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RESUM 
 
El projecte base del TFC consisteix en la construcció d’un magatzem de dades 
(datawarehouse, en endavant DW) com a eina de treball per a l’empresa SOSTRE PER 
A TOTHOM, una immobiliària que opera a Espanya i a Andorra.  
 
Aquesta immobiliària vol aprofitar la potència d’un DW per a recollir la informació històrica 
de pisos en venta i pisos venuts a partir d’un fitxer txt i explotar aquesta informació amb 
eines de Business Intelligence (en endavant BI) per a reportar dades i veure pisos-tipus. 
 
El projecte dut a terme inclourà els passos de ETL (extracció, transformació i càrrega) de 
les dades inicials cap a una base de dades Oracle. Posteriorment amb l’eina de Oracle 
Discoverer es crearà el model d’explotació i es generaran els informes demanats per la 
immobiliària i alguns altres que també donen informació detallada, però amb la utilització 
del Discoverer serà molt fàcil per al usuari final de modificar les condicions de filtres i 
cerques. Finalment donarem el pis tipus andorrà i espanyol. 
L’aplicació s’ha desenvolupat amb Oracle 10XE, amb SQLLoader per a capturar la 
informació, llenguatge PLSQL per a tractar aquesta informació i finalment l’eina Oracle 
Business Intelligence Discoverer per a presentar-la de cara a l’usuari final de la 
immobiliària. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1. Justificació del TFC i context en el qual es desenvolupa: punt de 
partida i aportació del TFC 

 
L’empresa immobiliària SOSTRE PER A TOTHOM compta amb un extens catàleg 
d’immobles en venda a tot Espanya i Andorra. Degut a la crisi del sector, l’empresa 
considera que li seria molt útil disposar d’un sistema d’informació per a fer comparacions 
entre zones i tipologies donant un avantatge estratègic enfront els seus competidors. 
 
Actualment, l’empresa té aquesta informació en un fitxer de text amb resultats de 25 
mesos i algunes províncies. Qualsevol anàlisis és molt feixuc. 
 
Per a resoldre aquest problema, l’empresa ens encarrega la construcció d’un magatzem 
de dades (datawarehouse, en endavant DW) com a eina de treball. Vol aprofitar la 
potència d’un DW per a recollir la informació històrica a partir del fitxer txt i explotar 
aquesta informació amb eines de Business Intelligence (en endavant BI) per a reportar 
dades i veure pisos-tipus.  
 
Caldrà fer el disseny i implementació adequats per aconseguit tota aquesta informació. 
La documentació inicial (especificacions) està formada per l’enunciat del projecte i un 
fitxer txt proporcionat amb les diferents dades esmentades. 
 
Es descarta calcular el ROI (Return Of Investment) i el TCO (Total Cost Ownership) del 
projecte perquè no tenim totes les dades i entenem que ja ho ha fet la mateixa empresa. 
 
 

1.2. Objectius del TFC 
 
El TFC té com a objectiu principal mostrar l'assoliment de l'aprenentatge que s'ha dut a 
terme al llarg dels estudis d' Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes. 
 
Aquest objectiu es concreta en els següents punts: 

 Analitzar un problema complex de tipus pràctic transformant-lo en un projecte 
informàtic. 

 Planificar i estructurar el desenvolupament del projecte mitjançant l'elaboració un 
pla de treball aplicant una metodologia adient. 

 Treballar a fons els aspectes formals del desenvolupament de projectes. 

 Sintetitzar una solució viable i realista al problema proposat. 

 Elaborar una memòria del projecte segons una estructura prefixada. 

 Elaborar una presentació del desenvolupament i resultats finals del projecte. 
 
 

1.3. Enfocament i mètode seguit 
 
L’enfocament i mètode a utilitzar ha sigut el cicle de vida clàssic, definit per les següents 
fases: 
 

- Planificació i anàlisi previ de requeriments 
- Disseny conceptual i tècnic 
- Implementació i testos 
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Aquestes fases coincideixen en l’entrega de les diferents proves d’avaluació continuada, 
a partir d’ara anomenades PACS, proposades en el pla docent del TFC. 
 
 

1.4. Planificació del projecte 
 
Per a la planificació temporal s’ha tingut en compte per una banda que estic treballant en 
una empresa del mon de l’automoció de dilluns a divendres fins a les 6 de la tarda, i per 
altra banda que estic cursant 2 assignatures (12 crèdits) a banda del propi TFC. 
 
La disponibilitat serà tant diària com de cap de setmana. En un principi la previsió és la 
de dedicar 2-3 dies entre setmana de 4 hores cadascú i també en cap de setmana 4 
hores. Això fa un balanç de 12 a 16 hores totals setmanalment, però amb la llibertat de 
moviment i repartint esforços amb les altres assignatures i també en caps de setmanes 
principalment amb la meva muller. 
 
Les fites principals ja estan donades i posades en calendari, i es tracta de l’entrega de les 
3 PACs i el Document final. 
 
 

1.4.1. Descripció de tasques i Fites 
 
FITA 1 - PAC1  (5 Octubre 2011) 
 
• Descripció del projecte: es realitza una descripció del projecte a partir de l’enunciat 
donat. 
 
• Descripció de les tasques a realitzar: es descriuen les tasques a realitzar. 
 
• Planificació temporal: es planifiquen les tasques a realitzar així com la seva durada. 
 
• Anàlisi preliminar de requeriments: es prepara un document d’anàlisi preliminar (no  
detallat) amb l’enumeració i breu descripció dels elements d’anàlisi identificats. 
 
• Revisió del document: es revisen els documents a entregar. 
 
 
FITA 2 - PAC2  (9 Novembre 2011) 
 
• Revisió requeriments: es revisen els requeriments per a la creació del disseny 
conceptual. 
 
• Disseny conceptual: es realitza un disseny conceptual de la base de dades. 
 
• Disseny lògic: es fa una transformació del disseny conceptual a un disseny lògic. 
 
• Instal·lació del programari, maquina virtual VirtualBox i proves de connexió base de 
dades i consultes PL/SQL. 
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FITA 3 - PAC3   (21 Desembre 2011) 
 
• Construcció del magatzem de dades: base de dades, càrregues, etc. 
 
• Instal·lació de l’eina d’explotació de dades. 
 
• Construcció dels informes i anàlisi de la informació. 
 
FITA 4 - ENTREGA FINAL  (10 Gener 2012) 
 
• Redacció de la memòria: es redacta la memòria final del projecte. 
 
• Creació de la presentació virtual: es crea la presentació virtual del projecte, ja sigui amb 
Powerpoint o amb gravació de l’escriptori i veu 
 
• Revisió i modificació escaient: es revisa tot el projecte i es modifiquen aquells punts que 
en l’espai temporal siguin factibles de ser modificats i millorats. 
 
 

 
1.4.2. Calendari previst 
 
Amb les tasques i fites anteriors realitzem la següent taula. Tenim en compte també la 
realització d’entregues prèvies anteriors a la data oficial i possibles revisions posteriors. 
També indiquem les precedències en cas d’existir. 
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Id Tasca Data Inici Data Fi Precedents

1 Instal·lació Programari 22-set-11 15-oct-11

1.1    Microsoft Project 28-set-11 28-set-11

1.2    Microsoft VISIO 28-set-11 28-set-11

1.3    Màquina Virtual 07-oct-11 15-oct-11

2 Planificació i Anàlisi preliminar de Requeriments 22-set-11 05-oct-11

2.1 Pla de Treball 22-set-11 30-set-11

2.1.1    Llista Tasques 22-set-11 25-set-11

2.1.2    Diagrama Gannt 26-set-11 28-set-11 1.1

2.1.3    Redacció Document Pla de Treball 29-set-11 30-set-11

2.2 Anàlisi Preliminar (no detallat) 01-oct-11 03-oct-11

2.2.1    Font de dades 01-oct-11 01-oct-11

2.2.2    Dimensions, atributs, indicadors 02-oct-11 02-oct-11 2.2.1

2.2.3    Nombre d'informes 03-oct-11 03-oct-11

2.2.4    Redacció document Analisi Preliminar de Requeriments 01-oct-11 03-oct-11

2.3 Enviament Esborrany PAC1 03-oct-11 03-oct-11 2.1 / 2.2

2.3.1 Revisió PAC1 04-oct-11 05-oct-11 2.3

3 Anàlisi requeriments i disseny conceptual i tècnic 06-oct-11 09-nov-11 2

3.1    Anàlisi de requeriments 06-oct-11 10-oct-11 2

3.2    Disseny model dimensional 11-oct-11 15-oct-11 3.1

3.3    Anàlisi de consistència de dades 16-oct-11 22-oct-11

3.4    Disseny processos ETL 23-oct-11 01-nov-11 3.3

3.5    Enviament esborrany PAC2 02-nov-11 02-nov-11 3.4

3.6    Revisió PAC2 03-nov-11 09-nov-11 3.5

4 Implementació 10-nov-11 21-des-11 3

4.1    Creació física del DW 10-nov-11 15-nov-11

4.2    Creació dels processos ETL 16-nov-11 25-nov-11 4.1

4.3    Càrrega de dades 26-nov-11 29-nov-11 4.2

4.4    Procés de validació càrrega 30-nov-11 4-des-11 4.3

4.5    Instal·lació eina explotació de dades 15-nov-11 18-nov-11

4.6    Creació d'Informes 19-nov-11 30-nov-11 4.5

4.7    Anàlisi de dades 01-des-11 13-des-11 4.6

4.8    Enviament esborrany PAC3 14-des-11 14-des-11

4.9    Revisió PAC3 15-des-11 21-des-11

5 Entrega Projecte 22-des-11 10-gen-12 4

5.1    Creació de la memòria 22-des-11 30-des-12

5.2    Presentació / Gravació Projecte 02-gen-12 10-gen-12

Lliurament PAC1 (FITA1) 5/10/2011

Lliurament PAC2 (FITA2) 9/11/2011

Lliurament PAC3 (FITA3) 21/12/2011

Lliurament PRAC (FITA4) 10/01/2012  
Figura 1 Calendari Previst 
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1.4.3. Diagrama de Gant 

