_validate_immobles 

 · proc_pivot_preus 

 

4.1.1.1 Creació del tablespace 
CREATE TABLESPACE sta_dat LOGGING DATAFILE 'E:\ORACLEXE\ORADATA\XE\STA_DAT.DBF' SIZE 10M AUTOEXTEND ON EXTENT MANAGEMENT 

LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO; 

 

4.1.1.2 Creació de l’usuari 
CREATE USER sta PROFILE DEFAULT IDENTIFIED BY sta_uoc DEFAULT TABLESPACE sta_dat TEMPORARY TABLESPACE "TEMP" ACCOUNT 

UNLOCK;  

 

4.1.1.3 Assignació de permisos 
GRANT "CONNECT" TO sta; 

GRANT "RESOURCE" TO sta; 

 

4.1.1.4 Creació de taules 
-- TAULA sta_cataleg 

CREATE TABLE sta_cataleg ( 

 "ID_CATALEG" INTEGER,  

 "CODI" VARCHAR2(255),  

 "ZONA" VARCHAR2(255),  

 "TIPUS" VARCHAR2(255),  

 "PLANTA" VARCHAR2(255),  

 "DORMITORIS" VARCHAR2(255),  

 "METRES" VARCHAR2(255),  

 "PREU_M1_A1" VARCHAR2(255),  

 "PREU_M2_A1" VARCHAR2(255),  

 "PREU_M3_A1" VARCHAR2(255),  

 "PREU_M4_A1" VARCHAR2(255),  

 "PREU_M5_A1" VARCHAR2(255),  

 "PREU_M6_A1" VARCHAR2(255),  
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 "PREU_M7_A1" VARCHAR2(255),  

 "PREU_M8_A1" VARCHAR2(255),  

 "PREU_M9_A1" VARCHAR2(255),  

 "PREU_M10_A1" VARCHAR2(255),  

 "PREU_M11_A1" VARCHAR2(255),  

 "PREU_M12_A1" VARCHAR2(255),  

 "PREU_M1_A2" VARCHAR2(255),  

 "PREU_M2_A2" VARCHAR2(255),  

 "PREU_M3_A2" VARCHAR2(255),  

 "PREU_M4_A2" VARCHAR2(255),  

 "PREU_M5_A2" VARCHAR2(255),  

 "PREU_M6_A2" VARCHAR2(255),  

 "PREU_M7_A2" VARCHAR2(255),  

 "PREU_M8_A2" VARCHAR2(255),  

 "PREU_M9_A2" VARCHAR2(255),  

 "PREU_M10_A2" VARCHAR2(255),  

 "PREU_M11_A2" VARCHAR2(255),  

 "PREU_M12_A2" VARCHAR2(255),  

 "PREU_M1_A3" VARCHAR2(255) 

) TABLESPACE sta_dat; 

 

CREATE SEQUENCE sta_cataleg_seq;  

 

CREATE OR REPLACE TRIGGER sta_cataleg_tri  

  before insert on sta_cataleg               

  for each row  

begin   

  for c1 in (  

    select sta_cataleg_seq.nextval next_val  

    from dual  

  ) loop  

    :new."ID_CATALEG" := c1.next_val;  

  end loop;  

end; 

/ 

 

ALTER TRIGGER sta_cataleg_tri ENABLE; 

 

-- TAULA sta_col_anymes 

CREATE TABLE sta_col_anymes ( 

    "COL"    NUMBER NOT NULL ENABLE, 

    "ANYMES" NUMBER NOT NULL ENABLE 

) TABLESPACE sta_dat; 

 

-- TAULA sta_immoble_zon 

CREATE TABLE sta_immoble_zona ( 

 "PROVINCIA" VARCHAR2(255), 

 "COMARCA" VARCHAR2(255),   

 "POBLACIO" VARCHAR2(255),   

 "DISTRICTE" VARCHAR2(255),    

 "CODI" VARCHAR2(255),  

 "TIPUS" VARCHAR2(255),  

 "PLANTA" VARCHAR2(255),  

 "DORMITORIS" VARCHAR2(255),  

 "METRES" VARCHAR2(255) 

) TABLESPACE sta_dat; 

 

-- TAULA sta_immoble_preus 

CREATE TABLE sta_immoble_preus ( 

 "IMMOBLE" VARCHAR2(255), 

 "ANYMES" NUMBER, 

 "PREU" NUMBER(10,2) 

) TABLESPACE sta_dat; 

 

-- TAULA dim_immoble_merge 

CREATE TABLE dim_immoble_merge ( 

 "ID_TIPOLOGIA" INTEGER, 

 "ID_DISTRICTE" INTEGER,   

 "CODI_IMMOBLE" VARCHAR2(20),   

 "PLANTA" INTEGER,  

 "DORMITORIS" INTEGER,  

 "METRES" INTEGER 

) TABLESPACE sta_dat; 

 

-- TAULA fact_preus_merge 

CREATE TABLE fact_preus_merge ( 

 "ANYMES_ISO" INTEGER, 
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 "ID_IMMOBLE" INTEGER,   

 "PREU" NUMBER(10,2) 

) TABLESPACE sta_dat; 

 

4.1.1.5 Creació del package 
------------- 

-- PACKAGE -- 

------------- 

CREATE OR REPLACE PACKAGE pkg_sta AS 

  

 FUNCTION get_part (v_string IN VARCHAR2, v_index NUMBER) RETURN VARCHAR2; 

 FUNCTION to_my_number (str IN VARCHAR2) RETURN NUMBER; 

 FUNCTION get_pais (v_prov IN VARCHAR2) RETURN VARCHAR2; 

 FUNCTION get_provincia (v_com IN VARCHAR2) RETURN VARCHAR2; 

 FUNCTION get_comarca (v_pob IN VARCHAR2) RETURN VARCHAR2; 

 FUNCTION get_poblacio (v_dis IN VARCHAR2) RETURN VARCHAR2; 

 PROCEDURE proc_sta_col_anymes; 

 PROCEDURE proc_immoble_zona; 

 PROCEDURE proc_homogenize_immobles; 

 PROCEDURE proc_validate_immobles; 

 PROCEDURE proc_pivot_preus; 

  

END pkg_sta; 

/ 

 

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY pkg_sta AS 

  

 -- FUNCTION get_part() 

 FUNCTION get_part ( 

  v_string IN VARCHAR2, 

  v_index IN NUMBER 

 ) RETURN VARCHAR2 IS 

  

  v_posINI NUMBER; 

  v_posFIN NUMBER; 

  v_delimiter VARCHAR2(255); 

   

 BEGIN 

  v_delimiter :=':::'; 

   

  IF v_index = 1 THEN 

   v_posINI := 1; 

 

  ELSIF v_index <= 0 THEN 

   RETURN NULL; 

  ELSE 

   v_posINI := INSTR(v_string, v_delimiter, 1, v_index - 1); 

   if v_posINI = 0 THEN 

    return null; 

   else 

    v_posINI := v_posINI + LENGTH(v_delimiter); 

   end if; 

  end if; 

  v_posFIN := INSTR(v_string, v_delimiter, v_posINI, 1); 

  if v_posFIN = 0 THEN 

   RETURN SUBSTR(v_string, v_posINI); 

  ELSE 

   RETURN SUBSTR(v_string, v_posINI, v_posFIN - v_posINI); 

  END IF; 

 END get_part; 

  

 -- FUNCTION to_my_number() 

 FUNCTION to_my_number( 

  str IN VARCHAR2  

 ) RETURN NUMBER IS 

  



Autor:          Àlex Ullate Antón 
Consultor:   Pere Juanola Juanola 

TFC: Magatzems de dades 
Memòria 

 

 

 
 
 
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió  Pàgina 23 de 59 

    BEGIN 

  RETURN TO_NUMBER(TRIM(str)); 

    EXCEPTION 

  WHEN OTHERS THEN  

   RETURN -999999; 

    END to_my_number; 

  

 -- FUNCTION get_pais() 

 FUNCTION get_pais ( 

  v_prov IN VARCHAR2 

 ) RETURN VARCHAR2 IS 

    

 BEGIN 

  

  IF v_prov = 'ANDORRA' THEN 

   RETURN 'ANDORRA'; 

  ELSE 

   RETURN 'ESPAÑA'; 

  END IF; 

   

 END get_pais; 

  

 -- FUNCTION get_provincia() 

 FUNCTION get_provincia ( 

  v_com IN VARCHAR2 

 ) RETURN VARCHAR2 IS 

  

 v_res VARCHAR2(255); 

    

 BEGIN 

   

  SELECT DISTINCT provincia INTO v_res FROM STA_IMMOBLE_ZONA WHERE codi NOT LIKE 'NO_%' AND comarca 

= v_com; 

  RETURN v_res; 

   

 END get_provincia; 

  

 -- FUNCTION get_comarca() 

 FUNCTION get_comarca ( 

  v_pob IN VARCHAR2 

 ) RETURN VARCHAR2 IS 

    

 v_res VARCHAR2(255); 

    

 BEGIN 

   

  SELECT DISTINCT comarca INTO v_res FROM STA_IMMOBLE_ZONA WHERE codi NOT LIKE 'NO_%' AND poblacio = 

v_pob; 

  RETURN v_res; 

   

 END get_comarca; 

  

 -- FUNCTION get_poblacio() 

 FUNCTION get_poblacio ( 

  v_dis IN VARCHAR2 

 ) RETURN VARCHAR2 IS 

    

 v_res VARCHAR2(255); 

    

 BEGIN 

   

  SELECT DISTINCT poblacio INTO v_res FROM STA_IMMOBLE_ZONA WHERE codi NOT LIKE 'NO_%' AND districte 

= v_dis; 

  RETURN v_res; 

   

 END get_poblacio; 

  

 -- PROCEDURE proc_sta_col_anymes 
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 PROCEDURE proc_sta_col_anymes IS 

 

  v_any NUMBER; 

  v_date DATE; 

  v_anymes NUMBER; 

   

  BEGIN 

 

  SELECT COUNT(*) INTO v_any FROM sta_cataleg WHERE ID_CATALEG=1; 

