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la compartit amb els meus fills, que a la fi, són la raó de la meva existència. 
 
 

Resum 
 
El projecte que constitueix la base de aquest TFC, consisteix en la construcció d’un 
magatzem de dades, com a eina de treball, per als tècnics de la Confederació 
Hidrogràfica Nord-Est (CHNE), que és l’entitat encarregada de la gestió de l’aigua i 
infraestructures hidràuliques del nord-est de la península ibèrica. Aquest magatzem ha 
de permetre automatitzar la recollida de la informació provinent de fulls Excel i explotar 
aquesta informació amb eines de Business Intelligence adients. 
 
El treball que a continuació es proposa és la conjunció dels requisits proposats pel 
CHNE millorant substancialment els temps de treball que actualment tenen i 
automatitzar notablement els processos. 
 
La informació de partida ve donada en una sèrie de dades acumulatives dels 
embassaments i rius que formen l’objecte d’estudi. 
 
Disposant de tota la informació amb la que treballen es procedeix a realitzar una 
anàlisi prèvia i al disseny dels diferents models que necessitem (conceptual, lògic i 
físic). 
 
A continuació es procedeix a la manipulació i emmagatzemament en una base de 
dades per a la construcció d’un cub multidimensional (OLAP), la creació de l’àrea de 
negoci i la gestió de aquests mitjançant l’aplicació Discoverer Desktop. 
 
Darrerament, l’usuari final de la aplicació podrà consultar aquestes dades, en funció de 
les consultes definides pel CHNE, de manera totalment dinàmica i transparent. 
 

Paraules clau 
 
Magatzem de dades, OLAP, Confederació Hidrográfica Nord-Est, ETL, Oracle, 
Discoverer, Data Warehouse, SQL.   
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1. Introducció 
 
Aquest document descriu la memòria final d’un Treball Final de Carrera dels estudis 
d’Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Sistemes. Assumeix els diferents reptes que 
suposa realitzar l’estudi, i darrerament, un cas pràctic dels coneixements adquirits així 
com aprofundir en la resolució d’un problema concret.  
 
El primer concepte que s’ha de tenir clar són els objectius a assolir en aquest TFC. Un 
cop establerts els objectius i definit l’abast del projecte, es defineixen les tasques a 
portar a terme i, en funció del calendari, es fa una planificació del temps disponible per 
tal d’assolir cadascuna de les fites. 
 
 
1.1. Justificació del TFC i context en el que es desenvolupa: punt 
de partida i aportació del TFC 
 
 
El punt de partida d’aquest projecte és l’encàrrec, per part de la Confederació 
Hidrogràfica Nord-Est (CHNE),  de la creació d’un magatzem de dades que permeti 
automatitzar la recollida de la informació provinent d’unes fulles d’Excel,  amb les 
dades dels embassaments de la seva competència, i explotar aquesta informació amb 
eines de Business Intelligence adients. 
 
Per a l’explotació de les dades és necessari prèviament la creació d’un magatzem de 
dades, Data Warehouse, que compleixi una sèrie de requisits per poder donar 
funcionalitat als informes sol·licitats pel CHNE. 
 

                                                
 
                                                              Figura 1.‐ Cub OLAP 
 
Un cop finalitzat el producte que entregarem al CHNE podem veure clarament 
l’aportació d’aquest projecte. Destaquem: 
 

• L’automatització dels processos de recollida i manipulació de les dades que 
disposen arribant al detall mes/trimestre/any. 
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• La gran funcionalitat que ofereix el dinamisme amb el que s’han creat els 
informes que proporciona als usuaris una major rapidesa i agilitat en el seu 
treball. 

• L’estructuració i emmagatzematge de les dades en un model físic implementat 
per Oracle 10g, i la seva posterior explotació amb eines Business Intelligence 
com es Oracle Discoverer. 

 
 
1.2. Objectius del TFC 
 
L’objectiu principal del projecte és adquirir experiència en el disseny, construcció i 
explotació d’un magatzem de dades a partir de la informació disponible en una base 
de dades transaccional, així com la utilització d’eines que facilitin la generació 
d’informes. 
 
En concret, es pretén aprofundir en els coneixements d’un sistema de gestió de bases 
de dades (Oracle 10g), emprant el llenguatge PL/SQL mitjançant l’eina del 
SQLDeveloper, així com aprendre el tractament i control d’errors produïts en els 
procediments realitzats. 
 
D’altra banda, s’han tingut en compte altres objectius necessaris en l’elaboració d’un 
TFC: 
  

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

• Planificar i estructurar el desenvolupament del projecte mitjançant l’elaboració 
d’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, basada en l’anàlisi 
de requeriments. 

• 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 el mètode seguit per a la realització d’aquest treball és el determinat 
pels coneixements adquirits en l’estudi de diferents assignatures. 
 
En concret, el mètode seguit es pot resumir en el següent esquema: 
 

• Fase d’anàlisi previ: 
o Cerca d’informació 
o Recollida de bibliografia 
o Lectura dels diferents conceptes del projecte 
o Realització del pla de treball 
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• Fase de requisits 
o Proves Oracle. Instal·lació de la MV 
o Anàlisi i documentació de requeriments 

• Fase de disseny 
o Realització del model dimensional 
o Realització del disseny procedimental 
o Construcció de tota la documentació del projecte 

• Fase d’implementació 
o Construcció de la base de dades a Oracle 
o Càrrega de les dades facilitades pel CHNE 
o Anàlisi de la informació 
o Implementació del sistema, depuració de dades (ETL) 
o Familiarització amb les eines 
o Realització dels informes 

 

 
1.4. Recursos utilitzats 
 

1.4.1. Hardware 

S’ha disposat de dos ordinadors portàtils: 

El principal amb el que s’han realitzat totes les tasques del projecte: 

• Un ASUS A6JC 997 Mhz amb 1024 MB de memòria RAM, equipat amb 
Windows XP i Service Pack 2. 

 
Un secundari on s’han fet les tasques a realitzar amb l’OpenProj, encara que també ha 
disposat de la resta d’aplicacions necessàries per a la realització del projecte. 
Bàsicament ha actuat com a  magatzem de còpies de seguretat: 

• Un ASUS A6JC 997 Mhz amb 1024 MB de memòria RAM, equipat amb 
Windows XP i Service Pack 3. 

 

1.4.2. Software 

Per a la realització d’aquest projecte s’han utilitzat les següents aplicacions: 

• Per al desenvolupament de la Base de dades: Oracle versió 10g. (Utilitzant 
el SQLDeveloper). 

• Per als diagrames E/R i la seva transformació en disseny lògic: El 
programari DIA. 

• Per a la planificació del projecte OpenProj. 

• Per l’elaboració dels documents del projecte s’utilitzaran les aplicacions de 
la família Microsoft Office (Word, Excel i PowerPoint) versió 2007. 
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1.5. Planificació del projecte 
 
Per aquest apartat s’ha tingut en compte les dates límits de lliurament de cada part del 
projecte. Això implica el desenvolupament de totes les fases dividit en etapes les quals 
han contribuït a una bona planificació i organització de tot el treball. 
 
Donat que juntament amb el TFC només estic cursant la darrera assignatura que em 
resta per acabar els meus estudis, Bases de Dades I, i disposant de tota la tarda lliure, 
des de las 3 de la tarda, he pogut dedicar 3 hores diàries de dilluns a divendres, és a 
dir 12 hores setmanals. Tenint en compte que si alguna de les tasques esmentades a 
s’ha vist endarrerida en la seva finalització, he pogut aprofitar els caps de setmana. 
 
 

1.5.1. Descripció de tasques 

PAC1 

• 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. 

PAC2 

• 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. 