   ..  
Figura 2 Diagrama de Gant 
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1.4.4 Recursos Tecnològics 
 
Per a la realització del projecte s’utilitzarà les següents aplicacions: 
 

 Bases de Dades:  Oracle XE v.10.2.0.1 . Utilitzant el SQLDeveloper. La versió 
utilitzada serà la inclosa en la maquina virtual subministrada. 

 

 Business Intelligence: Oracle BI DIscoverer. 
 

 Planificació:  Microsoft Project 2003. 
 

 Diagrames E/R: Microsoft VISIO 2007 i Magic Draw UML Personal Edition. 
 

 Documentació: Microsoft Office 2007 (Word, Excel i Powerpoint). 
 

1.4.5. Incidències i riscos – Pla de Contingències 
 
Desplaçaments per motius laborals: 
 
La meva feina consisteix en el departament de sistemes d’una fàbrica multinacional 
japonesa. No hi ha rotació i els horaris i lloc de treball son fixats. Cada dia el trajecte és 
de 30 minuts en total comptant anada i tornada, per tant no ha de suposar cap risc per al 
projecte. 
 
Avaria al punt de treball 
 
En el capítol 3.1 he comentat que el punt de treball és un sobretaula, però que alhora 
disposo d’un portàtil amb molt bones condicions. En ambdós ordinadors hi haurà el 
software instal·lat.  
Es realitzaran còpies de seguretat cada cop que es facin modificacions cap a un disc dur 
extern de 500GB.  
 
Compromisos 
 
Les dates a tenir en compte són: 
 
 17 de octubre: Entrega PAC1 de Interacció Humana Ordinadors 
 18 de octubre: Entrega PAC1 de Bases de Dades 2 
 7 de novembre: Entrega PAC2 de Bases de Dades 2 
 13 de novembre:  Aniversari de casament. Sortida 12 i 13 Novembre 
 28 de novembre: Entrega PRAC de Interacció Humana Ordinadors 
 12 de desembre: Entrega PAC3 de Bases de Dades 2 
 19 de desembre: Entrega PRAC de Bases de Dades 2 
 22 de desembre: Entrega PAC2 de Interacció Humana Ordinadors 
 
Amb totes aquestes dates es balancejarà la carrega del TFC amb les entregues de les 
diferents PACs, essent prioritari l’entrega del TFC. 
 
Motius de salut 
 
Si per motius de salut baixa el rendiment, és defineix com a prioritat absoluta 
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l’elaboració d’aquest treball. 
 
Addicionalment es disposa per conveni laboral encara 2 dies de festa a realitzar abans de 
la finalització de l’any actual 2011. S’aprofitaran aquestes dates en cas de possible 
retràs. 

 
1.5. Productes Obtinguts 

 
Durant la realització del projecte s’han obtingut diferents productes que es detallen a 
continuació: 
 
Pla de treball  On s’indica la planificació estimada de les diferents tasques realitzades 
per dur a terme el projecte. (PAC1) 
 
Anàlisi de requeriments  Document amb l’anàlisi detallat de requeriments, el nombre 
d’informes aproximat que s’implementaran, contingut dels mateixos i l’ anàlisis de les 
fonts de dades operacionals proporcionades pel client. (PAC1 i 2) 
 
Disseny conceptual i tècnic  Document amb la descripció del model dimensional que 
donarà suport a les necessitats dels usuaris, segons l’anàlisi realitzat i el disseny dels 
procediments d’extracció de dades a alt nivell (PAC2) 
 
Processos ETL  Document explicatiu del funcionament dels processos de càrrega 
(inclosa la càrrega del fitxer de text). (PAC3) 
 
Usuaris Bd’s   Document explicatiu sobre com accedir a la base de dades del 
magatzem de dades creat a Oracle i a l'eina d'anàlisi/reporting Discoverer. (PAC3) 
 
Informes  Document amb còpia de pantalla dels informes creats. (PAC3) 
 
Maquina Virtual  Fitxer amb el disc virtual on s’ha desenvolupat el projecte. (PAC3) 
 
Memòria   Document actual. (Final TFC) 
 
Presentació   Presentació del treball que utilitza imatge i so per deixar clars els 
aspectes més rellevants del treball realitzat i el resultat obtingut. (Final TFC) 
 
 

1.6. Descripció dels altres capítols de la memòria 
 
Capítol 2- Anàlisis : On es mostra l’anàlisi de les fonts de dades, l’anàlisi del model 
dimensional i els diagrames de casos d’ús i del model conceptual. 
 
Capítol 3- Disseny: Es defineix l’arquitectura de programari i maquinari, els dissenys de la 
base de dades, l’arquitectura del processos d’ Extracció, Transformació i Càrrega (en 
endavant ETL). Com també es descriuen els diferents reports creats i els pisos tipus 
Andorrà i Espanyol. 
 
Capítol 4- Captures de pantalla : Es presenten captures de pantalla dels reports creats. 
 
Capítol 5- Conclusions: S’exposen les conclusions finals sobre el desenvolupament del 
projecte. 
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Capítol 6- Línies d’evolució futures: S’esmenten quines evolucions podria tenir el sistema 
creat en un futur. 
 
Capítol 7- Glossari: On es detallen els acrònims, abreviatures i termes tècnics emprats en 
la memòria. 
 
Capítol 8- Bibliografia: presenta una llista de referències interessants per completar la 
informació sobre el tema tractat en la memòria. 
 
Capítol 9- Annexos: On s’adjunten il·lustracions o documents de caire més tècnic a detall 
d’exemple o per una millor comprensió de la memòria. 

 
 

2. Anàlisi 
 

2.1. Necessitats d’informació 
 
Obtenció de la informació general següent a nivell de mes i any. Informes predefinits. 
 

- Nombre d’immobles per zona, tipologia i característiques 
- Llistat d’immobles que han baixat de preu. Mostrar l’evolució de preus per zona, 

tipologia i característiques 
- Preus màxims, mínims i mitjans per zona, tipologia i característiques 
- Metres quadrats màxims, mínims i mitjans per zona, tipologia i característiques 
- Temps mitjans de venda per zona, tipologia i característiques 
- Nombre d’immobles venuts i existents per zona, tipologia i característiques 

 
Obtenció del pis-tipus andorrà i espanyol. 
 
 

2.2. Fonts de Dades 
 
La immobiliària SOSTRE PER A TOTHOM ha adjuntat totes les seves dades en un sol 
fitxer de text actualment compost de 93361 registres.  
Aquest primer fet ja ens fa tenir una limitació en el software, ja que aquest fitxer no es pot 
obrir en Excel 2003 ja que té limitació dels primers 65536 registres. Existeixen altres 
softwares, però la millor solució és baixar la versió 2007 i operar amb ella. Obrim amb 
format 65001: Unicode UTF-8 
 
Aquests registres estan separats primer per una capçalera que defineix els diferents 
camps, que son: 

 Codi 

 Zona 

 Tipus 

 Planta 

 Dormitoris 

 Metres 

 Preu venda durant un mes (25 mesos, de gener 2006 a gener 2008) 
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També hi ha la separació de zones a partir d’unes capçaleres. Son fàcils de definir ja que 
sempre comencen amb els caràcters # i ::: per separar les zones. En total 805 registres a 
hores d’ara. 
 
Com que tenim 2 anys de dades amb informació de Catalunya, Comunitat Valenciana, 
Illes Balears i Andorra, aproximadament amb uns 50.000 registres cada any.  
Amb aquests valors podríem dimensionar bastant bé el sistema tant si expandim a més 
anys com si expandim a més províncies espanyoles. 
 
 

2.3. Anàlisi de Dades 
 
CODI: Un identificador únic. Dels 93360 registres, n’ha trobat 804 de duplicats. S’haurà 
d’analitzar si son errors, o immobles posats a la venta més d’un cop, etc. 
 
