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Resum 
 

  Aquesta informe es basa a la petició formulada per l’Acadèmia del Cinema Andorrà (ACA) als 

alumnes de TFC de ETIS i ETIG per  a la creació d’un magatzem de dades. Amb aquest nova 

eina  es vol, per una banda,  guardar en un únic lloc tota la informació que reben dels diversos 

festivals de cinema internacionals (Festival Internacional de Cinema de Canes,Festival 

Internacional de Cinema de Berlín( Berlinale), Premis  Cèsar, MTV Movie Awards i Premis de 

l’Acadèmia), i per una altra banda, possibilitar l’anàlisi de tota la informació cinematogràfica de 

la que disposen . 

  Prenent com a punt d’origen els requisits que ens han plantejat,es presentarà un proposta 

per reduir la dificultat per obtenir els diferents informes que generen dels diversos festivals. 

Per aquest motiu ens plantejarem tres fites: la creació del protocol de càrrega, la 

implementació del magatzem de dades i l’eficiència i senzillesa de l’eina a l’hora de generar 

informes i/o consultes ad-hoc.  

  Les dades que ens facilitarà el client per al nostre estudi, són les dades de les nominacions de 

les diferents pel·lícules i/o persones al llarg de les diferents edicions que s’han realitzat des de 

l’inicia fins al 2005 o 2006. 

   Tenint en compte tant les dades com els requisits del client, es  farà un anàlisi de 

requeriments i de les dades que ens han facilitat, per  generar un disseny dels diferents models 

que s’empraran(Disseny conceptual , Disseny lògic i Disseny físic). 

  Un cop assolit el pas anterior, es farà l’extracció i el tractament  de les dades per facilitar 

l’emmagatzematge a la nova base de dades. Aquesta informació permetrà la creació d’un cub 

multinacional i  la creació de l’àrea de negoci. Ambdós es gestionaran des de l’aplicació 

Discoverer Desktop.  

   Un cop es té tot implementat, el client podrà accedir a la consulta de dades, emprant  les 

consultes definides en un primer moment al requisits ,o bé, accedir a la les dades de forma ad-

hoc, d’una manera senzilla i molt més dinàmica que abans amb els excels. 
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1.Introducció 
 

  En aquest document es mostrarà tota la feina que s’ha realitzat al llarg del semestre en 

l’assignatura de TFC – Magatzems dades, on un dels objectius es  posar en pràctica els 

coneixements adquirits al llarg del estudis . Com eina per assolir aquest fita ,es  demanarà que 

partint  d’una necessita d’un client  generar un producte que resolgui aquest problema.    

  Primer de tot, es definiran els objectius que vol aconseguir amb aquest TFC. Després, es 

plantejarà un pla de treball on s’ enquadraran les tasques que s’ha de realitzar amb el 

calendari que de l’assignatura.   

  Marcats els objectius i el temps d’execució, el pas  següent serà especificar les tasques a 

realitzar i els temps que es necessita per cadascuna d’elles. D’aquest manera,al planificar la 

feina que s’ha de fer al llarg del semestres, evitant sobrecarregues de feina en moments 

determinats o grans períodes lliures de carrega de treball. 

  Com ja s’ha comentat amb anterioritat, el treball pràctic es troba dins de l’àrea de magatzem 

de dades. Per aquest motiu, es demanarà la creació d’un magatzem de dades tipus DWH per al 

l’ACA, on guardarà tota la informació que té emmagatzemada en excels. 

 

“El magatzem de dades és una col·lecció de dades orientades al tema, integrades, 

no volàtils i historiades, organitzades per a donar suport a processos d’ajuda a la decisió.” 

W.H. Inmon 

 

1.1 Justificació del TFC: punt de partida i aportació del TFC 
 

  La Acadèmia del Cinema Andorrà(ACA) disposa d'una recopilació d'informació de diversos 

festivals i volen analitzar-la , però degut al format en que la tenen (fulles excels) els comporta 

un volum de feina alt i una limitació en el resultats que obtenen. 

  Per aquests motiu han proposat als alumnes de TFC-Magatzem Dades que  desenvolupin un 

magatzem de dades que els permeti a banda de guardar aquest informació en un mateix lloc, 

la possibilitat de creuar les dades del diferents festivals i generar uns informes per analitzar i 

avaluar les diferents àrees de les dades(festivals, actors, directors, pel·lícules,....). 

 L’aportació del TFC al client, es podrà comprovar la solució que s’entregarà al client. Entre 

d’altres punts, es pot  destacar el següent: 

 Rapidesa i agilitat  per aconseguir una informació determinada  les consultes 

predeterminades per als client(informes). 
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 Centralització de les dades i facilitat de consulta  la nova BBDD creada en Oracle 10g 

i l’eina Discoverer Oracle per generar informes i consultes ad-hoc. 

 Uniformitzar la informació que ens prové de diferents fonts    procés d’extracció de 

dades, transformació i carrega (ETL). 

 

1.2 Objectius TFC  
 

  En aquest punt cal tenir presenta els objectius que marca l’assignatura com els  que  marca el 

propi projecte. Tant uns com els altres, han d’anar lligats en tot el procés d’aprenentatge i  

creació del producte. Si en algun moment no van a la par, es podria donar el cas que 

s’assolissin uns i els altres no. Això comportaria que no s’arribessin a les fites que s’han marcat. 

  Com assignatura, principalment, el que es vol es l’anàlisi de les tècniques existents per  

projectar una base de dades d'un DWH. Cal tenir present, que el disseny haurà d'estar orientat 

a un magatzem de dades físic ROLAP, i això comportarà la creació de les dimensions, els 

atributs i fets necessaris. A més a més, es vol que l’alumne sigui capaç de desenvolupar la 

millor solució possible a un problema real, i això es pot plasmar en els següent punts: 

 Demostrar capacitat d’anàlisi i estudi del problema plantejat.  

 Planificar i estructurar la feina a realitzar  en un determinat període de temps. 

 Realitzar un pla de treball. 

 Cercar informació per assolir les feines plantejades. 

 Generar una solució pràctica al problema inicial. 

 Elaborar un informe del projecte realitzat segon uns paràmetres determinats. 

 Elaborar una presentació de tot els procés i defensar al solució obtinguda. 

Com a projecte(TFC), es vol aconseguir el següent: 

 Creació d'un protocol de càrrega de la informació del festivals que ens subministrarà 

l'ACA (o altres entitats per a l'ACA) al sistema de gestió de dades.  

  Implementació d'un magatzem de dades per a l'ACA on guardem la informació que 

tenen sobre festivals(actual i futura) i d'un processos automàtics per generar informes 

predeterminats. 

 Buscar l'eficiència i senzillesa de la nova eina tant en la generació dels informes com en 

la possibilitat de efectuar consultes de les dades ad-hoc. 
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  A banda de tots aquests objectius, cal tenir present que tot projecte al anar evolucionat pot 

generar més necessitats, augmentar el ventall de possibles solucions o millorar les prestacions 

que en un principi s’han marcat al disseny. Per aquest motiu, tenim l’apartat de línies 

d’evolució futures on indicarem els objectius que es poden marcar per a fases de 

desenvolupament posterior.   

 

1.3 Enfocament i metodologia  
 

En aquest punt, a banda d’emprar el coneixements adequats en altres assignatures de la 

carrera, aplicarem el criteris que en marca del consultor i  la pròpia assignatura. 

