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Resum
Aquest document correspon a la memòria del treball de final de carrera (TFC)  dins de l’àrea de 
magatzem de dades i dels estudis d’Enginyeria Tècnica en informàtica de Gestió. 

Com a memòria, conté una explicació de la metodologia, procés i productes obtinguts durant 
les fases de planificació,  anàlisi,  disseny i  implementació d’un magatzem de dades segons 
l’enunciat  presentat  a  l’aula  de l’assignatura,  que es proporcionarà com a part  de aquesta 
última entrega.

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 gestió.

Aquest objectiu es concreta en els següents:

• 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.

En particular, el TFC corresponent al semestre de tardor 2008/09-1, proposa el disseny, creació 
i explotació d’un magatzem de dades per al Institut Català d’Esports de Motor (ICEM) on, en 
una primera fase, només es recolliran resultats del Campionat del Món de Pilots de Fórmula 1 
des de l’any 1961 fins el 2007.

Les eines utilitzades han estat els gestor de base de dades Oracle 10g per la implementació del 
magatzem  de  dades,  la  suite  Oracle  Discoverer  per  a  la  realització  dels  informes,  SQL 
Developer pel desenvolupament dels processos de càrrega, i MS-Excel per l’anàlisi i importació 
de les fonts de dades proporcionades.

Convencions

• El nom dels elements que compondran el magatzem de dades, han estat escrits en 
idioma anglès per tal de seguir un estàndard internacional a la nomenclatura. 
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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’Institut Català d’Esports de Motor (ICEM) és l’entitat encarregada de proporcionar informació 
oficial als organismes públics i mitjans de comunicació catalans respecte els resultats obtinguts 
a les diferents competicions mundials d’esports de motor.

Actualment,  l’ICEM proporciona aquesta informació de manera molt  manual ja que tots els 
resultats històrics es troben recollits en documents Excel. Això implica la realització d’una feina 
molt feixuga i la necessitat de disposar d’un elevat nombre de recursos humans. 

Per resoldre aquest problema, l’ICEM ha decidit encarregar-nos a nosaltres, com a consultoria 
externa a l’Institut,  la  creació d'un magatzem de dades on en una primera fase només es 
recolliran resultats del Campionat del Món de Pilots de Fórmula 1 des de l’any 1961 fins al 
2007.

Per l’enfocament adoptat i el tipus d’encàrrec, podem classificar aquest projecte com a part 
d’una  estratègia  de  desenvolupament  de  projectes  autònoms,  en  el  qual  nosaltres  hem 
d’aportar les eines necessàries que permetin a l’ICEM avaluar una evolució futura cap a la 
construcció de la seva factoria d’informació corporativa. 

1.2 Objectius del TFC
Dins dels objectius generals de qualsevol treball de final de carrera, el TFC de magatzem de 
dades té com a objectius:

1. Realitzar un anàlisi en profunditat dels requeriments d’arquitectura i ús del magatzem 
de dades, incloent una planificació adient per tal de portar a terme el projecte en el 
temps establert.

2. Donar les especificacions de disseny necessàries per tal de dur a terme amb èxit la 
construcció del magatzem de dades.

3. Donar les especificacions a alt  nivell  dels  processos de càrrega  necessaris  per  tal 
d’omplir el magatzem de dades amb informació obtinguda de les fonts proporcionades.

4. Avaluar i determinar les eines necessàries per tal de poder explorar la informació d’una 
forma senzilla i transparent.

5. Avaluar i determinar eines que facilitin l’administració del magatzem de dades, sense 
haver d’entrar en detall en la seva implementació física.

6. Avaluar i  determinar el nombre i  contingut dels informes que es presentaran com a 
resposta als requeriments plantejats.  

7. Partint de les especificacions obtingudes en les fases d’anàlisi i disseny, realitzar una 
implementació eficient del  magatzem de dades,  que doni resposta als requeriments 
plantejats a l’enunciat del projecte.

L’assoliment d’aquestes tasques ha de demostrar que l’estudiant, durant la seva trajectòria a la 
Universitat,  ha  assolit  els  coneixements  necessaris  en  planificació,  anàlisi,  disseny  i 
implementació d’aplicacions de programari, així com habilitats suficients en altres matèries per 
tal d’aplicar-los al món laboral com a Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió.
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1.3 Enfocament i mètode seguit

L’enfocament i mètode seguits per a la realització d’aquest projecte és correspon amb el cicle 
de vida clàssic (o cicle de vida en cascada), en el qual s’han establert les següents fases:

• Panificació i anàlisi prèvia de requeriments
• Anàlisi i disseny conceptual i físic
• Implementació

A cadascuna d’aquestes fases, les conclusions obtingudes i documentades han estat el punt de 
partida de la fase immediatament posterior.

Tot i l’enfocament cap al cicle de vida en cascada, s’ha donat un caire iteratiu i incremental, 
realitzant entregues preliminars al consultor per tal de rebre un feedback de cadascuna de les 
fases i corregir possibles mancances o millores.

1.4 Planificació del projecte

1.4.1 Calendari laboral del projecte

Segons les dates marcades per la  Universitat  Oberta de Catalunya (UOC) el  projecte  s’ha 
desenvolupat entre les dates 17/09/2008 i 30/01/2009, incloent el període de precs i preguntes 
del  tribunal  d’avaluació  a  l’estudiant,  que  es  realitzarà  com  a  conseqüència  de  l’entrega 
d’aquesta memòria i la presentació virtual del projecte.

Es va estipular que es dedicarien 5 dies a la setmana al desenvolupament del projecte repartits 
de la següent manera:

- Dilluns, dimarts i dimecres de 20:30h a 23:30h
- Dissabtes i diumenges de 17:00h a 20:00h
- Dies no laborables: 24/12/2008, 25/12/2008, 31/12/2008, 01/01/2009

1.4.2 Recursos humans del projecte

L’actiu humà d’aquest projecte ha estat format per:

- José Antonio Sánchez: Estudiant d’Enginyeria en Informàtica de Gestió 

- José Ángel Martín Carballo: Consultor del projecte. Ha supervisat i ha aconsellat sobre 
quina direcció prendre en alguns aspectes del desenvolupament del TFC.

- Els companys d’aula del projecte han fet intervencions que han servit per aclarir alguns 
dubtes que m’havien sorgit, i presentar alguns que no havia tingut en compte.

1.4.3 Recursos tecnològics del projecte

El punt de treball que he utilitzat ha constat de 2 ordinadors, un disc dur extraïble, gravadora de 
suport digital, connexió a Internet, impressora i càmera de vídeo. 

La Universitat Oberta de Catalunya ofereix un campus virtual amb serveis de fòrum, correu 
electrònic i biblioteca virtual. Dins del campus virtual he tingut  accés a un aula destinada única 
i exclusivament a aspectes relacionats amb el TFC, que ha proporcionat comunicació asíncrona 
amb el consultor i els companys.
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1.4.4 Documentació inicial del projecte

La Universitat Oberta de Catalunya ha proveït l’estudiant amb material en format electrònic i 
escrit per tal de portar a terme el projecte. A més a més a l’aula del campus virtual destinada a 
l’assignatura s’ha anat proporcionant informació a banda de la bibliografia recomanada.

1.4.5 Fites del projecte

Les fites establertes per la Universitat Oberta de Catalunya són les següents:

• Lliurament PAC1 (30/09/2008)
• Lliurament PAC2 (27/10/2008)
• Lliurament PAC3 (12/12/2008)
• Lliurament final (07/01/2009)
• Inici debat virtual (26/01/2009)
• Final debat virtual (30/01/2009)

Les fites establertes per l’estudiant són les següents:

• Presentació proposta PAC1 (24/09/2008)
• Presentació proposta Anàlisi de requeriments (11/10/2008)
• Presentació proposta Disseny conceptual i tècnic (22/10/2008)
• Presentació proposta PAC3 (05/12/2008)
• Presentació proposta Lliurament final (02/01/2009)

1.4.6 Incidències i riscos. Pla de contingències

A  continuació  es  presenten  les  possibles  incidències  tingudes  en  compte  a  la  fase  de 
planificació i que podien sorgir al llarg del desenvolupament del projecte. També es presentarà 
un paquet de mides per tal de solucionar-les d’una forma poc traumàtica.

1.4.6.1 Solapament amb altres assignatures

A banda de la realització d’aquest projecte, es cursen dues assignatures més les dates clau de 
les quals són les següents:

Seguretat en xarxes de computadors
Fita Inici Lliurament
PAC1 22/09/2008 13/10/2008
PAC2 10/10/2008 21/10/2008
PAC3 31/10/2008 18/11/2008
PAC4 21/11/2008 02/12/2008
PAC5 05/12/2008 16/12/2008

Interacció humana amb els ordinadors
Fita Inici Lliurament
PAC1 17/10/2008 27/10/2008
PRAC1 10/10/2008 17/11/2008
PAC2 21/11/2008 01/12/2008
PRAC2 18/11/2008 27/12/2008
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S’ha estipulat que l’assignatura prioritària es sempre el Treball final de carrera. En cas de ser 
necessari  per  manca  de  temps,  es  podran  agafar  hores  destinades  ales  assignatures 
esmentades anteriorment amb la finalitat de dur a terme el TFC. 

1.4.6.2 Avaria del punt de treball

Actualment es disposa de dos ordinadors, un disc dur extraïble i gravadora de suport digital. 
Qualsevol  document o base de dades modificat  serà replicat  en cadascun dels dispositius. 
Cada replicació serà identificada per la data en la qual es va fer, tenint així un petit sistema 
improvisat de control de versions.  

Pel  que  fa al  programari  necessari  pel  desenvolupament  del  projecte,  es  tindrà  una còpia 
disponible als dos ordinadors.

Com a cas extrem, i en cas de no poder utilitzar els dos punts de treball anteriors, es disposa 
de dos ordinadors a casa dels pares de l’estudiant, que poden estar disponibles en qualsevol 
moment. 

La connexió a Internet està assegurada. Es disposa de 4 alternatives diferents en cas de 
fallada a la línia. En cas extrem es pot visitar un locutori per realitzar els lliuraments.

1.4.6.3 Motius de salut

En cas de patir una malaltia que impossibiliti l’estudiant complir amb l’horari establert, es 
notificarà al consultor per si es necessari demanar una pròrroga en el lliurament de les fites 
establertes. Aquesta notificació s’intentarà fer el mes aviat possible.
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1.4.7 Descripció i planificació de les tasques

Una vegada llegida la proposta, es van identificar les següents tasques:

Tasca Inici Final Precedents
1. Tasques prèvies 17/09/2008 19/09/2008

1.1. Revisió del pla docent
Revisar  el  pla  docent  per  tal  de  anotar 
dubtes que poden sorgir i consultar-los en 
la trobada presencial.

17/09/2008 17/09/2008

1.2. Revisió de conceptes de planificació de 
projectes

Revisar  apunts  sobre  planificació  i  gestió 
de projectes per tal de fer memòria sobre 
alguns conceptes.