 
ZONA: Codi format per 6 blocs de 2 o 3 dígits per a definir amb exactitud la zona. Els 
primers dígits és província, també hi podem tenir definits, comarca, població, zona, barri. 
Aquest és un punt crític a analitzar, ja que específicament el client ens demana agrupació 
en 4 grups territorials, amb la qual cosa serà objecte d’estudi la seva possible 
concatenació. També com a dada, no tots els 6 blocs contenen informació, pot estar amb 
valor XX o XXX indicant que no hi ha informació. També s’haurà d’analitzar errors i que 
no hi hagi registres equivocats en zones que no toquen. 
 
 
TIPUS: Només hi ha 5 possibilitats, i sempre està inclòs en els registres, son:  áticos – 
chalets – dúplex – estudios – pisos . 
 
 
PLANTA: Camp a tractar. Pot estar buit, pot estar amb valor nul definit com -- . També 
pot tenir definició amb caràcters:  bj – en – pp – ss – st  i també numèricament , amb 
valors >=1 
 
 
DORMITORIS:  Valor numèric, sempre omplert, amb valors de 0 a 99. S’haurà de 
comprovar si aquest nombre elevat de dormitoris és un error.  
 
METRES:  Valor numèric, sempre omplert, amb valors de 0 a infinit. S’haurà de 
comprovar si nombres petits o molt elevats son errors. 
 
 
PREU VENDA DURANT MES:  Indica el valor en que posa a la venta la immobiliària el 
pis durant aquell mes. Si el camp està en blanc indica que l’immoble no està en venta en 
aquell període. Si en el període anterior tenia un preu i el posterior està en blanc, això 
ens indica que ha estat venut en aquell mes i any. 
S’haurà de revisar que sempre siguin valors numèrics o en blanc. També que no hi hagi 
cap error amb imports molt elevats o molt baixos. 
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2.4. Diagrama de casos d’ús 

 
Un cop el sistema estigui a producció tindrà 3 tipus de usuaris: 
 
Usuari Final: executa informes existents, fa el manteniment de la bd’s relacional que 
crearem mitjançant alguna interfície. 
 
Analista (power user): Analitza les dades i administra reports existents amb Oracle 
Discoverer, en pot crear de nous mitjançant Discoverer Desktop, no té accés directe al 
DW. 
 
DBA: Administrador de la bd’s, en fa el seu manteniment, permisos, backups, planificació 
d’execució dels ETL’s com també es fa càrrec del Oracle Discoverer Administrator. 
 
En el següent diagrama de casos d’ús es mostren les principals interaccions: 
 

 

 

 
  Figura 3 Diagrames Casos Ús 
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2.5. Anàlisi Model Dimensional 
 
- FETS.  El fet serà les dades del preu de venta d’un immoble en un mes determinat, 
també si està en venta o s’ha venut aquell mes 
 
- DIMENSIONS. Segons la taula de fets, podem considerar les dimensions: 
 

 TEMPS. Període de temps. En unitats de mes i any. Es pot unificar a Anys. 

 IMMOBLE. Identificador de l’immoble, amb les seves característiques.  

 ZONA. Hi haurà 4 nivells per a definir la zona de l’immoble. 
 
- DESCRIPTORS (Atributs Dimensions): 
 

 TEMPS.  Any i mes. 

 IMMOBLE. Zona / Codi / Tipus / Planta / Dormitoris / Metres / Preu Inicial 

 ZONA. País / Província / Comarca / Poble / Barri / CODI 
 
- MESURES. La mesura del fet serà: 
 * Temps En Oferta 
 * Venut (si s’ha venut durant aquell mes) 
 * Preu Actual 
 

2.6. Diagrama del Model Conceptual 
Temps D EnVenta F ZONA D

Mes N EnVenta BarriZona N

NumeroMes: Integer TempsEnOferta: Integer NomBarri: String

PreuActual: Real

Venut: Integer

Any N PoblacioArea N

NumeroAny: Integer NomPoble: String

Immoble D

ALL N Comarca N

Immoble N NomComarca: String

CodiID: Integer

Tipus: String

Planta: Integer

Dormitoris: Integer Provincia N

PreuInicial:Real

MetresQ: Integer NomProvincia: String

ALL N

Pais N

NomPais: String

ALL N

Figura 1 .- Diagrama ER  
Figura 4 Diagrama Model Conceptual 
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3. Disseny 
 

3.1. Diagrama de l’arquitectura de programari 
 
L’arquitectura de programari estarà formada per la bd’s relacional, que serà mantinguda 
per alguna interfície com per exemple Oracle APEX, i el datawarehouse que serà 
carregat regularment des de la bd’s relacional i explotat per Oracle Discoverer Desktop o 
Administrator. 

 
Figura 5 Diagrama Arquitectura Programari 

 

3.2. Diagrama de l’arquitectura de maquinari 
 
En les especificacions del nostre client no s’esmenta si ja disposa d’una infraestructura 
de maquinari, per aquest motiu els farem una proposta d’infraestructura: 

 
Figura 6 Diagrama Arquitectura Maquinari 
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3.3. Disseny de la base de dades i diagrama del model físic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 Diagrama Model Físic 

 

3.4. Disseny i descripció dels Informes Creats 
 
Mitjançant un procediment ETL de càrrega, passarem del fitxer pla en txt fins al model 
físic en la base de dades Oracle definida. Aquest procediment consta de 3 parts ben 
diferenciades: 

 
Extracció 
 
L’empresa SOSTRE PER A TOTHOM ens ha subministrat per a aquest apartat un fitxer 
Excel amb 93.000 registres on hi ha les dades de varies províncies durant 25 mesos. 
Aquesta serà la informació inicial que entrarem al nou sistema de magatzem de dades. 
 
Primerament farem una carrega del fitxer XLS (EXTRACCIÓ) cap a una base de dades 
temporal que serà la SOSTREIMPORT. 
 
Per a fer aquest procés de pre-carrega utilitzarem l’eina de ORACLE SQLLOADER que 
omplirem una primera taula temporal, on des d’allà ja utilitzarem script PL/SQL per anar 
omplint les taules definitives. 

 
Transformació 
 
En aquest segon pas, el que farem serà tractar possibles inconsistències de dades i 
passar les dades al model relacional de SOSTREMODIF. 
 

OFERTA

TEMPSIMMOBLE

ZONA

OFERTA

TEMPSIMMOBLE

ZONA
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Algunes de les possibles inconsistències que ja varem veure en l’anàlisi de requeriments 
son: 

- Tractar Caselles en blanc 
- Comprovar si els identificadors duplicats pertanyen a la mateixa zona 
- Separació/Generació correcte de zones 
- En el mes que es faci la venta s’indicarà per a tenir-ho en compte en la càrrega. 

 
En cas de dubte de si son dades amb algun error, haurem de consultar amb el client per 
a discriminar aquest canvis. 
 
Tots els canvis que es facin a les dades es realitzarà mitjançant consultes i updates de 
sentencies SQL que quedaran registrades. 
 
Càrrega 
 
En aquesta fase agafarem les dades del model relacional anterior i les anirem introduint 
mitjançant procediments cap a les diferents taules de Dimensions i de Fets definides en 
el model dimensional. 
 
 
Actualitzacions de Dades 
 
Tots aquests processos servirien per entrar les dades històriques. En un sistema “viu” 
haurem de crear també la interfície i procediment per entrar les dades posteriors. Ho 
podem fer de diferents maneres, ja sigui anar ampliant l’excel inicial amb noves columnes 
amb nous mesos i noves files amb nous immobles posats en venta o podem crear un 
format especial.  
Per aprofitar el desenvolupament fet, si el rendiment de tot el procés ETL és òptim, ens 
decantaríem per la primera opció, borrant les dades existents i tornant a fer la càrrega de 
l’excel. 
 
 
Disseny i Descripció dels informes creats 
 
Un cop arribats en aquest punt, amb el Oracle BI “Discoverer Administrator” fem els 
informes corresponents demanats pel client SOSTRE PER A TOTHOM.  
 
Per mantenir un criteri uniforme en els informes i gràfics, utilitzem el mateix tipus de 
capçalera en tots ells. 
 
Des de la part de client amb el “Discoverer Desktop” tenim accés a aquests llibres creats, 
que descriurem a continuació. 
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Figura 8 Taula Llibres Treball BI Discoverer Desktop 

 
 
Dins del Llibre 01 – Nombre Immobles podem tenir varies pestanyes: 
 

1a – Total Immobles Matriu 
Obtenim el total d’immobles que ha gestionat la immobiliària per Any, Zona i 
Tipus. 
En les zones que no s’ha gestionat cap immoble (segons any i tipus), el resultat 
apareix com a “-“.  
Per a arribar a aquest càlcul hem hagut de posar un 
CALCULO=COUNT_DISTINCT (Codiid) com a valor. 
En aquesta i la resta de gràfiques tipus matriu, tenim les jerarquies temps i Zones 
en les quals podem agrupar / desagrupar. 
 
1b – Total Immobles Taula 
És el mateix informe d’abans però ensenyat en tipus taula per a facilitar la 
possible exportació i filtratge. 
Aquest filtratge es pot fer en la part superior, en ELEMENTOS DE PAGINA es pot 
seleccionar Any i Tipus d’immoble. Així mateix hi poden afegir altres filtratges si 
fessin falta, com la Superfície, Dormitoris, Planta,... 
 