Per aquest motius, ho podem centralitzar en quatre punts: 

1. Anàlisi previ – planificació de la feina 

En un primer moment el que es farà, serà la lectura dels diferents conceptes del 

projecte. Si fos necessària ampliaríem la informació amb la bibliografia que ens ha 

subministrat,  i si no fos suficient, es buscaria més dades a les fonts d’informació que 

es tenen a l’abast(biblioteques, Internet, centres de suport UOC,...).  

Es farà una proposta de tasques a realitzar per dur a terme el projecte, i es 

temporitzaran durant el període d’inici i fi del projecte. 

2. Requisits 

Segons l’anàlisi que s’ha realitzat prèviament, es realitzarà un anàlisi més profund del 

requeriment dels clients i es generarà la documentació necessària per detallar-los.  

3. Disseny 

Es treballaran tres tipus de disseny: conceptual, lògic i el físic. En el primer, es 

treballarà en la decisió de quin ha de ser el nucli de la nostra estrés. En el segon, amb 

el Fet definit, cal generar una taula per a ell i cadascuna de les seves dimensions.  Per 

últim, traspassar tota la informació que han generat els punts anteriors a les taules 

que ha de forma la nova BD. Caldrà fer una previsió de com seran les taules a Oracles i 

si per algun motiu justificat s’ha de crear alguna més(taules intermèdies de càrrega, 

taules auxiliars de consulta, ... ).  

4. Implementació 

Construir la BBDD d’Oracle, amb les restriccions que ens marquin les relacions entre 

taules i els índexs de treball. Caldrà abans de fer la carrega a la BD, fer una extracció i 

transformació de la informació que ens han facilitat l’ACA. Amb aquestes dades, caldrà 

tornar a revisar-les i analitzar-les per valorar si s’ha de modificar algun punt de la feina 

plantejada. Caldrà fer les accions necessària sobre el Discoverer, Administrator i 
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Desktop, per tal que es pugui emprar per a la realització dels informes que ens 

demanen(crear un usuari, donar-li permisos d’accés a la BD, crear l’àrea de negoci...).   

 

1.4 Planificació del projecte 
 

  En aquest punt, s’agafaran les fases proposades per l'assignatura i es combinaran amb les 

fases típiques que es troben al desenvolupar i implantar d’un magatzem de dades. Un cop 

realitzada la combinació  i l’adaptació de la informació, s’enquadrarà en la temporització que  

dona al pla docent.  

 

1.4.1 fases del procés 

 

  Segons l’autor que es consulti,es poden trobar diferents passos i/o fases. Però ara per ara, 

sols parlarem de les que es troben  acceptades per tots. 

Les fases que proposades seran les següents: 

 Requirement Gathering (anàlisi de requeriments) 

  Serà on els desenvolupadors parlaran amb els clients o usuaris, per recollir les seves 

necessitats  i els seus objectius. Un cop tenim aquesta informació, es generarà una 

planificació de treball i una primer aproximació al cub OLAP. 

 Physical Environment Setup(preparació del suport físic)  

Serà prepara els entorns de treball amb les eines que necessitem per desenvoluparà el 

projecte. 

 Data Modeling (modelatge de les dades) 

Partint dels requeriments que hem obtingut en l'aparta anterior, caldrà obtenir en un 

primer moment un model lògic que cal traspassar-ho a un model físic de dades. Cal tenir 

present, que una part important es identificar correctament les fonts de dades. 

 ETL (extracció, transformació i càrrega) 

En aquest fase caldrà fer l'extracció de dades, la seva transformació i depuració i per últim 

la carrega d'aquesta informació al sistema de gestió de dades. Cal tenir present que pot ser 

una de les fases més llargues del procés. 

 OLAP Cube Design (disseny del cub OLAP) 

Partint dels requeriments i dels informes que ens demanen, caldrà definir el cub OLAP que 

es deriva. 
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Il·lustració 1: Cub OLAP 

 

 Front End Development (desenvolupament del Front-End) 

En aquest par definirem el Front-End a emprar, es a dir, la interfície amb la qual es 

relacionaran el nostres usuaris amb el magatzem de dades. 

 Report Development (desenvolupament dels llistats) 

Aquesta fase es pot considerar fàcil ja que ve directament de la fase de requeriment. Però 

cal tenir present que els reports són el punt de contacte dels usuaris amb el magatzem de 

dades i per tant cal dedicar una especial atenció, ja que pot provoca l'èxit o fracàs d'un 

projecte. 

 Performance Tuning (optimització del rendiment) i Query Optimization(optimitzacions 

de las consulta)  

Podríem dir que en aquestes dues tasques el que es busca es l'optimització tant per la 

banda de la BD com per la banda de la que no es tant ja la nostra aplicació(maquines, 

connexions de xarxa, servidors...) 

 Quality Assurance (assegurar-se la qualitat) 

En aquest punt el que es vol es validar que la implementació que s'està fent del projecte és 

la desitjada, i per aquest motiu sols fer-se amb els usuaris. 

 Rolling out to Production (posada en marxa a producció) 

En aquesta fase el magatzem de dades es posa en condicions de Producció. 

 Production Maintenance (manteniment a producció) 
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Es fan tasques de manteniment un cop s'ha posat en marxa a Producció. 

 Incremental Enhancements (millores incrementals) 

  En aquest punt, seria on el recollim nous requeriments que ens fa l'usuari i que no es 

troben en la recollida inicial de requeriments. 

   Un cop hem enumerat totes les fase possibles, cal tenir en compte que no estem 

desenvolupant un projecte en el món real sinó per a un TFC. Per aquest motiu les fases que fan 

referència a la posada en marxa a públic i posterior recollida de requeriments les podríem 

obviar. 

  També podem desestimar, tot aquelles fases que fan referència a qualitat ja que les 

relacionem amb els usuaris i en el nostre cas aquesta interacció és nul·la. 

  En el cas de optimització tant de consulta com de rendiment les incloure en les fases 

anteriors, sobretot en la ETL. 

 

1.4.2 fases del pla docent 

 

En el enunciat del projecte tenim detallades les següents fases: 

1.- Pla de treball i anàlisi preliminar de requeriments 

2.- Anàlisi de requeriments i disseny conceptual i tècnic 

3.- Implementació: 

-> construcció del magatzem de dades 

-> instal·lació de l'eina d'explotació de dades 

-> construcció dels informes i anàlisi de la informació. 

 

1.4.3 fases adaptades 

 

   En aquest apartat el que farem serà encabir dintre de del pla docent, les fases del nostre 

projecte. Hem de tenir present, que ja hem descartat fases amb anterioritat i per aquest motiu 

no sortiran totes les fases, i 'altres s'adequaran al pla de treball que tenim. 

 PAC1 : 
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En aquest pac el que farem serà la l'anàlisi de requeriments. En aquest punt, hem d'obtenir 

una primera visió de la planificació del treball i un anàlisi inicial del requeriments. Per una altra 

banda en aquesta part tindrem una aproximació al cub OLAP i un primer anàlisi de dades. 

Per altra banda aprofitarem per adequar el entorn de treball a les necessitats del projecte, tant 

de hardware com de software. També aprofitarem per tenir el primer contacte amb les eines 

que emprarem, i començar a familiaritzar-nos amb elles. 