   

  IF v_any > 0 THEN 

   

   EXECUTE IMMEDIATE 'TRUNCATE TABLE sta_col_anymes'; 

   SELECT DISTINCT TO_NUMBER(SUBSTR(PREU_M1_A1,-4)) INTO v_any FROM sta_cataleg WHERE 

ID_CATALEG=1; 

    

   v_date := to_date('01/01/'||v_any,'DD/MM/YYYY'); 

   v_anymes := to_number(to_char(v_date,'YYYYMM')); 

     

   FOR v_Loop IN 1 .. 25 LOOP 

    EXECUTE IMMEDIATE 'INSERT INTO sta_col_anymes VALUES(:v_Loop,:v_anymes)' 

USING v_Loop, v_anymes;  

    v_date := ADD_MONTHS(v_date,1); 

    v_anymes := TO_NUMBER(TO_CHAR(v_date,'YYYYMM')); 

   END LOOP; 

    

  END IF; 

 

 END proc_sta_col_anymes; 

  

 -- PROCEDURE proc_immoble_zona 

 PROCEDURE proc_immoble_zona IS 

 

  CURSOR c_immoble_zona IS 

   SELECT id_cataleg, codi, tipus, planta, dormitoris, metres FROM STA_CATALEG WHERE 

id_cataleg<>1 ORDER BY 1; 

   

  v_id VARCHAR2(255); 

  v_codi VARCHAR2(255); 

  v_zona_1 VARCHAR2(255); 

  v_zona_2 VARCHAR2(255); 

  v_zona_3 VARCHAR2(255); 

  v_zona_4 VARCHAR2(255); 

  v_tipus VARCHAR2(255); 

  v_planta VARCHAR2(255); 

  v_dormitoris VARCHAR2(255); 

  v_metres VARCHAR2(255); 

   

  BEGIN 

   

   EXECUTE IMMEDIATE 'TRUNCATE TABLE sta_immoble_zona'; 

   

   OPEN c_immoble_zona; 

   LOOP 

    

    FETCH c_immoble_zona INTO v_id, v_codi, v_tipus, v_planta, v_dormitoris, 

v_metres; 

    EXIT WHEN c_immoble_zona%NOTFOUND; 

     

     IF SUBSTR(v_codi,1,1)='#' THEN 

      

      -- PROVINCIA (no pot ser null) 

      v_zona_1 := pkg_sta.get_part(v_codi,2); 

      -- COMARCA 

      v_zona_2 := pkg_sta.get_part(v_codi,3); 

      IF v_zona_2 IS NULL THEN 

       v_zona_2 := CONCAT('N/A_',TRIM(v_zona_1)); 

      END IF; 
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      -- POBLACIÓ 

      v_zona_3 := pkg_sta.get_part(v_codi,4); 

      IF v_zona_3 IS NULL THEN 

       v_zona_3 := CONCAT('N/A_',TRIM(v_zona_2)); 

      END IF; 

      -- DISTRICTE 

      v_zona_4 := pkg_sta.get_part(v_codi,5); 

      IF v_zona_4 IS NULL THEN 

       v_zona_4 := CONCAT('N/A_',TRIM(v_zona_3)); 

      END IF; 

       

     ELSE 

      INSERT INTO sta_immoble_zona 

VALUES(v_zona_1,v_zona_2,v_zona_3,v_zona_4,v_codi,v_tipus,v_planta,v_dormitoris,v_metres); 

     END IF; 

      

   END LOOP; 

   CLOSE c_immoble_zona; 

   

 END proc_immoble_zona;  

  

 -- PROCEDURE proc_homogenize_immobles 

 PROCEDURE proc_homogenize_immobles IS 

   

  BEGIN 

   

  UPDATE STA_IMMOBLE_ZONA set provincia = TRIM(SUBSTR(REPLACE(UPPER(provincia),'Ž',''''),1,30)); 

  UPDATE STA_IMMOBLE_ZONA set comarca = TRIM(SUBSTR(REPLACE(UPPER(comarca),'Ž',''''),1,50)); 

  UPDATE STA_IMMOBLE_ZONA set poblacio = TRIM(SUBSTR(REPLACE(UPPER(poblacio),'Ž',''''),1,70)); 

  UPDATE STA_IMMOBLE_ZONA set districte = TRIM(SUBSTR(REPLACE(UPPER(districte),'Ž',''''),1,90)); 

  UPDATE STA_IMMOBLE_ZONA set codi = TRIM(SUBSTR(UPPER(codi),1,20)); 

  UPDATE STA_IMMOBLE_ZONA set tipus = TRIM(SUBSTR(UPPER(tipus),1,15)); 

  UPDATE STA_IMMOBLE_ZONA set planta = TRIM(UPPER(planta)); 

  UPDATE STA_IMMOBLE_ZONA set planta = DECODE(planta,'--',null,'BJ',-1,'EN',-2,'PP',-3,'SS',-

4,'ST',-5,pkg_sta.to_my_number(planta)); 

  UPDATE STA_IMMOBLE_ZONA set planta = null WHERE tipus = 'CHALETS'; 

  UPDATE STA_IMMOBLE_ZONA set dormitoris = pkg_sta.to_my_number(dormitoris); 

  UPDATE STA_IMMOBLE_ZONA set metres = pkg_sta.to_my_number(metres); 

 

 END proc_homogenize_immobles;  

  

 -- PROCEDURE proc_validate_immobles 

 PROCEDURE proc_validate_immobles IS 

   

  BEGIN 

   

  UPDATE STA_IMMOBLE_ZONA SET codi = 'NO_'||codi WHERE ((planta LIKE '-9%') OR (LENGTH(planta)>2) OR 

(dormitoris LIKE '-9%') OR (metres LIKE '-9%') OR (dormitoris IS NULL) OR (metres IS NULL) OR (provincia IS NULL)); 

   

 END proc_validate_immobles; 

  

 -- PROCEDURE proc_pivot_preus 

 PROCEDURE proc_pivot_preus IS 

 

  CURSOR c_pivot_preus IS 

   SELECT im.codi,  

   pkg_sta.to_my_number(cat.preu_m1_a1), pkg_sta.to_my_number(cat.preu_m2_a1), 

pkg_sta.to_my_number(cat.preu_m3_a1), pkg_sta.to_my_number(cat.preu_m4_a1), pkg_sta.to_my_number(cat.preu_m5_a1), 

pkg_sta.to_my_number(cat.preu_m6_a1), pkg_sta.to_my_number(cat.preu_m7_a1), pkg_sta.to_my_number(cat.preu_m8_a1), 

pkg_sta.to_my_number(cat.preu_m9_a1), pkg_sta.to_my_number(cat.preu_m10_a1), pkg_sta.to_my_number(cat.preu_m11_a1), 

pkg_sta.to_my_number(cat.preu_m12_a1), 

   pkg_sta.to_my_number(cat.preu_m1_a2), pkg_sta.to_my_number(cat.preu_m2_a2), 

pkg_sta.to_my_number(cat.preu_m3_a2), pkg_sta.to_my_number(cat.preu_m4_a2), pkg_sta.to_my_number(cat.preu_m5_a2), 

pkg_sta.to_my_number(cat.preu_m6_a2), pkg_sta.to_my_number(cat.preu_m7_a2), pkg_sta.to_my_number(cat.preu_m8_a2), 

pkg_sta.to_my_number(cat.preu_m9_a2), pkg_sta.to_my_number(cat.preu_m10_a2), pkg_sta.to_my_number(cat.preu_m11_a2), 

pkg_sta.to_my_number(cat.preu_m12_a2), 

   pkg_sta.to_my_number(cat.preu_m1_a3) 

   FROM sta_immoble_zona im, sta_cataleg cat 

   WHERE im.codi=UPPER(cat.codi); 
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  v_codi VARCHAR2(255); 

  v_m1a1 NUMBER(10,2); 

  v_m2a1 NUMBER(10,2); 

  v_m3a1 NUMBER(10,2); 

  v_m4a1 NUMBER(10,2); 

  v_m5a1 NUMBER(10,2); 

  v_m6a1 NUMBER(10,2); 

  v_m7a1 NUMBER(10,2); 

  v_m8a1 NUMBER(10,2); 

  v_m9a1 NUMBER(10,2); 

  v_m10a1 NUMBER(10,2); 

  v_m11a1 NUMBER(10,2); 

  v_m12a1 NUMBER(10,2); 

  v_m1a2 NUMBER(10,2); 

  v_m2a2 NUMBER(10,2); 

  v_m3a2 NUMBER(10,2); 

  v_m4a2 NUMBER(10,2); 

  v_m5a2 NUMBER(10,2); 

  v_m6a2 NUMBER(10,2); 

  v_m7a2 NUMBER(10,2); 

  v_m8a2 NUMBER(10,2); 

  v_m9a2 NUMBER(10,2); 

  v_m10a2 NUMBER(10,2); 

  v_m11a2 NUMBER(10,2); 

  v_m12a2 NUMBER(10,2); 

  v_m1a3 NUMBER(10,2); 

   

  v_anymes_1 NUMBER; 

  v_anymes_2 NUMBER; 

  v_anymes_3 NUMBER; 

  v_anymes_4 NUMBER; 

  v_anymes_5 NUMBER; 

  v_anymes_6 NUMBER; 

  v_anymes_7 NUMBER; 

  v_anymes_8 NUMBER; 

  v_anymes_9 NUMBER; 

  v_anymes_10 NUMBER; 

  v_anymes_11 NUMBER; 

  v_anymes_12 NUMBER; 

  v_anymes_13 NUMBER; 

  v_anymes_14 NUMBER; 

  v_anymes_15 NUMBER; 

  v_anymes_16 NUMBER; 

  v_anymes_17 NUMBER; 

  v_anymes_18 NUMBER; 

  v_anymes_19 NUMBER; 

  v_anymes_20 NUMBER; 

  v_anymes_21 NUMBER; 

  v_anymes_22 NUMBER; 

  v_anymes_23 NUMBER; 

  v_anymes_24 NUMBER; 

  v_anymes_25 NUMBER; 