17/09/2008 17/09/2008 1.1

1.3. Revisió de conceptes de magatzems de 
dades

Revisar  apunts i  llibres sobre magatzems 
de  dades  per  tal  de  fer  memòria  sobre 
alguns conceptes.

17/09/2008 17/09/2008 1.2

1.4. Descarrega de l’enunciat i recursos de 
l’aula

Obtenir  el  material  inicial  necessari  per 
realitzar el projecte.

19/09/2008 19/09/2008 1.3

1.5. Primera  lectura  i  comprensió  de 
l’enunciat

Lectura  no  acurada  per  fer-se  una  idea 
general del treball a realitzar.

19/09/2008 19/09/2008 1.4

1.6. Instal·lació d’eines bàsiques
Revisar  i  instal·lar  si  cal  les  eines  de 
processament  de  text,  imatge  i  gestió  de 
projectes necessàries.

19/09/2008 19/09/2008 1.5

2. Planificació i Anàlisi prèvia de requeriments  20/09/2008 30/09/2008 1
2.1. Lectura detallada de l’enunciat
Llegir  acuradament  l’enunciat  per  tal 
d’extreure’n informació important.

20/09/2008 20/09/2008

2.2. Esquema de tasques del projecte 20/09/2008 20/09/2008 2.1
2.3. Anàlisi prèvia de requeriments 21/09/2008 21/09/2008 2.2

2.3.1. Dimensions i atributs
Identificació  de  les  dimensions  i 
atributs del magatzem de dades.

21/09/2008 21/09/2008

2.3.2. Fonts de dades
Estudi  de  les  fonts  de  dades 
proporcionades.

21/09/2008 21/09/2008

2.4. Redactar proposta de planificació 21/09/2008 22/09/2008
2.5. Redactar proposta de Anàlisi 22/09/2008 24/09/2008 2.4
2.6. Presentar proposta PAC1
Durant un període de 6 dies, es presentarà 
una  proposta  al  consultor  i  d’una  forma 
iterativa  i  si  s’escau  es  revisaran  els 
documents  finals  segons  les  indicacions 
del consultor. 

24/09/2008 30/09/2008 2.5

2.7. Lliurament PAC1 30/09/2008 30/09/2008 2.6
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Tasca Inici Final Precedents
3. Anàlisi  de  requeriments  i  disseny   

conceptual i tècnic.
01/10/2008 27/10/2008 2

3.1. Anàlisi 01/10/2008 26/10/2008

3.1.1.Introducció  objectius  i  abast  del 
projecte. 

Explicar  quin  és  l’objectiu  i  l’abast  del 
projecte  dins  el  context  del  enunciat 
proposat. 

01/10/2008 01/10/2008

3.1.2.Anàlisi  detallada  de  les  fonts  de 
dades. 

Analitzar en profunditat l’origen i estructura 
de les fonts de dades detectant possibles 
inconsistències i  errors a tenir  en compte 
en els processos de càrrega del magatzem 
de dades.

01/10/2008 01/10/2008

3.1.3.Requeriments  del  magatzem  de 
dades i usuaris. 

Identificar  els  indicadors,  dimensions  i 
atributs del magatzem de dades, quin tipus 
d’usuaris  l’utilitzaran  i  quina  arquitectura 
serà necessària. 

01/10/2008 05/10/2008

3.1.4.Redactar  proposta  d’anàlisi  de 
requeriments.

06/10/2008 06/10/2008 3.1.2, 3.1.3

3.1.5.Presentar  proposta  d’anàlisi  de 
requeriments.

Durant  aquest  període,  es  presentarà  de 
forma iterativa la proposta al consultor i es 
revisarà la solució si s’escau. Cal tenir en 
compte  que  la  modificació  del  document 
d’anàlisi  repercutirà  en  la  proposta  de 
disseny. 

11/10/2008 26/10/2008 3.1.4

3.2. Disseny conceptual i tècnic 01/10/2008 26/10/2008

3.2.1.Disseny  conceptual,  lògic  i  físic 
del magatzem de dades. 

Una  vegada  identificats  les  dimensions  i 
atributs,  definir  el  model de dades adient 
per tal de crear el magatzem de dades.

01/10/2008 08/10/2008

3.2.2.Disseny de processos de càrrega.
Dissenyar  l’arquitectura,  funcionament  i 
periodicitat dels processos de càrrega del 
magatzem de dades a partir de les fonts de 
dades. 

08/10/2008 15/10/2008

3.2.3.Redactar  proposta  per  al 
consultor.

15/10/2008 17/10/2008 3.2.1, 3.2.2

3.2.4.Presentar proposta PAC2
Durant  aquest  període  es  presentarà  de 
forma iterativa la proposta al consultor i es 
revisarà el document tenint en compte les 
seves  indicacions.  S’haurà  de  tenir  en 
compte el document d’anàlisi.

22/10/2008 26/10/2208 3.2.3

3.3. Lliurament PAC2 27/10/2008 27/10/2008 3.2.4
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Tasca Inici Final Precedents
4. Implementació  27/10/2008 12/12/2008 3

4.1. Instal·lar eines de desenvolupament.
Instal·lar  les  eines  necessàries  per  al 
desenvolupament del magatzem de dades i 
dels processos de càrrega. 

27/10/2008 27/10/2008

4.2. Creació  física  del  magatzem  de 
dades

Crear l’estructura física d’emmagatzematge 
obtinguda durant la fase de disseny. 

29/10/2008 29/10/2008

4.3. Codificació  dels  processos  de 
càrrega.

Codificar i provar els processos de càrrega 
obtinguts en la fase de disseny. 

31/10/2008 29/11/2008

4.4. Explotació del magatzem de dades 29/11/2008 01/12/2008 4.1, 4.2, 4.3
4.4.1.Creació d’informes.
Crear  els  informes  necessaris  per  a 
l’anàlisi  de  les  dades  carregades  al 
magatzem de dades.

29/11/2008 01/12/2008

4.4.2.Anàlisi de les dades.
Segons els  informes obtinguts  fer  una 
valoració dels resultats. 

29/11/2008 01/12/2008 4.4.1

4.5. Redactar manual d’instruccions.
Redactar un petit manual d’instruccions per 
a  la  correcta  instal·lació  i  execució  de  la 
PAC.

01/12/2008 03/12/2008 4.4

4.6. Redactar proposta PAC3 03/12/2008 05/12/2008 4.5
4.7. Presentar proposta PAC3
Durant  aquest  període  es  presentarà  de 
forma iterativa la proposta al consultor i es 
revisarà  si  s’escau  segons  les  seves 
indicacions. 

05/12/2008 12/12/2008 4.6

4.8. Lliurament PAC3. 12/12/2008 12/12/2008 4.7

5. Lliurament final   12/12/2008 07/01/2008 1, 2, 3, 4

5.1. Esquema de síntesi  i  esborrany de 
memòria.

12/12/2008 21/12/2008

5.2. Esborrany de presentació virtual. 21/12/2008 27/12/2008

5.3. Muntar Vídeo TFC 27/12/2008 02/01/2009
5.4. Presentació  proposta  lliurament 

final
02/01/2009 07/01/2009

5.5. Lliurar memòria i presentació 07/01/2009 07/01/2009

6. Debat virtual.   
Durant aquest període el tribunal farà preguntes 
mitjançant  el  correu  electrònic  que  hauran  de 
ser  respostes  en  un  temps  no  superior  a  24 
hores. 

26/01/2009 30/01/2009 1,2,3,4,5
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Al llarg de tot el projecte s’ha realitzat una tasca de recerca i consulta d’informació relacionada 
amb  el  disseny  multidimensional  i  els  magatzems  de  dades.  Aquesta  tasca  s’ha  realitzat 
conjuntament amb les tasques definides, i en hores lliures com a tasca de documentació. 

No s’ha inclòs a la planificació la fita corresponent a la trobada presencial de l’assignatura, 
donat que es dura a terme en un període fora del calendari laboral definit per al projecte. 

Segons  la  planificació  establerta  anteriorment,  s’ha  disposat  de  95  dies  que  es 
tradueixen en 285 hores segons el calendari laboral del projecte per tal de dur a terme 
amb èxit el desenvolupament del treball de final de carrera.

Nota:  Els  diagrames  de  gantt  corresponent  a  les  fites  estan  disponibles  als  annexos  del  
document relacionats amb la planificació del projecte.
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1.5 Productes obtinguts

Els  productes  obtinguts  han  estat  els  esperats  si  es  segueix  el  model  clàssic  de 
desenvolupament d’un projecte. A aquests documents s’han d’afegir els informes realitzats amb 
les eines d’anàlisi  de dades  i  els  manuals  escaients  per  a  la  reproducció  i  utilització  dels 
entorns de desenvolupament i producció. 

A  continuació  es  presenta  una  relació  dels  productes  obtinguts  en  les  diferents  fases  del 
projecte:

Producte Descripció

Pla de treball

Document  que  conté  la  descripció  inicial  del  projecte,  la  seva 
planificació i una anàlisi prèvia de requeriments. 

Inclou la planificació temporal amb les dates d’entrega, el pla de 
contingències i  el diagrama de gantt del projecte distribuït segons 
les fases que el componen.

Anàlisi i Disseny
Document que conté un anàlisi  en profunditat  de requeriments i 
funcional  del  projecte,  així  com el  disseny  conceptual  i  físic  del 
model  de  dades  a  construir,  dels  processos  de  càrrega  i  dels 
informes a presentar.

Implementació

La implementació conté:

• Executables i  arxius de dades per  crear  els  usuaris  i  el 
model físic del magatzem de dades.

• Executables  i  arxius  de  dades  per  a  la  càrrega  de  la 
informació al magatzem de dades

• Conjunt d’informes predefinits amb la informació demanada 
a l’enunciat del projecte

• Document per a la configuració i avaluació de l’entorn de 
desenvolupament 

• Resposta a la relació existent entre Pole position / Guanyar 
cursa

Memòria del projecte És aquest document

Presentació del 
projecte

Presentació multimèdia complementària que fa èmfasi en els punts 
més  importants  donant  una  visió  global  del  projecte,  i  una 
demostració del funcionament del producte final obtingut.
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1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria

A continuació es fa un petit resum del contingut dels altres capítols de la memòria.

Capítol 2: Anàlisi. Aquest capítol presenta un estudi dels requeriments necessaris per a dur a 
terme el projecte segons les necessitats plantejades per l’ICEM. Es farà un estudi de les fonts 
de dades proporcionades, de l’arquitectura i usuaris del magatzem de dades, i una primera 
identificació de dimensions i atributs del model multidimensional. 

Capítol  3:  Disseny  conceptual  i  tècnic.  En  aquest  capítol  partint  de  les  especificacions 
obtingudes  al  capítol  d’anàlisi  es  donarà  un  model  conceptual,  lògic  i  físic  dels  diferents 
components del magatzem de dades i es donarà una descripció dels informes a entregar a 
l’ICEM. Tambés es farà una descripció del procés seguit  per tal de realitzar la importació i 
càrrega de dades al magatzem.