 PAC2: 

En aquesta pac el que farem serà la generació del model de dades (tan lògic com físic) i 

l'aprofundiment en l'anàlisi de requeriments. 

Per tant, seguirem amb l'anàlisi que ja havíem comenta en l'apartat anterior i conseqüentment 

amb la depuració de les dades que ja havíem començat, i per una altra banda començarem un 

nova fase que en portarà a obtenir el model de dades. 

 PAC3 

En aquesta pac, tenim que la feina a fe esta definida en 3 punts, generar el magatzem, 

instal·lar l'eina d'explotació i generar els informes.  

Es a dir, acabarem la fase de ETL, generem els reports i fem un posada en marxa (com si 

estiguéssim a producció). 

 

1.4.4 dates clau 

 

Des de la l'aula en faciliten les següents dates, on tenim on comença i acaba cada període: 

Títol Inici / Enunciat Lliurament 

PAC1  05/03/2011  16/03/2011  

PAC2  17/03/2011  20/04/2011  

PAC3  21/04/2011  25/05/2011  

Lliurament final  26/05/2011  13/06/2011  

Aquestes tasques són inamovibles, i per aquest motiu seran les que en marcaran el ritme i la 

distribució de les diferents tasques del nostre projecte. 

 

1.4.5 planificació de tasques 
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  Un cop tenim definides les tasques a fer i el calendari de treball, generem aquesta taula amb 

la temporització de cada tasca i el seu cost. També he afegit un camp per indicar si aquella 

tasca depèn d'una altar per poder realitzar-se: 

ID Nom de la tasca Duració Inici Fi Previ 

1 1.Inici TFC- DW 3 02/03/11 04/03/11  

2 1,1 Consulta assignatura(pla docent, documentació,..) 2 02/03/11 03/03/11  

3 1.2 Presentació fòrum i revisió informació aula 1 04/03/11 04/03/11  

4 2. PAC 1 12 05/03/11 16/03/11  

5 2,1 revisió informació aula(taulell, fòrum,...)  05/03/11 16/03/11  

6 2.2 descarrega i lectura TFC 1 05/03/11 05/03/11 5 

7 2.3 lectura del apunts i materials d'exemple 3 05/03/11 07/03/11 5;6 

8 2.4 consultes bibliogràfiques 3 05/03/11 07/03/11 6 

9 2.5 generar esborrany pla de treball i anàlisi requeriments 3 05/03/11 07/03/11  

10 2.6 revisar hardware i software instal·lat 1 07/03/11 08/03/11  

11 2,7 entrega esborrany 0 08/03/11 08/03/11 9 

12 2.8 revisar correccions 1 09/03/11 09/03/11 11 

13 2.9 generar document pla de treball i anàlisi requeriments 6 10/03/11 15/03/11 12 

14 2.10 instal·lar programari recomanat 2 14/03/11 16/03/11 5 

15 2.11 inici neteja de les dades 1 15/03/11 15/03/11  

16 2.12 lliurament de document final 0 16/03/11 16/03/11 13 

17 3. PAC 2 35 17/03/11 20/04/11  

18 3,1 revisió informació aula(taulell, fòrum,...)  17/03/11 20/04/11  

19 3.2 lectura del apunts i materials d'exemple 3 17/03/11 19/03/11 18 

20 3.3 continuar amb la neteja de les dades 3 20/03/11 22/03/11  
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21 3.6 inici memòria ITC – introducció 4 23/04/11 26/03/11  

22 3,4 genera esborrany de anàlisi de requeriments 20 23/03/11 11/04/11  

23 3.5 generar esborrany model de dades 20 23/03/11 11/04/11  

24 3.7 memòria TFC – objectius TFC 20 23/03/11 11/04/11 21 

25 3.8 entrega esborranys 0 12/04/11 12/04/11 22;23 

26 3.9 lectura de les correccions dels esborranys 1 14/04/11 14/04/11 25 

27 3.10 redacció dels documents definitius 5 15/04/11 19/04/11 26 

28 3.11 entrega de la documentació 0 20/04/11 20/04/11 27 

29 4. PAC 3 35 21/04/11 25/05/11  

30 4.1 revisió informació aula(taulell, fòrum,...)  21/04/11 25/05/11  

31 4.2 lectura del apunts i materials d'exemple 3 21/04/11 23/04/11 30 

32 4,3 creació de la BD 3 24/04/11 26/04/11  

33 4.4 carrega de dades 4 27/04/11 30/04/11  

34 4.5 generació de reports 2 01/05/11 02/05/11 33 

35 4.6 esborrany de la implementació de la pac 7 03/05/11 09/05/11  

36 4,7 revisió de memòria TFC 8 05/05/11 12/05/11 24 

37 4.8 entregar esborrany 0 12/05/11 12/05/11 35 

38 4.9 lectura de les correccions esborrany 1 13/05/11 13/05/11 37 

39 4.10 generar document definitiu  6 14/05/11 19/05/11 38 

40 4.11 revisar i provar reports 6 18/05/11 23/05/11 34 

41 4.12 entrega del document 0 25/05/11 25/05/11 39 

42 5 Memòria TFC 19 26/05/11 13/06/11  

43 5.1 revisar la memòria 1 26/05/11 26/05/11 36 
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44 5.2 acabar de redactar la memòria de TFC 9 26/05/11 04/06/11 43 

45 5.3 revisar la memòria 2 05/06/11 06/06/11 44 

46 5.4 elaborar presentació 6 07/06/11 12/06/11  

47 5.5 lliurament final 0 13/06/11 13/06/11 45;46 

48 6 Debat Virtual 4 20/06/11 23/06/11  

49 6.1 participació en el debat 4 20/06/11 23/06/11  

Il·lustració 2:Planificació de tasques 

 

1.4.6 diagrama de Gannt 

 

  Una de les forma de representar la planificació en format gràfic són el diagrames de Gannt. 

Adjuntem un la gràfica que hem generat: 

 

Il·lustració 3: Diagrama de Gannt(1ª part) 
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Il·lustració 4: Diagrama de Gannt(2ª part) 

 

1.5 Productes obtinguts 
 

Ara mostrarem tots els elements que s’ha entregat al consultor al llarg de l’assignatura. 

Producte Forma entrega Descripció 

Pla de treball Document(PAC1) Es fa una descripció de les taques a 

realitzar i de la temporització que se li 

dona a cada feina. 

Anàlisi preliminar  Document(PAC1) Es fa una breu visió del punt de partida del 

projecte(peticions del client, origen de la 

informació, objectius,...) i es fa una 

valoració de les des dades amb les que es 

treballarà. 

Anàlisi de requeriments Document(PAC2) Es tornarà a fer l’anàlisi que s’ha fet en el 

document anterior, però amb més 

profunditat per facilitar el tema del 

disseny. També es farà una proposta de 

ETL. 
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Disseny conceptual i 

tècnic 

Document(PAC2) Partint de l’anàlisi fet anteriorment, es 

genera una proposta de BBDD i una 

proposta de com s’han de generar els 

informes que ens demanen. Es fa una 

proposta de codi font per generar 

ambdues coses. 

Implementació  Document(PAC3) S’explica com es crea la BBDD a l’oracle i 

com es fa la carrega d’informació i la 

transformació. També es mostra com 

s’empren les eines com el Discoverer, i es 

com  es generen els informes que ens 

demana el client. 