• Preparació programari (Oracle): es prepara el programari Oracle, per a la seva 
utilització. 

 

PAC3 

• 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. 
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ENTREGA FINAL 

• Redacció de la memòria: es redacta la memòria final del projecte. 

• Creació de la presentació virtual (Power Point): es crea la presentació virtual 
del projecte. 

• 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. 

 

1.5.2. Calendari detallat 

Les tasques anteriorment descrites, les trobem a continuació en aquesta taula amb el 
detall de la seva durada, data d’inici i data fi. De  la mateixa manera podem veure un 
resum dels dies dels principals esdeveniments. A més a més es pot observar quina 
precedència necessita cadascuna de les tasques. 
 

ID Nom de la tasca Durada Inici Fí Precedents

1 1. Inici del projecte 3 díes 21-sep-10 23-sep-10  
2 1.1. Descàrrega i  estudi del material de la assignatura 3 díes 21-sep-10 23-sep-10  
3 1.2. Búsqueda de bibliografía 3 díes 21-sep-10 23-sep-10  
4 2. Elaboració de l’esborrany de la PAC1 4 díes 23-sep-10 28-sep-10  
5 2.1. Descàrrega i  lectura de l ‘enunciat del TFC 1 día 23-sep-10 23-sep-10  
6 2.2. Recerca d’informació  1 día 24-sep-10 24-sep-10 5 
7 2.3. Consulta de dubtes sobre l’enunciat 1 día 24-sep-10 24-sep-10 5 
8 2.4. Instal·lació del programari necessari 1 día 24-sep-10 24-sep-10 2 
9 2.5. Elaboració de l’esborrany del Pla de treball  4 díes 24-sep-10 27-sep-10  

10 2.6. Elaboració de l’esborrany de l’anàlisi preliminar de 
requeriments 2 díes 27-sep-10 28-sep-10  

11 2.7. Lliurament de l’esborrany de la PAC1 1 día 28-sep-10 28-sep-10 8,9 
12 3. Elaboració de la PAC1 5 díes 29-sep-10 5-oct-10  

13 3.1.Revisió de les correccions indicades a l’esbarrany de la 
PAC1 1 día 29-sep-10 29-sep-10  

14 3.2. Trobada de síntesi: assistència a la primera trobada 
presencial del semestre. Aclariment de dubtes amb el consultor 1 día 30-sep-10 30-sep-10  

15 3.3. Elaboració del Pla de treball definitiu 3 díes 1-oct-10 5-oct-10  
16 3.4. Elaboració  de l’anàlisi preliminar de requeriments 3 díes 1-oct-10 5-oct-10  
17 3.5. Lliurament de la PAC 1 1 día 5-oct-10 5-oct-10 12,15,16 
18 4. Elaboració de l’esborrany de la PAC2 19 díes 6-oct-10 1-nov-10  
19 4.1. Lectura detallada dels enunciats 1 día 6-oct-10 6-oct-10  
20 4.2. Redacció de la  introducció del TFC 2 díes 7-oct-10 8-oct-10  
21 4.3. Anàlisi i estudi de les dades d’origen 4 díes 9-oct-10 12-oct-10  
22 4.4. Cerca d’informació sobre el disseny tècnic 3 díes 12-oct-10 14-oct-10  

23 4.5. Elaboració de l’esborrany del document d’anàlisi de 
requeriments, basat en l’anàlisi preliminar de la PAC 1 18 dies 15-oct-10 1-nov-10 19 

24 4.6. Elaboració de l’esborrany de disseny tècnic (conceptual i 
físic) 18 dies 15-oct-10 1-nov-10 19 

25 4.7. Redacció dels  objectius del TFC  6 díes 27-oct-10 1-nov-10  
26 4.8. Lliurament de l’esborrany de la PAC2 1 día 1-nov-10 1-nov-10 23,24 
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ID Nom de la tasca Durada Inici Fí Precedents

27 5. Elaboració de la PAC2 5 díes 2-nov-10 8-nov-10  

28 5.1. Revisió de les correccions indicades a l’esborrany de la 
PAC2 1 día 2-nov-10 2-nov-10  

29 5.2. Elaboració  del document  definitiu d’anàlisi de requeriments 
i de disseny tècnic 6 díes 3-nov-10 8-nov-10 28 

30 5.3. Lliurament de la PAC2 1 día 8-nov-10 8-nov-10 29 
31 6. Elaboració de l’esborrany de la PAC3 25 díes 9-nov-10 13-des-10  
32 6.1. Lectura detallada dels enunciats 1 día 9-nov-10 9-nov-10  

33 6.2. Construcció del magatzem  de dades: bases de dades, 
càrregues, etc. 25 díes 10-nov-10 13-des-10  

34 6.3. Instal·lació de l’eina d’explotació de dades  2 díes 11-nov-10 12-nov-10  
35 6.4. Construcció dels informes i anàlisi de la informació 25 dies 9-nov-10 13-des-10  
36 6.5. Elaboració de l’esborrany de la PAC3 7 díes 7-des-10 13-des-10 32-35 
37 6.6. Redacció del Glosari del TFC  7 díes 7-des-10 13-des-10  
38 6.7. Lliurament de l’esborrany de la PAC3 1 día 13-des-10 13-des-10 36 
39 7. Elaboració de la PAC3 5 díes 14-des-10 20-des-10  

40 7.1. Revisió de les correccions indicades a l’esborrany de la 
PAC3 1 día 14-des-10 14-des-10  

41 7.2. Depuració dels informes 5 díes 15-des-10 20-des-10 40 
42 7.3. Elaboració del document definitiu de la PAC3 5 díes 15-des-10 20-des-10  
43 7.4. Elaboració de la presentació 5 díes 15-des-10 20-des-10  
44 7.5. Lliurament de la PAC3 1 día 20-des-10 20-des-10 41,42 
45 8. Elaboració  definitiva de la memòria 11 díes 20-des-10 10-gen-11  
46 8.1. Format  final del documento 9 díes 20-des-10 10-gen-11  
47 8.2. Revisió de la presentació 2 díes 20-des-10 10-gen-11  
48 8.3 Entrega final (memòria i presentació) 1 día 10-gen-11 10-gen-11 46,47 
49 9. Debat 4 díes 24-gen-11 27-gen-11  
50 9.1. Intervenció en el debat 4 díes 24-gen-11 27-gen-11  
 
Taula 1.‐ Relació de tasques 
 
 

1.5.3. Diagrama de Gantt 

A continuació es mostra un diagrama de Gantt, amb totes les tasques descrites, i el 
temps estimat per desenvolupar cadascuna de les tasques, així com el temps total del 
projecte. 
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Imatge 1.‐ Diagrama de Gantt
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1.6. Productes obtinguts 
 
En la taula següent es dóna una breu descripció de cada un dels productes obtinguts 
en aquest projecte. 

Producte Descripció 

Anàlisi preliminar Document en el que es detallen els requisits 
lliurats pel CHNE així com un breu anàlisi 
preliminar per tal d’aclarir les diferents dades que 
es trobarà l’usuari. Tota aquesta informació es 
transformarà en el producte que es lliurarà al 
CHNE.  (Lliurat a la PAC1) 
 

Pla de treball Part del document que estableix les tasques i 
jornades de treball necessàries per a la realització 
del projecte. (Lliurat a la PAC1)  
 

Anàlisi de requeriments, disseny 
conceptual i tècnic 

Document on es detallen les fases d’anàlisi i 
disseny. (Lliurat a la PAC2) 
 

Implementació Aquest producte consta de diversos arxius font 
que són realment la implementació del sistema 
que es proposa. (Lliurat a la PAC3) 
 

Explicació de la implementació Al marge del producte en sí, s’ha obtingut un 
document aclaridor per a posar en funcionament 
la implementació del sistema que ens ocupa. 
(Lliurat a la PAC3)  

Memòria Document que es planteja com la memòria final 
d’un treball que recull coneixements adquirits en 
l’estudi de la carrera d’Enginyeria Tècnica 
d’Informàtica de Sistemes. Conté una síntesi de 
tot el treball realitzat en els lliuraments parcials. 
(Lliurament Final) 

Presentació Presentació en MS PowerPoint, i gravada amb 
Camtasia, que complementa aquesta memòria i 
exposa una visió general del projecte i els seus 
punts més importants. 