   

  BEGIN 

   

   EXECUTE IMMEDIATE 'TRUNCATE TABLE sta_immoble_preus'; 

    

   SELECT DISTINCT anymes INTO v_anymes_1 FROM sta_col_anymes WHERE col=1; 

   SELECT DISTINCT anymes INTO v_anymes_2 FROM sta_col_anymes WHERE col=2; 

   SELECT DISTINCT anymes INTO v_anymes_3 FROM sta_col_anymes WHERE col=3; 

   SELECT DISTINCT anymes INTO v_anymes_4 FROM sta_col_anymes WHERE col=4; 

   SELECT DISTINCT anymes INTO v_anymes_5 FROM sta_col_anymes WHERE col=5; 

   SELECT DISTINCT anymes INTO v_anymes_6 FROM sta_col_anymes WHERE col=6; 

   SELECT DISTINCT anymes INTO v_anymes_7 FROM sta_col_anymes WHERE col=7; 

   SELECT DISTINCT anymes INTO v_anymes_8 FROM sta_col_anymes WHERE col=8; 

   SELECT DISTINCT anymes INTO v_anymes_9 FROM sta_col_anymes WHERE col=9; 

   SELECT DISTINCT anymes INTO v_anymes_10 FROM sta_col_anymes WHERE col=10; 
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   SELECT DISTINCT anymes INTO v_anymes_11 FROM sta_col_anymes WHERE col=11; 

   SELECT DISTINCT anymes INTO v_anymes_12 FROM sta_col_anymes WHERE col=12; 

   SELECT DISTINCT anymes INTO v_anymes_13 FROM sta_col_anymes WHERE col=13; 

   SELECT DISTINCT anymes INTO v_anymes_14 FROM sta_col_anymes WHERE col=14; 

   SELECT DISTINCT anymes INTO v_anymes_15 FROM sta_col_anymes WHERE col=15; 

   SELECT DISTINCT anymes INTO v_anymes_16 FROM sta_col_anymes WHERE col=16; 

   SELECT DISTINCT anymes INTO v_anymes_17 FROM sta_col_anymes WHERE col=17; 

   SELECT DISTINCT anymes INTO v_anymes_18 FROM sta_col_anymes WHERE col=18; 

   SELECT DISTINCT anymes INTO v_anymes_19 FROM sta_col_anymes WHERE col=19; 

   SELECT DISTINCT anymes INTO v_anymes_20 FROM sta_col_anymes WHERE col=20; 

   SELECT DISTINCT anymes INTO v_anymes_21 FROM sta_col_anymes WHERE col=21; 

   SELECT DISTINCT anymes INTO v_anymes_22 FROM sta_col_anymes WHERE col=22; 

   SELECT DISTINCT anymes INTO v_anymes_23 FROM sta_col_anymes WHERE col=23; 

   SELECT DISTINCT anymes INTO v_anymes_24 FROM sta_col_anymes WHERE col=24; 

   SELECT DISTINCT anymes INTO v_anymes_25 FROM sta_col_anymes WHERE col=25; 

   

   OPEN c_pivot_preus; 

   LOOP 

    

    FETCH c_pivot_preus INTO v_codi, v_m1a1, v_m2a1, v_m3a1, v_m4a1, v_m5a1, 

v_m6a1, v_m7a1, v_m8a1, v_m9a1, v_m10a1, v_m11a1, v_m12a1,  

    v_m1a2, v_m2a2, v_m3a2, v_m4a2, v_m5a2, v_m6a2, v_m7a2, v_m8a2, v_m9a2, 

v_m10a2, v_m11a2, v_m12a2,  

    v_m1a3; 

    EXIT WHEN c_pivot_preus%NOTFOUND; 

     

    IF (v_m1a1<0 OR v_m2a1<0 OR v_m3a1<0 OR v_m4a1<0 OR v_m5a1<0 OR v_m6a1<0 OR 

v_m7a1<0 OR v_m8a1<0 OR v_m9a1<0 OR v_m10a1<0 OR v_m11a1<0 OR v_m12a1<0 OR v_m1a2<0 OR v_m2a2<0 OR v_m3a2<0 OR v_m4a2<0 

OR v_m5a2<0 OR v_m6a2<0 OR v_m7a2<0 OR v_m8a2<0 OR v_m9a2<0 OR v_m10a2<0 OR v_m11a2<0 OR v_m12a2<0 OR v_m1a3<0) THEN 

      

     UPDATE STA_IMMOBLE_ZONA SET codi = 'NO_'||codi WHERE codi=v_codi; 

     

    ELSE 

     

     INSERT INTO sta_immoble_preus VALUES(v_codi, v_anymes_1, v_m1a1); 

     INSERT INTO sta_immoble_preus VALUES(v_codi, v_anymes_2, v_m2a1); 

     INSERT INTO sta_immoble_preus VALUES(v_codi, v_anymes_3, v_m3a1); 

     INSERT INTO sta_immoble_preus VALUES(v_codi, v_anymes_4, v_m4a1); 

     INSERT INTO sta_immoble_preus VALUES(v_codi, v_anymes_5, v_m5a1); 

     INSERT INTO sta_immoble_preus VALUES(v_codi, v_anymes_6, v_m6a1); 

     INSERT INTO sta_immoble_preus VALUES(v_codi, v_anymes_7, v_m7a1); 

     INSERT INTO sta_immoble_preus VALUES(v_codi, v_anymes_8, v_m8a1); 

     INSERT INTO sta_immoble_preus VALUES(v_codi, v_anymes_9, v_m9a1); 

     INSERT INTO sta_immoble_preus VALUES(v_codi, v_anymes_10, 

v_m10a1); 

     INSERT INTO sta_immoble_preus VALUES(v_codi, v_anymes_11, 

v_m11a1); 

     INSERT INTO sta_immoble_preus VALUES(v_codi, v_anymes_12, 

v_m12a1); 

     INSERT INTO sta_immoble_preus VALUES(v_codi, v_anymes_13, v_m1a2); 

     INSERT INTO sta_immoble_preus VALUES(v_codi, v_anymes_14, v_m2a2); 

     INSERT INTO sta_immoble_preus VALUES(v_codi, v_anymes_15, v_m3a2); 

     INSERT INTO sta_immoble_preus VALUES(v_codi, v_anymes_16, v_m4a2); 

     INSERT INTO sta_immoble_preus VALUES(v_codi, v_anymes_17, v_m5a2); 

     INSERT INTO sta_immoble_preus VALUES(v_codi, v_anymes_18, v_m6a2); 

     INSERT INTO sta_immoble_preus VALUES(v_codi, v_anymes_19, v_m7a2); 

     INSERT INTO sta_immoble_preus VALUES(v_codi, v_anymes_20, v_m8a2); 

     INSERT INTO sta_immoble_preus VALUES(v_codi, v_anymes_21, v_m9a2); 

     INSERT INTO sta_immoble_preus VALUES(v_codi, v_anymes_22, 

v_m10a2); 

     INSERT INTO sta_immoble_preus VALUES(v_codi, v_anymes_23, 

v_m11a2); 

     INSERT INTO sta_immoble_preus VALUES(v_codi, v_anymes_24, 

v_m12a2); 

     INSERT INTO sta_immoble_preus VALUES(v_codi, v_anymes_25, v_m1a3); 

      

    END IF; 

      

   END LOOP; 
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   CLOSE c_pivot_preus; 

   

 END proc_pivot_preus;  

    

END pkg_sta; 

/ 

 

4.1.2 Entorn DW 

L’entorn DW està format per l’estructura final del Data Warehouse i els processos que 

realitzaran la càrrega en aquestes taules des de l’entorn STA.  

Taules 

· dw_dim_pais 

 · dw_dim_provincia 

 · dw_dim_comarca 

 · dw_dim_poblacio 

 · dw_dim_districte 

 · dw_dim_tipologia 

 · dw_dim_planta 

 · dw_dim_immoble 

 · dw_dim_temps 

 · dw_fact_preus 

Package (pkg_dw) 

Funcions 

· get_pais_codi (v_pais IN VARCHAR2) RETURN VARCHAR2 

 · get_mes_anterior (v_anymes_iso IN NUMBER) RETURN NUMBER 

Processos 

· proc_dim_zones_pais 

 · proc_dim_zones_provincia 

 · proc_dim_zones_comarca 

 · proc_dim_zones_poblacio 

 · proc_dim_zones_districte 

 · proc_dim_tipologia 

 · proc_dim_planta 

 · proc_dim_immoble 

 · proc_dim_temps 

 · proc_fact_preus 

 

4.1.2.1 Creació del tablespace 
CREATE TABLESPACE dw_dat LOGGING DATAFILE 'E:\ORACLEXE\ORADATA\XE\DW_DAT.DBF' SIZE 10M AUTOEXTEND ON EXTENT MANAGEMENT 

LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO; 

 

4.1.2.2 Creació de l’usuari 
CREATE USER dw PROFILE DEFAULT IDENTIFIED BY dw_uoc DEFAULT TABLESPACE dw_dat TEMPORARY TABLESPACE "TEMP" ACCOUNT 

UNLOCK; 
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4.1.2.3 Assignació de permisos 
GRANT "CONNECT" TO dw; 

GRANT "RESOURCE" TO dw; 

GRANT EXECUTE ON STA.pkg_sta TO dw; 

GRANT SELECT ON STA.sta_immoble_zona TO dw; 

GRANT SELECT ON STA.sta_col_anymes TO dw; 

GRANT SELECT ON STA.sta_cataleg TO dw; 

GRANT SELECT ON STA.dim_immoble_merge TO dw; 

GRANT INSERT ON STA.dim_immoble_merge TO dw; 

GRANT DELETE ON STA.dim_immoble_merge TO dw; 

GRANT SELECT ON STA.fact_preus_merge TO dw; 

GRANT INSERT ON STA.fact_preus_merge TO dw; 

GRANT DELETE ON STA.fact_preus_merge TO dw; 

GRANT SELECT ON STA.sta_immoble_preus TO dw; 