Producte Zip(PAC3 – Entrega Final) S’entrega el fitxer on s’ha guardat la BBDD 

que s’ha creat amb la maquina virtual. En 

cas que hi hagués alguna modificació, es 

podria tornar a enviar a l’entrega final 

Memòria de projecte Document(Entrega Final) Resum del projecte que s’ha realitzat, 

agrupant en un sol document tots els altres 

documents entregats amb anterioritat.  A 

més a més, hi altres apartats  

 

1.6 Altres capítols de la memòria 

 

Capítol 2 Anàlisi 

Es revisaran els diversos casos d’us que tenim en el nostres i projecte i la informació que ha 

facilitat el client.  Aquest ens condicionarà la futura BBDD en Oracle, 

Per aquest motiu, partint de com i que trobem a les fulles excels, es realitzarà l’anàlisi 

conceptual que ens determinarà el Fet i les dimensions en els que es treballaran. Aquest 

disseny tindrà que transformar-se a posteriori en un disseny lògic i físic(es trobaran en capítols 

posteriors). 

Amb tot aquest treball el que es vol aconseguir es la creació d’una data WareHouse per recollir 

tota la informació que tenim ens diverses fulles Excel i gestionar-la d’una manera eficient, 

generant uns informes i facilitant les consultes ad-hoc als clients(ACA). 
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Il·lustració 5: components del Data WareHouse 

 

Capítol 3 Disseny 

Un cop tenim les bases del disseny conceptual, el que farem serà plasmar-ho en forma de 

BBDD que emprarà el Data wareHouse. Cal tenir present que per passar la informació que ens 

facilita el client a les dades que pot treballar el Oracle Discoverer, s’ha de realitzar diverses 

etapes. 

Aquestes passos seran: 

- Carrega de la informació a unes taules de carrega emprant el SQL Loader 

- Adequació de les dades a les necessitats que tenim i treball amb les taules auxiliars per 

normalitzar les dades. Transformació de dades (ETL). 

- Inserció de les dades a la BBDD que emprarà el DWH. 

 

Capítol 4 Captura de pantalles 

  Es mostraran els informes que ha demanat el client als requeriments amb captures de 

pantalla(del Oracle Discoverer). I també diverses captures de anàlisis de dades que s’han 

realitzat amb la mateixa eina.  
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2. Anàlisi 
 

2.1 Casos d’ús 
 

 

TFC_CARREGA 

 

 

 

TFC_BBDD 

 

 

UOC_DISCOVERER 

Il·lustració 6: Casos d’us(nivell administrador) 

 

Tractament inicial de les 

dades 

Procés de carrega de 

dades 

Creació de la BBDD 

Creació de les taules de 

càrrega 

Processos ETL 

Oracle Discoverer Adm. 

(area de negoci) 

Oracle Discoverer Desktop 

(informes i anàlisi dades) 
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USUARIS (ACA) 

Il·lustració 7: Casos d’us(nivell usuari) 

 

2.2 Diagrama model conceptual 
 

  En aquest apartat treballarem els diferents passos o fases que s’ha de seguir per obtenir un 

disseny conceptual en funció de les dades de partida, en  aquest cas serà treballar amb dades 

referents al nom dels festival cinematogràfics.  

 

 
Il·lustració 8: metodologia per a dissenyar una Estrella 

 

   Tal i com es va plantejar inicialment, necessitem definir un cub OLAP per crear un magatzem 

de dades multidimensional on es puguin fer consultes ad-hoc i a la vegada generar informes 

predefinits. Cal tenir present, que la informació estarà estructurada en funció de les 

dimensions que es definiran i les dades estaran s’organitzaran segons el Fet que ara definirem.  

 

2.2.1  Fet 

 

  Com a primer part del procés del disseny conceptual, s’ha de decidir quin serà el nucli de 

l’Estrella. Aquesta serà l'objecte de l’anàlisi i això es coneix com Fet. Normalment es treballa a 

nivell del processos de negoci, per veure quin serà el procés individual que en si mateix sigui 

prou significatiu per poder explicar que es l'activitat. 

Informació dels Festivals 

Oracle Discoverer Desktop 

(consultes ad-hoc i 

informes predefinits) 

Validació de l’eina 
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  Si es revisa aquest cas, es veurà que s’està tractant el món cinematogràfic, sobretot el que 

faria referència als festivals de cine. Les dades que s’han aportat diran ‘on’(festival), 

‘quan’(edició, l'any), ‘qui’ (el film, l'actor, el director,...) i ‘que’(la nominació en qüestió). 

  Donada una primer ullada, es podria dir, que el centre de l’estudi són els festivals o les 

pel·lícules que hi participen, o les persones que hi participen(actors, directors, …). Però cal 

tenir present, que cal mirar més enllà i no centrar-se en les dades que s’han aportat,i tenir clar 

que el que es vol es veure quan un film és exitòs o no, i com es pot avaluar aquest nivell d'èxit, 

mitjançant les nominacions que es facin de les pel·lícules a llarg del temps i dels festivals, i 

veure el volum de les que es guanys(nominacions guanyades) i de les pèrdues(nominacions 

perdudes).  

En definitiva, s’establirà com a fet de l’Estrella la nominació de la pel·lícula a les diferents 

categories de cada festival al llarg del temps. 

 

2.2.2  Granularitat 

 

  El grànul és l’últim individu que es vol analitzar. Pot provocar arribar a un dels dos extrems 

segons la profunditat que se li vulgui donar. Per una banda, que si s'agafa massa gran es perd 

informació ,i per l’altra, si és massa petit pot provocar que el projecte sigui inviable per excés 

de dades.  

  Ha d'existir un equilibri entre el nivell de detall i el volum de dades que es tenen, degut a que,  

segons el Fet que es tingui ens determinarà la dimensionalitat de la base de dades i tindrà 

impacte sobre la grandària del conjunt de dades. Sols succeir, que si s'agafa gran pot provocar 

algun problema com per exemple l'eliminació d'algun dimensió,... 

En aquest cas, l'èxit del film estaria relacionat amb el festival, amb l'any, amb la pel·lícula i la 

categoria del premi que es presenta, i sobretot, si ha guanyat o no. Caldria també tenir en 

compte, si l'èxit en qüestió a la vegades fa referència a la pel·lícula en si o  a les persones que 

participen en ella com director, actriu... .  

Agafant com a punt de partida aquesta proposta, en apartats posteriors s’ha de comprovar si 

ha estat correcta o no, i si s'escau, modificar-la per adequar-la al tamany més òptim que  

permeti tenir un detall d'informació suficient per poder resoldre les consultes que es facin, ja 

siguin prefixades o ad-hoc. 

 

2.2.3 Dimensions  

 

Primerament, es mirarà com s'ha definit el grànul, ja que moltes vegades a partir de la 

definició es pot trobar el primer conjunt de Dimensions. Un cop fet això, si que es pot anar 

mirant d'afegir alguna dimensió més com candidata, però cal vigilar que no sigui una 
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combinació de les altres dimensions de les que ja hem parlat abans, i  en aquest cas caldria no 

tenir-la present. 

  En un primer moment, es va parlar de festival, país i participant com a dimensions, però 

revisant les dades de nou es podrien concloure que en comptes de tres dimensions caldria 

parlar de cinc. En aquest noves cinc trobaríem festival i participant, però la dimensió país la 

modificaríem i aportaríem la informació de la pel·lícula. A banda de les anteriorment 

esmentades, s'inclourien el concepte temporal i també el premi al que es nòmina.  