Capítol 4: Captures de pantalla. Aquest capítol presenta captures de pantalles dels diferents 
informes obtinguts com a producte final.

Els altres capítols presenten una conclusió final, les possibles línies de desenvolupament futur, 
un glossari de termes i la bibliografia utilitzada al llarg del projecte. En els annexos es podrà 
trobar informació relacionada amb els punts d’anàlisi i disseny. 

2 Anàlisi

2.1 Necessitats expressades per l’ICEM

En una fase inicial l’ICEM vol obtenir la informació següent del magatzem de dades:

1. Nombre de Gran Premis guanyats per any i corredor
2. Posició mitjana d'un corredor per any i Mundial
3. Velocitats màxima i mitjana per any, gran premi i corredor
4. Nombre de Gran Premis guanyats per any i tipus de neumàtic
5. Nombre de retiraments de cursa per any i motiu
6. Ranking anual d'equips per nombre de Grans Premis guanyats en el Mundial
7. Punts per Any, Gran Premi i Equip
8. Punts per Any, Gran Premi i Corredor
9. Nombre de Mundials guanyats per Any i Equip
10. Nombre de Mundials guanyats per Any i Corredor. 
11. Nombre de Mundials guanyats per Any i Neumàtic

També  volen  saber  si  existeix  alguna  relació  en  el  fet  de  guanyar  una  cursa  havent  obtingut 
prèviament la Pole Position. 

Addicionalment, hem de proporcionar un conjunt predefinit d’informes on es mostri la informació 
demanada  i  qualsevol  altra  que  creiem que  pot  resultar  útil  per  a  l’anàlisi  estadístic  dels 
resultats esportius.

2.2 Informació facilitada

Per tal de poder relacionar la posició amb la puntuació de cada Gran Premi, l’ICEM ens ha 
proporcionat una taula que conté el sistema de puntuació dins el període de les dades que 
contindrà el magatzem. Aqueta taula es presenta als annexos corresponents al capítol d’anàlisi.
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2.3 Fonts de dades proporcionades

Les dades pròpiament dites que contindrà el magatzem s’hauran d’extreure d’un fitxer Excel 
que segueix la següent estructura:

2-1 Fonts de dades

Cada entitat individual representa un full de treball (worksheet), els atributs corresponen a les 
columnes i les dades estan disposades en files (Estructura tridimensional).  Les columnes F10 i 
F11 del full de treball Resultats són menyspreables donat que no contenen informació. 

Als annexos corresponents al capítol d’anàlisi es presenta una descripció semàntica de cada 
camp així com una anàlisi prèvia de la sintaxi i format dels mateixos.

2.4 Decisions preses arrel de l’anàlisi de les fonts i  
requeriments expressats

• Al no tenir  constància  del  tipus de velocitat  que s’expressa a  Resultats es definirà 
aquesta velocitat com la mitjana (espai/temps), i per tant no es podrà indicar la velocitat 
màxima com en un principi s’havia demanat.

 
• S’ha fet una classificació reduïda dels motius d’abandonament.  En aquesta primera 

fase  no  s’inclouran  les  relacions  de  pilots  entre  col·lisions  ni  sub-classificacions. 
Aquesta classificació serà consensuada durant el disseny dels processos de càrrega.

• Un Mundial equival a un any. 

• Els grans premis normalment no s’expressen pel nom del circuit, si no pel nom del país 
en el  qual  s’ha disputat.  Per tant  s’haurà de tenir  en compte a l’hora  de crear  les 
descripcions. 
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2.5 Requeriments del magatzem de dades

2.5.1 Requeriments funcionals

En base a les necessitats expressades i a les decisions preses després d’analitzar la informació 
i les fonts de dades proporcionades, el magatzem de dades haurà de servir per a respondre a 
les següents preguntes:

• Quants grans premis ha guanyat el pilot X al mundial Y? I quants s’han guanyat a el 
tipus de neumàtic Z?

• Quina ha estat la posició mitjana d’un pilot al mundial X?

• Quina ha estat la velocitat mitjana al mundial X, al gran premi Y del pilot Z?

• Quants pilots s’han retirat del mundial  X pel motiu Z?

• Quin és la posició dels equips per nombre de grans premis guanyats al mundial X?

• Quants punts ha acumulat l’equip X al Gran Premi del mundial Y? I el pilot Z?

• Quants mundials ha guanyat l’equip X? I el pilot Z? Quants han estat guanyats usant el 
tipus de neumàtic Z?

• Existeix una relació en el fet de que un pilot guanyi una cursa i hagi obtingut la Pole 
Position prèviament?

2.5.2 Usuaris del magatzem de dades

S’identifiquen tres perfils diferents que poden utilitzar aquest magatzem de dades:

• Arquitecte: Serà  l’encarregat  d’incorporar  elements  nous  a  nivell  d’estructura  i 
processos de càrrega. En conseqüència tindrà accés a tot el sistema a nivell funcional, 
tècnic i físic per tal d’avaluar les implicacions de les possibles modificacions.

• Administrador:  Serà l’encarregat de, mitjançant la estructura definida al magatzem, 
proporcionar als usuaris accessos als informes i a les dades que requereixin.

• Operari: S’encarregaran de l’anàlisi de les dades contingudes al magatzem de dades 
mitjançant els informes preestablerts. Com a tals no tindran accés físic al magatzem 
només l’utilitzaran mitjançant una interfície d’usuari proporcionada per una eïna OLAP.
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2.5.3 Arquitectura del magatzem de dades

Segons l’esquema següent, que representa la factoria d’informació corporativa
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OLAP

Mineria de dades

Consultes operacionals

2-2 Factoria d'informació corporativa

I tenint en compte els punts següents:

• No hi ha necessitat de tenir dades disponibles a nivell transaccional, totes les consultes 
es faran sobre dades precalculades (o gairebé), i el nivell d’actualització serà mensual 
o anual.

 
• El creixement del magatzem de dades no és significatiu. Segons les fonts de dades 

proporcionades, el període corresponent a 46 anys genera un total de 15.785 registres, 
per tant l’augment de la taula més gran serà de 344 registres anuals aproximadament. 

• No s’ha expressat la necessitat de conservar una “pel·lícula”  temporal de les dades 
detallada.

Es decideix que en aquesta primera fase:

• No  es  construirà  un  magatzem  de  dades  corporatiu  donat  que  no  es  necessita 
historicitat detallada. Tot i així es recomana la seva construcció en una fase posterior 
per mantenir integritat en les dades, tenint en compte que possiblement s’incorporarà 
informació de més esports relacionats amb el motor.
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• No es dissenyarà un magatzem de dades operacional, els requeriments d’interacció no 
fan pensar que sigui necessari.

• Si es construirà un magatzem de dades departamental, amb la informació demanada, 
utilitzant el paradigma del disseny multidimensional.

2.5.4 Requeriments de càrrega i actualització

Segons l’anàlisi de les fonts de dades, a on ja s’han identificat algunes deficiències importants, 
tots el processos de càrrega necessitaran un control exhaustiu sobre el format de les dades 
origen. Existeixen defectes importants que hauran de ser corregits en el component d’integració 
i transformació (ETL).

A més del model multidimensional propi del magatzem de dades departamental, serà necessari 
construir una capa intermèdia per a la importació i posterior tractament de les dades. 

Es farà una càrrega inicial amb tota la informació disponible, i  les posteriors actualitzacions 
podran realitzar-se mitjançant carregues constructives anuals o mensuals.

2.6 Anàlisi del model del magatzem de dades

Després de avaluar els requeriments extrets de les necessitats expressades per l’ICEM s’han 
detectat les següents dimensions:

• GrandPrix:  Que  defineix  una  carrera  concreta  en  un  circuit  dins  un  mundial.  La 
nomenclatura habitual dels grans premis a nivell esportiu es realitza mitjançant el país i 
l’any on es va celebrar, per tant haurem d’obtenir aquesta informació.

• Tyre: Que defineix un tipus de neumàtic mitjançant la seva marca.

• Team: Que defineix un equip que ha participat a la competició algun cop.

• RacingDriver: Que identifica els pilots que han participat a la competició.

• ChampionShip:  Que  identifica  els  diferents  mundials  que  s’han  celebrat,  són 
identificats per l’any. 

• RetirementReason: Que identifica les diferents raons per les quals un pilot abandona 
una cursa. 

 
  En quant a les mesures identificades, són les següents:

• position:  Posició d’un pilot  a una cursa.  També es pot  utilitzar  com indicador,  per 
determinar si un pilot ha estat guanyador d’un gran premi. 

• points: Puntuació obtinguda per un pilot a un gran premi segons la seva posició. 

• laps: Número de voltes que va realitzar un pilot a un gran premi.

• time: Temps total que va obtenir un pilot al finalitzar un gran premi.

• speed: Velocitat mitjana d’un pilot a un gran premi.
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• pptime: Temps obtingut a les proves de classificació.  Només es te informació dels 
temps dels pilots que van obtenir la pole posisiton. 

• retamount: Nombre de retirades que es produeixen en un gran premi d’un mundial. 

En quant als indicadors, podríem definir position com un indicador per tal de saber si un pilot 
ha guanyat un gran premi, i definir un ppwinner de tipus booleà per tal de saber si el pilot va 
obtenir la pole position a les proves de classificació. 

La relació existent entre dimensions, atributs, indicadors i fets d’anàlisi són les següents:

2-3 Fet grans premis

El fet  Season ens permet  obtenir  bona  part  de  la  informació  demanada,  inclús mitjançant 
indicadors ens permetrà fer l’estudi de la relació entre guanyar un gran premi i obtenir la pole 
position.  Tot  i  així  a  l’etapa  de  disseny  s’hauran  d’especificar  quines  cel·les  d’informació 
formaran.
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2-4 Fet retirades

Amb aquest  fet  podrem estudiar  les retirades de grans premis i  els motius pels  quals van 
passar.  Segons  els  requeriments  no  interessa  saber  quins  pilots  s’han  retirat,  només  la 
quantitat, per tant no hi ha relació amb pilots.

Es cert que aquest últim fet es podria haver incorporat dins de Season però hagués suposat 
incorporar  també  una  dimensió  més  (la  raó  de  la  retirada),  i  realment  per  l’anàlisi  no  és 
necessari. 

2.7 Metadades

A més  a  més  d’aquest  model,  s’haurà  d’incorporar  al  magatzem la  relació  entre  posició  i 
puntuació all llarg del temps. També existeixen diverses fonts d’informació externa referents a 
aquest esport. A l’etapa de disseny podran ser consultades, i si són de suficient importància 
incorporades al magatzem. 

A l’etapa de disseny es decidirà com guardar el registre d’èxit o error durant els processos de 
transformació i càrrega.
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2.8 Informes a realitzar

• Informe que mostri la relació de grans premis guanyats pels pilots, els equips i el tipus 
de neumàtic.  Es podrà navegar  entre  els  diferents  nivells  i  es mostraran gràfiques 
il·lustratives.