 

 

2. Anàlisi 
 

2.1. Antecedents 

La confederació Hidrogràfica Nord-Est (CHNE), encarregada de la gestió de l’aigua i 
infraestructures hidràuliques del nord-est de la península ibèrica, encarrega a la 
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consultora informàtica “UOC-TFC”, la creació d'un magatzem de dades que permeti 
automatitzar la recollida de la informació provinent de fulls Excel, així com l’explotació 
d’aquesta informació. 

 
2.2. Objectius 

L’objectiu general del projecte pel CHNE consisteix en la creació d’un magatzem de 
dades, per tal d’automatitzar la recollida i explotació de la informació hidrològica, la 
qual ajudarà a la presa de les correctes decisions hidrològiques per part de les 
autoritats competents. 
 
Aquest objectiu general es pot desglossar en:  
  

• Objectiu número 1: crear un procés automatitzat d’importació de les dades 
facilitades pel CHNE, que es troben en format text, al sistema de gestió de 
bases de dades Oracle g10. Aquest procés d’importació únicament 
seleccionarà la informació d’interès per realitzar les possibles consultes, amb la 
finalitat de no sobrecarregar el sistema, així com evitar les dades inconsistents 
o errònies.  Per la qual cosa, serà necessari una anàlisi previ de les dades i es 
realitzarà la conversió d’aquells valors que no siguin apropiats per al seu 
tractament. El procés de càrrega s’encarregarà de la inserció de les dades 
procedents de la transformació, en les taules del motor de la base de dades. 

• Objectiu número 2: dissenyar i posar en marxa un magatzem de dades que 
exploti la informació facilitada pel CHNE, a l’hora que faciliti la generació 
d’informes, els quals seran una bona eina en la presa de decisions. 

• Objectiu número 3: l’eina desenvolupada ha de ser capaç de generar, en un 
temps acceptable, una sèrie d’informes automatitzats, que mostrin informació 
sobre les capacitats dels embassaments que pertanyen al CHNE. D’altra 
banda, ha de poder permetre la generació d’unes determinades gràfiques. El 
disseny i modelat del sistema ha de permetre l’ús de Oracle Discoverer com a 
interfície  de consulta. 

 
2.3. Informes a realitzar 

El CHNE ha sol·licitat els següents informes automatitzats que s’han d’implementar: 
 

• Capacitat total vs capacitat actual en Hm3 per riu i any-mes 

• Capacitat total vs capacitat actual en Hm3 per embassament any-mes 

• Capacitat total vs capacitat actual en Hm3 per comunitat autònoma i any-mes 

• Comparativa anual de l’evolució per comunitat autònoma de la capacitat 
agregada de tots els seus embassaments 

• Comparativa de la capacitat mitjana agregada de tots els embassaments d’una 
comunitat autònoma entre un any i l’any anterior (valors i % d’increment any 
anterior/any) 
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• Aportació (Entrada-Sortida) en Hm3 per riu, embassament i any-mes; 
comparativa amb la mitjana anual d’aportació de l’embassament 

• Aigua diària en reserva disponible (Hm3/dia) a tota la confederació hidrogràfica 
per any-mes 

Els volums d’aigua s’han de poder veure en Hm3 (hectòmetres cúbics) i en Ml (milions 
de litres), a elecció dels tècnics usuaris del data mart. 

  
Tanmateix, tenint en compte les dades facilitades d’estimació de neu dels anys 2001 a 
2005 i una fórmula donada, s’ha d’aconseguir: 
 

• Mostrar un gràfic de l’evolució dels Hm3 d’aigua de neu equivalent prevista per 
any i embassament. Mostrar, si n’hi ha, els casos de desbordament de 
l’embassament. 

Mostrar com podem predir, a partir del data mart desenvolupat, períodes de sequera. 

 
2.4. Dades d’origen 

Les dades facilitades pel CHNE venen en fulls de Microsoft Excel. Tenim 55 fitxers, 
dels quals, 54 contenen les dades hidrogràfiques dels embassaments, i 1 fitxer conté 
la informació geogràfica. 

Cada un dels 54 fitxers es refereix a la situació dels embassaments en una data 
concreta. Les dates estan separades per un espai temporal de 4 setmanes. Els camps 
que conté cada fitxer són els següents: 

- Embalses 
- Rios 
- Agua embalsada 

o Capacidad total Hm3 
o En esta fecha 

 Hm3 
 % 

- Variación semanal 
o Entrada Hm3 
o Salida Hm3 
o Incremento Hm3 

- Hace 1 año 
o Hm3 
o % 

Els camps embassaments i rius contenen valors textuals que especifiquen el nom de 
l’embassament i del riu respectivament.  La resta de camps contenen valors numèrics 
referint-se a la capacitat dels embassaments amb els següents rangs: 

Capacidad total Hm3:  des de 5 a 1534.  
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En esta fecha Hm3:  pot variar des de 0 fins a 1534 

Entrada Hm3: pot tenir valors a partir de 0. Té valors nuls i també n’hi ha algun valor 
negatiu.  

Salida Hm3: pot tenir valors a partir de 0. Té valors amb els signes ‘--‘ . 

Incremento Hm3: pot tenir valors negatius i positius. 

%: va des de 0 fins a 100. 

 Hi ha un total de 57 embassaments. 

El fitxer Excel “embalses.xls” guarda la ubicació geogràfica dels embassaments, 
agrupant-los per comunitat autònoma i especificant en quin riu es troba. Així els camps 
que conté son: 

- C.A 
- Embalse 
- Rio 

C.A a més esta jerarquitzat per províncies. Nomes estan representades les del vessant 
nord de la península. Aquesta es la jerarquització: 

- Aragón: Zaragoza, Huesca i Teruel 
- Navarra 
- La Rioja 
- Cantabria 
- Castilla León: Soria 
- Cataluña: Tarragona, Lérida 

En aquest fitxer de dades nomes es contemplen 42 embassaments (tenint en compte 
que l’embassament de Rialb està repetit en dos Comunitats) mentre que tenim dades 
de 57, segons els fitxers mensuals.  

D’altra banda, la llista d’embassaments del fitxer “embalses.xls” no coincideix amb la 
llista d’embassaments dels fitxers mensuals.  

Per tal de tractar aquestes dades, s’ha demanat al CHNE que ens faciliti el fitxer 
d’embassaments amb tota la informació necessària i que prengui un criteri uniforme en 
quant als valors nuls o amb els signes ‘--‘ . Aquests són els acords: 

• Se’ns facilita un nou fitxer ‘embalses.xls’ amb tota la informació necessària. 
• S’adopta el criteri de posar 0 a tots els valors nuls o amb el signe ‘--‘. 
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2.5. Elements per a l’anàlisi multidimensional 

Dels requeriments dels usuaris, bàsicament el conjunt d’informes sol·licitats, així com 
de l’anàlisi de les dades subministrades, podem extreure les següents aproximacions: 

Fets: podem considerar com a fet les dades en una data determinada d’un 
embassament. 