 

2.2.4 Atributs de les dimensions  

 

  Un cop tenim definides les dimensions, es mira quin seran els atributs de cada dimensió i 

valorar quin atribut pot ser rellevant o quin no per al nostre anàlisi. 

Dimensions que tenim: 

 TEMPS : en aquest cas hi ha  la informació de la edició del festival i la de l'any en que 

es celebra. En aquest dimensió solament es farà referència al any del festival. 

 FESTIVAL: en aquesta dimensió en es centrarà en el camps que fan referència al 

festival en si, que serien el nom del festival i l'edició en que es realitza. 

 PEL·LÍCULA: En aquesta dimensió es guardarà els atributs que faran referència al nom 

original de la pel·lícula, el nom de la pel·lícula que se li ha donat al festival i el país o 

països que ha produït el film. 

 PARTICIPANT: ficarem el nom del la persona nominada. 

 PREMI: aquí es farà referència al premi en si, i per tant, es guardarà el nom de la 

nominació. 

 

2.2.5 Descriptors i jerarquies  

 

  Partint dels atributs que s’ha definit abans, caldria discernir quins es consideren descriptors,  

permetran fer selecciones basades en els seus valors, i quins són jerarquies, que  permetran 

fer agrupacions. 

  En el cas de TEMPS, s’entén que com que no es pot fer agrupacions d'informació, cal 

considerar-ho com un descriptor, ja que partint del valor del any es pot trobar la informació 

desitjada.  

  En el cas de FESTIVAL, si que es podria parlar d'un primer nivell que seria l'edició del festival 

en si(1a, 2a,...) i en un nivell superior on es posaria el nom del festival. Per tant, es podria  dir 
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que les edicions del festival s'agrupen en el festival en si ,i per tant, tenim una jerarquia 

d'agregació. 

  En el cas de PEL·LÍCULA, aquí es parteix de tres atributs, nom original, nom del festival i nom 

del país que la produeix. En aquest cas, l'única agregació que es  podria crear seria un nivell 

superior que fos PAÍS, per agrupar les pel·lícules pel país que les ha produït o coproduït. Partint 

d'aquest punt de vist, es pot considerar que aquesta dimensió es jerarquia d'agregació. 

  En el cas de PARTICIPANT, en aquest cas solament es té un atribut que fa referència al nom 

del nominat, i tal i com  ha passat amb el  TEMPS, es pot  considerar com un descriptor. 

  En el cas de PREMI, com ens passa amb TEMPS i PARTICIPANT, solament hi ha un atribut i per 

aquest motiu, es pot considerar que no es pot agrupar i seria un descriptor. 

 

2.2.6 Mesures 

 

  Al revisar la informació sobre les Mesures, es sols trobar que normalment els atributs 

numèrics són els que solen ser additius. En aquest cas, com a valor numèric tenim el any o 

l'edició, però mes que valor additius seran valors que representen en si una informació i fent 

una suma del seus valors no aportaria res. Es podria considerar que el nostre Fet no té camp 

Mesura. 

  Per una altra banda, podria fer un canvi de plantejament sobre el valor del camp WINNER. En 

aquest camp, que l'assignaríem al Fet, ens indica si s’ha guanyat el premi amb una X i sinó l'ha 

guanyat esta a blancs. Es podria plantejar canviar-ho a un camp numèric que tingues el valor 1 

pels guanyadors i 0 per la resta.  

  Partint d'aquesta modificació, es podria dir que la mesura podria ser el camp WINNER, el que  

indicaria el volum de premis que pot tenir una pel·lícula, i per tant, el nivell d'èxit que pot 

arribar a tenir. 

 

2.2.7 Cel·les 

 

  En aquest apartat, caldrà especificar quines solen ésser les cel·les resultants de l’anàlisi, i 

diferenciar les que poden ser útils per al model i les que simplement són derivades d'altres 

cel·les. Les primeres es guardarien al sistema i les segones no caldria fer-ho. 

En aquest cas solament hi ha una cel·la i es la que representa la nominació. 

 

2.2.8 Restriccions integritat 
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  Un cop es tenen les Mesures, les Cel·les i els Nivells, sols resta definir les restriccions 

d'integritat que s'han de marcar(bases, restriccions d'agregació i restriccions de transitivitat).  

 La base indicarà les dimensions que es  necessiten per definir una cel·la de forma única. En el  

cas que es tracta, cal tenir present que hi trobem cinc dimensions però que la que fa referència 

a participant pot estar present o no en la nominació, i per tant no cal tenir-la en compte. En 

resten quatre dimensions, en les que tenim l'any, el festival, el premi i la pel·lícula, creiem que 

totes són necessàries per definir de forma única la nostra cel·la.  

  A la base assignada  serà a la que se li apliqui les regles d'integritat. 

 

2.2.9 Viabilitat 

 

  Un cop ja es te definit el disseny conceptual, caldrà realitzar uns càlculs per fer una 

aproximació del volum de dades que ocuparà el sistema, i això ens donarà un breu idea de si 

pot tirar endavant o no. 

  Es parteix inicialment de 13279 registres, suma dels cinc excels que s’ha subministrat. Es a dir, 

com que cada registre que es rep és una nominació a un festival(guanyadora o no), el que hi ha 

són 13279 instàncies del fet amb els atributs que els hi corresponen. 

  Un cop és té constància del volum de instàncies que hi ha presents, caldrà donar-li un volum 

de bits a cada cel·la. Si es consideren que en la cel·la  solament hi han els índexs de les 

dimensions i un camp que podria ser un caràcter o un valor numèric, es pot treballar amb dos 

possibles volums. 

  En el primer cas, si es considera que és un caràcter, hi ha 8 bits per un caràcter i 40 bits pels 

cinc índex ,per tant, 48 bits que són 6 bytes. Si es multipliquen pel volum d'instàncies serien 6 

* 13279 = 79674 bytes, que ens donaria un resultat de 0,07 Mbytes.  

  El segon cas, hi ha els 40 bits del identificadors i se li afegeixen 32 bits del integer on estaria 

guardat el 1 o 0, donaria 72 bits que equival a 9 bytes. Un cop es tenen els valor de la cel·la en 

bytes, es calcula el volum total que es necessita i  dona 119511 bytes, que és el mateix que dir, 

0,11 Mbytes. 

  Cal tenir present, que cada any es rebria més informació i es considera que estaria entre 100 i 

200 registre, encara que es podria donar la excepció que hi hagués la inserció de les dades 

d'algun altra festival i el volum de dades augmentaria considerablement. 

 Tant en un cas com en l'altra, s’estaria dintre del rang de treball d'un PC o un petit servidor i 

no donaria cap problema al motor de les bases de dades a emprar. 

 

2.2.10 model conceptual 
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  Seguint la informació que s’ha plasmat en els apartat anteriors, el model resultant conceptual 

podria ser de la següent manera: 

 

Il·lustració 9: Esquema multimensional 
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3. Disseny 
 

3.1 Arquitectura Software  

     ADM  BD 

 

 

 

  
ADM                  USUARI 

Il·lustració 10: Proposta d’Arquitectura de Software. 