 
• Llistat  de  posicions  mitjanes  dels  pilots  donat  un  mundial  concret.  Es  podria 

proporcionar un informe de referències creuades per mostrar l’evolució al llarg dels 
anys.

• Informe de retirades del mundial i motius de retirada.
 
• Rànquing de posicions d’equips segons el nombre de grans premis guanyats donat un 

determinat mundial.
 
• Informe de punts acumulats pels pilots al mundials. Es podrà arribar al nivell de gran 

premi.

• Informe de punts acumulats pels equips als mundials. Es podrà arribar al nivell de gran 
premi.

 
• Informe que mostri la relació de mundial guanyats pels pilots, els equips i el tipus de 

neumàtic.  Es podrà fer navegar entre  els  diferents  nivells  i  es mostraran gràfiques 
il·lustratives. 

• Estudi detallat de la relació entre Poles i curses guanyades.

Això  dona  un  nombre  mínim  de  11  informes,  comptant  que  es  possible  crear  gràfiques  i 
informes interactius, es possible que el nombre augmenti. Però en cap cas superarà el nombre 
de 15 informes. 

2.9 Consideracions de disseny

• Per tal d’obtenir la puntuació exacta d’un pilot a un gran premi es necessari incorporar 
la taula de puntuacions com a mínim al component de transformació i càrrega. Serà 
decisió del disseny deixar-la incorporada dins del magatzem de dades departamental o 
mantenir-la apart.

• Cal tenir en compte que encara que per un equip guanyar un mundial significa que la 
suma de les puntuacions dels seus pilots és la màxima amb respecte els altres equips, 
un equip guanya un gran premi si un pilot del seu equip l’ha guanyat.

• S’estableix  que  un  tipus  de  neumàtic  ha  guanyat  un  mundial  si  la  suma  de  les 
puntuacions en els grans premis per a aquest tipus de neumàtic es la màxima amb 
respecte els altres tipus de neumàtic. 

• Existeix  informació  redundant  dins  de  les  fonts  de  dades.  S’haurà  d’indicar  en  tot 
moment de quina forma s’obtenen les dades i deixar aquest fet documentat. 

• Les  dades  hauran  de  ser  comprovades  exhaustivament,  s’han  trobat  deficiències 
importants. 

En  cap  moment  es  podrà  modificar  la  estructura  o  contingut  de  les  fonts  de  dades 
proporcionades per part del component ETL.
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És  imprescindible  que  el  magatzem de  dades  i  els  processos  d’integració  i  transformació 
acompleixin les següents propietats:

• Transparència  : Els analistes de l’ICEM que facin ús  del magatzem de dades no han de 
saber en cap moment l’estructura de les dades, ni la seva provinença. Els informes han 
de presentar una nomenclatura que permeti als usuaris treballar amb els conceptes de 
negoci que ells coneixen, no amb termes tècnics aliens a la seva feina diària. 

• Flexibilitat  :  Actualment  no  s’han  expressat  preferències   pel  tipus  d’interfície  i  la 
connectivitat de l’aplicació. És possible que al tractar diverses disciplines dins de l’àmbit 
dels esports de motor, l’ICEM demani noves interfícies amb el temps (com per exemple 
web). El model i el sistema de creació d’informes han d’estar preparats per realitzar 
aquestes noves incorporacions. 

• Escalabilitat  : Encara  que  hi  ha  una  primera  fase  en  la  qual  la  informació  és  molt 
limitada, s’ha de pensar en possibles ampliacions. L’arquitectura, les especificacions 
tècniques i el model dissenyat han de poder ser modificats sense gaire esforç. 

3 Disseny conceptual i tècnic

3.1 Arquitectura

Partint  de  l’esquema  general  de  la  Factoria  d’Informació  Corporativa  (FIC),  presentat  en 
l’apartat d’anàlisi i tenint en compte les conclusions exposades en el punt  Requeriments del 
magatzem  de  dades amb  respecte  a  l’arquitectura  d’aquest,  només  es  construirà  un 
magatzem de  dades departamental  que  serà  alimentat  directament  de  les  fonts  de  dades 
proporcionades prèvia extracció i transformació.

L’arquitectura general de tot el sistema s’ajustarà al següent esquema:
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3-5 Arquitectura general

Que estarà conformada per diferents components de programari i maquinari explicats en els 
següents apartats.
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3.2 Arquitectura de programari

3-6 Arquitectura de programari

MS-Excel: Serà necessari tenir almenys una llicència del full de càlcul Microsoft Excel, donat 
que  les  fonts  de dades  proporcionades per  la  companyia  estan  emmagatzemades segons 
aquest format. 

Oracle SQL-Developer: Els processos d’extracció, transformació i càrrega seran implementats 
amb aquesta eïna de desenvolupament,  que proporciona una abstracció a  alt  nivell  de les 
estructures  d’emmagatzematge  de  la  base  de  dades  Oracle,  facilitant  la  codificació  de 
procediments i funcions amb el llenguatge PL/SQL.

Oracle  Express  10g 10.2.0.1:  El  magatzem de  dades departamental  serà  creat  i  guardat 
mitjançant  aquest RDBMS. Amb aquesta versió gratuïta només es possible emmagatzemar 
estructures ROLAP, però en versions comercials proporciona estructures MOLAP, cosa que fa 
interessant  la  seva  utilització  en  cas  de  en  un  futur  incorporar  noves  fonts  de  dades  i 
requeriments d’explotació al magatzem. Dins d’aquest RDBMS s’emmagatzemarà físicament el 
datamart  i  les  estructures  temporals  necessàries  per  la  implementació  dels  processos 
d’extracció transformació i càrrega. 

Oracle  Discoverer:  Aquesta  Suite  també  de  la  companyia  Oracle  proporciona  un  conjunt 
d’eines per l’anàlisi i explotació de dades en línia. Concretament s’utilitzaran Oracle Discoverer 
Administrator per tal de administrar els usuaris i accés a les dades, i Oracle Discoverer Desktop 
com a eïna d’anàlisi a la capa d’usuari. 
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3.3 Arquitectura de maquinari

3-7 Arquitectura de maquinari

Com es pot observar la capa de font de dades no és present a aquest gràfic, això és degut a 
que ha d’existir  un vincle  lògic  entre  l’arxiu  Excel  (com s’explicarà  en l’apartat  dedicat  als 
processos de càrrega) i la base de dades Oracle per tal de realitzar el procés d’extracció. Per 
raons d’eficiència l’arxiu serà emmagatzemat directament en el servidor juntament amb la base 
de dades. 

3.4 Especificacions de maquinari i programari

Segons aquestes arquitectures de programari i maquinari presents a les diferents capes, les 
especificacions tècniques mínimes de les estacions de treball són les següents:

Estació de desenvolupament:

• Sistema operatiu Microsoft Windows XP Professional
• 2 Gb de Memòria RAM
• Disc dur de 80 Gb
• Tarja de xarxa a 100 MB 
• Connexió a Internet per recerca de documentació
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• Programari de desenvolupament SQL-Developer
• Paquet d’ofimàtica Microsoft Office
• Programari de navegació per Internet

Estació servidora

• Sistema operatiu Windows 2003 Server
• 4 Gb de Memòria RAM
• Disc dur de 200 Gb
• Tarja de xarxa a 100MB
• Programari Oracle Database 10g Express 10.2.0.1
• Controladors ODBC per vincular Excel i Oracle.
• Programari de navegació per a administració de base de dades.

Estació d’administració de dades

• Sistema operatiu Microsoft Windows XP Professional
• 2 Gb de Memòria RAM
• Disc dur de 80 Gb
• Tarja de xarxa a 100 MB 
• Connexió a Internet per recerca de documentació
• Programari d’administració de dades Oracle Developer Administrator
• Programari d’explotació de dades Oracle Discoverer Desktop
• Paquet d’ofimàtica Microsoft Office
• Programari de navegació per Internet

Estació d’explotació de dades

• Sistema operatiu Microsoft Windows XP Professional
• 2 Gb de Memòria RAM
• Disc dur de 80 Gb
• Tarja de xarxa a 100 MB 
• Connexió a Internet per recerca de documentació
• Programari d’explotació de dades Oracle Discoverer Desktop
• Paquet d’ofimàtica Microsoft Office
• Programari de navegació per Internet
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3.5 Model del magatzem de dades departamental

Partint  de  les  conclusions  de  la  part  d’anàlisi,  el  magatzem de  dades departamental  serà 
dissenyat per a emmagatzemar informació dels següents fets. Per el seu disseny s’ha triat el 
model en estrella, donat que assegura més independència en els fets d’estudi a nivell d’anàlisi.

3.5.1 Estudi de les puntuacions, posicions i velocitat. Fet Season

Com s’ha comentat a l’apartat d’anàlisi, partint d’aquest fet podem donar resposta a gairebé 
totes les preguntes plantejades. A causa del nivell de detall que s’ha demanat (puntuació d’un 
corredor  en  un  gran  premi,  per  exemple)  és  necessari  emmagatzemar  les  dades  sense 
agregar, la qual cosa permet calcular la majoria de mesures a partir d’una única taula física. 

Per contra a les indicacions d’anàlisi, s’ha decidit per la complexitat en els càlculs, separar el 
l’estudi del nombre de guanyadors dels mundials, i emmagatzemar aquesta informació com un 
fet apart. 

Tenint en compte aquestes consideracions, i seguint el model triat de disseny, l’estrella que 
correspon a l’estudi d’aquest fet correspondria al següent diagrama:

3-8 Estrella season
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3.5.1.1 Dimensió Championship

3-9 Dimensió championship

La dimensió Championship contindrà la informació dels anys en els quals  s’ha celebrat  un 
mundial, el qual actuarà com a identificador únic. La granularitat màxima demanada segons 
l’estudi dels requeriments és un any.

3.5.1.2 Dimensió GrandPrix

3-10 Dimensió GrandPrix

Aquesta dimensió contindrà la descripció del país on s’ha celebrat un gran premi, el circuit i 
l’any de la carrera. En un principi pot semblar lògic que el nivell NGrandPrix sigui un subnivell 
de  Mundial,  però  s’ha  optat  per  separar  els  nivells  en  dos  dimensions  per  claredat  en  la 
presentació de les dades.  

3.5.1.3 Dimensió RacingDriver

3-11 Dimensió RacingDriver
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Aquesta dimensió, també te un únic nivell, el qual contindrà els noms dels pilots identificats de 
manera única.

3.5.1.4 Dimensió Team

3-12 Dimensió Team

Al igual que els pilots, contindrà el nom dels equips que han participat en algun gran premi 
d’algun  mundial.  En  aquest  cas  s’ha  optat  per  la  separació  de  les  dimensions  Team  i 
RacingDriver i no formar una única jerarquia d’agregació, perquè s’ha suposat que un pilot pot 
formar part de més de un equip tant en una mateixa temporada com en temporades diferents. 
Per aquest motiu seria necessari establir la jerarquia d’agregació també en funció del temps.