Mesures: la mesura del fet serà el volum d’aigua, que estarà en els camps: 

− Capacidad 
o Total 
o Mes 

- Entradas 
- Salidas 

 

Dimensions: segons la nostra taula de fets, podem considerar 3 dimensions: 

− Data: període de temps objecte de la consulta 

− Comunitat autònoma: conjunt de províncies i a la vegada d’embassaments 

− Riu: conjunt dels rius 

Descriptors: per a cada dimensió tenim els següents atributs o descriptors: 

− Data: mes i any 

− Comunitat autònoma: província i embassament 

Riu: no té atribut específic 

 
2.6. Especificacions tècniques 

L’eina desenvolupada així com el sistema de gestió de bases de dades han de córrer, 
al menys, sobre Windows XP Professional i Windows 2003 Server. 

Per al desenvolupament de l’eina i l’anàlisi previ de la consistència de les dades, així 
com la transformació i càrrega de les mateixes s’ha utilitzat PL/SQL. La importació s’ha 
fet amb Oracle SQLLoader. 

L’emmagatzemament de les dades es realitza sobre Oracle versió 10g. 

Com a entorn de desenvolupament s’utilitza Oracle Developer i els informes es 
realitzen amb Oracle Discoverer. 

Donat que la mida que hem estimat per a les dades és sobre uns 0,75 MB, amb un 
increment anual de 0,16 MB, amb un petit servidor és suficient i fins i tot, amb un PC 
recent. 
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2.7. Terminis 

El projecte començà el 21 de setembre de 2010 i s’entrega acabat i funcional el 10 de 
gener de 2011. 

 

3. Disseny 
3.1. Disseny conceptual 

En aquest apartat es descriu la metodologia seguida per abordar el disseny conceptual 
i es detallen els passos seguits per a obtenir la estrella que modelitzarà el disseny, en 
el qual estructurarem les dades que recollim dels fulls d’Excel. 
 
Es tracta d’un procés iteratiu de consta de nou passos. 

 

 

 

3.1.1. Triar el fet 

Com a primer pas hem d’identificar el fet que constitueix el nucli del model que anem a 
definir. 
 
En el nostre projecte es tracta de la creació d’un magatzem de dades que permeti 
automatitzar la recollida de la informació provinent de fulls d’Excel i explotar aquesta 
informació. Per tant, haurem de saber quines dades volem mostrar als informes. 
 
Un primer anàlisi ens permet indicar que el nostre fet es pot definir com volums 
d’embassaments en un període determinat, els quals són abastits per uns rius per 
pertanyen a una província i a una comunitat autònoma.  
 
L’anàlisi de funcionalitats el podem obtenir, en un principi, de la informació que ens 
demana el CHNE, i que fonamentalment es: 
 

• Capacitats totals 
• Capacitats actuals 
• Capacitats anuals 
• Capacitats mitjanes agregades 
• Entrades i sortides 
• Aportacions 
• Aigua diària en reserva 

 

Triar 
 el fet 

Trobar el 
grànul 

escaient 

Escollir les 
dimensions 

Trobar els 
atributs de 
dimensió 

Distingir 
descriptors de 

jerarquies 

Decidir les 
mesures 

Definir 
cel·les 

Explicitar les 
restriccions 
d’integritat 

Estudiar la 
viabilitat Viable 

Inviable 

98 7654 3 2 
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Així, podem considerar com a  fet les dades a una data determinada d’un 
embassament i des de aquí desgranar tota la informació que ens sigui sol·licitada  a 
cada informe. 

 
 
3.1.2. Trobar el grànul escaient 

 
El grànul és l’individu últim que volem analitzar, la cel·la més petita que volem tenir 
disponible. Es molt important definir bé aquest nivell de detall, ja que triar un grànul 
massa gran representa perdre informació. Però triar-lo massa petit pot representar 
malbaratar espai o arribar a fer inviable el projecte per excés de dades. 

Les dades se’ns presenten com un conjunt de fulls d’Excel amb capacitats i variacions 
en el temps del aigua continguda en un embassament abastit per un determinat riu. 
 
Aquest és el nivell de granularitat idoni per la nostra taula de fets tenint en compte que 
l’hem de separar per períodes de temps. 
 
 

3.1.3. Escollir les dimensions que s’utilitzaran en l’anàlisi 
 
Les dimensions en un magatzem de dades podem definir-les com la informació 
general complementària a cada un dels registres de la taula de fets. 
 
D’acord amb l’anàlisi preliminar de requeriments, entregat a la PAC1, podem identificar 
tres dimensions: 
 

• Data: període de temps objecte de la consulta que es vol realitzar que conté les 
dades emmagatzemades a la nostra taula de fets. Estarà formada per anys, 
trimestres i mesos. 

• Comunitat autònoma: conjunt de províncies i a la vegada embassaments que 
formen el total de dades a tractar. 

• Riu: conjunt de rius que formen part de l’estudi. 
 
El nivell jeràrquic de les dades definit per les dimensions descrites seria: 

 

Dimensions

Data

Any Trimestre Mes

Comunitat 
autònoma

Província

Embassament

Riu
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3.1.4. Trobar els atributs de cada dimensió 
 
Un cop identificades les dimensions anem a estudiar els atributs d’aquestes 
dimensions: 

• Data: disposem dades del període juliol 2001 a desembre 2005, agrupades per 
mesos, per tant l’atribut característic serà la data, arribant a nivell de mes, 
encara que a mesura que anem avançant en el desenvolupament podem 
considerar altres períodes de temps necessaris per l’extracció dels informes.  

• Comunitat autònoma: contindrà els atributs província i embassament, donat 
que tenim la informació estructurada ‘un a molts’ i això ens proporcionarà la 
funcionalitat d’extreure els informes agrupats per comunitat autònoma, per 
província o per embassament. 

• Riu: no tindrà cap atribut específic, a banda d’un codi identificador.  

 
3.1.5. Distingir entre descriptors i jerarquies d’agregació 

 
D’entre els atributs que hi ha en una dimensió, n’hem de distingir dos tipus: els que 
utilitzarem per a agrupar i els que serviran simplement per a seleccionar. En aquesta 
fase del projecte haurem d’establir quins atributs actuaran com a descriptors, 
permetent-nos fer seleccions basades en els seus valors i quins ens permetran fer 
agrupacions i conformar jerarquies.  

Així, en la dimensió ‘Data’ podem establir una jerarquia d’agregació en que la base 
siguin els mesos i aquests s’agrupin en trimestres o anys. 

Igualment, ‘Comunitat autònoma’ presenta una jerarquia clarament marcada, en 
províncies i embassaments. 

 

3.1.6. Decidir quines són les mesures que interessen 
 
Podem considerar com a mesures del nostre projecte les següents: 

• Capacitat 
o Total 
o Mes 

• Entrades 
• Sortides 

 
Aquesta informació la tindrem en la taula de fets ja que és una mesura que serà 
variable, doncs vindrà definida, sobretot, per la data objecte de l’estudi. 
 
D’altra banda, la CHNE ens demana realitzar un gràfic amb l’evolució dels Hm3 d’aigua 
de neu prevista per any i embassament. Aquesta mesura també serà inclosa com a 
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part de l’embassament i donat que és variable en el temps no afecta la dimensió de 
l’anàlisi sinó que estarà reflectida en la taula de fets. 

 

3.1.7. Definir cel·les 
 
En aquest pas definirem quines cel·les resultants de l’anàlisi poden ser interessants 
per al nostre model, i, per tant, han de ser emmagatzemades. 

En el nostre cas només tenim una cel·la que reflecteixi el fet analitzat. Utilitzarem una 
cel·la que representarà les dades d’un embassament en una data determinada. 