3.2 Arquitectura Hardware 

     

 

 

              

                                                              

Il·lustració 11: Proposta d’Arquitectura de Hardware. 

BD Oracle 10g 

S.O. Microsoft 

Administrar i actualitzar BD 

del DWH. 

 

Oracle Discoverer Desktop 

S.O. Microsoft 

Consultes ad-hoc i reports 

predefinits. 

 

Oracle Discoverer Adm. 

S.O. Microsoft 

Administrar i actualitzar area 

de negoci. Generar i 

mantenir els reports 

predefinits. 
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3.3 Disseny de la base de dades i diagrama del model físics 
 

  Un cop està fet el disseny conceptual, cal començar el disseny lògic. Definida l'estrella en 

l'apartat anterior, s’ha de fer al nou disseny generant  una taula pel Fet i una per cada de les 

dimensió. 

  Definides les taules, cal revisar-les i trobar punt en comú. Aquest ‘concepte comú’ serà la clau 

primària a les taules de dimensions, que es transformarà a clau forana a la taula de Fet. La 

concatenació de les claus foranes a la taula de Fet  generarà la seva clau primària 

  Una de les coses que normalment es sols fer  pel tema de claus, es no emprar les que siguin 

molt descriptives sinó més aviat senzilles. Usualment aquestes coincideixen amb l'identificador 

del registre.  

  Aplicant la metodologia s’obté el següent resultat: 

Nominació(idFestival, idPel·licula, idAny, idPremi, idParticipant, Guanyador) 

Temps(RowId, Any) 

Festival(RowId, Festival, Edició) 

Participant(RowId, nom) 

Premi(RowId,nom estàndard, nom festival) 

Pel·lícula(RowId,nom original, nom festival,país) 

 

  Tal com s’ha comentat, el participant no serà part de la clau primària de Nominació ja que no 

es necessari per determinar una cel·la concreta. 
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Il·lustració 12: Esquema relacional amb forma d’estrella 

  Partint de la informació que he trobat a les taules i de la proposta de taules, es farà un 

diagrama més acurat per que sigui mes senzill d'entendre. 

Festival(RowId, Festival, Edició) 

                                                 Pel·lícula(RowId,nom original, nom festival,país) 

 

Nominació(idFestival, idPel·licula, idAny, idPremi, idParticipant, Guanyador) 

 

Temps(RowId, Any) 

                                                                                                              Participant(RowId, nom)  

                                            Premi(RowId,nom estàndard, nom festival) 
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Il·lustració 13: Esquema de les taules 

 

  Tal i com es pot veure, de les cinc taules que hi havia definides, han aparegut cinc més de 

noves.  La que fa referència a PAISPRODUCTOR i PARTICIPANTNOMINACIO, són degudes a que 

hi ha la possibilitat de que pot existir més d'un país per pel·lícula i a vegades també tenim més 
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d'un guanyador o nominat per un pel·lícula o premi en un festival, d'aquesta manera es tenen 

controlats els temes de relació entre taules. 

  Les taules de PREMIFESTIVAL i PELICULAFESTIVAL, fan referència a les relacions que hi han 

entre premis i pel·lícules amb festival. Com que es demana accedir per la categoria del festival 

o l'estàndard, s’ha creat un relació entre premis i el festival on es celebra. També passa el 

mateix en el tema de les pel·lícules, es guarda la informació amb nom original a la taula de 

Pel·lícules però demanen poder consultar tant amb el nom original com el del nom que se li 

dona al festival, i per aquest motiu s’ha creat aquest taula. 

La taula Edició, s’ha creat una taula per el nivell de Festival i una altra per el nivell de Edició. 

D'aquest manera les relacions que podem tenir entre pel·lícula – festival i premi-festival són 

mes senzilles de mantenir. Si sols es treballa amb una taula que contingui la informació del 

festival i l'edició,es tindria la informació referent al nom de la pel·lícula segons el festival i el 

nom del premi segons el festival n-vegades . Això comportaria un consum enorme d'espai a la 

BD, ja que cal tenir en compte que la informació que es guardaria serien texts(en aquest cas ho 

definiríem com varchar per 'alliberar' espai). 

A banda de les taules i les relacions que es creïn entre elles, cal tenir present que s’hauran de 

crear sequences i triggers. Els primers controlaran el valor de que se li doni a les claus 

primàries numèriques de cada taula i el segon  el valor que s’ha d’assignar cada cop que 

s’insereix un registre. 

  Ara es mostraran el diversos elements que s’han creat per al llarg del projecte. 

 

Taules de càrrega  i auxiliars 

 

  En aquest primer aparta,es mostrarà les taules s’empren abans de emmagatzemar la 

informació del DWH.  

  La taula de carrega serà on guardarem en un primer moment les dades client. No té cap tipus 

de restricció, solament a longitud del camp en si. Serà sobre aquesta taula on realitzarem 

transformacions dels camps(tots en majúscules, que no tinguin espais innecessaris,...) 

 Les taules auxiliars són les que emprarem per normalitzar tres temes: Països, Premis i  

Edicions. 

Sobre països, es carregaran tots el noms diferents de països que hi ha a les dades dels festivals 

i se li aplicarà la ISO-3661-1 alfa 3 on a cada país se li assigna un codi de 3 dígits alfanumerics. 

Aquest codi després s’emprarà com a nom a la taula PAIS. 

Sobre Premis, el que s’ha fet es carregar tots els premis diferents a aquesta taula. Sobre 

aquestes dades s’han fet vaires accions: 

- Assignació de codi alfanumèric de 5 dígits, que s’emprarà com a nom a la taula PREMI. 
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- Assignació d’una categoria per agrupar els diversos premi. Exemples de categories 

serien ‘ACTOR’ referint-se al premis que poden guanyar els actors que englobaria tots 

el premis que pot guanyar un actor. 

- Creació d’una descripció del premi en català. 

Per últim, es faria referència les Edicions dels Festivals. Com que cada festival té la seva forma 

de anomenar edició, el que es faria carregar totes la informació referent a edició del festival i 

se li assignaria una equivalència numèrica. 

 Taula de carrega 

 

 

 Normalització de països(PAINOR) 
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 Normalització de Edicions(EDINOR) 

 

 

 Normalització de Premis(PRENOR) 

 

  

 Taules de la BD del DWH 

 

Un cop es tenen les dades carregades i transformades a la taula de carrega, es començarà a 

treballar amb  les taules auxiliars. Un cop validat que aquesta informació està correcte 

comencem el procés de càrrega. 

 

 Pel·lícula(PELICULA) 

En aquesta taula guardarem els noms originals de les pel·lícules.  
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 País(PAIS) 

En aquesta taula guardarem els països en format ISO-3661-1 alfa 3.  

 

 Festival(FESTIVAL) 

En aquesta taula guardarem tots el noms dels festivals.  

 

 Premi(PREMI) 

En aquesta taula guardarem l’acrònim que es troba a la taula PRENOR.  

 

 Temps(TEMPS) 

En aquesta taula guardarem l’any del festival.  
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 Nominació (NOMINACIO) 

En aquesta taula guardarà la nominació del festival.  

 

 Participant(PARTICIPANT) 

En aquesta taula guardarà el nom del participants en les nominacions dels festivals. 

 

 Edició(EDICIO) 

En aquesta taula guardarà la relació entre Festival i Edició. 