 

4.1.2.4 Creació de taules 
-- TAULA dw_dim_pais 

CREATE TABLE dw_dim_pais ( 

 "ID_PAIS" INTEGER,  

 "PAIS_CODI" VARCHAR2(2) NOT NULL ENABLE UNIQUE,  

 "PAIS_NOM" VARCHAR2(20) NOT NULL ENABLE UNIQUE, 

 "DATA_CARREGA" DATE NOT NULL ENABLE, 

 CONSTRAINT "DW_DIM_PAIS_PK" PRIMARY KEY ("ID_PAIS") 

) TABLESPACE dw_dat; 

 

CREATE SEQUENCE dw_dim_pais_seq;  

 

CREATE OR REPLACE TRIGGER dw_dim_pais_tri  

  before insert on dw_dim_pais               

  for each row  

begin   

  for c1 in (  

    select dw_dim_pais_seq.nextval next_val  

    from dual  

  ) loop  

    :new."ID_PAIS" := c1.next_val;  

  end loop;  

end; 

/ 

 

ALTER TRIGGER dw_dim_pais_tri ENABLE; 

 

 

-- TAULA dw_dim_provincia 

CREATE TABLE dw_dim_provincia ( 

 "ID_PROVINCIA" INTEGER,  

 "ID_PAIS" INTEGER NOT NULL ENABLE,  

 "PROVINCIA_NOM" VARCHAR2(30) NOT NULL ENABLE UNIQUE, 

 "DATA_CARREGA" DATE NOT NULL ENABLE, 

 CONSTRAINT "DW_DIM_PROVINCIA_PK" PRIMARY KEY ("ID_PROVINCIA"), 

 CONSTRAINT "DW_DIM_PROVINCIA_FK1" FOREIGN KEY ("ID_PAIS") REFERENCES dw_dim_pais ("ID_PAIS") 

) TABLESPACE dw_dat; 

 

CREATE SEQUENCE dw_dim_provincia_seq;  

 

CREATE OR REPLACE TRIGGER dw_dim_provincia_tri  

  before insert on dw_dim_provincia               

  for each row  

begin   

  for c1 in (  

    select dw_dim_provincia_seq.nextval next_val  

    from dual  

  ) loop  

    :new."ID_PROVINCIA" := c1.next_val;  

  end loop;  

end; 

/ 
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ALTER TRIGGER dw_dim_provincia_tri ENABLE; 

 

 

-- TAULA dw_dim_comarca 

CREATE TABLE dw_dim_comarca ( 

 "ID_COMARCA" INTEGER,  

 "ID_PROVINCIA" INTEGER NOT NULL ENABLE,  

 "COMARCA_NOM" VARCHAR2(50) NOT NULL ENABLE, 

 "DATA_CARREGA" DATE NOT NULL ENABLE, 

 CONSTRAINT "DW_DIM_COMARCA_PK" PRIMARY KEY ("ID_COMARCA"), 

 CONSTRAINT "DW_DIM_COMARCA_FK1" FOREIGN KEY ("ID_PROVINCIA") REFERENCES dw_dim_provincia ("ID_PROVINCIA") 

) TABLESPACE dw_dat; 

 

CREATE SEQUENCE dw_dim_comarca_seq;  

 

CREATE OR REPLACE TRIGGER dw_dim_comarca_tri  

  before insert on dw_dim_comarca               

  for each row  

begin   

  for c1 in (  

    select dw_dim_comarca_seq.nextval next_val  

    from dual  

  ) loop  

    :new."ID_COMARCA" := c1.next_val;  

  end loop;  

end; 

/ 

 

ALTER TRIGGER dw_dim_comarca_tri ENABLE; 

 

 

-- TAULA dw_dim_poblacio 

CREATE TABLE dw_dim_poblacio ( 

 "ID_POBLACIO" INTEGER,  

 "ID_COMARCA" INTEGER NOT NULL ENABLE,  

 "POBLACIO_NOM" VARCHAR2(70) NOT NULL ENABLE, 

 "DATA_CARREGA" DATE NOT NULL ENABLE, 

 CONSTRAINT "DW_DIM_POBLACIO_PK" PRIMARY KEY ("ID_POBLACIO"), 

 CONSTRAINT "DW_DIM_POBLACIO_FK1" FOREIGN KEY ("ID_COMARCA") REFERENCES dw_dim_comarca ("ID_COMARCA") 

) TABLESPACE dw_dat; 

 

CREATE SEQUENCE dw_dim_poblacio_seq;  

 

CREATE OR REPLACE TRIGGER dw_dim_poblacio_tri  

  before insert on dw_dim_poblacio               

  for each row  

begin   

  for c1 in (  

    select dw_dim_poblacio_seq.nextval next_val  

    from dual  

  ) loop  

    :new."ID_POBLACIO" := c1.next_val;  

  end loop;  

end; 

/ 

 

ALTER TRIGGER dw_dim_poblacio_tri ENABLE; 

 

 

-- TAULA dw_dim_districte 

CREATE TABLE dw_dim_districte ( 

 "ID_DISTRICTE" INTEGER,  

 "ID_POBLACIO" INTEGER NOT NULL ENABLE,  

 "DISTRICTE_NOM" VARCHAR2(90) NOT NULL ENABLE, 

 "DATA_CARREGA" DATE NOT NULL ENABLE, 

 CONSTRAINT "DW_DIM_DISTRICTE_PK" PRIMARY KEY ("ID_DISTRICTE"), 
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 CONSTRAINT "DW_DIM_DISTRICTE_FK1" FOREIGN KEY ("ID_POBLACIO") REFERENCES dw_dim_poblacio ("ID_POBLACIO") 

) TABLESPACE dw_dat; 

 

CREATE SEQUENCE dw_dim_districte_seq;  

 

CREATE OR REPLACE TRIGGER dw_dim_districte_tri  

  before insert on dw_dim_districte               

  for each row  

begin   

  for c1 in (  

    select dw_dim_districte_seq.nextval next_val  

    from dual  

  ) loop  

    :new."ID_DISTRICTE" := c1.next_val;  

  end loop;  

end; 

/ 

 

ALTER TRIGGER dw_dim_districte_tri ENABLE; 

 

-- TAULA dw_dim_tipologia 

CREATE TABLE dw_dim_tipologia ( 

 "ID_TIPOLOGIA" INTEGER,  

 "TIPOLOGIA_NOM" VARCHAR2(20) NOT NULL ENABLE UNIQUE, 

 "DATA_CARREGA" DATE NOT NULL ENABLE, 

 CONSTRAINT "DW_DIM_TIPOLOGIA_PK" PRIMARY KEY ("ID_TIPOLOGIA") 

) TABLESPACE dw_dat; 

 

CREATE SEQUENCE dw_dim_tipologia_seq;  

 

CREATE OR REPLACE TRIGGER dw_dim_tipologia_tri  

  before insert on dw_dim_tipologia               

  for each row  

begin   

  for c1 in (  

    select dw_dim_tipologia_seq.nextval next_val  

    from dual  

  ) loop  

    :new."ID_TIPOLOGIA" := c1.next_val;  

  end loop;  

end; 

/ 

 

ALTER TRIGGER dw_dim_tipologia_tri ENABLE; 

 

-- TAULA dw_dim_planta 

CREATE TABLE dw_dim_planta ( 

 "ID_PLANTA" INTEGER,  

 "CODI_PLANTA" VARCHAR2(2) NOT NULL ENABLE, 

 "DESC_PLANTA" VARCHAR2(20) NOT NULL ENABLE, 

 "DATA_CARREGA" DATE NOT NULL ENABLE, 

 CONSTRAINT "DW_DIM_PLANTA_PK" PRIMARY KEY ("ID_PLANTA") 

) TABLESPACE dw_dat; 

 

-- TAULA dw_dim_immoble 

CREATE TABLE dw_dim_immoble ( 

 "ID_IMMOBLE" INTEGER,  

 "ID_TIPOLOGIA" INTEGER, 

 "ID_DISTRICTE" INTEGER, 

 "CODI_IMMOBLE" VARCHAR2(20) NOT NULL ENABLE UNIQUE, 

 "ID_PLANTA" INTEGER NOT NULL ENABLE, 

 "DORMITORIS" INTEGER NOT NULL ENABLE, 

 "METRES" INTEGER NOT NULL ENABLE, 

 "DATA_CARREGA" DATE NOT NULL ENABLE, 

 CONSTRAINT "DW_DIM_IMMOBLE_PK" PRIMARY KEY ("ID_IMMOBLE"), 

 CONSTRAINT "DW_DIM_IMMOBLE_FK1" FOREIGN KEY ("ID_TIPOLOGIA") REFERENCES dw_dim_tipologia ("ID_TIPOLOGIA"), 

 CONSTRAINT "DW_DIM_IMMOBLE_FK2" FOREIGN KEY ("ID_DISTRICTE") REFERENCES dw_dim_districte ("ID_DISTRICTE"), 
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 CONSTRAINT "DW_DIM_IMMOBLE_FK3" FOREIGN KEY ("ID_PLANTA") REFERENCES dw_dim_planta ("ID_PLANTA") 

) TABLESPACE dw_dat; 

 

CREATE SEQUENCE dw_dim_immoble_seq;  

 

CREATE OR REPLACE TRIGGER dw_dim_immoble_tri  

  before insert on dw_dim_immoble               

  for each row  

begin   

  for c1 in (  

    select dw_dim_immoble_seq.nextval next_val  

    from dual  

  ) loop  

    :new."ID_IMMOBLE" := c1.next_val;  

  end loop;  

end; 

/ 

 

ALTER TRIGGER dw_dim_immoble_tri ENABLE; 

 

-- TAULA dw_dim_temps 

CREATE TABLE dw_dim_temps ( 

 "ANYMES_ISO" INTEGER,  

 "ANY_NUM" INTEGER NOT NULL ENABLE, 

 "MES_NUM" INTEGER NOT NULL ENABLE, 

 "MES_NOM" VARCHAR2(20) NOT NULL ENABLE, 

 "QUADRIMESTRE" VARCHAR2(2) NOT NULL ENABLE, 

 "SEMESTRE" VARCHAR2(2) NOT NULL ENABLE, 

 "DATA_CARREGA" DATE NOT NULL ENABLE, 

 CONSTRAINT "DW_DIM_TEMPS_PK" PRIMARY KEY ("ANYMES_ISO") 