3.5.1.5 Dimensió Tyre

3-13 Dimensió Tyre

En aquest cas, la dimensió Tyre, també amb únic nivell, identificarà de forma única una marca 
de neumàtic. 
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3.5.1.6 Diagrama conceptual amb cel·les d’informació

El diagrama conceptual complet del fet d’estudi Season seria el següent:

3-14 Cel·les estrella season

S’ha definit com a cel·la atòmica CSeason, que contindrà les següents mesures:

• position: Indica la posició que va obtenir un pilot a un gran premi.
• points: Indica la puntuació obtinguda pel pilot en un gran premi
• speed: Indica la velocitat mitjana en carrera d’ un pilot en un gran premi
• pole: Indica mitjançant un tipus booleà si el pilot va obtenir la pole en un gran premi.
• laps: Indica el número de voltes que va fer un pilot en un gran premi. 
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Tot  i  que  existeixen  més  dades  a  les  fonts  proporciones  per  l’ICEM,  que  el  magatzem 
departamental les contingui en aquest moment no és significatiu donat que no serveixen per els 
requeriments inicials demanats, i per tant s’ha optat per no incloure-les en aquesta fase. 

Com es pot observar, partint de la cel·la atòmica CSeason, es poden crear cel·les agregades 
derivades, que ens permeten obtenir:

• Nombre de grans premis (CGPNumber): Es podrà calcular imposant la condició en la 
agregació de que la posició ha de ser 1. 

• Posició  mitjana  (CMeanPosition);  També  es  podrà  obtenir  directament  fent  una 
agregació de les dades contingudes. 

• Velocitat  mitjana  (CMeanSpeed):  És  podrà  calcular  de  la  mateixa  manera  que  la 
posició.  Això  és  possible  donat  que  a  l’apartat  d’anàlisi  s’ha  pres  la  decisió  de 
considerar la velocitat proporcionada a les fonts de dades com a velocitat mitjana d’un 
pilot en un gran premi. La velocitat màxima no es podrà calcular. 

• Puntuació (CPointsNumber): També es podrà calcular a partir de la cel·la CSeason.

També serà possible, mitjançant l’eina utilitzada per a la explotació de dades, obtenir dades 
d’aquest fet per tal de trobar la relació entre obtenir la pole position i guanyar la cursa.

3.5.2 Estudi de les retirades. Fet RetirementReason

Mitjançant l’estudi de les retirades, es vol obtenir el nombre de retiraments que es van produir 
en una cursa per any i  mundial.  Partint  del  model  proposat  a l’anàlisi  l’estrella dissenyada 
s’ajusta al següent diagrama:

3-15 Cel·les estrella retirades
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Com  es  pot  comprovar,  s’ha  afegit  una  nova  dimensió  i  s’usen  dues  de  les  dimensions 
definides per a l’estudi del fet Season, GrandPrix i Chanmpionship.

3.5.2.1 Dimensió RetirementReason

3-16 Dimensió RetirementReason

Aquesta dimensió també tindrà un únic nivell. Segons s’ha especificat a l’apartat d’anàlisi, no es 
tindran  raons  compostes  com  ara  una  col·lisió  entre  dos  pilots,  només  es  proporcionarà 
informació del tipus de retirada (Col·lisió, avaria...). El nombre total de raons serà especificat 
una vegada finalitzada la fase d’implementació i implementat el procés de càrrega i extracció de 
dades. 

3.5.2.2 Diagrama conceptual amb cel·les d’informació

3-17 Cel·les RetirementReason
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3.5.3 Estudi dels guanyadors. Fet ChampionshipWinners

Com s’ha comentat anteriorment, tot i que la informació es podria obtenir a partir de càlculs 
realitzats  amb les mesures del  fet  Season,  s’ha decidit  precalcular  aquestes dades per tal 
d’agilitzar l’anàlisi de la informació. 

3-18 Estrella CahmpionshipWinners

En aquest cas, no es guardarà cap mesura. Només s’anotarà per a cada any l’identificador de 
l’equip,  el  neumàtic  i  el  corredor  que va guanyar  el  mundial,  i  s’utilitzaran com atributs de 
selecció en realitzar els càlculs d’agregació. 

3.6 Model conceptual de la capa d’extracció i transformació

Per el procés d’extracció i transformació serà necessària una estructura temporal mínima per 
tal  de realitzar  operacions  de filtratge  i  neteja  de  les  dades.  Aquest  disseny  contempla  la 
estructura mínima necessària per realitzar les operacions.

En tots  els  processos de codificació són necessàries estructures temporals  imprevisibles  a 
l’etapa de disseny.  En el  cas de que un desenvolupador necessiti  una estructura temporal 
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aqueta haurà de ser esborrada una vegada finalitzada l’execució del procés en qüestió. Al final 
de la execució l’única estructura vàlida d’aquesta capa serà la definida en aquest apartat. 

El diagrama conceptual d’aquesta capa es representa segons el model relacional i s’ajusta al 
següent:

3-19 Model capa Stage

Només serà una còpia optimitzada de les dades,  per tant  no existeix cap relació entre les 
taules.

3.7 Diagrames de disseny lògic

Com que es treballarà amb eines ROLAP, el model lògic i físic tindran una estructura relacional. 

3.7.1 Estrella Season

CSeason(id_championship, id_racingdriver, id_team, id_tyre, id_grandprix, position, points…)

NTyre(RowID, dsTyre)

NTeam(RowID, dsTeam) NGrandPrix(RowID, dsTrack, dsCountry)

NRacingDriver(RowID, dsDriver)Nchampionship(RowID)

3-20 Diagrama lògic Estrella season

Només s’ha definit lògicament la cel·la CSeason, les altres cel·les conceptuals es calcularan 
mitjançant agregacions en temps d’execució. 
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3.7.2 Estrella Retirements

Nchampionship(RowID) NRetirementReason(RowID)

NGrandPrix(RowID, dsTrack, dsCountry)

CRetirement(id_championship, id_reason, id_grandprix, amount)

3-21 Diagrama lògic estrella Retirements

3.7.3 Estrella ChampionshipWinners

CChampioonshipWinners(id_championship, id_racingdriver, id_team, id_tyre )

NTyre(RowID, dsTyre)

NTeam(RowID, dsTeam)

NRacingDriver(RowID, dsDriver)Nchampionship(RowID)

3-22 Diagrama lògic estrella ChampionshipWinners

3.7.4 Model lògic de la capa d’extracció i transformació

Com que no hi ha relacions ni claus foranes, el model lògic serà igual al model conceptual. Per 
tant no s’adjunta el diagrama. 

3.8 Diagrames de disseny físic

3.8.1 Diagrama físic del magatzem de dades

S’ha de dir que una vegada utilitzada l’eina d’explotació Discoverer, s’afegiran taules al model 
físic, necessàries per l’administració d’informes i usuaris que no han estat representades. 

S’han  incorporat  com  a  part  del  model  físic  les  seqüències  necessàries  per  generar  els 
identificadors únics de les dimensions, així com la taula de meta informació MD_POINTS, que 
serà consultada pel component de càrrega per tal de calcular les puntuacions del fet Season.

(figura presentada a la pàgina següent per claredat en la representació)
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3-23 Diagrama físic magatzem de dades
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3.8.2 Diagrama físic de la capa d’extracció i transformació

A la capa d’extracció i transformació a més a més de la estructura relacional necessària per 
carregar  les  dades,  existiran  procediments  emmagatzemats  i  funcions  que  s’encarregaran 
d’executar els processos. 

3-24 Diagrama físic capa extracció i transformació

Els procediments i funcions de càrrega seran explicats en apartats posteriors. Es mostren:

• Funcions, representades pel símbol fx
• Procediments emmagatzemats representats per la icona de jerarquia.
• Procediments  emmagatzemats  amb  comunicació  amb  el  esquema  del  datamart, 

representats per la icona de jerarquia vermella.
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3.9 Component d’extracció transformació i càrrega

La carrega  que  es  realitzarà  serà  un  càrrega  total  automàtica.  Com que  les  dades  seran 
actualitzades de manera incremental sobre el mateix arxiu font, i donat el format propens a 
errors de codificació,  cada càrrega esborrarà les dades anteriors existents al  magatzem de 
dades per suplir possibles inconsistències estadístiques.  

Per tal de poder realitzar el procés d’extracció i transformació, i com s’ha vist al llarg d’aquest 
document  en  les  definicions  dels  models  conceptuals  i  físics,  s’ha  incorporat  una  capa 
intermèdia  (Stage),  que  serà  utilitzada  com  a  punt  de  comunicació  entre  el  magatzem 
departamental i les dades emmagatzemades en Excel.

Així doncs, al servidor d’oracle existiran tres esquemes diferents:

• ICEMSTAGE: que s’ha utilitzat per emmagatzemar els procediments, funcions i taules 
necessàries per realitzar la neteja i transformació de les dades així com el seu traspàs 
al datamart que contindrà les dades.

• F1DMART:  Que  conté  les  taules  de  dimensió  i  de  fets  amb  les  seves  dades 
corresponents.

• ICEMOPER: Que conté el EUL (End User Layer) amb el model i informes finals, que 
podrà ser accedit des de l’Oracle Discovrer Administrator i Oracle Discoverer Desktop.

També s’han creat dos DNS de sistema:

• ICEMSOURCE: que estableix un vincle ODBC entre l’Oracle i les fonts de dades.

• ICEMMETADATA: que estableix un vincle  ODBC entre l’Oracle i  un arxiu  Excel  de 
metadades que serà explicat posteriorment en aquest document.

3.10 Importació a partir de les fonts de dades

3.10.1Taules

Per tal de realitzar la importació de les dades s’han definit les següents taules:

• ETL_RESULTS:  en  la  qual  s’emmagatzema  una  còpia  processada  de  les  dades 
contingudes al full “resultats” del llibre “Resultats F1.xls”. Normalitzant els noms i les 
dates per donar facilitat a l’hora de la càrrega del magatzem de dades. 

• ETL_POLES:  en  la  qual  s’emmagatzema  una  còpia  processada  de  les  dades 
contingudes al full “poles” del llibre “Resultats F1.xls”.

• ERROR_RECORD: Aquesta taula no especificada a la fase de disseny, s’ha creat per 
tal  d’emmagatzemar  un  registre  dels  errors  produïts  durant  el  procés  de  càrrega. 
Concretament  emmagatzema  el  nom del  procediment,  el  codi  d’error  retornat  per 
l’oracle, el missatge d’error i la data en que s’ha produït. 
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3.10.2Enllaços de base de dades

Per tal d’omplir les dades a la capa d’importació s’han creat els següents enllaços de base de 
dades, relacionats amb els DNS de sistema especificats anteriorment:

• ICEMSOURCE: que estableix una relació lògica entre l’esquema ICEMSTAGE i l’arxiu 
de fonts de dades. 

• ICEMMETADATA:  que  estableix  una  relació  lògica  entre  l’esquema ICEMSTAGE i 
l’arxiu  “metadata.xls”  utilitzat  per  emmagatzemar  la  taula  de  puntuacions  i  la 
classificació dels motius de retirades.