 
3.1.8. Explicitar les restriccions d’integritat 

 
En aquest darrer pas definim les Bases i establim les restriccions d’integritat. El 
conjunt inicial de Dimensions (Data, Comunitat autònoma i Riu), que trobem després 
de definir el grànul ha de donar lloc a una Base. Substituint Dimensions en aquesta 
segons les dependències funcionals que hi ha amb la resta de Dimensions, podem 
obtenir les altres Bases de l’espai. 

 

3.1.9. Estudiar la viabilitat 
 
Un cop ja hem acabat el disseny conceptual, cal veure si l’Estrella és realment 
implementable o no, i per això hem d’estimar l’espai que ocuparan totes les dades una 
vegada emmagatzemades en el sistema. 

• Volums: partim d’unes dades inicials que contenen 57 embassaments amb 
dades referides a 54 mesos que ens donen un total de 3.078 registres. Si 
pensem amb una longitud de registre de 256 bytes, aproximadament, estem 
parlant d’uns 0,75 MB, amb un increment anual (si ens continuen passant un 
fitxer mensual) de 0,16 MB. Es a dir, una quantitat que no ens tindria que 
preocupar en absolut. 

• Rendiment: estem parlant d’un volum de dades molt petit amb el que el 
rendiment no te que ser un problema per l’explotació de les sol·licituds que 
podrem fer a l’estrella. 

En conclusió, l’estrella a nivell de volum de dades i rendiment es totalment viable.  

 

D’acord amb els passos anteriors, el model conceptual resultant és el següent: 
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VolumsEmbassaments F

 VolumsEmbassaments

capacitatTotal: Real 
capacitatActual: Real 
capacitatAnual: Real 
capacitatMitjanaAgregada: Real 
entrada: Real 
sortida: Real 
aportacio: Real 
aiguaReserva: Real 

Riu D

 Riu N 
riu: String 
 
 

  N 
All 

 Data D 

 Mes N 
mes: Integer 

  N 
All 

 

 

N 

N 

Trimestre 

Any 

trimestre: Integer 

any: Integer 

 ComunitatAutonoma D

 Embassament N
embassament: String 

  N
All

 

 

N

N

Provincia

ComunitatAutonoma

provincia: String 

comunitatAutonoma: String 
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3.2. Disseny lògic 

 
Ja fet el disseny conceptual, passem al disseny lògic. Partint de l’anàlisi de la estrella 
definida en els punts anteriors necessitem una taula per al fet (en què cada fila 
representa una cel·la de l’espai multidimensional) i una taula més per a cadascuna de 
les dimensions que formen el nostre model. 
 
La taula de fet esta lligada per claus foranes amb les taules de dimensió. Cada clau 
forana apunta de la taula de fet cap a una de les taules de les dimensions.  
 
Aplicant la metodologia descrita obtenim el model lògic següent: 
 
VolumsEmbassaments(idData, idEmbassament, idRiu, idProvincia, capacitatTotal, 
capacitatActual, capacitatAnual, capacitatMitjanaAgregada, entrada, sortida, aportacio, 
aiguaReserva) 
Data(mes, trimestre, any) 
ComunitatAutonoma(embassament, provincia, comunitatAutonoma) 
Riu(riu) 

 
 
                                 Data(mes, trimestre, any) 
 
 
VolumsEmbassaments(idData, idEmbassament, idRiu, idProvincia, capacitatTotal, 
capacitatActual, capacitatAnual, capacitatMitjanaAgregada, entrada, sortida, aportacio, 
aiguaReserva) 
  
 
                          ComunitatAutonoma(embassament, provincia, comunitatAutonoma) 
 
 
                                                                           Riu(riu)  
 
 
 
3.3. Disseny físic 

Un cop tenim les relacions que componen la nostra base de dades i sabem quin tipus 
de consultes volem executar, es fa el disseny físic tenint al cap que cal obtenir un bon 
temps de resposta a les consultes.  
 
Les taules obtingudes a partir del disseny lògic són les que s’han gestionat amb el 
motor de bases de dades. 
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3.3.1. Disseny de la base de dades 

En primer lloc es mostra l’esquema del disseny de la BBDD que s’ha implementat per 
aconseguir l’objectiu del projecte: 
 
 

 

 

 
 
 

Figura 2.‐ Esquema del disseny de la BBDD 
  
 
Tot seguit es dóna una explicació de cada taula i dels seus camps. 
 
COMUNITATS 
 
Es tracta d’una taula de dimensió on tenim les dades de cada comunitat. Té els camps 
següents: 
 

• ID_COMUNITAT: conté el codi de la comunitat i donat que serà la clau primària 
de la taula el seu valor no pot ser NULL. 

• NOM_COMUNITAT: conté el nom de la comunitat. 
 
 
PROVÍNCIES 
 
Es tracta d’una taula de dimensió on tenim les dades de cada província. Té els camps 
següents: 
 

• ID_PROVINCIA: conté el codi de la província i donat que serà la clau primària 
de la taula el seu valor no pot ser NULL. 

• NOM_PROVINCIA: conté el nom de la província. 

ID_COMUNITAT: conté el codi de la comunitat a la que pertany la província i serà la 
clau forana que farà referència a la taula COMUNITATS. Per tant el seu valor no pot 
ser NULL. 
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EMBASSAMENTS 
 
Es tracta d’una taula de dimensió on tenim les dades de cada embassament. Té els 
camps següents: 
 

• ID_EMBASSAMENT : conté el codi de l’embassament i donat que serà la clau 
primària de la taula el seu valor no pot ser NULL. 

• NOM_ EMBASSAMENT: conté el nom de l’embassament. 

• TOTAL_EMBASSAMENT: conté la capacitat total de l’embassament en Hm3. 

• ID_PROVINCIA: conté el codi de la província a la que pertany l’embassament i 
serà la clau forana que farà referència a la taula PROVINCIES. Per tant el seu 
valor no pot ser NULL. 

• ID_RIU: conté el codi del riu que abasteix l’embassament i serà la clau forana 
que farà referència a la taula RIUS. Per tant el seu valor no pot ser NULL. 

 

RIUS 
 
Es tracta d’una taula de dimensió on tenim les dades de cada riu. Té els camps 
següents: 
 

• ID_RIU: conté el codi del riu i donat que serà la clau primària de la taula el seu 
valor no pot ser NULL. 

• NOM_RIU: conté el nom del riu i s’ha considerat que el seu valor no pot ser 
NULL. 

• ID_EMBASSAMENT: conté el codi de l’embassament i serà la clau forana que 
farà referència a la taula EMBASSAMENTS. Per tant el seu valor no pot ser 
NULL. 

 
 
VOLUMS 
 
Es tracta de la taula de fets del disseny i conté, com a claus foranes, totes les claus 
primàries de les taules de dimensió i les dades necessàries per realitzar els informes 
demanats. Té els camps següents: 
 

• DATA_SITUACIO: conté la data del fitxer de situació i el seu valor no pot ser 
NULL. 

• ID_EMBASSAMENT: conté el codi de l’embassament i el seu valor no pot ser 
NULL. 

• HM3CTOTAL: conté la capacitat total de l’embassament en Hm3. 

• HM3ADATA: conté la capacitat en la data del fitxer en Hm3. 

• PERADATA: conté el percentatge de la capacitat actual en %. 

• ENTRADA: conté l’entrada en Hm3 segons la variació setmanal. 
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• SORTIDA: conté la sortida en Hm3 segons la variació setmanal. 

• HM3INCREMENT: conté l’increment en Hm3 segons la variació setmanal. 

• HM3A1ANY: conté la capacitat en Hm3 que tenia l’embassament fa un any. 

• PERA1ANY: conté la capacitat en % que tenia l’embassament fa un any. 