2a – Filtre Immobles VENUTS matriu 
En aquest cas hem creat una matriu similar al punt 1a, però afegint el filtre de 
VENUT a la capçalera. Així rapidament i visualment podem seleccionar els venuts 
o els que no van vendre amb un sol click. 
 
2b – Immobles Venuts 
Llistat en format taula dels immobles venuts per zona, tipus i any. 
En aquest informe s’ha aplicat la CONDICION:  Venut=1 
 
3 – Ofertes Immobles No Venuts 
Llistat en format taula dels immobles NO venuts per zona, tipus i any. 
En aquest informe s’ha aplicat la CONDICION:  Venut=0 

 



 JORDI VILA FLOTATS 

TFC MAGATZEM DE DADES 

Memòria 

 

 

 

 Pàgina 20/43 

 
Dins del Llibre 02 – Preus Immobles (Min/AVG/Max) tenim la matriu següent on 
queden reflexats els preus mínims, mitjans i màxims per any i zona. 
També tenim els diferents filtratges de Tipus Immoble, Planta i Superfície (metresQ) 
 
Dins del Llibre 03 – Superfície en m2 Immobles (Min/AVG/Max) tenim la matriu 
següent on queden reflexades aquestes superfícies mínimes, mitjanes i maximes. 
 
 
Dins del Llibre 04 – Temps mitjans de VENTA tenim la matriu següent on tenim per any 
i zona el temps mitjà de venta en mesos. Apart podem filtrar per tipus d’immoble desde la 
zona de ELEMENTOS DE PAGINA. 
 
S’ha de dir que aquesta gràfica només té en compte els immobles venuts, amb la qual 
cosa hi pot haver immobles encara no venuts que no son tinguts en compte per a fer 
aquests càlculs. Creiem que s’hauria de tenir en compte. 
També volem comentar que les dades del primer any 2006 també son qüestionables en 
el fet que molts d’aquests immobles son posats a la venta el 2006 i no son venuts fins als 
anys següents, i el seu valor surt imputat en aquests altres anys. 
Al només tenir dades des de Gener 2006, aquests càlculs no son massa precisos, per 
tenir una visió general, necessitaríem més representació de temps. 
 
 
Dins del Llibre 05 – EVOLUCIO PREUS per Anys i Zones tenim varis informes creats. 
 

5a – Llistat Baixada Preus 
Un llistat on tenim la informació desgranada per zones i identificador d’immoble 
amb els que han baixat de preu. Aquest llistat està filtrat per any / mes / tipus 
immoble. 
Per a la construcció és necessari calcular un nou camp “Diferencia Preu” amb 
aquesta diferencia de la Baixada de Preus. Apart hem posat la Condició que 
aquesta diferencia de preu sigui negativa per obtenir nomes el llistat dels que 
baixen de preu. 
 
5b – Matriu Llistat Baixada Preus 
Aquest és similar a l’anterior en la seva construcció, però tenim una matriu i no un 
llistat en la qual ja ens surten agrupats per zones les baixades de preu.  
  
5c – Sumatori diferencial de preus 
Una matriu similar a l’anterior però sense el filtre de Diferencia de Preu negativa, 
així podem veure l’evolució de tots els preus, tant incrementant com baixant preu. 

 
 
Dins del Llibre 06 – GRÂFIQUES TIPUS VENTA hem creat ja algunes gràfiques. 
Aquesta adjuntada és la relació de tipus d’immobles venuts per provincia i any. Podem 
observar com els PISOS son la quantitat més venuda tant el 2006 com el 2007. 
 
Dins del Llibre 07 – PIS TIPUS hi tenim els càlculs i filtratges per a trobar el pis tipus. 
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4. Captures de Pantalla 
 
Adjuntarem algunes captures de pantalla d’aquests informes creats. El total dels informes 
es poden trobar en el document entregat de la PAC3, però adjuntem alguns exemples: 
 
 

4.1. TOTAL IMMOBLES per Anys, Zones i Tipus 
   

 
Figura 9 Matriu Total Immobles 
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4.2. Preus Mínims, màxims i mitjans de venta per Anys, Zones i Tipus 
 

 
Figura 10 Matriu Preus Immobles 
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4.3. Tipus immobles venuts per Anys i Zones 
 

 
Figura 11 Matriu Tipus Ventes 

 

4.4. Gràfica Tipus Venta 

 
Figura 12 Gràfica Tipus Ventes 
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4.5. Matriu Treball i filtratges de Pis Tipus 
 

 
Figura 13 Matriu Pis Tipus 

 
 

5. Conclusions 
 
Un cop finalitzat aquest treball final de carrera, podem veure l’aplicabilitat de varies 
assignatures vistes durant la titulació, sobretot l’aplicabilitat de les bases de dades. 
En aquest cas hem fet servir la base de dades Oracle per a construir el magatzem de 
dades, i una de les seves eines de Business Intelligence (BI) per a arribar més enllà i 
poder extreure informació útil d’aquestes dades guardades. 
 
Si repassem el punt 1.2 de la memòria, podem confirmar que hem assolit els objectius 
que ens plantejàvem en aquest projecte TFC. 
 
Tot i així, m’agradaria que en les titulacions informàtiques hi hagués més assignatures on 
poguéssim treballar més en aquests mons de magatzems de dades i de Business 
Intelligence que actualment son tant presents en el mercat laboral, ja que el seu 
aprenentatge ens dona una gran eina de cara al futur. 
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6. Línies d’evolució futur 
 
Està clar que aquest primer pas del projecte per l’empresa SOSTRE PER A TOTHOM és 
molt important. En aquest moment ja disposem d’un entorn creat amb les dades, i és el 
moment d’extreure’n el màxim profit i dotar de “valor diferencial” de l’empresa envers els 
seus competidors. 
 
Per una banda, un dels punts de millora és ampliar les dades, tant en zones (més 
províncies) com en més anys i mesos. L’aplicatiu hauria de ser plenament funcional i que 
calcules i amplies els seus camps segons aquests nous factors. 
 
Un altre punt de millora podria ser la creació d’un portal d’entrada de les dades més 
amigable. Actualment totes les dades estan en .txt, però podríem crear algunes pantalles 
amb .Net per a la entrada o modificació de nous immobles, característiques, etc. 
 
Lligat amb el punt anterior hi hauria la revisió d’errors en les entrades de dades. Durant el 
desenvolupament del projecte ens hem trobat immobles amb la superfície errònia segons 
el seu valor de mercat, i tot i que el procés actual de ETL ja solucionaria l’error, pot 
arribar a ser millor de cara a l’usuari tenir una pantalla per arreglar aquestes deficiències. 
 
I per últim, però molt important, seguiríem evolucionant el producte creat per a tenir més 
sortides. Per exemple podríem crear alertes que avisessin als comercials segons uns 
patrons determinats de l’evolució del mercat, fer un seguiment de creixement o 
decreixement de numero de ventes per mesos, etc. 
 
 

7. Glossari 
 
 
Dimensió: punt de vista utilitzat en l’anàlisi d’un cert fet. 
 
Fet: element a analitzar 
 
ETL: (Extract, Transform, Load) és el procés que permet extreure, transformar i carregar 
dades des de múltiples fonts en una base de dades 
 
BI: (Business Intelligence) conjunt d’estratègies i eines enfocades a la administració i 
creació de coneixement mitjançant l’anàlisi de dades existents en una organització o 
empresa. 
 
Oracle Discoverer Administrator: aplicatiu perquè l’usuari analista o administrador 
pugui dissenyar l’àrea de negoci i les relacions del model dimensional. 
 
Oracle Discoverer Desktop: aplicatiu perquè l’usuari pugui crear i executar reports, fer 
consultes sobre el EUL creat amb el Oracle Discoverer Administrator. 
 
EUL: (End User Layer) capa de metadata perquè l’usuari pugui analitzar les dades sense 
tenir cap coneixement de l’estructura física de la base de dades. 
 