) TABLESPACE dw_dat; 

 

-- TAULA dw_fact_preus 

CREATE TABLE dw_fact_preus ( 

 "ANYMES_ISO" INTEGER,  

 "ID_IMMOBLE" INTEGER, 

 "PREU" NUMBER(10,2), 

 "PREU_MES_ANTERIOR" NUMBER(10,2), 

 "PREU_ANY_ANTERIOR" NUMBER(10,2), 

 "DATA_CARREGA" DATE NOT NULL ENABLE, 

 CONSTRAINT "DW_FACT_PREUS_PK" PRIMARY KEY ("ANYMES_ISO","ID_IMMOBLE") 

) TABLESPACE dw_dat; 

 

4.1.2.5 Creació del package 
------------- 

-- PACKAGE -- 

------------- 

CREATE OR REPLACE PACKAGE pkg_dw AS 

  

 FUNCTION get_pais_codi (v_pais IN VARCHAR2) RETURN VARCHAR2; 

 FUNCTION get_mes_anterior (v_anymes_iso IN NUMBER) RETURN NUMBER; 

 PROCEDURE proc_dim_zones_pais; 

 PROCEDURE proc_dim_zones_provincia; 

 PROCEDURE proc_dim_zones_comarca; 

 PROCEDURE proc_dim_zones_poblacio; 

 PROCEDURE proc_dim_zones_districte; 

 PROCEDURE proc_dim_tipologia; 

 PROCEDURE proc_dim_planta; 

 PROCEDURE proc_dim_immoble; 

 PROCEDURE proc_dim_temps; 

 PROCEDURE proc_fact_preus; 

  

END pkg_dw; 

/ 

 

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY pkg_dw AS 
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 -- FUNCTION get_pais_codi() 

 FUNCTION get_pais_codi ( 

  v_pais IN VARCHAR2 

 ) RETURN VARCHAR2 IS 

    

 BEGIN 

  

  IF v_pais = 'ANDORRA' THEN 

   RETURN 'AD'; 

  ELSE 

   RETURN 'ES'; 

  END IF; 

   

 END get_pais_codi; 

  

 -- FUNCTION get_mes_anterior() 

 FUNCTION get_mes_anterior ( 

  v_anymes_iso IN NUMBER 

 ) RETURN NUMBER IS 

    

 BEGIN 

   

  IF MOD(v_anymes_iso,100)=1 THEN 

    RETURN TO_NUMBER(TRUNC(v_anymes_iso/100)-1||12); 

   ELSE 

    RETURN TO_NUMBER(TRUNC(v_anymes_iso/100)||LPAD(MOD(v_anymes_iso,100)-1,2,0)); 

  END IF; 

   

 END get_mes_anterior; 

  

 -- PROCEDURE proc_dim_zones_pais 

 PROCEDURE proc_dim_zones_pais IS 

   

  BEGIN 

   

  EXECUTE IMMEDIATE 'INSERT INTO dw_dim_pais 

  SELECT DISTINCT 0, pkg_dw.get_pais_codi(sta.pkg_sta.get_pais(provincia)), 

sta.pkg_sta.get_pais(provincia), SYSDATE  

  FROM STA.sta_immoble_zona WHERE sta.pkg_sta.get_pais(provincia) NOT IN (SELECT DISTINCT pais_nom 

FROM dw_dim_pais) 

  AND codi NOT LIKE ''NO_%'''; 

   

 END proc_dim_zones_pais; 

  

 -- PROCEDURE proc_dim_zones_provincia 

 PROCEDURE proc_dim_zones_provincia IS 

   

  BEGIN 

 

  EXECUTE IMMEDIATE 'INSERT INTO dw_dim_provincia 

  SELECT DISTINCT 0, d.id_pais, provincia, SYSDATE FROM STA.sta_immoble_zona s, dw_dim_pais d 

  WHERE sta.pkg_sta.get_pais(s.provincia)=d.pais_nom AND s.provincia NOT IN (SELECT DISTINCT 

provincia_nom FROM dw_dim_provincia) 

  AND codi NOT LIKE ''NO_%'''; 

   

 END proc_dim_zones_provincia; 

  

 -- PROCEDURE proc_dim_zones_comarca 

 PROCEDURE proc_dim_zones_comarca IS 

   

  BEGIN 

   

  EXECUTE IMMEDIATE 'INSERT INTO dw_dim_comarca 

  SELECT DISTINCT 0, d.id_provincia, comarca, SYSDATE FROM STA.sta_immoble_zona s, dw_dim_provincia 

d 

  WHERE d.provincia_nom=s.provincia AND comarca NOT IN (SELECT DISTINCT comarca_nom FROM 

dw_dim_comarca) 
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  AND codi NOT LIKE ''NO_%'''; 

   

 END proc_dim_zones_comarca; 

  

 -- PROCEDURE proc_dim_zones_poblacio 

 PROCEDURE proc_dim_zones_poblacio IS 

   

  BEGIN 

   

  EXECUTE IMMEDIATE 'INSERT INTO dw_dim_poblacio 

  SELECT DISTINCT 0, d.id_comarca, poblacio, SYSDATE FROM STA.sta_immoble_zona s, dw_dim_comarca d 

  WHERE d.comarca_nom=s.comarca AND poblacio NOT IN (SELECT DISTINCT poblacio_nom FROM 

dw_dim_poblacio) 

  AND codi NOT LIKE ''NO_%'''; 

   

 END proc_dim_zones_poblacio; 

  

 -- PROCEDURE proc_dim_zones_districte 

 PROCEDURE proc_dim_zones_districte IS 

   

  BEGIN 

   

  EXECUTE IMMEDIATE 'INSERT INTO dw_dim_districte 

  SELECT DISTINCT 0, d.id_poblacio, districte, SYSDATE FROM STA.sta_immoble_zona s, dw_dim_poblacio 

d 

  WHERE d.poblacio_nom=s.poblacio AND districte NOT IN (SELECT DISTINCT districte_nom FROM 

dw_dim_districte) 

  AND codi NOT LIKE ''NO_%'''; 

   

 END proc_dim_zones_districte; 

  

 -- PROCEDURE proc_dim_tipologia 

 PROCEDURE proc_dim_tipologia IS 

   

  BEGIN 

   

  EXECUTE IMMEDIATE 'INSERT INTO dw_dim_tipologia 

  SELECT DISTINCT 0, tipus, SYSDATE FROM STA.sta_immoble_zona  

  WHERE tipus NOT IN (SELECT DISTINCT tipologia_nom FROM dw_dim_tipologia) 

  AND codi not like ''NO_%'''; 

   

 END proc_dim_tipologia; 

  

 -- PROCEDURE proc_dim_planta 

 PROCEDURE proc_dim_planta IS 

     

  BEGIN 

   

  EXECUTE IMMEDIATE 'INSERT INTO dw_dim_planta 

  SELECT  

   DISTINCT TO_NUMBER(NVL(s.planta,0)),  

   CASE TO_NUMBER(NVL(s.planta,0)) 

    WHEN -5 THEN ''ST'' 

    WHEN -4 THEN ''SS'' 

    WHEN -3 THEN ''PP'' 

    WHEN -2 THEN ''EN''  

    WHEN -1 THEN ''BJ''  

    ELSE TO_CHAR(NVL(s.planta,0)) 

   END, 

   CASE TO_NUMBER(NVL(s.planta,0)) 

    WHEN -5 THEN ''Subterráneo'' 

    WHEN -4 THEN ''Subsuelo'' 

    WHEN -3 THEN ''Principal'' 

    WHEN -2 THEN ''Entresuelo''  

    WHEN -1 THEN ''Bajo''  

    WHEN 0 THEN ''-''  

    ELSE TO_CHAR(NVL(s.planta,0))||''ª'' 

   END, 
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   SYSDATE 

  FROM STA.sta_immoble_zona s 

  WHERE TO_NUMBER(NVL(s.planta,0)) NOT IN (SELECT id_planta FROM dw_dim_planta) order by 1'; 

   

   

 END proc_dim_planta; 

  

 -- PROCEDURE proc_dim_immoble 

 PROCEDURE proc_dim_immoble IS 

     

  BEGIN 

   

  EXECUTE IMMEDIATE 'DELETE FROM STA.dim_immoble_merge'; 

  EXECUTE IMMEDIATE 'INSERT INTO STA.dim_immoble_merge 

  SELECT DISTINCT dt.id_tipologia, dd.id_districte, s.codi, NVL(s.planta,0), s.dormitoris, s.metres 

  FROM STA.sta_immoble_zona s, dw_dim_tipologia dt, dw_dim_districte dd,  

  dw_dim_poblacio dp, dw_dim_comarca dc, dw_dim_provincia dpr 

  WHERE dt.tipologia_nom=s.tipus  

  AND s.districte=dd.districte_nom AND dd.id_poblacio=dp.id_poblacio  

  AND s.poblacio=dp.poblacio_nom AND dp.id_comarca=dc.id_comarca 

  AND s.comarca=dc.comarca_nom AND dc.id_provincia=dpr.id_provincia 

  AND s.provincia=dpr.provincia_nom 

  AND s.codi NOT LIKE ''NO_%'''; 

   

  MERGE INTO dw_dim_immoble d USING STA.dim_immoble_merge mrg ON (d.codi_immoble=mrg.codi_immoble) 

   WHEN MATCHED THEN 

    UPDATE SET d.id_tipologia=mrg.id_tipologia, d.id_districte=mrg.id_districte, 

d.id_planta=TO_NUMBER(NVL(mrg.planta,0)),  

    d.dormitoris=mrg.dormitoris, d.metres=mrg.metres, d.data_carrega=SYSDATE 

   WHEN NOT MATCHED THEN 

    INSERT VALUES (0, mrg.id_tipologia, mrg.id_districte, mrg.codi_immoble, 

TO_NUMBER(NVL(mrg.planta,0)), mrg.dormitoris, mrg.metres, SYSDATE); 