 

 Pel·lícula-Festival(PELFES) 
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En aquesta taula guardarà el nom  de la pel·lícula  que ha determinat el  festiva. 

 

 Premi-Festival(PREFES) 

En aquesta taula guardarà la relació del premis amb el festival que els dona. 

 

 País-Productor(PAIPRO) 

En aquesta taula guardarà la relació entre país i pel·lícula i en quina posició està com a 

país productor. 

 

 Participant-Nominació(PARNOM)  

En aquesta taula guardarà la relació entre nominació  i participant, i en quina posició 

està com a participant com a nominat. 
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Elements de la BD de DWH 

 

A banda de les taules per al bon funcionament de la BD, s’hauran de crear elements com les 

PK(primari keys, claus primàries) i restriccions d'informació com els UN(UNIQUE) que són les 

foreign keys(claus foranes). També cal tenir present, que s’ha de generar sequences ,que 

controlin quin és l’últim numero assignat, i els triggers,per controlar quan s’insereix un registre 

per a la BD, que es gravi correctament el valor de la clau primeria numèrica . 
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3.4 Disseny i descripció dels informes creats 
 

  Per a la realització dels informes s’emprarà dos possibilitats.  

  La primera, serà  emprar l’àrea de negoci creada amb l’usuari UOC_DISCOVERER.  Aquesta 

recull totes les taules de la BD del DWH i les taules auxiliars. 

 

Il·lustració 14: Àrea de negoci(Discoverer Adm.) 
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  En aquest cas, un cop s’ha creat l’àrea de negoci amb l’Oracle Discoverer Administrator(ODA), 

s’accedirà a la creació dels informes i/o consultes al Oracle Discoverer Desktop(ODD). 

  Primer, s’ha de logar l’usuari  al ODD.  

 

Il·lustració 15:Pantalla de login al Oracle Discoverer Desktop(ODD). 

  I després al fer la petició de la visualització nova, es demanà en qui format es volen mostrar el 

resultats. 

 

Il·lustració 16:Selecció de format de visualització al ODD. 

    Un cop s’ha seleccionat al format, el que caldrà fer es fer l’elecció del camps que es volen 

incloure al informe, quina serà la distribució al llarg de la matriu i si hi ha algun tipus de 

condició per realitzar l’informe. 
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Il·lustració 17:Passos a seguir per crear una matriu pàgina-detall. 

  Si hi hagués de realitzar algun tipus de càlcul, caldria també informar-lo. Un cop generat 

l’informe, si s’escau, es poden fer modificació a la presentació, com per exemple, definir algun 

tipus d’excepció com la que presentem a continuació. En cas de no guanyar una nominació 

marcar el camp en vermell. 

 

Il·lustració 18: informe en format una matriu pàgina-detall. 
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  La segona, serà  emprar el SQL DEVELOPER per crear la consulta amb SQL i importar-la al 

ODD.  En aquest cas, el primer que s’ha de fer es generar la consulta i guardar-la amb format 

*.SQL. 

 

Il·lustració 19:Creació de la consulta del informe amb el SQL Developer. 

  Al accedir al ODD, es demanarà la importació del fitxer SQL que s’ha creat amb anterioritat. 

Cal tenir presenta que quan es construeix la comanda SQL, usualment no informem el 

propietari de les taules ja que la consulta es sols realitzar des de l’usuari propietari.  

  Tenim en compte que l’usuari UOC_DISCOVERER té propietats de consulta, cal fixar en 

aquestes sentencies un prefix amb el propietari de les taules sinó ens pot mostrar un missatge 

d’error.  
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Il·lustració 20:Importació del SQL creat. 

  Un cop carregada la consulta, ens mostrarà les dades de la següent manera. 

 

Il·lustració 21: Llistat de nombre de premis aconseguits per un actor/actriu per any i festival. 
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  Es pot mantenir l’estructura de dades amb petites modificacions(movent el camp nom del 

actor/actriu a l’element de la pagina) o demanar un duplicat en format matriu i adequar les 

dades que tenim al nou format.  

 

Il·lustració 22: Llistat modificat en format taula pàgina-detall o matriu pàgina-detall. 

 

Els informes demanats per al client són els següents: 

 Nombre de premis aconseguits per un actor/actriu per any i festival.  

 Nombre de premis aconseguits per un actor/actriu per any, festival i categoria.  

 Nombre de premis aconseguits per un director per any, festival i pel·lícula   

 Nombre de premis aconseguits per any, festival, categoria  i pel·lícula.  

 Nombre d’edicions realitzades del festival, nombre total d’actors que han estat nominats, 
nombre total d’actrius que han estat nominades i nombre total de pel·lícules nomenades.  

 Per a cada any, nombre de premis guanyats per cada pel·lícula i festival. 

 llistar la pel·lícula més èxits i més fracassada 

 nombre de premis per categoria guanyats pels Estats Units. 



 

             Construcció i explotació d’un magatzem de dades d’informació cinematogràfiques 

 

Jordi Delgado Sierra TFC – Magatzem de Dades 44      44/62 

 

4. Captures de pantalla 
 

 Nombre de premis aconseguits per un actor/actriu per any i festival.  

 

 
 

 Una altra forma de presentar la informació, seria canviat la posició del elements a la matriu. 

 

 
 

 Nombre de premis aconseguits per un actor/actriu per any, festival i categoria.  

 

 
 

 Nombre de premis aconseguits per un director per any, festival i pel·lícula   
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 Nombre de premis aconseguits per any, festival, categoria  i pel·lícula. 

 

 
 

 Nombre d’edicions realitzades del festival, nombre total d’actors que han estat 
nominats, nombre total d’actrius que han estat nominades i nombre total de 
pel·lícules nomenades.  

 

 
 Aquest consulta es va poder plasmar amb SQL, però va ser impossible transformar-la al Oracle 

Discoverer, per aquest motiu mostro el resultat que surt al fer-la amb SQL Developer. La que mostrem, 

es la referent a tota la informació abans del ‘2007’. 

 Per a cada any, nombre de premis guanyats per cada pel·lícula i festival. 
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 Llistar la pel·lícula més èxits i més fracassada 

 

 
En aquest més que llistar solament la pel·lícula més èxits o més fracassada, s’ha volgut mostrar 

un rànquing de totes les pel·lícules per any on es mostra el numero de premis que guanyen 

però també el número de vegades que s’han presentat a una nominació. 

 nombre de premis per categoria guanyats pels Estats Units 
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 Anàlisi de dades 

 

  Ara es mostraran un gràfics referents al llistat d’èxit o fracàs d’una pel·lícula. 

 

 
Il·lustració 23:  Gràfic de barres de pel·lícules VS premis,nominacions. 
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Il·lustració 24:  Gràfic de pastis de pel·lícules VS premis. 

 

 
Il·lustració 25:   Matriu de dades amb Gràfic de pastis. 
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Il·lustració 26:   Matriu de dades amb Gràfic de barres. 

  En els dos últims casos, s’ha volgut mostrar la matriu de dades i els gràfics que es poden 

generar (gràfic de pastís, de barres,..). 

  Com es pot observa s’ha realitzat càlculs a la pàgina matriu, s’ha volgut mostra la ‘eficiència’ 

d’una pel·lícula. Es dir, si una pel·lícula té un eficiència del 100% això es degut a que a totes les 

categories que s’ha presentat les ha guanyat. 