PL/SQL: llenguatge de programació incrustat a Oracle pel tractament i consulta de 
dades. 
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DW: (DataWarehouse) magatzem de dades orientat a un determinat àmbit (empresa, 
organització, etc.), integrat, no volàtil i variable en el temps. 
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9. Annexos 

 

ANNEX A - Detall procés ETL 
 

ETL1 - Càrrega 

 
El procés de càrrega el fem mitjançant el SQL LOADER. Tenim un fitxer .bat que ens 
crida al fitxer .ctl amb les comandes d’importació: 
 

sqlldr sostreimport/uoc CONTROL='entrada.ctl', DATA='cataleg.txt'  
 
LOAD DATA 
CHARACTERSET UTF8 
INFILE 'e:\cataleg.txt' 
BADFILE 'e:\badcataleg.txt' 
REPLACE INTO TABLE entradaimport 
FIELDS TERMINATED BY X'09'  
TRAILING NULLCOLS 
(  
CODI, 
ZONA, 
TIPUS, 
PLANTA, 
DORMITORIS, 
METRES, 
PREU_GENER_2006,  
PREU_FEBRER_2006, 
PREU_MARÇ_2006,  
PREU_ABRIL_2006,  
PREU_MAIG_2006,  
PREU_JUNY_2006,  
PREU_JULIOL_2006,  
PREU_AGOST_2006,  
PREU_SETEMBRE_2006,  
PREU_OCTUBRE_2006,  
PREU_NOVEMBRE_2006,  
PREU_DESEMBRE_2006,  
PREU_GENER_2007,  
PREU_FEBRER_2007,  
PREU_MARÇ_2007,  
PREU_ABRIL_2007,  
PREU_MAIG_2007,  
PREU_JUNY_2007,  
PREU_JULIOL_2007,  

http://forums.oracle.com/forums/forum.jspa?forumID=260
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PREU_AGOST_2007,  
PREU_SETEMBRE_2007,  
PREU_OCTUBRE_2007,  
PREU_NOVEMBRE_2007,  
PREU_DESEMBRE_2007,  
PREU_GENER_2008, 
FILA "db_seq.nextval" 
) 

 
On aquesta seqüència és númerica feta amb la comanda: 
 

CREATE SEQUENCE db_seq START WITH 1 INCREMENT BY 1; 

 
 
Un cop generat el procés observem com han entrat 93360 de 93361 registres, o sigui tots 
menys la capçalera que ja és el que volem, en el fitxer creat badcataleg.txt podríem veure 
els registres que no han entrat, i en el entrada.txt tota la descripció del procés SQL 
LOADER. 
 
El procés d’importació executat dura menys de 15 segons, o sigui molt ràpid. 
 
Per a REGENERAR tot el procés més endavant, l’únic que hem de fer es des de 
SQL*Plus, eliminar els valors  (delete from entradaimport) i tibar altre cop l’arxiu. 
 
Com a comentari especial, dir que codifiquem amb UTF8 que hem vist que era el millor 
pels nostres caràcters. També que hem afegit el camp FILA, que ens numerarà totes les 
files del fitxer carregat. Aquestes files mantindran una relació implícita (però no 
referenciada ) amb les altres taules. 
 
 
 

ETL2 – Transformació  
 
En la segona taula (igual que la d’entrada), però on copiarem els valors i farem els canvis 
pertinents (Transformació). La taula és “entradaimp” amb la mateixa estructura de camps 
que “entradaimport”.  
 
El que fem es primerament copiar els valors d’una a l’altra. 
 

insert into entradaimp select * from entradaimport; 

 
Ara podem aplicar les següents transformacions que havíem definit:: 
 
- Tractar Caselles en blanc. 
** en la definició de taules permetem els valors NULL, i en la importació ja hem deixat 
aquests valors com a NULL, per tant no hem de canviar res. 
 
- Comprovar si els identificadors duplicats pertanyen a la mateixa zona 
** El tractament de la zona el farem per la capçalera tipus “# ::: “ per evitar aquests 
possibles errors. Creiem que és el mètode més fiable.  
 
- Separació/Generació correcte de zones 
** Es farà en l’apartat ETL3. 
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- En el mes que es faci la venta s’indicarà per a tenir-ho en compte en la càrrega. 
** Es farà en l’apartat ETL3. 
 
D’altra banda, també hem trobat alguns errors en la definició dels camps, com per 
exemple immobles amb 1 metre quadrat i import elevat, cosa que ens fa pensar en 
possibles errors. Una possible solució seria eliminar aquests resultats fins a tenir 
coherència, o modificar-los amb les dades correctes que ens ha de passar la 
immobiliària. Nosaltres ens decantem per aquesta segona solució, i ho podríem implantar 
de 2 maneres: 

- Fent els updates SQL pertinents de les dades correctes 
- Que la immobiliària faci els canvis directament en el fitxer de text, com que el 

procés de càrrega està automatitzat, els valors correctes s’aniran propagant. 
 

ETL3 – Càrrega  
 
Càrrega a taula TEMPS 
 
Com que estem parlant de pocs valors, fem uns inserts directes de la forma: 

BEGIN 
insert into temps values (1,1,2006); 
insert into temps values (2,2,2006); 
insert into temps values (3,3,2006); 
insert into temps values (4,4,2006); 
insert into temps values (5,5,2006); 
insert into temps values (6,6,2006); 
insert into temps values (7,7,2006); 
insert into temps values (8,8,2006); 
insert into temps values (9,9,2006); 
insert into temps values (10,10,2006); 
insert into temps values (11,11,2006); 
insert into temps values (12,12,2006); 
insert into temps values (13,1,2007); 
insert into temps values (14,2,2007); 
insert into temps values (15,3,2007); 
insert into temps values (16,4,2007); 
insert into temps values (17,5,2007); 
insert into temps values (18,6,2007); 
insert into temps values (19,7,2007); 
insert into temps values (20,8,2007); 
insert into temps values (21,9,2007); 
insert into temps values (22,10,2007); 
insert into temps values (23,11,2007); 
insert into temps values (24,12,2007); 
insert into temps values (25,1,2008);  
END; 

Podem observar com la clau principal es numerica i va del 1 al 25. Al costat associem 
mes i any. 
 25 registres 
 
Càrrega a taula ZONA 
 
Posem com a identificador el mateix numero de fila que teníem, apart per cada nivell de 
subzona fem el “Substring” pertinent a partir de la posició trobada pel codi “instr” dels 
valors identificatius de canvi de nivell  ::: 
El filtre de selecció és la capçalera tipus “# ::: “ 
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Com a comentari particular, dir que hem afegit el camp codi que es tot l’string de la 
capçalera, per a una millor visió de la separació dels camps correcte. 
 

insert into zona 
SELECT fila, 'ESPANYA', 
CASE  
WHEN instr(codi,':::',1,2)=0 THEN trim(substr(codi,instr(codi,':::',1,1)+4)) 
ELSE trim(substr(codi,instr(codi,':::',1,1)+4,instr(codi,':::',1,2)-instr(codi,':::',1,1)-4)) 
END CASE, 
CASE 
WHEN instr(codi,':::',1,2)=0 THEN NULL 
WHEN instr(codi,':::',1,3)=0 THEN trim(substr(codi,instr(codi,':::',1,2)+4)) 
ELSE trim(substr(codi,instr(codi,':::',1,2)+4,instr(codi,':::',1,3)-instr(codi,':::',1,2)-4))  
END CASE, 
CASE 
WHEN instr(codi,':::',1,2)=0 THEN NULL 
WHEN instr(codi,':::',1,3)=0 THEN NULL 
WHEN instr(codi,':::',1,4)=0 THEN trim(substr(codi,instr(codi,':::',1,3)+4)) 
ELSE trim(substr(codi,instr(codi,':::',1,3)+4,instr(codi,':::',1,4)-instr(codi,':::',1,3)-4))  
END CASE, 
CASE 
WHEN instr(codi,':::',1,2)=0 THEN NULL 
WHEN instr(codi,':::',1,3)=0 THEN NULL 
WHEN instr(codi,':::',1,4)=0 THEN NULL 
WHEN instr(codi,':::',1,5)=0 THEN trim(substr(codi,instr(codi,':::',1,4)+4)) 
ELSE trim(substr(codi,instr(codi,':::',1,4)+4)) 
END CASE, 
codi 
from entradaimp 
WHERE codi LIKE '#  :::%' 

 Resultat 804 zones 
 
Apart actualitzem el país de les zones corresponents a Andorra amb un UPDATE 
posterior: 

UPDATE zona 
SET zona."nomPais"='ANDORRA' 
WHERE codi LIKE '#  ::: and%' 

 Resultat 3 zones 
 

 
Càrrega a taula immoble 
 
És una càrrega bastant directe de la resta de files de la taula inicial. Com a curiositat dir 
que continuem tenint com a camp clau, la fila inicial de la taula i el filtratge és per les files 
que no siguin capçaleres. 
 
insert into immoble ("filaIdImmoble","codiID","zona","tipus","planta","dormitoris", "metresQ") 
SELECT fila, codi, zona, tipus, planta, dormitoris, metres  
from entradaimp 
WHERE codi NOT LIKE '#%' 

 Resultat 92555 immobles 
 
Com a segon pas, fem un update amb la relació de l’immoble amb el camp “numZona” 

UPDATE immoble 
SET immoble."numZona"= 
(select MAX("filaIdZona") 
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from zona 
where "filaIdZona"<immoble."filaIdImmoble") 
WHERE EXISTS 
(select MAX("filaIdZona") 
from zona 
where "filaIdZona"<immoble."filaIdImmoble") 

 Resultat 92555 immobles 
 
 
Càrrega a taula Oferta 
 
El procediment que seguirem serà de carrega mes a mes. El primer mes és directe, però 
en els mesos posteriors hi ha 2 parts: la carrega de ofertes noves (nous immobles posats 
a la venta) i la carrega d’immobles que ja hi eren el mes passat. En aquest segon cas, 
augmentem en +1 el camp “tempsEnOferta”. 
El camp “venut” sempre el deixarem a 0, o sigui no venut, i amb un update posterior 
comprovarem les ventes realitzades i farem l’update d’aquest camp. 
 