   

   

 END proc_dim_immoble; 

  

 -- PROCEDURE proc_dim_temps 

 PROCEDURE proc_dim_temps IS 

   

  BEGIN 

   

  EXECUTE IMMEDIATE 'INSERT INTO dw_dim_temps 

  SELECT DISTINCT anymes, TO_NUMBER(SUBSTR(anymes,1,4)), TO_NUMBER(SUBSTR(anymes,5,6)),  

  CASE TO_NUMBER(SUBSTR(anymes,5,6))  

    WHEN 1 THEN ''Gener'' 

    WHEN 2 THEN ''Febrer'' 

    WHEN 3 THEN ''Març'' 

    WHEN 4 THEN ''Abril''  

    WHEN 5 THEN ''Maig''  

    WHEN 6 THEN ''Juny''  

    WHEN 7 THEN ''Juliol''  

    WHEN 8 THEN ''Agost''  

    WHEN 9 THEN ''Setembre''  

    WHEN 10 THEN ''Octubre''  

    WHEN 11 THEN ''Novembre'' 

    WHEN 12 THEN ''Desembre'' 

  END, 

  CASE TO_NUMBER(SUBSTR(anymes,5,6))  

    WHEN 1 THEN ''Q1'' 

    WHEN 2 THEN ''Q1'' 

    WHEN 3 THEN ''Q1'' 

    WHEN 4 THEN ''Q1''  

    WHEN 5 THEN ''Q2''  

    WHEN 6 THEN ''Q2''  

    WHEN 7 THEN ''Q2''  

    WHEN 8 THEN ''Q2''  

    WHEN 9 THEN ''Q3''  

    WHEN 10 THEN ''Q3''  
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    WHEN 11 THEN ''Q3'' 

    WHEN 12 THEN ''Q3'' 

  END, 

  CASE TO_NUMBER(SUBSTR(anymes,5,6))  

    WHEN 1 THEN ''S1'' 

    WHEN 2 THEN ''S1'' 

    WHEN 3 THEN ''S1'' 

    WHEN 4 THEN ''S1''  

    WHEN 5 THEN ''S1''  

    WHEN 6 THEN ''S1''  

    WHEN 7 THEN ''S2''  

    WHEN 8 THEN ''S2''  

    WHEN 9 THEN ''S2''  

    WHEN 10 THEN ''S2''  

    WHEN 11 THEN ''S2'' 

    WHEN 12 THEN ''S2'' 

  END, 

  SYSDATE 

  FROM STA.STA_COL_ANYMES 

  WHERE anymes NOT IN (SELECT anymes_iso FROM dw_dim_temps)'; 

   

 END proc_dim_temps; 

  

 -- PROCEDURE proc_fact_preus 

 PROCEDURE proc_fact_preus IS 

   

  BEGIN 

  

  EXECUTE IMMEDIATE 'DELETE FROM STA.fact_preus_merge'; 

  EXECUTE IMMEDIATE 'INSERT INTO STA.fact_preus_merge 

  SELECT DISTINCT s.anymes, d.id_immoble, s.preu 

  FROM STA.sta_immoble_preus s, dw_dim_immoble d 

  WHERE s.immoble=d.codi_immoble'; 

   

  -- Actualitzar preu 

  MERGE INTO dw_fact_preus f USING STA.fact_preus_merge mrg ON (f.anymes_iso=mrg.anymes_iso AND 

f.id_immoble=mrg.id_immoble) 

   WHEN MATCHED THEN 

    UPDATE SET f.preu=mrg.preu, f.data_carrega=SYSDATE 

   WHEN NOT MATCHED THEN 

    INSERT VALUES (mrg.anymes_iso, mrg.id_immoble, mrg.preu, null, null, 

SYSDATE); 

   

  -- Actualitzar preu mes anterior 

  MERGE INTO dw_fact_preus f USING dw_fact_preus mrg ON 

(pkg_dw.get_mes_anterior(f.anymes_iso)=mrg.anymes_iso AND f.id_immoble=mrg.id_immoble) 

   WHEN MATCHED THEN 

    UPDATE SET f.preu_mes_anterior=mrg.preu, f.data_carrega=SYSDATE; 

     

  -- Actualitzar preu any anterior     

  MERGE INTO dw_fact_preus f USING dw_fact_preus mrg ON (f.anymes_iso-100=mrg.anymes_iso AND 

f.id_immoble=mrg.id_immoble) 

   WHEN MATCHED THEN 

    UPDATE SET f.preu_any_anterior=mrg.preu, f.data_carrega=SYSDATE; 

   

 END proc_fact_preus; 

  

END pkg_dw; 

/ 

 

4.2 Processos ETL 

Per processos ETL entenem tots aquells processos per portar les dades des del fitxer 

origen fins al Magatzem de Dades corporatiu amb les transformacions necessàries per 

obtenir l’estructura final desitjada. 
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El procés complet s’ha programat en una Aplicació Batch (E:\SPT\ETL.bat) per poder 

executar el procés complet o per parts mitjançant un menú: 

 
Figura 12: ETL Batch Menú 

Des d’aquest menú tenim les següents opcions: 

1. Generar entorn (ESBORRA ENTORN ACTUAL!!!) 

2. Extreure fitxer 

3. Transformacions intermèdies 

4. Càrrega Data Warehouse 

5. Realitzar procés complet (sense generar entorn) 

6. Sortir 

A continuació es detallen cadascuna de les opcions del menú: 

 

4.2.1 Generar entorn 

Aquesta opció executa el fitxer E:\SPT\INI\ini.bat: 

@echo off 

 

:: Entorn STA 

sqlplus system/uoc@xe @E:\SPT\INI\entorn_sta.sql 

 

:: Estructura STA 

sqlplus sta/sta_uoc@xe @E:\SPT\INI\estructura_sta.sql 

 

:: Entorn DW 

sqlplus system/uoc@xe @E:\SPT\INI\entorn_dw.sql 

 

:: Estructura DW 

sqlplus dw/dw_uoc@xe @E:\SPT\INI\estructura_dw.sql 

 

exit 

 

Amb aquesta opció s’esborren els entorns STA i DW i es tornen a crear totes les taules i 

els processos, per tant només caldrà executar aquesta opció el primer cop que es 

carregui informació al sistema o si es volen esborrar totes les dades del sistema: 
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Figura 13: ETL Generar entorn 

 

4.2.2 Extreure fitxer 

Aquesta opció executa el fitxer E:\SPT\EXTRACT\extract.bat: 

@echo off 

 

:: Reiniciar Estructura STA 

sqlplus sta/sta_uoc@xe @E:\SPT\EXTRACT\ini_estructura_sta.sql 

 

:: Càrrega el fitxer origen a la taula STA_CATALEG 

sqlldr sta/sta_uoc@xe control='E:\SPT\EXTRACT\STA_CATALEG.ctl' log='E:\SPT\EXTRACT\STA_CATALEG.log' 

 

exit 

 

:: Genera el nom del sufix i mou el fitxer 

SET DATACARREGA=%DATE:~6,4%%DATE:~3,2%%DATE:~0,2%_%TIME:~0,2%%TIME:~3,2%%TIME:~6,2% 

move "E:\SPT\cataleg.txt" "E:\SPT\EXTRACT\FILES\%DATACARREGA%_cataleg.txt" 

 

El primer que es fa es reiniciar l’estructura de l’entorn STA, ja que aquest no manté cap 

històric i sempre manté la informació de l’últim fitxer carregat. 

En segon lloc es realitza l’extracció del fitxer, un procés simple i sense cap transformació, 

es tracta de carregar el fitxer origen directament a la taula STA_CATALEG de l’esquema 

STA mitjançant l’aplicació SQL Loader d’Oracle. 

El procés llegeix el fitxer, carrega tots els seus registres segons s’especifica en el fitxer 

de control (E:\SPT\EXTRACT\ STA_CATALEG.ctl) que és el següent: 

OPTIONS (SKIP=0, ERRORS=-1) 
LOAD DATA 
CHARACTERSET "UTF8" 
INFILE 'E:\SPT\cataleg.txt' 
BADFILE 'E:\SPT\EXTRACT\FILES\cataleg.bad' 
DISCARDFILE 'E:\SPT\EXTRACT\FILES\cataleg.dis' 
INTO TABLE STA_CATALEG  
TRUNCATE 
FIELDS TERMINATED BY "\t" OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' 
TRAILING NULLCOLS 
( 
 CODI CHAR "ltrim(rtrim(lower(:CODI)))", 
 ZONA CHAR "ltrim(rtrim(lower(:ZONA)))", 
 TIPUS CHAR "ltrim(rtrim(lower(:TIPUS)))", 
 PLANTA CHAR "ltrim(rtrim(lower(:PLANTA)))", 
 DORMITORIS CHAR "ltrim(rtrim(lower(:DORMITORIS)))", 
 METRES CHAR "ltrim(rtrim(lower(:METRES)))", 
 PREU_M1_A1 CHAR "ltrim(rtrim(lower(:PREU_M1_A1)))", 
 PREU_M2_A1 CHAR "ltrim(rtrim(lower(:PREU_M2_A1)))", 
 PREU_M3_A1 CHAR "ltrim(rtrim(lower(:PREU_M3_A1)))", 
 PREU_M4_A1 CHAR "ltrim(rtrim(lower(:PREU_M4_A1)))", 
 PREU_M5_A1 CHAR "ltrim(rtrim(lower(:PREU_M5_A1)))", 
 PREU_M6_A1 CHAR "ltrim(rtrim(lower(:PREU_M6_A1)))", 
 PREU_M7_A1 CHAR "ltrim(rtrim(lower(:PREU_M7_A1)))", 