 
Tot seguit es mostren els script de creació de taules: 
 
CREATE TABLE  "COMUNITATS"  
   ( "ID_COMUNITAT" NUMBER(2,0) NOT NULL ENABLE,  
 "NOM_COMUNITAT" VARCHAR2(30),  
  CONSTRAINT "PK_COMUNITATS" PRIMARY KEY ("ID_COMUNITAT") ENABLE 
   ) 
/ 
 
 
CREATE TABLE  "PROVINCIES"  
   ( "ID_PROVINCIA" NUMBER(2,0) NOT NULL ENABLE,  
 "NOM_PROVINCIA" VARCHAR2(20),  
 "ID_COMUNITAT" NUMBER(2,0) NOT NULL ENABLE,  
  CONSTRAINT "PK_PROVINCIES" PRIMARY KEY ("ID_PROVINCIA") ENABLE 
   ) 
/ 
 
 
CREATE TABLE  "EMBASSAMENTS"  
   ( "ID_EMBASSAMENT" NUMBER(2,0) NOT NULL ENABLE,  
 "NOM_EMBASSAMENT" VARCHAR2(30),  
 "TOTAL_EMBASSAMENT" NUMBER,  
 "ID_PROVINCIA" NUMBER(2,0) NOT NULL ENABLE,  
 "ID_RIU" NUMBER(2,0) NOT NULL ENABLE,  
  CONSTRAINT "PK_EMBASSAMENTS" PRIMARY KEY ("ID_EMBASSAMENT") 
ENABLE 
   ) 
/ 
 
 
CREATE TABLE  "RIUS"  
   ( "ID_RIU" NUMBER(2,0) NOT NULL ENABLE,  
 "NOM_RIU" VARCHAR2(30),  
  CONSTRAINT "PK_RIUS" PRIMARY KEY ("ID_RIU") ENABLE 
   ) 
/ 
 
 
CREATE TABLE  "VOLUMS"  
   ( "DATA_SITUACIO" DATE NOT NULL ENABLE,  
 "ID_EMBASSAMENT" NUMBER(2,0) NOT NULL ENABLE,  
 "HM3CTOTAL" NUMBER,  
 "HM3ADATA" NUMBER,  
 "PERADATA" NUMBER,  
 "ENTRADA" NUMBER,  
 "SORTIDA" NUMBER,  
 "HM3INCREMENT" NUMBER,  
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 "HM3A1ANY" NUMBER,  
 "PERA1ANY" NUMBER,  
  CONSTRAINT "FK_EMBASSAMENTS_VOLUMNS" FOREIGN KEY 
("ID_EMBASSAMENT") 
   REFERENCES  "EMBASSAMENTS" ("ID_EMBASSAMENT") ENABLE 
   ) 
/ 
 
 
Addicionalment s’ha creat la taula ESTIMACIONEU, per tal de aconseguir el gràfic que 
demana l’enunciat. 
 
 
CREATE TABLE  "ESTIMACIONEU"  
   ( "ID_EMBASSAMENT" NUMBER(2,0) NOT NULL ENABLE,  
 "A2001" NUMBER,  
 "A2002" NUMBER,  
 "A2003" NUMBER,  
 "A2004" NUMBER,  
 "A2005" NUMBER,  
  CONSTRAINT "PK_ESTIMACIONEU" PRIMARY KEY ("ID_EMBASSAMENT") 
ENABLE 
   ) 
/ 
 
 
També s’ha creat la taula auxiliar VOLUMSTREBALL, per fer la càrrega de les dades 
abans de ser incorporades a la taula final. 
 
CREATE TABLE  "VOLUMSTREBALL"  
   ( "DATA_SITUACIO" CHAR(20),  
 "NOM_EMBASSAMENT" VARCHAR2(255),  
 "NOM_RIU" VARCHAR2(255),  
 "HM3CTOTAL" VARCHAR2(255),  
 "HM3ADATA" VARCHAR2(255),  
 "PERADATA" VARCHAR2(255),  
 "ENTRADA" VARCHAR2(255),  
 "SORTIDA" VARCHAR2(255),  
 "ENBLANC1" VARCHAR2(1000),  
 "HM3INCREMENT" VARCHAR2(255),  
 "ENBLANC2" VARCHAR2(255),  
 "HM3A1ANY" VARCHAR2(255),  
 "PERA1ANY" VARCHAR2(255) 
   ) 
/ 
 
 
Aquest disseny es realitza amb l’aplicació Oracle Database Express Edition, on 
prèviament s’ha creat l’usuari GESTOR. 
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                                 Figura 3.‐ Connexió a l’aplicació Oracle Express Edition 
 
Per a la creació de les taules s’ha utilitzat les dades de connexió: 

  
 
 

3.3.2. Càrrega 

Un cop creades les taules necessàries, es realitza la càrrega de les dades. Es recorda 
que el CHNE ens ha proporcionat les dades en format Excel. 
 
Per a la realització de la càrrega s’ha utilitzat l’aplicació SQLloader. Això representa 
transformar els fitxers d’Excel a format csv. 
 
A continuació s’han creat els fitxers de control des dels quals s’indica a l’aplicació 
SQLloader el que ha de fer. El format general d’aquests fitxers és el següent: 
 
LOAD DATA 
BADFILE '/a/donde/van/los/datos/malos' 
DISCARDFILE '/a/donde/van/los/datos/descartados' 
INFILE '/la/ruta/del/archivo/desde/el/que/se/cargan/los/datos' 
APPEND  
INTO TABLE TU_TABLA_DE_DESTINO 
FIELDS TERMINATED BY "|" OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' 
TRAILING NULLCOLS 
( 
CAMPO0 POSITION(1:15), 
CAMPO1 CHAR "ltrim(rtrim(:CAMPO1))",   
CAMPO2 CHAR "ltrim(rtrim(:CAMPO2))", 
CAMPO3NUMERICO INTEGER EXTERNAL, 
CAMPO4FECHA DATE "DD-Month-YY" 
) 

Usuari: GESTOR 
Contrasenya: gestor 
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La càrrega de les dades de les taules: COMUNITATS, PROVINCIES, 
EMBASSAMENTS i RIUS, s’ha fet directament des d’Oracle, amb l’opció ‘Utilidades / 
Carga/Descarga de Datos / Cargar’. 
 

 
 

Figura 4.‐ Pantalla utilitats  
 
 
I després amb l’opció ‘Cargar Datos de Texto’ 
 

 
 

Figura 5.‐ Pantalla càrrega de dades  
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Per a la càrrega dels fitxers de situació a la taula auxiliar VOLUMSTREBALL, i amb la 
finalitat d’automatitzar la càrrega, s’ha creat un fitxer bat (creactls.bat) que crea un 
fitxer ctl per a cada un dels fitxers csv a carregar.  
 

 
 

Figura 6.‐ Pantalla creació fitxer creactls.bat 
 
A continuació s’ha creat un altra fitxer bat (carregacsvs.bat) que carrega els fitxers csv 
a partir dels ctls corresponents, amb SQLloader. 
 

 
 

Figura 7.‐ Pantalla creació fitxer carregacsvs.bat 
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Amb la instrucció skip = 10 se li diu que al fer la càrrega no tingui en compte les 10 
primeres línies de cada fitxer, donat que en aquestes línies es troba la capçalera. 
 

Ja carregades les dades a la taula auxiliar, és necessari fer una sèrie de consultes a fi 
de polir-les, abans de passar-les a la taula definitiva. S’han utilitzat les següents 
consultes: 
 
Consulta per eliminar les darreres files de cada fitxer (aquelles on posa els totals) 
 
DELETE FROM VOLUMSTREBALL WHERE NOM_EMBASSAMENT IS NULL 

Amb aquesta consulta s’eliminen de cada fitxer de situació les darreres files de cada 
fitxer, de manera que només quedin les 57 files de cada un. Donat que tenim 54 
fitxers, ens queden quedat 3078 files (57 x 54 = 3078). 
 