3.10.3Funcions auxiliars

Per tal de portar a terme el procés de càrrega han estat necessàries les següents funcions 
auxiliars:

EXTRACTCIRCUIT( VARCHAR strdata) : VARCHAR.   A partir del camp origen “Circuit/Data” 
de les fonts de dades, que conté el circuit i la data d’una cursa, retorna una cadena que només 
conté el circuit. 

EXTRACTDATE(VARCHAR strdata) : DATE.   A partir del camp origen “Circuit/Data” de les 
fonts de dades, que conté el circuit i la data d’una cursa, retorna la data de la cursa. 

GET_CHAMPIONSHIP_DRIVER_WINNER(NUMBER  pchampionship)  :  NUMBER. Que 
retorna l’identificador emmagatzemat a la taula de dimensió, del corredor que va guanyar el 
mundial. 

GET_CHAMPIONSHIP_TEAM_WINNER(NUMBER pchampionship) : NUMBER. Que retorna 
l’identificador emmagatzemat a la taula de dimensió, del equip que va guanyar el mundial. 

GET_CHAMPIONSHIP_TYRE_WINNER(NUMBER pchampionship) : NUMBER. Que retorna 
l’identificador emmagatzemat a la taula de dimensió, del neumàtic que va guanyar el mundial.

GET_DRIVER_ID(VARCHAR pdriver) : NUMBER. Que retorna l’identificador emmagatzemat 
a la taula de dimensió d’un corredor segons el seu nom.

GET_GRANDPRIX_ID(VARCHAR  ptrack)  :  NUMBER. Que  retorna  l’identificador 
emmagatzemat a la taula de dimensió d’un gran premi segons el seu nom.

GET_TYRE_ID(VARCHAR ptyre) : NUMBER. Que retorna l’identificador emmagatzemat a la 
taula de dimensió d’un neumatic segons el seu nom

GET_RETIREMENT_ID(VARCHAR  pcategory)  :  NUMBER. Que  retorna  l’identificador 
emmagatzemat a la taula de dimensió d’un tipus de retirada segons el seu nom

GET_SUBRETIREMENT_ID(VARCHAR pdescription) : NUMBER. Que retorna l’identificador 
emmagatzemat a la taula de dimensió d’un motiu de retirada segons el seu nom

GET_DRIVER_NAME(VARCHAR driverid) : NUMBER. Que retorna el nom d’un corredor en 
funció del seu identificador emmagatzemat a la taula de dimensió. 

GET_DRIVER_SPEED(VARCHAR ptime, VARCHAR ptrack, VARCHAR pyear) : NUMBER. 
Que retorna la velocitat mitjana d’un corredor segons el temps de diferència amb el corredor 
que va arribar en primera posició, per a un gran premi en una pista i any concrets. 
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GET_DRIVER_TIME(VARCHAR  ptime,  VARCHAR  ptrack,  VARCHAR  pyear)  :  NUMBER. 
Que retorna el temps en segons, per a un corredor donat el temps extret de l’arxiu de fonts de 
dades per a un circuit i un any en concret.

GET_GP_DISTANCE(VARCHAR  ptrack,  VARCHAR  pyear)  :  NUMBER.  Retorna  les 
dimensions en quilometres aproximada d’un circuit  en funció de la velocitat,  voltes i  temps 
obtinguts pel pilot que va quedar en primera posició. 

GET_LAP_TIME(NUMBER ptotaltime, NUMBER plaps) : NUMBER.  Retorna el temps mitjà 
per volta en funció del temps total i número de voltes.

GET_POINTS(NUMBER  pyear,  NUMBER  pposition)  :  NUMBER.  Retorna  la  puntuació 
corresponent per a una posició segons l’any. 

GET_TOKEN( VARCHAR the_list, VARCHAR the_index, VARCHAR, delim) : VARCHAR. 
Retorna l’element en la posició especificada resultat d’explotar la cadena original  segons el 
delimitador especificat. 

HAS_POLE(VARCHAR pdriver, VARCHAR ptrack, DATE pdate) : NUMBER. Retorna 1 si el 
corredor va aconseguir la pole la cursa especificada i 0 si no la va aconseguir. 

IS_DIGIT(VARCHAR  strparam)  :  BOOLEAN. Retorna  cert  si  la  cadena  pasada  està 
composada per dígits numèrics i fals altrament. 

MARK_IF_DIGIT(  VARCHAR  strparam  )  :  VARCHAR2.  Retorna  una  cadena  buida  si  la 
cadena original està formada per dígits. 

VALIDRESULT(resultats$@icemsource%rowtype crecord) : BOOLEAN. Retorna cert si la 
fila continguda a les fonts de dades és valida per emmagatzemar-la. 

3.10.4Procediments emmagatzemats

IMPORT_POLES: Carrega la taula ETL_POLES a partir de les fonts de dades.

IMPORT_RESULTS: Carrega la taula ETL_RESULTS a partir de les fonts de dades.

INIT_TABLES:  Inicialitza les taules del esquema ICEMSTAGE i F1DMART per realitzar una 
nova càrrega. 

LOAD_D_CHAMPIONSHIP:  Carrega  la  taula  de  dimensió  per  als  mundials  a  l’esquema 
F1DMART.

LOAD_D_GRANDPRIX:  Carrega  la  taula  de  dimensió  per  als  grans  premis  a  l’esquema 
F1DMART.

LOAD_D_RETIREMENT:  Carrega  les  taules  de  dimensió  per  als  motius  de  retirada  a 
l’esquema F1DMART.

LOAD_D_TEAM: Carrega la taula de dimensió per als equips a l’esquema F1DMART.

LOAD_D_TYRE: Carrega la taula de dimensió per als neumatics a l’esquema F1DMART.

LOAD_F_CHAMPIONSHIP_WINNERS:  Carrega la taula de fets per a l’estudi dels mundials 
guanyats a l’esquema F1DMART.

LOAD_F_RETIREMENT:  Carrega  la  taula  de  fets  per  a  l’estudi  dels  motius  de  retriada  a 
l’esquema F1DMART.

LOAD_F_SEASON: Carrega la taula de fets amb les dades de les temporades de formula 1, 
utilitzada en l’anàlisi de diversos fets. 
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LOAD_MD_POINTS:  Carrega  la  taula  de  puntuacions  per  poder  utilitzar-la  durant  els 
procediments de càrrega. 

SAVE_ERROR_RECORD:  Guarda  un  registre  d’error  si  es  produeix  durant  el  procés  de 
càrrega.

LOAD_DATA_MART: Procediment principal per a dur a terme la càrrega. 

3.11 Procés d’importació i càrrega

El procediment d’importació i  càrrega s’ha realitzat  mitjançant  l’enllaç establert  a l’esquema 
ICEMSTAGE amb les fonts de dades fent servir un enllaç de base de dades amb ODBC. 

Durant  el  procés  de  configuració  es  va  trobar  un  error,  reconegut  per  Microsoft  ( 
http://support.microsoft.com/kb/208414/en-us ),  que  dona  inconsistències  per  a  aquelles 
columnes que contenen dades de diferents tipus dins d’un full Excel. 

Per tal de solucionar el problema s’ha procedit de la següent manera:

• S’ha creat un arxiu Excel buit, que conté una macro que recorre cada full afegint un 
espai en blanc als camps, transformant-los en text. 

• S’ha creat un script amb el llenguatge VBA (Visual Basic for Applications) que serà 
executat durant el procés de càrrega, que fa una còpia de les dades de l’arxiu original a 
la plantilla, executa la macro, i una vegada corregides les dades les guarda amb un 
nom diferent. 

• El DNS de sistema utilitzat d’enllaç entre l’oracle i la font de dades apuntarà a aquest 
nou arxiu, permetent així fer consultes sense cap problema. 

Com a resultat de realitzar  una classificació correcta dels motius de retirada d’una cursa, i 
donada la desnormalització total detectada a la fase d’anàlisi i disseny, s’ha procedit a crear un 
arxiu  de metainformació,  fent una classificació dels motius de retirada per categories.  S’ha 
decidit  fer-ho  d’aquesta  manera,  per  tal  de  poder  afegir  ràpidament  una  nova  categoria 
associada a un motiu de retirada. A més a més, existeix una taula de puntuacions que pot ser 
actualitzada. 

Aquest arxiu de metainformació és un arxiu Excel que conté la següent informació:

• Full amb un llistat dels diferents motius de retirada classificats segons les categories: 
“MECHANICAL”, “ACCIDENT”, “CLASSIFICATION”, “TYRE”, “OTHERS”.

 
• Full amb un llistat de les puntuacions amb el seu període de validesa.

Durant la fase d’importació, a més a més dels problemes detectats a la fase d’anàlisi, s’han 
trobat els següents problemes:

• Registres duplicats. Per a un mateix corredor s’ha trobat que podia haver participat 
dues vegades a la mateixa cursa. S’ha procedit a eliminar aquests registres.

 
• Registres inconsistents. Registres que contenien informació de corredors inexistents, 

registres  que  tenien  la  informació  a  columnes  equivocades,  i  registres  que  no 
aportaven cap informació al tenir el camps importants buits. També s’ha procedit ha 
eliminar  aquests  registres,  salvant  aquells  que  contenien  la  informació  a  llocs 
equivocats.

http://support.microsoft.com/kb/208414/en-us
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3.12 Disseny i descripció dels informes creats

Per  tal  de  realitzar  els  informes  s’ha  creat  un  model  conceptual  amb  l’Oracle  Discoverer 
Administrator, independitzant el model físic de la base de dades dels elements disponibles que 
tindran els analistes.

A partir d’aquest model conceptual s’han creat els següents llibres predefinits, utilitzant l’Oracle 
Discoverer Desktop, i deixant-los disponibles com a llibres directament a la base de dades

• Llibre corredors-equips:   Conté estadístiques dels corredors i  equips,  per any i  gran 
premi distribuïts en tres fulls. 

• Llibre Grans premis:   Que conté tres fulls per tal d’estudiar el nombre de grans premis 
guanyats per any i neumàtic.

• Llibre Mundials:   Conté tres fulls per donar resposta al nombre de mundials guanyats 
per corredor, equip i neumàtic.

• Llibre Rankings:   Que conté tres fulls amb els rànquings anuals d’equips i corredors per 
nombre de grans premis guanyats, i la classificació anual per gran premi de cadascun 
dels corredors.