Apart, i molt important, tenim definit un trigger en aquesta taula. Quan creem un registre 
nou (tipus AFTER FOR EACH ROW), el que fem és actualitzar el valor de la taula 
immoble, atribut “preuInicial” amb aquest preu. Aquests 2 camps son els que ens serviran 
per la consulta final de ofertes de pisos que han pujat o baixat de preu. 
 

CREATE OR REPLACE TRIGGER TGPosarPreuIncial 
  AFTER INSERT ON oferta 
  FOR EACH ROW 
BEGIN 
 IF (:NEW."tempsEnOferta"=1) THEN 
  update immoble SET immoble."preuInicial"=:NEW."preuActual" WHERE 
immoble."filaIdImmoble"=:NEW."filaIdImmoble"; 
 END IF;  
END; 
 

La carrega de Ofertes per mesos: 
 
BEGIN 

-- 4) Insertar Ofertes. Primer mes ---   35916 

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 1, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

1,0,entradaimp.PREU_GENER_2006 

from entradaimp, immoble 

WHERE entradaimp.PREU_GENER_2006 IS NOT NULL 

AND entradaimp.codi=immoble."codiID"; 

 

-- febrer 2006 . segon mes   --- 35055 

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 2, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

oferta."tempsEnOferta"+1,0,entradaimp.PREU_FEBRER_2006 

from entradaimp, immoble, oferta 
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 where   immoble."filaIdImmoble"=entradaimp."FILA" 

 and  oferta."filaIdImmoble"=immoble."filaIdImmoble" 

  and   entradaimp."PREU_FEBRER_2006" IS NOT NULL 

  and oferta."filaIdTemps"=1; 

-- febrer 2006 noves entrades -- 1748 

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 2, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

1,0,entradaimp.PREU_FEBRER_2006 

from entradaimp, immoble 

where PREU_GENER_2006 IS NULL 

AND PREU_FEBRER_2006 IS NOT NULL 

AND entradaimp.codi=immoble."codiID"; 

 

 

--març2006 repeteix... 35378 

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 3, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

oferta."tempsEnOferta"+1,0,entradaimp.PREU_MARÇ_2006 

from entradaimp, immoble, oferta 

 where   immoble."filaIdImmoble"=entradaimp."FILA" 

 and  oferta."filaIdImmoble"=immoble."filaIdImmoble" 

  and   entradaimp."PREU_MARÇ_2006" IS NOT NULL 

  and    oferta."filaIdTemps"=2; 

--març2006 noves entrades -- 2097  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 3, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

1,0,entradaimp.PREU_MARÇ_2006 

from entradaimp, immoble 

where PREU_FEBRER_2006 IS NULL 

AND PREU_MARÇ_2006 IS NOT NULL 

AND entradaimp.codi=immoble."codiID" ;  

   

--abril 2006 repeteix... 35262 

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 4, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

oferta."tempsEnOferta"+1,0,entradaimp.PREU_ABRIL_2006 

from entradaimp, immoble, oferta 

 where   immoble."filaIdImmoble"=entradaimp."FILA" 

 and  oferta."filaIdImmoble"=immoble."filaIdImmoble" 

  and   entradaimp."PREU_ABRIL_2006" IS NOT NULL 

  and    oferta."filaIdTemps"=3; 

--abril 2006 noves entrades -- 2597 
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insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 4, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

1,0,entradaimp.PREU_ABRIL_2006 

from entradaimp, immoble 

where PREU_MARÇ_2006 IS NULL 

AND PREU_ABRIL_2006 IS NOT NULL 

AND entradaimp.codi=immoble."codiID"   ; 

   

 

--MAIG  2006 repeteix...  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 5, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

oferta."tempsEnOferta"+1,0,entradaimp.PREU_MAIG_2006 

from entradaimp, immoble, oferta 

 where   immoble."filaIdImmoble"=entradaimp."FILA" 

 and  oferta."filaIdImmoble"=immoble."filaIdImmoble" 

  and   entradaimp."PREU_MAIG_2006" IS NOT NULL 

  and    oferta."filaIdTemps"=4; 

--2006 noves entrades -- 2405 

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 5, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

1,0,entradaimp.PREU_MAIG_2006 

from entradaimp, immoble 

where PREU_ABRIL_2006 IS NULL 

AND PREU_MAIG_2006 IS NOT NULL 

AND entradaimp.codi=immoble."codiID"  ;  

   

   

  --JUNY  2006 repeteix... 36902 

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 6, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

oferta."tempsEnOferta"+1,0,entradaimp.PREU_JUNY_2006 

from entradaimp, immoble, oferta 

 where   immoble."filaIdImmoble"=entradaimp."FILA" 

 and  oferta."filaIdImmoble"=immoble."filaIdImmoble" 

  and   entradaimp."PREU_JUNY_2006" IS NOT NULL 

  and    oferta."filaIdTemps"=5; 

--2006 noves entrades --  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 6, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 
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1,0,entradaimp.PREU_JUNY_2006 

from entradaimp, immoble 

where PREU_MAIG_2006 IS NULL 

AND PREU_JUNY_2006 IS NOT NULL 

AND entradaimp.codi=immoble."codiID"  ;  

   

   

  --JULIOL  2006 repeteix...  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 7, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

oferta."tempsEnOferta"+1,0,entradaimp.PREU_JULIOL_2006 

from entradaimp, immoble, oferta 

 where   immoble."filaIdImmoble"=entradaimp."FILA" 

 and  oferta."filaIdImmoble"=immoble."filaIdImmoble" 

  and   entradaimp."PREU_JULIOL_2006" IS NOT NULL 

  and    oferta."filaIdTemps"=6; 

--JULIOL2006 noves entrades --  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 7, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

1,0,entradaimp.PREU_JULIOL_2006 

from entradaimp, immoble 

where PREU_JUNY_2006 IS NULL 

AND PREU_JULIOL_2006 IS NOT NULL 

AND entradaimp.codi=immoble."codiID"   ; 

   

   

  --AGOST 2006 repeteix...  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 8, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

oferta."tempsEnOferta"+1,0,entradaimp.PREU_AGOST_2006 

from entradaimp, immoble, oferta 

 where   immoble."filaIdImmoble"=entradaimp."FILA" 

 and  oferta."filaIdImmoble"=immoble."filaIdImmoble" 

  and   entradaimp."PREU_AGOST_2006" IS NOT NULL 

  and    oferta."filaIdTemps"=7; 

--AGOST2006 noves entrades --  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 8, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

1,0,entradaimp.PREU_AGOST_2006 

from entradaimp, immoble 

where PREU_JULIOL_2006 IS NULL 

AND PREU_AGOST_2006 IS NOT NULL 

AND entradaimp.codi=immoble."codiID"   ; 
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  -- SETEMBRE 2006 repeteix...  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 9, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

oferta."tempsEnOferta"+1,0,entradaimp.PREU_SETEMBRE_2006 

from entradaimp, immoble, oferta 

 where   immoble."filaIdImmoble"=entradaimp."FILA" 

 and  oferta."filaIdImmoble"=immoble."filaIdImmoble" 

  and   entradaimp."PREU_SETEMBRE_2006" IS NOT NULL 

  and    oferta."filaIdTemps"=8; 

--2006 noves entrades --  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 9, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

1,0,entradaimp.PREU_SETEMBRE_2006 

from entradaimp, immoble 

where PREU_AGOST_2006 IS NULL 

AND PREU_SETEMBRE_2006 IS NOT NULL 

AND entradaimp.codi=immoble."codiID"   ; 

   

   

  --  OCTUBRE 2006 repeteix...  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 10, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

oferta."tempsEnOferta"+1,0,entradaimp.PREU_OCTUBRE_2006 

from entradaimp, immoble, oferta 

 where   immoble."filaIdImmoble"=entradaimp."FILA" 

 and  oferta."filaIdImmoble"=immoble."filaIdImmoble" 

  and   entradaimp."PREU_OCTUBRE_2006" IS NOT NULL 

  and    oferta."filaIdTemps"=9; 

--2006 noves entrades --  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 10, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

1,0,entradaimp.PREU_OCTUBRE_2006 

from entradaimp, immoble 

where PREU_SETEMBRE_2006 IS NULL 

AND PREU_OCTUBRE_2006 IS NOT NULL 

AND entradaimp.codi=immoble."codiID"   ; 

   

   

  -- NOVEMBRE 2006 repeteix...  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 
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SELECT 11, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

oferta."tempsEnOferta"+1,0,entradaimp.PREU_NOVEMBRE_2006 

from entradaimp, immoble, oferta 

 where   immoble."filaIdImmoble"=entradaimp."FILA" 

 and  oferta."filaIdImmoble"=immoble."filaIdImmoble" 

  and   entradaimp."PREU_NOVEMBRE_2006" IS NOT NULL 

  and    oferta."filaIdTemps"=10; 

--2006 noves entrades --  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 11, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

1,0,entradaimp.PREU_NOVEMBRE_2006 

from entradaimp, immoble 

where PREU_OCTUBRE_2006 IS NULL 

AND PREU_NOVEMBRE_2006 IS NOT NULL 

AND entradaimp.codi=immoble."codiID"   ; 

   

   