 
Consulta per netejar la columna Entrada, i posar un 0 hi hagi un espai en blanc 
 
UPDATE VOLUMSTREBALL SET ENTRADA = 0 WHERE ENTRADA IS NULL 

 
Consulta per netejar la columna Sortida, i posar un 0 hi hagi ‘---‘ 
 
UPDATE VOLUMSTREBALL SET SORTIDA = 0 WHERE SORTIDA LIKE '%---%' 

 
Consulta per extreure la data 
 
UPDATE VOLUMSTREBALL SET DATA_SITUACIO = SUBSTR(DATA_SITUACIO,2,8) 

Amb aquesta consulta ens quedem amb la part del camp que ens interessa, és a dir 
eliminen la e del davant, el punt i l’extensió csv del darrera, per exemple, on hi posa 
e20010730.csv, deixarà 20010730. 

 
Consulta per convertir la data 

UPDATE VOLUMSTREBALL SET DATA_SITUACIO = TO_DATE(DATA_SITUACIO, 
'YYYYMMDD') 

Darrerament, amb aquesta consulta convertim el camp data_situacio en data. 

 

Un cop les dades polides, s’ha procedit al traspàs a la taula VOLUMS, que és la taula 
definitiva. S’ha utilitzat la següent consulta: 

insert into volums ( 
data_situacio, 
id_embassament, 
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hm3ctotal, 
hm3adata, 
peradata, 
entrada, 
sortida, 
hm3increment, 
hm3a1any, 
pera1any) 
select     "VOLUMSTREBALL"."DATA_SITUACIO" as "DATA_SITUACIO", 
      "EMBASSAMENTS"."ID_EMBASSAMENT" as "ID_EMBASSAMENT", 
      "VOLUMSTREBALL"."HM3CTOTAL" as "HM3CTOTAL", 
      "VOLUMSTREBALL"."HM3ADATA" as "HM3ADATA", 
      "VOLUMSTREBALL"."PERADATA" as "PERADATA", 
      "VOLUMSTREBALL"."ENTRADA" as "ENTRADA", 
      "VOLUMSTREBALL"."SORTIDA" as "SORTIDA", 
      "VOLUMSTREBALL"."HM3INCREMENT" as "HM3INCREMENT", 
      "VOLUMSTREBALL"."HM3A1ANY" as "HM3A1ANY", 
      "VOLUMSTREBALL"."PERA1ANY" as "PERA1ANY" 
 
  from     "EMBASSAMENTS" "EMBASSAMENTS", 
      "VOLUMSTREBALL" "VOLUMSTREBALL" 
  where   
"VOLUMSTREBALL"."NOM_EMBASSAMENT"="EMBASSAMENTS"."NOM_EMBASSAMENT" 

 

Vistes 

A banda d’aquestes consultes s’han creat dues vistes per relacionar les claus foranies: 
 
VISTA CONSULTA_VOLUMS 
 
select  "COMUNITATS"."NOM_COMUNITAT" as "NOM_COMUNITAT", 
  "PROVINCIES"."NOM_PROVINCIA" as "NOM_PROVINCIA", 
  "RIUS"."NOM_RIU" as "NOM_RIU", 
  "EMBASSAMENTS"."NOM_EMBASSAMENT" as "NOM_EMBASSAMENT", 
  "EMBASSAMENTS"."TOTAL_EMBASSAMENT" as "TOTAL_EMBASSAMENT", 
  "VOLUMS"."DATA_SITUACIO" as "DATA_SITUACIO", 
  "VOLUMS"."HM3ADATA" as "HM3ADATA", 
  "VOLUMS"."PERADATA" as "PERADATA", 
  "VOLUMS"."ENTRADA" as "ENTRADA", 
  "VOLUMS"."SORTIDA" as "SORTIDA", 
  "VOLUMS"."HM3INCREMENT" as "HM3INCREMENT", 
  "VOLUMS"."HM3A1ANY" as "HM3A1ANY", 
  "VOLUMS"."PERA1ANY" as "PERA1ANY", 
  "ESTIMACIONEU"."A2001" as "A2001", 
  "ESTIMACIONEU"."A2002" as "A2002", 
  "ESTIMACIONEU"."A2003" as "A2003", 
  "ESTIMACIONEU"."A2004" as "A2004", 
  "ESTIMACIONEU"."A2005" as "A2005"  
 from  "VOLUMS" "VOLUMS", 
  "RIUS" "RIUS", 
  "PROVINCIES" "PROVINCIES", 
  "ESTIMACIONEU" "ESTIMACIONEU", 
  "EMBASSAMENTS" "EMBASSAMENTS", 
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  "COMUNITATS" "COMUNITATS"  
 where   "EMBASSAMENTS"."ID_PROVINCIA"="PROVINCIES"."ID_PROVINCIA" 
 and  "EMBASSAMENTS"."ID_RIU"="RIUS"."ID_RIU" 
 and  "PROVINCIES"."ID_COMUNITAT"="COMUNITATS"."ID_COMUNITAT" 
 and  "VOLUMS"."ID_EMBASSAMENT"="EMBASSAMENTS"."ID_EMBASSAMENT" 
 and  "VOLUMS"."ID_EMBASSAMENT"="ESTIMACIONEU"."ID_EMBASSAMENT" 
order by COMUNITATS.NOM_COMUNITAT ASC, PROVINCIES.NOM_PROVINCIA ASC, 
RIUS.NOM_RIU ASC, EMBASSAMENTS.NOM_EMBASSAMENT ASC, 
VOLUMS.DATA_SITUACIO ASC 
 
 
VISTA_ESTIMACIONEU 
 
select  "EMBASSAMENTS"."NOM_EMBASSAMENT" as "NOM_EMBASSAMENT", 
  "ESTIMACIONEU"."A2001" as "A2001", 
  "ESTIMACIONEU"."A2002" as "A2002", 
  "ESTIMACIONEU"."A2003" as "A2003", 
  "ESTIMACIONEU"."A2004" as "A2004", 
  "ESTIMACIONEU"."A2005" as "A2005"  
 from  "ESTIMACIONEU" "ESTIMACIONEU", 
  "EMBASSAMENTS" "EMBASSAMENTS"  
 where   
"EMBASSAMENTS"."ID_EMBASSAMENT"="ESTIMACIONEU"."ID_EMBASSAMENT" 
 

 

3.3.3. Creació del model amb Discoverer 

 
L’eina Business Intelligent utilitzada per al desenvolupament dels informes (Oracle 
Discoverer) ens proporciona una alta funcionalitat, donant a l’usuari la facilitat de crear 
infinitat d’informes addicionals, així com gràfics, a partir del model que s’ha dissenyat. 
 
En aquet punt s’han creat els informes que recull el document de requisits, deixant 
oberta la possibilitat d’explotar en la seva totalitat aquesta eina per a futurs informes. 
 
El disseny empleat en la realització dels informes ha estat a partir de l’àrea de negoci 
creada amb Oracle Discoverer Administrator, que conté les taules i vistes que formen 
el nostre model. 
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Figura 8.‐ EUL creat 
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3.3.4. Informes 

Es crea l’entorn d’usuari en el que es defineixen els informes que utilitzaran per a 
obtenir la informació demanada pel CHNE. 