• Llibre Retirades:   Que conté dos fulls, per tal de donar una visió del nombre de retirades 
de cursa per any i motiu, seguint la classificació en dos grups realitzada a la càrrega 
del magatzem de dades

• Llibre  Poles:    Que  conté  els  informes  necessaris  per  tal  d’estudiar  la  relació  entre 
guanyar la pole i guanyar la cursa
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4 Captures de pantalla

4.1 Llibre corredors-equips

4-25 Estadístiques corredors

4-26 Estadístiques per any i corredor
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4-27 Estadístiques per any i equip

4.2 Llibre grans premis

4-28 Grans premis per any, corredor i neumàtic
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4-29 Grans premis per any i corredor

4-30 Grans premis per any i neumàtic
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4.3 Llibre mundials

4-31 Mundials per corredor

4-32 Mundials per equip
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4-33 Mundials per neumàtic

4.4 Llibre Rankings

4-34 Rànquing d'equips per grans premis guanyats

4-35 Rànquing de pilots per grans premis
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4-36 Classificació de corredors

4.5 Llibre retirades

4-37 Retirades per mundial, gran premi i motiu
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4-38 Retirades per mundial, gran premi i motiu categoritzat
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4.6 Llibre Poles 

4-39  Estudi de pole position per corredor
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4-40 Estudi de pole position per circuit

5 Conclusions
La realització de qualsevol projecte és una experiència enriquidora tant a nivell tècnic com a 
nivell personal. 

En el cas del treball de final de carrera, aquesta experiència esdevé un repte, ja que l’alumne 
s’enfronta  amb  si  mateix,  tenint  com a  armes  els  coneixements  adquirits  durant  els  anys 
d’aprenentatge a la Universitat, que ha d’utilitzar per demostrar que l’esforç realitzat serveix no 
només en l’àmbit acadèmic si no també en el professional. 

En el meu cas personal, la realització d’aquest projecte ha suposat una experiència enriquidora 
per molts motius, entre els quals destacaré els següents: 

• He pogut  realitzar  un  projecte  complet  on,  encara  que  amb alguna  orientació  del 
consultor,  les decisions finals han estat sempre meves, el que m’ha fet valorar les 
conseqüències de triar un camí o un altre amb molta més cura. 

• M’ha ajudat a tenir molt més clar que, en el sector de la informàtica en particular i en 
tots els sectors en general, no és suficient amb realitzar una bona feina a nivell tècnic, 
s’ha de tenir molta cura en la forma. El millor dels projectes amb una mala presentació 
o amb una documentació poc clara, pot passar per un projecte qualsevol. 

• He  pogut  comprovar  que  assignatures  que  durant  la  carrera  són  malament 
considerades per no tenir un contingut tècnic són molt necessàries. En el cas d’aquest 
projecte he hagut de refrescar alguns conceptes d’estadística per tal de donar una 
explicació consistent a la pregunta demanada sobre la relació entre guanyar una cursa 
i obtenir la Pole Position. 
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• El fet de dedicar un temps determinat a realitzar una bona planificació d’un projecte és 
molt important.  Tot i  que sempre hi ha imprevistos, el fet de tenir una metodologia 
definida  i  un  pla  d’emergència  preparat,  fa  que  la  evolució  del  projecte  sigui  la 
adequada en tot moment. 

• Encara  que  el  component  teòric  de  les  assignatures  és  en  la  majoria  dels  casos 
l’adequat, necessita ser complementat amb investigacions personals, la conformitat o 
comoditat no és bona companya sobre tot en el sector tècnic. 

Crec que  el  projecte  realitzat  demostra  la  maduresa,  coneixements  i  experiència  adquirida 
durant tots els meus anys d’estudi d’Enginyeria tècnica en Informàtica de gestió.

6 Línies d’evolució de futur
Una de les principals causes de fracàs actualment en la implantació de projectes informàtics de 
gran abast és el fet de voler enllestir-ho tot en un sol projecte, aquest projecte és un exemple 
de tot el contrari. 

S’ha  optat  per  desenvolupar  una  part  petita  d’un  projecte  que  podria  concloure  amb  la 
incorporació de les següents funcionalitats:

• Es podria dissenyar un magatzem de dades corporatiu per tal de donar historicitat i 
integritat a les dades, facilitant la creació de nous magatzems de dades departamentals 
segons l’àrea temàtica dins dels esports de motor.

 
• S’hauria  de  definir  una  metodologia  única  per  a  la  incorporació  de  noves  dades. 

Aquesta  metodologia  podria  inclore  la  incorporació  d’una  aplicació  que garantís  un 
format únic a les fonts de dades, facilitant els processos de càrrega i actualització del 
magatzem de dades. 

• Si es decideix utilitzar el magatzem de dades per analitzar els resultats d’altres esports, 
pot ser seria convenient plantejar una versió comercial del sistema de gestió de base 
de dades, que permeti treballar amb estructures MOLAP en comptes de les ROLAP 
utilitzades pel desenvolupament d’aquest treball de final de carrera.

7 Glossari
Corredor: Pilot d’un cotxe de Fórmula 1 propietat del equips que participen en la competició.

Datamart: Magatzem de dades departamental

Discoverer: Suite de la companyia Oracle per la explotació de dades 

Equip: Escuderia que participa en el campionat de Fórmula 1. Cada equip està compost de 
equip tècnic i 2 pilots per mundial. 

Gran Premi: Cursa que forma part del mundial de Fórmula 1 i que té lloc en un circuit.

Mundial: Competició esportiva anual de del campionat de Fórmula 1 en la que tant corredors 
com equips participen. El guanyador del mundial en les seves dues modalitats s’obté segons la 
puntuació dels corredors de cada equip en cadascuna de les curses que les componen.   

Pole position: Millor temps obtingut durant les proves preliminar a les curses d’un gran premi. 
La Pole position determina el pilot que estarà situat en primera posició en la cursa, i els temps 
inferiors tindran les posicions consecutives.
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Retirada: Abandonament d’una cursa per part d’un pilot que hi participa.

Stage: Capa intermèdia per a la extracció, càrrega i transformació de dades.

8 Relació d’eines utilitzades

• Microsoft Excel
• Microsoft Word
• Oracle Discoverer Administrator
• Oracle Discoverer Desktop
• SQL Developer
• Poseidon UML.
• Embarcadero ER Studio
• Microsoft office Visio
• Open Office
• Oracle Express 10.2.0.1
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10.1.1 Tasques prèvies

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

99 Tasques prèvies 2 días mié 17/09/08 vie 19/09/08
100 Revisió pla docent 0,5 horas mié 17/09/08 mié 17/09/08
101 Primera Lectura material TFC 1 hora mié 17/09/08 mié 17/09/08
102 Revisió conceptes planificació de projectes 0,5 horas mié 17/09/08 mié 17/09/08
103 Revisió conceptes de magatzems de dades 1 hora mié 17/09/08 mié 17/09/08
104 Descarregar enunciat i recursos de l'aula 0,25 horas vie 19/09/08 vie 19/09/08
105 Primera lectura i comprensió del enunciat 0,75 horas vie 19/09/08 vie 19/09/08
106 Instal·lació d'eïnes bàsiques 2 horas vie 19/09/08 vie 19/09/08

15 18 21 0 3 6 9 12 15 18 21 0 3 6 9 12 15 18 21 0 3
mié 17 sep jue 18 sep vie 19 sep sáb 20 sep

10-41 Gantt tasques prèvies

10.1.2 Planificació i anàlisi prèvia de requeriments

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

107 Planificació i Anàlisi prèvia de requeriments (PAC1) 8 días sáb 20/09/08 mar 30/09/08
108 Lectura detallada de l'enunciat del TFC 1 hora sáb 20/09/08 sáb 20/09/08
109 Esquema d'activitats i tasques del projecte 2 horas sáb 20/09/08 sáb 20/09/08
110 Anàlisi de requeriments preliminar 0,42 días dom 21/09/08 dom 21/09/08
111 Identificació d'indicadors, dimensions i atributs 1,25 horas dom 21/09/08 dom 21/09/08
112 Anàlisi de fonts de dades proporcionades 0,75 horas dom 21/09/08 dom 21/09/08
113 Redactar proposta pla de treball 2,5 horas dom 21/09/08 lun 22/09/08
114 Redactar proposta Anàlisi preliminar 2,5 horas lun 22/09/08 mié 24/09/08
115 Presentar proposta PAC1 4,92 días mié 24/09/08 mar 30/09/08
116 Lliurar PAC1 0 días mar 30/09/08 mar 30/09/08

24/09
30/09

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jue 18 sep sáb 20 sep lun 22 sep mié 24 sep vie 26 sep dom 28 sep mar 30 sep

10-42 Gantt fase 1
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10.1.3 Anàlisi i disseny conceptual i tècnic

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 TFC Magatzem de dades 94,33 días mié 17/09/08 vie 30/01/09
2 Recerca d'informació 94,33 días mié 17/09/08 vie 30/01/09
99 Tasques prèv ies 2 días mié 17/09/08 vie 19/09/08
107 Planificació i Anàlisi prèvia de requeriments (PAC1) 8 días sáb 20/09/08 mar 30/09/08
117 Anàlisi de requeriments i disseny conceptual i tècnic (PAC2) 19 días mié 01/10/08 lun 27/10/08
118 Anàlisi de requeriments 19 días mié 01/10/08 dom 26/10/08
119 Introducció objectius i abast del projecte 1 hora mié 01/10/08 mié 01/10/08
120 Anàlisi detallada de les fonts de dades 2 horas mié 01/10/08 mié 01/10/08
121 Requeriments del magatzem de dades i usuaris 12 horas mié 01/10/08 dom 05/10/08
122 Redactar proposta Anàlisi de requeriments 2,5 horas lun 06/10/08 lun 06/10/08
123 Presentar proposta anàlisi de requeriments 12 días sáb 11/10/08 dom 26/10/08
124 Disseny conceptual i tècnic 19 días mié 01/10/08 dom 26/10/08
125 Disseny conceptual lògic i físic del magatzem de dades 16,5 horas mié 01/10/08 mié 08/10/08
126 Disseny de processos de càrrega 14,5 horas mié 08/10/08 mié 15/10/08
127 Redactar proposta Disseny conceptual i tècnic 2,5 horas mié 15/10/08 vie 17/10/08
128 Presentar proposta Disseny conceptual i tècnic 4 días mié 22/10/08 dom 26/10/08
129 Lliurar PAC2 0 días lun 27/10/08 lun 27/10/08
130 Implementació (PAC3) 32,67 días lun 27/10/08 vie 12/12/08
141 Lliurament final 16,33 días vie 12/12/08 mié 07/01/09
147 Debat Virtual 3 días dom 25/01/09 vie 30/01/09

11/10

27/10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2
sáb 27 sep jue 02 oct mar 07 oct dom 12 oct vie 17 oct mié 22 oct lun 27 oct

10-43 Gantt fase 2
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10.1.4 Implementació