  -- DESEMBRE 2006 repeteix...  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 12, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

oferta."tempsEnOferta"+1,0,entradaimp.PREU_DESEMBRE_2006 

from entradaimp, immoble, oferta 

 where   immoble."filaIdImmoble"=entradaimp."FILA" 

 and  oferta."filaIdImmoble"=immoble."filaIdImmoble" 

  and   entradaimp."PREU_DESEMBRE_2006" IS NOT NULL 

  and    oferta."filaIdTemps"=11; 

--2006 noves entrades --  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 12, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

1,0,entradaimp.PREU_DESEMBRE_2006 

from entradaimp, immoble 

where PREU_NOVEMBRE_2006 IS NULL 

AND PREU_DESEMBRE_2006 IS NOT NULL 

AND entradaimp.codi=immoble."codiID" ;   

   

   

  -- GENER 2007 repeteix...  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 13, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

oferta."tempsEnOferta"+1,0,entradaimp.PREU_GENER_2007 

from entradaimp, immoble, oferta 



 JORDI VILA FLOTATS 

TFC MAGATZEM DE DADES 

Memòria 

 

 

 

 Pàgina 36/43 

 where   immoble."filaIdImmoble"=entradaimp."FILA" 

 and  oferta."filaIdImmoble"=immoble."filaIdImmoble" 

  and   entradaimp."PREU_GENER_2007" IS NOT NULL 

  and    oferta."filaIdTemps"=12; 

--2007 noves entrades --  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 13, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

1,0,entradaimp.PREU_GENER_2007 

from entradaimp, immoble 

where PREU_DESEMBRE_2006 IS NULL 

AND PREU_GENER_2007 IS NOT NULL 

AND entradaimp.codi=immoble."codiID"   ; 

 

 

  -- FEBRER 2007 repeteix...  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 14, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

oferta."tempsEnOferta"+1,0,entradaimp.PREU_FEBRER_2007 

from entradaimp, immoble, oferta 

 where   immoble."filaIdImmoble"=entradaimp."FILA" 

 and  oferta."filaIdImmoble"=immoble."filaIdImmoble" 

  and   entradaimp."PREU_FEBRER_2007" IS NOT NULL 

  and    oferta."filaIdTemps"=13; 

--2007 noves entrades --  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 14, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

1,0,entradaimp.PREU_FEBRER_2007 

from entradaimp, immoble 

where PREU_GENER_2007 IS NULL 

AND PREU_FEBRER_2007 IS NOT NULL 

AND entradaimp.codi=immoble."codiID"   ; 

 

  -- MARÇ 2007 repeteix...  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 15, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

oferta."tempsEnOferta"+1,0,entradaimp.PREU_MARÇ_2007 

from entradaimp, immoble, oferta 

 where   immoble."filaIdImmoble"=entradaimp."FILA" 

 and  oferta."filaIdImmoble"=immoble."filaIdImmoble" 

  and   entradaimp."PREU_MARÇ_2007" IS NOT NULL 

  and    oferta."filaIdTemps"=14; 

--2007 noves entrades --  
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insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 15, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

1,0,entradaimp.PREU_MARÇ_2007 

from entradaimp, immoble 

where PREU_FEBRER_2007 IS NULL 

AND PREU_MARÇ_2007 IS NOT NULL 

AND entradaimp.codi=immoble."codiID"   ; 

 

  

--abril 2007 repeteix... 35262 

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 16, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

oferta."tempsEnOferta"+1,0,entradaimp.PREU_ABRIL_2007 

from entradaimp, immoble, oferta 

 where   immoble."filaIdImmoble"=entradaimp."FILA" 

 and  oferta."filaIdImmoble"=immoble."filaIdImmoble" 

  and   entradaimp."PREU_ABRIL_2007" IS NOT NULL 

  and    oferta."filaIdTemps"=15; 

--abril 2007 noves entrades -- 2597 

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 16, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

1,0,entradaimp.PREU_ABRIL_2007 

from entradaimp, immoble 

where PREU_MARÇ_2007 IS NULL 

AND PREU_ABRIL_2007 IS NOT NULL 

AND entradaimp.codi=immoble."codiID"  ;  

   

 

--MAIG  2007 repeteix...  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 17, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

oferta."tempsEnOferta"+1,0,entradaimp.PREU_MAIG_2007 

from entradaimp, immoble, oferta 

 where   immoble."filaIdImmoble"=entradaimp."FILA" 

 and  oferta."filaIdImmoble"=immoble."filaIdImmoble" 

  and   entradaimp."PREU_MAIG_2007" IS NOT NULL 

  and    oferta."filaIdTemps"=16; 

--2007 noves entrades -- 2405 

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 17, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 
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1,0,entradaimp.PREU_MAIG_2007 

from entradaimp, immoble 

where PREU_ABRIL_2007 IS NULL 

AND PREU_MAIG_2007 IS NOT NULL 

AND entradaimp.codi=immoble."codiID"   ; 

   

   

  --JUNY  2007 repeteix... 36902 

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 18, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

oferta."tempsEnOferta"+1,0,entradaimp.PREU_JUNY_2007 

from entradaimp, immoble, oferta 

 where   immoble."filaIdImmoble"=entradaimp."FILA" 

 and  oferta."filaIdImmoble"=immoble."filaIdImmoble" 

  and   entradaimp."PREU_JUNY_2007" IS NOT NULL 

  and    oferta."filaIdTemps"=17; 

--2007 noves entrades --  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 18, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

1,0,entradaimp.PREU_JUNY_2007 

from entradaimp, immoble 

where PREU_MAIG_2007 IS NULL 

AND PREU_JUNY_2007 IS NOT NULL 

AND entradaimp.codi=immoble."codiID"   ; 

   

   

  --JULIOL  2007 repeteix...  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 19, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

oferta."tempsEnOferta"+1,0,entradaimp.PREU_JULIOL_2007 

from entradaimp, immoble, oferta 

 where   immoble."filaIdImmoble"=entradaimp."FILA" 

 and  oferta."filaIdImmoble"=immoble."filaIdImmoble" 

  and   entradaimp."PREU_JULIOL_2007" IS NOT NULL 

  and    oferta."filaIdTemps"=18; 

--JULIOL2007 noves entrades --  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 19, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

1,0,entradaimp.PREU_JULIOL_2007 

from entradaimp, immoble 

where PREU_JUNY_2007 IS NULL 

AND PREU_JULIOL_2007 IS NOT NULL 

AND entradaimp.codi=immoble."codiID" ;   
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  --AGOST 2007 repeteix...  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 20, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

oferta."tempsEnOferta"+1,0,entradaimp.PREU_AGOST_2007 

from entradaimp, immoble, oferta 

 where   immoble."filaIdImmoble"=entradaimp."FILA" 

 and  oferta."filaIdImmoble"=immoble."filaIdImmoble" 

  and   entradaimp."PREU_AGOST_2007" IS NOT NULL 

  and    oferta."filaIdTemps"=19; 

--AGOST2007 noves entrades --  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 20, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

1,0,entradaimp.PREU_AGOST_2007 

from entradaimp, immoble 

where PREU_JULIOL_2007 IS NULL 

AND PREU_AGOST_2007 IS NOT NULL 

AND entradaimp.codi=immoble."codiID"   ; 

   

   

  -- SETEMBRE 2007 repeteix...  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 21, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

oferta."tempsEnOferta"+1,0,entradaimp.PREU_SETEMBRE_2007 

from entradaimp, immoble, oferta 

 where   immoble."filaIdImmoble"=entradaimp."FILA" 

 and  oferta."filaIdImmoble"=immoble."filaIdImmoble" 

  and   entradaimp."PREU_SETEMBRE_2007" IS NOT NULL 

  and    oferta."filaIdTemps"=20; 

--2007 noves entrades --  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 21, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

1,0,entradaimp.PREU_SETEMBRE_2007 

from entradaimp, immoble 

where PREU_AGOST_2007 IS NULL 

AND PREU_SETEMBRE_2007 IS NOT NULL 

AND entradaimp.codi=immoble."codiID"   ; 

   

   

  --  OCTUBRE 2007 repeteix...  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 
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SELECT 22, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

oferta."tempsEnOferta"+1,0,entradaimp.PREU_OCTUBRE_2007 

from entradaimp, immoble, oferta 

 where   immoble."filaIdImmoble"=entradaimp."FILA" 

 and  oferta."filaIdImmoble"=immoble."filaIdImmoble" 

  and   entradaimp."PREU_OCTUBRE_2007" IS NOT NULL 

  and    oferta."filaIdTemps"=21; 

--2007 noves entrades --  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 22, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

1,0,entradaimp.PREU_OCTUBRE_2007 

from entradaimp, immoble 

where PREU_SETEMBRE_2007 IS NULL 

AND PREU_OCTUBRE_2007 IS NOT NULL 

AND entradaimp.codi=immoble."codiID"   ; 

   

   

  -- NOVEMBRE 2007 repeteix...  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 23, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

oferta."tempsEnOferta"+1,0,entradaimp.PREU_NOVEMBRE_2007 

from entradaimp, immoble, oferta 

 where   immoble."filaIdImmoble"=entradaimp."FILA" 

 and  oferta."filaIdImmoble"=immoble."filaIdImmoble" 

  and   entradaimp."PREU_NOVEMBRE_2007" IS NOT NULL 

  and    oferta."filaIdTemps"=22; 