Segons les necessitats de cada informe es van dissenyant aquests utilitzant l’assistent 
de ‘Matriz’ 

 
 

                 
 

Figura 9.‐ Creació d’un nou llibre de treball en Discoverer Destktop 
 
 
Els principals informes demanats pel CHNE són: 
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Informe 1.- Capacitat total vs capacitat actual en Hm3 i en Ml per riu i any-mes 

 

 

 

Figura 10.‐ Informe 1 
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Informe 2.- Capacitat total vs capacitat actual en Hm3 i en Ml per embassament i 
any-mes 

 

Figura 11.‐ Informe 2 
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Informe 3.- Capacitat total vs capacitat actual en Hm3 i en Ml per comunitat 
autònoma i any-mes 

 
 

Figura 12.‐ Informe 3 

 

  



Francisca Rivera Velasco  Universitat Oberta de 
Catalunya 

TFC MAGATZEM DE DADES  Memòria 
Memòria UOC-TFC 

Aula : 2 48 Pàgines 

 
 

Gener 2011                        39 

Informe 4.- Comparativa anual (mostrada mes a mes) de l’evolució per comunitat 
autònoma de la capacitat agregada de tots els seus embassaments 

 

  

Figura 13.‐ Informe 4 
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Informe 5.- Comparativa de la capacitat mitjana agregada de tots els 
embassaments d’una comunitat autònoma entre un any i l’any anterior (valors i 
% d’increment any anterior/any) 

 

Figura 14.‐ Informe 5 
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Informe 6.- Aportació (Entrada-Sortida) en Hm3 per riu, embassament i any-mes; 
comparativa amb la mitjana anual d’aportació de l’embassament 

 

Figura 15.‐ Informe 6 
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Informe 7.- Aigua diària en reserva disponible (Hm3/dia) a tota la confederació 
hidrogràfica per any-mes 

 

 

Figura 16.‐ Informe 7 
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Gràfic.- Gràfic de l'evolució dels Hm3 d'aigua neu equivalent prevista per any i 
embassament 

S’ha creat l’informe amb 5 fulles, una per cada any d’estimació neu que ens dóna el 
CHNE i s’ha calculat el desbordament amb el càlcul ‘Capacitat actual + Estimacio neu 
> Capacitat total = desbordament’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.‐ Gràfic. Fulla 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.‐ Gràfic. Fulla 2002 
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Figura 19.‐ Gràfic. Fulla 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.‐ Gràfic. Fulla 2004 
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Figura 21.‐ Gràfic. Fulla 2005 

 

 

 

4. Conclusions 
Aquest projecte ha estat per a mi una experiència molt enriquidora, donat que 
professionalment treballo amb aplicacions que utilitzen bases de dades d’Oracle, però 
que jo només coneixia des de fora, i per tant desconeixia els magatzems de dades i el 
seu ús per a l’anàlisi de les mateixes. 
 
He aprés els conceptes bàsics del que és un model multidimensional i les seves 
diferències amb un model de dades de producció d’ús habitual. He comprés la utilitat 
de tenir dos entorns separats i dissenyats de manera diferent per poder donar resposta 
a dues necessitats totalment diferents: la gestió de dades i la consulta d’aquestes. 
 
He començat a veure i aprendre el funcionament de les eines Oracle Express, Oracle 
Discoverer i SQL*loader, eines totalment desconegudes per a mi, i que han 
representat una dificultat afegida, degut al temps que he invertit en la cerca               
d’informació, tot i que reconec que em queda molt per veure per treure’n profit.  
 
D’altra banda, he pogut posar em pràctica molts dels coneixements adquirits durant 
l’estudi de la carrera d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, que m’han 
ajudat molt en l’elaboració de les diferents part d’aquest projecte. 
 
Com a punt negatiu he de reconèixer que per circumstàncies familiars, l’hospitalització 
de la meva filla durant 12 dies amb la posterior convalescència, i la mort de la meva 
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sogra, una setmana després, he tingut força problemes per dedicar el temps necessari 
al treball que aquest projecte requeria. Per tant, he de demanar disculpes pels errors i 
mancances que això hagi pogut aportar al meu treball. 
 
 

5. Línies d’evolució futura 
En aquest punt, voldria exposar els problemes trobats durant la realització del 
magatzem de dades a fi que el CHNE pugui tenir-les en compte per a nous 
desenvolupaments. 
 

• Es disposa de fitxers Excel, com el de ‘embalses.xls’, que no segueixen una 
estructura ben definida, ja que en la mateixa columna es troben tant comunitats 
com províncies. A banda de no existir una relació entre aquest fitxer i els fitxers 
que contenen les dades estadístiques el que ha fet impossible relacionar-los, ja 
que existeixen nombrosos embassaments que no pertanyen a cap província ni 
comunitat i no obstant disposen de dades estadístiques, i exactament al 
contrari. 

 
Aquest punt s’ha tractat amb el CHNE a fi d’aconseguir un fitxer 
d’embassaments amb les dades correctes. 

   
• En quant als fitxers estadístics, no hi ha uniformitat en les seves columnes ja 

que quan no hi ha dades, a vegades la cel·la és nul·la i altres vegades presenta 
caràcters com --- 

 
• No es disposen de les dades de neu acumulada en fitxers al igual que tenim les 

estadístiques dels embassaments. 
 

Aquestes dificultats han estat comunicades al CHNE per tal que, si en un futur 
desenvolupem per a ells nous projectes, puguem millorar notablement el rendiment 
dels processos.  
 
Crec que la solució aportada al CHNE en aquest projecte és bastant bona, tenint en 
compte que els processos que tenen actualment són, en la seva majoria, manuals. 
Amb la solució proposada i possibles futurs projectes poden incrementar la seva 
productivitat notablement. 

 
 

6. Glossari 
Discoverer: és una eina orientada a temàtiques. S’utilitza per a construir consultes AD 
HOC utilitzant dades d’una àrea específica que són d’interès per a un determinat grup 
d’usuaris. 
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Discoverer Administrator: aquest producte serveix per a crear, mantenir i administrar 
dades en la capa d’usuari final (EUL) i per a definir com els usuaris interactuen amb 
les dades. 
 
Discoverer Desktop: com a usuari final, utilitza aquets component per a executar 
consultes AD HOC i generar informes. 
 
ETL: són les sigles en anglès d’Extraer, Transformar i Carregar (Extract, Transform 
and Load). Procés que permet a les organitzacions moure dades des de múltiples 
fonts, netejar-les i carregar-les en altra base de dades o data warehouse per a 
analitzar, o en altra sistema operacional per a recolzar un procés de negoci. 
 
Magatzem de dades (Data Warehouse): en el context de la informàtica, un magatzem 
de dades ( de l’anglès data warehouse) és una col·lecció de dades orientades a un 
domini, integrat, no volàtil i variable en el temps, que ajuda a la presa de decisions 
d’una empresa o organització. 
 
OLAP: és l’acrònim en anglès de processament analític en línia. És una solució 
utilitzada en el camp de la Intel·ligència de Negocis, que consisteix en consultes a 
estructures multidimensionals (o Cubs OLAP) que contenen dades resumits de grans 
Bases de Dades o Sistemes Transacionals (OLTP). S’utilitza en informes de negocis 
de vendes, màrqueting, informes de direcció, mineria de dades i àrees similars.  
 
Oracle: és un sistema de gestió de bases de dades relacional (o RDBMS per l’acrònim 
en anglès de Relational Data Base Management System), fabricat per Oracle 
Corporation. 
 
Sistema de gestió de bases de dades: programari que gestiona i controla bases de 
dades. Les seves funcions principals són les de facilitar-ne l’ús simultani a molts 
usuaris de tipus diferents, independitzar l’usuari del món físic i mantenir la integritat de 
les dades. 
 
Taula de dimensions: emmagatzema els registres relatius a una dimensió concreta. 
No s’emmagatzemen fets en les taules de dimensions. 
 
Taula de fets: és una de les taules que constitueix el model dimensional. Una taula de 
fets típica conté dos tipus de columnes, els fets en sí i les claus relatives a les taules 
de dimensions. 
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