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

107 Planificació i Anàlisi prèvia de requeriments (PAC1) 8 días sáb 20/09/08 mar 30/09/08
117 Anàlisi de requeriments i disseny conceptual i tècnic (PAC2) 19 días mié 01/10/08 lun 27/10/08
130 Implementació (PAC3) 32,67 días lun 27/10/08 v ie 12/12/08
131 Instal·lar eïnes i aplicacions de desenvolupament 3 horas lun 27/10/08 lun 27/10/08
132 Creació física magatzem de dades 3 horas mié 29/10/08 mié 29/10/08
133 Codificació processos de càrrega 65 horas vie 31/10/08 sáb 29/11/08
134 Explotar magatzem de dades 2 días sáb 29/11/08 lun 01/12/08
135 Creació d'informes 6 horas sáb 29/11/08 lun 01/12/08
136 Anàlisi de les dades 6 horas sáb 29/11/08 lun 01/12/08
137 Redactar manual d'instruccions 3 horas lun 01/12/08 mié 03/12/08
138 Redactar proposta PAC3 3 horas mié 03/12/08 vie 05/12/08
139 Presentar proposta PAC3 5 días vie 05/12/08 vie 12/12/08
140 Lliurament PAC3 0 días vie 12/12/08 vie 12/12/08
141 Lliurament final 16,33 días vie 12/12/08 mié 07/01/09
147 Debat Virtual 3 días dom 25/01/09 vie 30/01/09

12/12

X D J L V M S X D J L V M S X D
20 oct '08 03 nov '08 17 nov '08 01 dic '08 15 dic '08

10-44 Gantt fase 3

10.1.5 Lliurament final

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

107 Planificació i Anàlisi prèvia de requeriments (PAC1) 8 días sáb 20/09/08 mar 30/09/08
117 Anàlisi de requeriments i disseny conceptual i tècnic (PAC2) 19 días mié 01/10/08 lun 27/10/08
130 Implementació (PAC3) 32,67 días lun 27/10/08 vie 12/12/08
141 Lliurament final 16,33 días v ie 12/12/08 mié 07/01/09
142 Esquema de síntesi i esborrany memòria 20 horas vie 12/12/08 dom 21/12/08
143 Esborrany presentació virtual 10 horas dom 21/12/08 sáb 27/12/08
144 Muntar video TFC 10 horas sáb 27/12/08 vie 02/01/09
145 Presentació proposta lliuramente final 4 días vie 02/01/09 mié 07/01/09
146 Lliurar memòria i presentació 0 días mié 07/01/09 mié 07/01/09
147 Debat Virtual 3 días dom 25/01/09 vie 30/01/09

02/01
07/01

M J S L X V D M J S L X V D M J S L
08 dic '08 15 dic '08 22 dic '08 29 dic '08 05 ene '09 12 ene '09

10-45 Gantt lliurament final
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10.2  Annex 2. Descripció i errors detectats a les fonts de dades

Resultats (15.785 files x 9 columnes)
Llista de resultats dels pilots en cada gran premi dels mundials corresponents al període de 
1961 fins al 2007. 

Columna Comentaris
Circuit/Dia Conté el circuit on va tenir lloc un gran premi i la data en la que es va celebrar.

Format: Text (/NOM_CIRCUIT/  DIA_SETMANA, MES DIA, ANY)
Delimitadors: // ,
Observacions: A primera vista no s’observa cap anomalia en la sintaxi.
  

Corredor Conté el nom del pilot 

Format: Text.
Delimitadors: Cap
Observacions: A primera vista no s’observa cap anomalia en la sintaxi. 

Equip Conté l’equip al qual pertany el pilot

Format: Text
Delimitadors: Cap
Observacions: A primera vista no s’observa cap anomalia en la sintaxi.

Neumàtic Conté la marca de neumàtics usada

Format: Text
Delimitadors: Cap
Observacions:  A primera vista no s’observa que hi ha camps en els que hi 
pot haver-hi espais en blanc davant del text.

Posició Indica la posició del pilot a la cursa

Format: Numèric
Delimitadors: Cap
Observacions: A primera vista s’observa, que per tal d’indicar que un pilot ha 
abandonat la cursa, el camp es deixa en blanc. Per tant s’haurà de tractar com 
un text. 

Voltes Indica el nombre de voltes que ha donat el pilot a la cursa.

Format: Numèric
Delimitadors: Cap
Observacions: A primera vista no s’observa cap anomalia en la sintaxi 

Temps Indica el temps total aconseguit pel pilot una vegada finalitzada la cursa.

Format: Text
Delimitadors: : . lap(s)
Observacions:  En  aquesta  columna  n’hi  ha  varies,  donat  que  s’utilitzen 
diferents sintaxis per expressar el mateix atribut:

• Es dona el temps total del guanyador en format h:mm:ss.ms
• Als pilots no superats per més d’una volta es dona el temps de més 

respecte al guanyador.
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• Als  pilots  que  han  estat  superats  per  més  d’una  volta  s’indica  el 
nombre de voltes pels que han estat superats.

• Hi ha incoherències entre el nombre de voltes del guanyador, i aquells 
que no han donat cap per retirada a la primera volta. (Ex. Fila 45)

Velocitat (Km/
h)

Indica la velocitat. 

Format: Numèric
Delimitadors: Cap
Observacions: A primera vista no s’observa cap anomalia en la sintaxi, tot i 
que no s’indica quin tipus de velocitat s’està expressant (mitjana, màxima). Cal 
tenir en compte que hi pot haver columnes buides, que expressen que el pilot 
no ha acabat la cursa. 

Motiu 
abandonament

Indica els diferents motius pels quals un pilot ha abandonat una cursa 

Format: Text
Delimitadors: Cap
Observacions:  No hi ha un criteri  unificat per definir  segons quins motius, 
alguns barregen a més a més el noms dels pilots. S’haurà de seguir un criteri 
per tal de classificar-los.

Corredors (424 files x 3 columnes)
Llista de corredors que han participat alguna vegada en un mundial de Formula 1. Està ordenat 
segons el criteri de País.

Columna Comentaris
País Conté el país de naixement del pilot.

Format: Text
Delimitadors: Cap
Observacions: A primera vista s’observa que hi ha països als quals no hi ha 
informació disponible, aquests s’indiquen amb el text “N/A”
  

Corredor Conté el nom del pilot.

Format: Text
Delimitadors: ,
Observacions: A primera vista s’observa que existeix un format diferent per 
expressar la mateixa informació que a Resultats. 

Anys en Actiu Conté els anys els quals ha participat en els diferents mundials.

Format: Text 
Delimitadors: , -
Observacions: Hi ha tres sintaxis diferents per expressar els valor:

• L’any directament, si només ha participat un cop
• L’any separat  per “,”  si  ha participat  puntualment en segons quins 

mundials
• Rang d’anys si ha participat durant un període consecutiu.
• En una mateixa columna hi pot haver els dos formats anteriors (anys 

puntuals i període)

z
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Poles (729 files x 5 columnes)
Llista de corredors que han aconseguit la Pole en alguna cursa amb el temps que van obtenir a 
la prova. 

Columna Comentaris
Circuit Conté el circuit al qual es va celebrar la cursa.

Format: Text
Delimitadors: Cap
Observacions: A primera vista no s’ha observat cap anomalia en la sintaxi. 
Tot i així cal tenir en compte que aquesta columna conté informació que està 
recollida també a Resultats. Pot interessar utilitzar-la com a font de dades 
alternativa per a obtenir els noms dels circuits.
  

País Format: Text
Delimitadors: Cap
Observacions: A primera vista no s’ha observat cap anomalia en la sintaxi.

Data Format: Text (d-Mes-yyyy) i (d-Mes-yy)
Delimitadors: -
Observacions: A primera vista s’observa que hi ha espais en blanc que 
s’hauran d’eliminar i la data va alterant el seu format.

Corredor Format: Text
Delimitadors: Cap
Observacions: A primera vista no s’ha observat cap anomalia en la sintaxi. Al 
igual que a Resultats el nom és únicament una cadena de text sense 
delimitadors. 

Temps Indica el temps aconseguit pel pilot una vegada finalitzada la prova.

Format: Text
Delimitadors: ‘ .
Observacions: A primera vista no s’ha observat cap anomalia en la sintaxi . 
S’ha de tenir en compte que el temps està expressat segons minuts, segons i 
milisegons (m’ss.ms)

10.3  Annex 3. Estudi de la relació entre guanyar una pole i la 
cursa

Per tal de trobar una relació entre guanyar una pole i guanyar la cursa, ens hem centrat en dos 
variables principals, els corredors i els circuits. 

Per tal de definir si existeix aquesta relació, podem prendre les dades extretes de les fonts de 
dades com una mostra, en la qual tenim les dades del nombre de curses guanyades, les poles 
aconseguides, i les curses en les quals els guanyadors han estat aquells que han aconseguit la 
pole. 

Si classifiquem aquestes variables segons pilots i circuits, podrem determinar si els successos:
{Guanyar una cursa} i {Guanyar una pole} són independents, segons la teoria de la probabilitat 
composta. 

Podem definir l’estudi segons els següents enunciats:

Sabem que un pilot ha guanyat el X% de les curses, i sabem que un pilot ha guanyat un Y% de 
curses havent guanyat anteriorment la pole. Quina és la probabilitat de què un pilot guanyi la 
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cursa sabent que ha guanyat la pole? Són independent els successos guanyar una cursa i 
guanyar una pole?

El mateix, però extrapolat a circuits ens servirà per l’altre estudi.

Com podem veure, només es tracta de estudiar la probabilitat condicionada del succés guanyar 
una cursa sabent que s’ha guanyat una pole prèviament. 

Generalitzant, tenim que:

)(
)()|(

FP
FGPFGP ∩=  per calcular la probabilitat condicionada

)()·()( BPAPBAP =∩  si dos successos són independents. 

Una vegada especificat el procediment, s’ha procedit a crear un informe per tal d’estudiar la 
relació del fet en els pilots i en els circuits.

Estudi per pilots

10-46 Informe pole per pilots
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10-47 Gràfic guanyar pole per corredor

En aquest informe, es presenta el percentatge de poles aconseguides, el percentatge de poles 
aconseguides amb curses guanyades, el percentatge de curses guanyades, i finalment el càlcul 
de la probabilitat condicionada pels dos fets. 

Com podem veure, en la majoria de casos, la probabilitat es bastant elevada. El fet que ens fa 
decidir si el fet de guanyar una pole condiciona guanyar una cursa, és la diferència entre la 
probabilitat  condicionada obtinguda,  i  la  multiplicació  de probabilitats  dels  dos fets,  que és 
totalment diferent. 

Amb això podem dir que per a un pilot, els successos guanyar una pole i guanyar una cursa no 
són independents segons les dades de la  mostra,  a la majoria dels casos,  hi  ha una alta 
probabilitat, entre el 40 i el 60 per cent de guanyar una cursa si s’ha aconseguit prèviament la 
pole position. 
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Estudi per circuits

10-48 Informe guanyar pole per circuit

10-49 Gràfic guanyar pole per circuit

Si estudiem aquest informe, també podem veure, que la probabilitat de d’obtenir una pole, varia 
molt d’un circuit a un altre, per tant podem dir que el fet de guanyar un pole i la cursa, també té 
una relació directa amb el circuit, i per tant són successos no independents. 
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Conclusions

Amb la mostra obtinguda, podem definir que en general,  els successos guanyar una pole i 
guanyar una cursa, no són independents, i que per tant existeix una relació. Aquesta relació 
varia en funció de si estudiem els pilots i els circuits, però continua existint. 