http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14215/ldr_concepts.htm
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 PREU_M8_A1 CHAR "ltrim(rtrim(lower(:PREU_M8_A1)))", 
 PREU_M9_A1 CHAR "ltrim(rtrim(lower(:PREU_M9_A1)))", 
 PREU_M10_A1 CHAR "ltrim(rtrim(lower(:PREU_M10_A1)))", 
 PREU_M11_A1 CHAR "ltrim(rtrim(lower(:PREU_M11_A1)))", 
 PREU_M12_A1 CHAR "ltrim(rtrim(lower(:PREU_M12_A1)))", 
 PREU_M1_A2 CHAR "ltrim(rtrim(lower(:PREU_M1_A2)))", 
 PREU_M2_A2 CHAR "ltrim(rtrim(lower(:PREU_M2_A2)))", 
 PREU_M3_A2 CHAR "ltrim(rtrim(lower(:PREU_M3_A2)))", 
 PREU_M4_A2 CHAR "ltrim(rtrim(lower(:PREU_M4_A2)))", 
 PREU_M5_A2 CHAR "ltrim(rtrim(lower(:PREU_M5_A2)))", 
 PREU_M6_A2 CHAR "ltrim(rtrim(lower(:PREU_M6_A2)))", 
 PREU_M7_A2 CHAR "ltrim(rtrim(lower(:PREU_M7_A2)))", 
 PREU_M8_A2 CHAR "ltrim(rtrim(lower(:PREU_M8_A2)))", 
 PREU_M9_A2 CHAR "ltrim(rtrim(lower(:PREU_M9_A2)))", 
 PREU_M10_A2 CHAR "ltrim(rtrim(lower(:PREU_M10_A2)))", 
 PREU_M11_A2 CHAR "ltrim(rtrim(lower(:PREU_M11_A2)))", 
 PREU_M12_A2 CHAR "ltrim(rtrim(lower(:PREU_M12_A2)))", 
 PREU_M1_A3 CHAR "ltrim(rtrim(lower(:PREU_M1_A3)))" 
) 

Es genera un fitxer de log E:\SPT\EXTRACT\STA_CATALEG.log on podem comprovar 

el detall del processament de tots els registres. 

En tercer lloc mou el fitxer carregat a la ruta E:\SPT\EXTRACT\FILES i li afegeix el sufix 

amb la data i hora al nom del fitxer, així mantenim la informació de tots els fitxers 

carregats. 

L’execució seguirà el següent flux: 

 
Figura 14: ETL Extreure fitxer 

 

4.2.3 Transformacions intermèdies 

Un cop carregada la taula STA.STA_CATALEG, s’han de realitzar les transformacions 

necessàries per assegurar que carregarem unes dades homogènies i vàlides al Data 

Warehouse. 

Aquesta opció executa el fitxer E:\SPT\TRANSFORM\transform.bat. L’execució seguirà 

el següent flux: 

 
Figura 15: ETL Transformacions intermèdies 
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4.2.4 Càrrega Data Warehouse 

Ara ja es té la informació homogènia preparada per fer la càrrega al Data Warehouse, 

primer es poblaran les taules de dimensions i després la taula de fets. 

S’executa el fitxer E:\SPT\LOAD\load.bat. L’execució seguirà el següent flux: 

Figura 16: ETL Càrrega Data Warehouse 

Cal tenir en compte que la càrrega del Data Warehouse manté informació històrica i no 

elimina cap dada, per tant el cost en temps de fer aquesta actualització és molt superior 

a si es fes truncant les taules i fent la càrrega després. 

 

4.2.5 Realitzar procés complet 

Aquesta opció executa els punts 4.2.2 Extreure fitxer, 4.2.3 Transformacions intermèdies 

i 4.2.4 Càrrega Data Warehouse consecutivament, en el següent flux: 

 

Figura 17: ETL Procés complet 

 

4.3 Informes 

S’han realitzat un total de vuit informes que compleixen els requisits del client. Per 

realitzar aquests primer s’ha hagut de dissenyar un univers (amb l’eina Universe 

Designer de SAP Business Objects) on hi ha aplicada tota la lògica de les dades. 

 

4.3.1 Disseny univers 

Per a donar suport a les consultes que realitzaran els informes, s’ha de crear l’univers 

SostrePerATothom, amb la connexió spt_dw_bi que fa ús de l’usuari/esquema DW: 
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Figura 18: Paràmetres connexió univers 

Tots els objectes estan organitzats en tres classes: Temps, Zona i Immoble: 

 
Figura 19: Objectes univers 

De les quals només Temps i Zona formaran una jerarquia: 

 
Figura 20: Jerarquia univers 
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L’univers es compon per totes les taules de l’usuari/esquema DW, amb les següents 

combinacions: 

· DW.DW_DIM_PAIS.ID_PAIS = DW.DW_DIM_PROVINCIA.ID_PAIS 

· DW.DW_DIM_PROVINCIA.ID_PROVINCIA = DW.DW_DIM_COMARCA.ID_PROVINCIA 

· DW.DW_DIM_COMARCA.ID_COMARCA = DW.DW_DIM_POBLACIO.ID_COMARCA 

· DW.DW_DIM_POBLACIO.ID_POBLACIO = DW.DW_DIM_DISTRICTE.ID_POBLACIO 

· DW.DW_DIM_DISTRICTE.ID_DISTRICTE = DW.DW_DIM_IMMOBLE.ID_DISTRICTE 

· DW.DW_DIM_TIPOLOGIA.ID_TIPOLOGIA = DW.DW_DIM_IMMOBLE.ID_TIPOLOGIA 

· DW.DW_FACT_PREUS.ID_IMMOBLE = DW.DW_DIM_IMMOBLE.ID_IMMOBLE 

· DW.DW_DIM_TEMPS.ANYMES_ISO = DW.DW_FACT_PREUS.ANYMES_ISO 

· DW.DW_DIM_IMMOBLE.ID_PLANTA = DW.DW_DIM_PLANTA.ID_PLANTA 

 

Figura 21: Combinacions univers 

També s’han predefinit quatre filtres: 

 

Figura 22: Filtres univers 

· Temps/Any i Mes [prompt] 

Filtra els immobles per l’any i mes que l’usuari introdueix en el moment d’executar l’informe. 

@Select(Temps\Any)=@Prompt('Selecciona un Any:','N','Temps\Any',Mono,Constrained,Persistent) AND 

@Select(Temps\Mes)=@Prompt('Selecciona un Mes:','N','Temps\Mes',Mono,Constrained,Persistent)  

 

· Temps/Fins l’Any i Mes [prompt] 

Filtra els immobles fins l’any i mes que l’usuari introdueix en el moment d’executar l’informe. 

@Select(Temps\Any)=@Prompt('Selecciona un Any:','N','Temps\Any',Mono,Constrained,Persistent) AND 

@Select(Temps\Mes)<=@Prompt('Selecciona un Mes:','N','Temps\Mes',Mono,Constrained,Persistent) 

OR @Select(Temps\Any)<@Prompt('Selecciona un Any:','N','Temps\Any',Mono,Constrained,Persistent) 

 

· Immoble/En venda al mes i any actual 

Filtra els immobles amb preu en l’any i mes que l’usuari introdueix en el moment d’executar l’informe. 

DW.DW_FACT_PREUS.PREU is not null 

 

· Immoble/Venuts en el mes i any actual 

Filtra els immobles sense preu en l’any i mes que l’usuari introdueix en el moment d’executar l’informe, i amb preu en l’any i 

mes anterior. 

DW.DW_FACT_PREUS.PREU is null AND DW.DW_FACT_PREUS.PREU_MES_ANTERIOR is not null 
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4.3.2 Disseny informes 

A continuació es detalla cada informe realitzat, per accedir a aquest s’ha d’obrir 

l’explorador amb la ruta http://uoc:8081/InfoViewApp/logon.jsp, validar-se amb l’usuari 

Administrator indicat en la figura 11 Accessos, fer clic a Lista de documentos i navegar 

per l’estructura de carpetes fins a Todo/Carpetas públicas/Sostre per a tothom: 

 

Figura 23: Llistat d’informes 

  

http://uoc:8081/InfoViewApp/logon.jsp
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4.3.2.1 Evolució del preu 

Aquest informe ens dona informació de tots els immobles fins l’any i mes que introdueix 

l’usuari. Es fa un resum gràfic a la primera pestanya i a la segona es detalla tota la 

informació a nivell de zona.  

Mitjançant la navegació ( ) es pot profunditzar per la jerarquia de Zona des del nivell 

de província fins al de districte.  

També es pot fer ús, en ambdues pestanyes, del control d’entrada de la part esquerra 

que permet filtrar la informació mostrada per Tipologia d’immoble i Província a la primera 

pestanya i per País a la segona. 

Filtres aplicats: Temps/Fins l’Any i Mes [prompt] 

Pestanya Resum evolució de preus: 

 
Figura 24: Informe 1 Pestanya resum 

Pestanya Detall evolució de preus: 

 
Figura 25: Informe 1 Pestanya detall 
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4.3.2.2 Immobles amb preu descendent 

Aquest informe ens dona informació de tots els immobles que han baixat de preu 

respecte al mes anterior en l’any i mes que introdueix l’usuari. Hi ha una primera 

pestanya amb gràfics i altra amb tot el detall a nivell de zona.  

Mitjançant la navegació ( ) es pot profunditzar per la jerarquia de Zona des del nivell 

de província fins al de districte.  

També es pot fer ús, en ambdues pestanyes, del control d’entrada de la part esquerra 

que permet filtrar la informació mostrada per Tipologia d’immoble a la primera pestanya i 

per País a la segona. 

Filtres aplicats: Temps/Fins l’Any i Mes [prompt] i preu actual menor que el preu al mes anterior 

   
Figura 26: Informe 2 Filtre 

Pestanya Resum immobles amb preu descendent: 

 
Figura 27: Informe 2 Pestanya resum 

Pestanya Detall immobles amb preu descendent: 

 
Figura 28: Informe 2 Pestanya detall 
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4.3.2.3 Immobles en venda 

L’informe d’immobles en venda mostra tots aquells immobles que tenen preu de venda 

en l’any i mes que introdueix l’usuari. També existeix una primera pestanya amb gràfics i 

altra amb tot el detall a nivell de zona.  