--2007 noves entrades --  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 23, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

1,0,entradaimp.PREU_NOVEMBRE_2007 

from entradaimp, immoble 

where PREU_OCTUBRE_2007 IS NULL 

AND PREU_NOVEMBRE_2007 IS NOT NULL 

AND entradaimp.codi=immoble."codiID"   ; 

   

   

  -- DESEMBRE 2007 repeteix...  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 24, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

oferta."tempsEnOferta"+1,0,entradaimp.PREU_DESEMBRE_2007 

from entradaimp, immoble, oferta 
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 where   immoble."filaIdImmoble"=entradaimp."FILA" 

 and  oferta."filaIdImmoble"=immoble."filaIdImmoble" 

  and   entradaimp."PREU_DESEMBRE_2007" IS NOT NULL 

  and    oferta."filaIdTemps"=23; 

--2007 noves entrades --  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 24, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

1,0,entradaimp.PREU_DESEMBRE_2007 

from entradaimp, immoble 

where PREU_NOVEMBRE_2007 IS NULL 

AND PREU_DESEMBRE_2007 IS NOT NULL 

AND entradaimp.codi=immoble."codiID"   ; 

  

  -- GENER 2008 repeteix...  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 25, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

oferta."tempsEnOferta"+1,0,entradaimp.PREU_GENER_2008 

from entradaimp, immoble, oferta 

 where   immoble."filaIdImmoble"=entradaimp."FILA" 

 and  oferta."filaIdImmoble"=immoble."filaIdImmoble" 

  and   entradaimp."PREU_GENER_2008" IS NOT NULL 

  and    oferta."filaIdTemps"=24; 

--2008 noves entrades --  

insert into oferta 

("filaIdTemps","filaIdImmoble","filaIdZona","tempsEnOferta","venut","preuActual") 

SELECT 25, 

immoble."filaIdImmoble", 

immoble."numZona", 

1,0,entradaimp.PREU_GENER_2008 

from entradaimp, immoble 

where PREU_DESEMBRE_2007 IS NULL 

AND PREU_GENER_2008 IS NOT NULL 

AND entradaimp.codi=immoble."codiID"  ; 

END; 

 
Finalment només queda actualitzar els immobles venuts, que ho calculem també 
mensualment amb aquestes consultes: 
BEGIN 
--Posat a VENUT=1 si no hi ha oferta mes seguent 
UPDATE oferta SET "venut"=1 WHERE "filaIdTemps"=1 AND "filaIdImmoble" NOT IN (SELECT 
"filaIdImmoble" from oferta Where "filaIdTemps"=2); 
UPDATE oferta SET "venut"=1 WHERE "filaIdTemps"=2 AND "filaIdImmoble" NOT IN (SELECT 
"filaIdImmoble" from oferta Where "filaIdTemps"=3); 
UPDATE oferta SET "venut"=1 WHERE "filaIdTemps"=3 AND "filaIdImmoble" NOT IN (SELECT 
"filaIdImmoble" from oferta Where "filaIdTemps"=4); 
UPDATE oferta SET "venut"=1 WHERE "filaIdTemps"=4 AND "filaIdImmoble" NOT IN (SELECT 
"filaIdImmoble" from oferta Where "filaIdTemps"=5); 
UPDATE oferta SET "venut"=1 WHERE "filaIdTemps"=5 AND "filaIdImmoble" NOT IN (SELECT 
"filaIdImmoble" from oferta Where "filaIdTemps"=6); 
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UPDATE oferta SET "venut"=1 WHERE "filaIdTemps"=6 AND "filaIdImmoble" NOT IN (SELECT 
"filaIdImmoble" from oferta Where "filaIdTemps"=7); 
UPDATE oferta SET "venut"=1 WHERE "filaIdTemps"=7 AND "filaIdImmoble" NOT IN (SELECT 
"filaIdImmoble" from oferta Where "filaIdTemps"=8); 
UPDATE oferta SET "venut"=1 WHERE "filaIdTemps"=8 AND "filaIdImmoble" NOT IN (SELECT 
"filaIdImmoble" from oferta Where "filaIdTemps"=9); 
UPDATE oferta SET "venut"=1 WHERE "filaIdTemps"=9 AND "filaIdImmoble" NOT IN (SELECT 
"filaIdImmoble" from oferta Where "filaIdTemps"=10); 
UPDATE oferta SET "venut"=1 WHERE "filaIdTemps"=10 AND "filaIdImmoble" NOT IN (SELECT 
"filaIdImmoble" from oferta Where "filaIdTemps"=11); 
UPDATE oferta SET "venut"=1 WHERE "filaIdTemps"=11 AND "filaIdImmoble" NOT IN (SELECT 
"filaIdImmoble" from oferta Where "filaIdTemps"=12); 
UPDATE oferta SET "venut"=1 WHERE "filaIdTemps"=12 AND "filaIdImmoble" NOT IN (SELECT 
"filaIdImmoble" from oferta Where "filaIdTemps"=13); 
UPDATE oferta SET "venut"=1 WHERE "filaIdTemps"=13 AND "filaIdImmoble" NOT IN (SELECT 
"filaIdImmoble" from oferta Where "filaIdTemps"=14); 
UPDATE oferta SET "venut"=1 WHERE "filaIdTemps"=14 AND "filaIdImmoble" NOT IN (SELECT 
"filaIdImmoble" from oferta Where "filaIdTemps"=15); 
UPDATE oferta SET "venut"=1 WHERE "filaIdTemps"=15 AND "filaIdImmoble" NOT IN (SELECT 
"filaIdImmoble" from oferta Where "filaIdTemps"=16); 
UPDATE oferta SET "venut"=1 WHERE "filaIdTemps"=16 AND "filaIdImmoble" NOT IN (SELECT 
"filaIdImmoble" from oferta Where "filaIdTemps"=17); 
UPDATE oferta SET "venut"=1 WHERE "filaIdTemps"=17 AND "filaIdImmoble" NOT IN (SELECT 
"filaIdImmoble" from oferta Where "filaIdTemps"=18); 
UPDATE oferta SET "venut"=1 WHERE "filaIdTemps"=18 AND "filaIdImmoble" NOT IN (SELECT 
"filaIdImmoble" from oferta Where "filaIdTemps"=19); 
UPDATE oferta SET "venut"=1 WHERE "filaIdTemps"=19 AND "filaIdImmoble" NOT IN (SELECT 
"filaIdImmoble" from oferta Where "filaIdTemps"=20); 
UPDATE oferta SET "venut"=1 WHERE "filaIdTemps"=20 AND "filaIdImmoble" NOT IN (SELECT 
"filaIdImmoble" from oferta Where "filaIdTemps"=21); 
UPDATE oferta SET "venut"=1 WHERE "filaIdTemps"=21 AND "filaIdImmoble" NOT IN (SELECT 
"filaIdImmoble" from oferta Where "filaIdTemps"=22); 
UPDATE oferta SET "venut"=1 WHERE "filaIdTemps"=22 AND "filaIdImmoble" NOT IN (SELECT 
"filaIdImmoble" from oferta Where "filaIdTemps"=23); 
UPDATE oferta SET "venut"=1 WHERE "filaIdTemps"=23 AND "filaIdImmoble" NOT IN (SELECT 
"filaIdImmoble" from oferta Where "filaIdTemps"=24); 
UPDATE oferta SET "venut"=1 WHERE "filaIdTemps"=24 AND "filaIdImmoble" NOT IN (SELECT 
"filaIdImmoble" from oferta Where "filaIdTemps"=25);   
END; 

 
 
Per a les actualitzacions posteriors el procés és molt fàcil i automatitzable. Primerament 
borrar els registres de les taules en ordre invers i tornar a fer la carrega de les diferents 
taules. 
 
 
Comentar també que si tenim problemes d’espai en la base de dades, les taules inicials 
de “entradaimport” i “entradaimp” en aquest moment ja es podrien borrar, però si no és 
necessari, les deixarem per possible tracebilitat. 
 

 
ANNEX B - Creació Model amb Discoverer Administrator  
 
La creació d’informes i explotació de les dades el farem amb el OBI Discoverer (Oracle 
Bussiness Intelligence Discoverer). 
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Primer de tot hem de definir l’àrea de negoci des del “Oracle Discoverer Administrator”. El 
primer cop que s’engega i es conecta, creem un nou EUL (End User Layer) que serà el 
que tindrà els objectes. 
 
Aquest nou usuari EUL serà el “sostreeul” amb contrasenya “uoc”. 
La nova àrea de negocis serà la “EULSOSTRE”. En aquesta àrea de negocis hem 
importat les taules pertinents:  TEMPS – IMMOBLE – ZONA – OFERTA i les relacions 
Unions entre elles com a Dades. 
Apart hem creat les 2 jerarquies definides en el projecte. La TempsJerarquia (Any-Mes) i 
la ZonaJerarquia (País – Provincia – Comarca – Poble/Area – Barri ). 
També hem creat les classes d’elements pertinents. 
 
 
. 