Mitjançant la navegació ( ) es pot profunditzar per la jerarquia de Zona des del nivell 

de província fins al de districte.  

També es pot fer ús, en ambdues pestanyes, del control d’entrada de la part esquerra 

que permet filtrar la informació mostrada per Tipologia d’immoble a la primera pestanya i 

per País a la segona. 

Filtres aplicats: Temps/Any i Mes [prompt] 

Pestanya Resum immobles en venda: 

 
Figura 29: Informe 3 Pestanya resum 

Pestanya Detall immobles en venda: 

 
Figura 30: Informe 3 Pestanya detall 
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4.3.2.4 Immobles existents 

Aquest informe mostra tots els immobles existents al catàleg en l’any i mes que 

introdueix l’usuari. Existeix una primera pestanya amb gràfics i altra amb tot el detall a 

nivell de zona.  

Mitjançant la navegació ( ) es pot profunditzar per la jerarquia de Zona des del nivell 

de província fins al de districte.  

També es pot fer ús, en ambdues pestanyes, del control d’entrada de la part esquerra 

que permet filtrar la informació mostrada per Tipologia d’immoble a la primera pestanya i 

per País a la segona. 

Filtres aplicats: Temps/Any i Mes [prompt] 

Pestanya Resum immobles existents: 

 
Figura 31: Informe 4 Pestanya resum 

Pestanya Detall immobles existents: 

 
Figura 32: Informe 4 Pestanya detall 
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4.3.2.5 Immobles per metres quadrats 

En aquest informe es mostren tots aquells immobles en venda a l’any i mes que 

introdueix l’usuari. Existeix una primera pestanya amb gràfics i altra amb tot el detall a 

nivell de zona.  

Mitjançant la navegació ( ) es pot profunditzar per la jerarquia de Zona des del nivell 

de província fins al de districte.  

També es pot fer ús, en ambdues pestanyes, del control d’entrada de la part esquerra 

que permet filtrar la informació mostrada per Tipologia d’immoble a la primera pestanya i 

per País a la segona. 

Filtres aplicats: Temps/Any i Mes [prompt] i en venda al mes i any actual 

 
Figura 33: Informe 5 Filtre 

Pestanya Resum immobles per metres quadrats: 

 
Figura 34: Informe 5 Pestanya resum 

Pestanya Detall immobles per metres quadrats: 

 
Figura 35: Informe 5 Pestanya detall  
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4.3.2.6 Immobles per preu 

L’informe d’immobles per preu mostra tots els immobles en venda a l’any i mes que 

introdueix l’usuari. Existeix una primera pestanya amb gràfics i altra amb tot el detall a 

nivell de zona.  

Mitjançant la navegació ( ) es pot profunditzar per la jerarquia de Zona des del nivell 

de província fins al de districte.  

També es pot fer ús, en ambdues pestanyes, del control d’entrada de la part esquerra 

que permet filtrar la informació mostrada per Tipologia d’immoble a la primera pestanya i 

per País a la segona. 

Filtres aplicats: Temps/Any i Mes [prompt] i en venda al mes i any actual 

 
Figura 36: Informe 6 Filtre 

Pestanya Resum immobles per preu: 

 
Figura 37: Informe 6 Pestanya resum 

Pestanya Detall immobles per preu: 

 
Figura 38: Informe 6 Pestanya detall 
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4.3.2.7 Immobles venuts 

Aquest informe mostra tots els immobles venuts en l’any i mes que introdueix l’usuari. 

Existeix una primera pestanya amb gràfics i altra amb tot el detall a nivell de zona.  

Mitjançant la navegació ( ) es pot profunditzar per la jerarquia de Zona des del nivell 

de província fins al de districte.  

També es pot fer ús, en ambdues pestanyes, del control d’entrada de la part esquerra 

que permet filtrar la informació mostrada per Tipologia d’immoble a la primera pestanya i 

per País a la segona. 

Filtres aplicats: Temps/Any i Mes [prompt] i venuts en l’any i mes actual 

 
Figura 39: Informe 7 Filtre 

Pestanya Resum immobles venuts: 

 
Figura 40: Informe 7 Pestanya resum 

Pestanya Detall immobles venuts: 

 
Figura 41: Informe 7 Pestanya detall 
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4.3.2.8 Immobles tipus 

Aquest informe mostra l’immoble tipus per país de tot el catàleg. 

També es pot fer ús del control d’entrada de la part esquerra que permet filtrar la 

informació mostrada per Tipologia d’immoble. 

Pestanya Immoble tipus: 

 
Figura 42: Informe 8 Pestanya tipus immoble 
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5. CONCLUSIONS 

L’empresa immobiliària Sostre per a tothom fins ara emmagatzemava tota la seva 

informació de negoci, el catàleg d’immobles, en fulls de càlcul dels quals era força difícil 

extreure informació aprofitable.  

Ara, després de la creació del magatzem de dades corporatiu, el client posseeix una eina 

amb la qual pot realitzar l’anàlisi de les seves dades i obtenir informació útil que l’ajudarà 

en la presa de decisions. 

Des del punt de vista de consultoria, encarregada de portar l’èxit a aquest projecte, ha 

estat tot un repte el desenvolupament del TFC, ja que partint de l’enunciat inicial s’han 

hagut d’anar resolent conflictes sense la relació habitual amb el client.  

A nivell personal l’experiència de portar a terme un projecte d’inici a fi ha estat molt 

satisfactòria ja que he tingut la possibilitat de treballar des de la planificació fins al 

lliurament final passant per totes les validacions intermèdies.     
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6. GLOSSARI 

 

Aplicació batch 

Programa que s’executa pel sistema de lots, sense necessitat d’interacció de l’usuari. 

Business Intelligence 

(Intel·ligència de negoci). Conjunt d’estratègies que transformen les dades en informació, i la 

informació en coneixement amb l’objectiu d’optimitzar el procés de presa de decisions. 

Byte 

Conjunt mínim d’informació amb la que treballen els ordinadors, generalment grup de 8 bits. 

Codificació UTF-8 

(8-bit Unicode Transformation Format). Normativa de transmissió de longitud variable per a 

caràcters codificats fent servir Unicode. 

Combinació 

(Join). Sentencia del llenguatge SQL que permet combinar registres de diferents taules.   

Data Warehouse 

(Magatzem de dades). Base de dades corporativa que integra informació depurada d’un o més 

fonts, per després analitzar-la eficientment. 

Diagrama de Gantt 

Eina gràfica de planificació del treball amb l’objectiu de mostrar el temps de dedicació a cada tasca 

o activitat dins d’un projecte. 

Diagrama Entitat Relació 

Eina per al modelatge de dades en un sistema d’informació. Mostra totes les interrelacions i 

propietats de totes les entitats. 

Dimensió 

És un element que conté atributs que s’utilitzen per restringir o agrupar les dades 

emmagatzemades en una taula de fets. 

ETL 

(Extract, Transform & Load). Extreure, transformar i carregar en anglès, procés encarregat a les 

organitzacions de moure dades des de diferents fonts, formaterjar-les i netejar-les per a més tard 

carregar aquestes dades en un magatzem de dades.    

Fet 

Element que conté  els valors de les mesures de negoci, el fet és el component central en un 

esquema en estrella. 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Bit
http://ca.wikipedia.org/wiki/Unicode
http://ca.wikipedia.org/wiki/Structured_Query_Language
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ISO 8601 

(Data elements and interchange formats — Information interchange — Representation of dates and 

times). Norma ISO que representa la notació estàndard utilitzada per a representar dades i evitar 

ambigüitats. 

Jerarquia 

Ordre d’elements d’un conjunt que els classifica. En un esquema en estrella la jerarquia està 

formada per grups d’atributs en les dimensions que segueixen un ordre preestablert. 

Magatzem de dades 

Veure Data Warehouse. 

MB 

(Megabyte). Unitat d’emmagatzematge que equival a 1.000.000 (106) de bytes.  

Mesura  

Unitat numèrica amb capacitat d’agregació per alguna de les dimensions del magatzem de dades. 

OLAP 

(Online Analytical Processing). Solució utilitzada al Business Intelligence amb l’objectiu de 

d’agilitzar les consultes de grans volums de dades. 

Oracle Database Express Edition 

Edició gratuïta del Sistema de Gestió de Bases de Dades Oracle Corporation. 

PL/SQL 

(Procedural Language/Structured Query Language). Llenguatge de programació propietari d’Oracle 

Corporation que s’emmagatzema en les bases de dades Oracle i que extén el llenguatge SQL. 

Repositori 

Lloc centralitzat on s’emmagatzemen i es mantenen bases de dades. 

ROLAP  

(Relational Online Analytical Processing). Sistema OLAP construït sobre una base de dades 

relacional.  

SAP Business Objects 

Software especialitzat en Business Intelligence del qual és propietari la companyia SAP AG. 

Sistema Gestor de Bases de Dades 

Conjunt de programes informàtics dissenyats per manegar grans volums de dades 

emmagatzemades en una base de dades. 

Sostre per a tothom 

Empresa immobiliària que ha encarregat la creació d’un magatzem de dades per gestionar el seu 

catàleg d’immobles d’Andorra i Espanya  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Organitzaci%C3%B3_Internacional_per_a_l%27Estandarditzaci%C3%B3
http://www.oracle.com/es/index.html
http://www.oracle.com/es/index.html
http://www.oracle.com/es/index.html
http://www.sap.com/spain/index.epx
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Staging area 

Repositori d’emmagatzematge temporal entre l’origen de les dades i el magatzem de dades 

corporatiu que facilita el procés ETL.  

Tablespace 

Unitat lògica d’emmagatzematge dins d’una base de dades Oracle.  

Univers 

És la capa semàntica que es troba entre el magatzem de dades corporatiu i l’usuari final. Te la 

finalitat de representar les dades des del punt de vista de negoci i facilitar a l’usuari interactuar amb 

les dades.   
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8. ANEXOS 
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8.1 Diagrama de Gantt 
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8.2 Model Entitat Relació 

 