  Revisant les dades, es troba que les pel·lícules que més premis guanyen no són les més 

eficients, estarien entre un 60% i un 80%. Per exemple, si fem una consulta de totes les 

pel·lícules que ens trobem a la BD, s’ha pogut observar que entre les 10 més guardonades hi 

ha una mitjana d’eficiència d’un 78%. Això es podria traduir que si es volen guanyar 4 premis 

com a mínim es tindria que presentar el film a 5 tipus de premis. 
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Il·lustració 27:  llistat de les més guardonades. 

  Si revisem quina és la pel·lícula més guardonada,  seria la de ‘Cyrano de Bergerac’ que es va 

presentar a 22 nominacions i en va guanyar 15, i com a segon cas tindríem  ‘Titanic’, que es va 

presentar a 25 i en va recollir 14. Però si revisem el tercer i quart cas, veiem que pel·lícules 

com ‘el Senyor dels Anells:e retorn del rei’ (13/13) o Ben-Hur(11/12) van aconseguir tots o la 

gran majoria de les categories a les que es van presentar. 

  A banda del premis, seria bé tenir més informació però no solament del tema premis sinó 

també en el caire econòmic. Ja que es pot parlar que una pel·lícula ha estat un super-èxit de 

premis  però no hagi generat grans beneficis(normalment l’efecte premi en el consumidor de 

cine a vegades reporta repunts d’ingressos o tornar a posar en cartellera una pel·lícula que ja 

no estava dintre del circuit comercial). 

  Sobre el tema de la relació entre guanyar un premi en un festival i el mateix a un altra, no 

crec que hi hagi cap tipus de relació en si, o que es pugui generar una norma per saber si 

guanyarà el mateix premi o no. Si revisem el tipus de festivals amb que treballem tenim que 

dos són americans, dos francesos i un alemany.  

 Això comporta en cert tipus de premis ja no poden accedir o són molt costosos de  poder 

accedir.  Per exemple, un pel·lícula francesa pot guanyar el premi de l’Acadèmia  a la millor 

pel·lícula de llengua estrangera però seria molt difícil guanyar a la del millor actor o millor 

actriu. Si revisem les nominacions segons l’informe que s’ha fet, es veu com les pel·lícules 

americanes o de parla anglesa opten al premis de l’Acadèmia o MTV, i poques vegades als 

festivals europeus. En canvi les europees solen copar el premis dels festivals europeus. 

Encara que, s’ha trobat un del poc casos que una pel·lícula ha guanyat el mateix premia en dos 

festivals diferent seria el pel·lícula ‘ROOM AT THE TOP’ i va guanyar el premi a la millor actriu a 

Cannes i al premis de l’Acadèmia.                                                                                       
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 Il·lustració 28:  llistats de premis d’una pel·lícula. 
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5. Conclusions 
 

  Un cop arribats a aquest punt, cal fer parar i revisar tot el que ha significat el 

desenvolupament del projecte, i valorar els punt positius com els punts negatius. 

  Com a projecte en si, ha esta interessant poder aplicar tots els coneixements que s’han anat 

adquirint al llarg dels anys d’estudis de la ETIS i part de l’experiència laboral.  

  Motiva i fa augmentar la confiança en un mateix, que partint d’un problema real es pot  

desenvolupant un producte que pot arribar a ser una eina eficient per l’anàlisi i estudi de les 

dades. Sempre s’agraeix poder esser des del inici fins a la fi d’un projecte, encara que tota la 

feina que hi ha per de desenvolupar recau en una sola persona. Moltes vegades, en el nostre 

entorn de treball, solament fem rol determinat dins d’un projecte, ja pot ser el cap de projecte 

que es relaciona amb el client i recull els requeriments o la del analista que amb els 

requeriments fa una proposta de solució i una planificació de les tasques a fer o la del 

programador que generar l’aplicatiu. 

  Amb projectes com aquests, pot ajudar en el nostre dia per tenir una visió global de tot el que 

comporta fer un desenvolupament d’un projecte.   

  Per la banda negativa, comentar que la falta de coneixement del Oracle Discoverer(OD) per a 

l’explotació del DWH, a significat un cert impediment a l’hora de realitzar  el desenvolupament 

correcte en l’àrea de negoci com en els informes.  Per aquest motiu m’he intentat recolzar en 

el SQL, per generar en un primer moment el que necessitava i després migrar-ho a OD. Hi ha 

hagut certs casos en que no s’ha pogut transformar no se si per falta de coneixement al 

treballar amb el OD Desktop o que en l’àrea de negoci faltava, i he mostrat la solució que 

donaria amb el SQL Developer.  

  També afegir, que la falta de temps per causes no acadèmiques(família i feina), ha comportat 

el no poder aprofundir més en certs temes i dedicar més temps al projecte, o no poder estar 

tant actiu al fòrum com hagués volgut.  

 En resum, crec que l’experiència ha estat bona, encara per certs motius no s’ha pogut portar a 

terme tot el que hagués estat desitjable, i pot ser aprofitable en el nostre dia a dia laboral.  

  

 6. Linies d’evolució futur 
 

 Un cop finalitzada aquesta primer entrega, caldria fer un revisió de tota la feina feta i seria un 

bon moment de tornar a parlar amb el client. Per una part, per validar el producte, i per l’altra, 

aprofundir en certs temes que ajudaran en la revisió del projecte i properes fases. 

  Temes que caldria confirmar o aclaria amb el client: 
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 Procés de neteja dels fitxer Excel. En cert excels, s’ha trobat de vegades un volum 

elevat d’informació ‘afegida’ que més que servir molestava al fer la carrega. Seria bo 

deixar amb el client especificada quina informació interessa del Excel i quina altra no. 

També confirmar al client, que degut a la complexitat de la informació que es troben 

als excels seria molt complicat automatitzar el procés de adequació de les dades per 

carregar-les a la BD inicial.  

 Nivell de categorització del premis. Ara mateix l’agrupació dels premis s’ha realitzat 

segons els criteris del desenvolupador. Seria correcte que el client, confirmes si es 

correcte i si es necessari fer diversos nivell per catalogar aquesta informació. 

 Criteris a l’hora de catalogar una informació. Caldria confirmar que es fa amb la 

informació en el casos: si el premi es honorífic i no hi ha pel·lícula es correcte associar-

lo amb ‘no specific title’, que es fa amb els premis(amb guanyador o no) que 

repeteixen els camps claus de la taula fet si es correcte permetre-ho o s’ha de rebutjar 

aquesta informació(sobretot referint-se al premis honorífics que es poden donar varis 

amb un mateix certamen). 

 

 A banda, també es pot pensar en certes temes que són millorables o que poden ajudar a la 

nostra eina a ser més eficient. 

  Modificació de la BD. Un cop arribat a aquest punt, seria correcte validar si són 

necessàries totes les taules que es van crear i si hi ha la possibilitat de optimar la BD, 

eliminant alguna taula i traspassant la seva informació a una altra. 

 Procés de carrega de dades automàtic. Fer una proposta de quins processos es poden 

automatitzar i quins altres no. Ja es veuria quines tècniques o llenguatges s’emprarien 

pel procés en si. 

 Generació de report automàticament, cap altres formats. Revisar si hi ha la possibilitat 

de generar un tipus de reports que permetés guardar la informació en algun format 

tipus office(Word, Excel, PDF,...).  

  Manteniment i adequació a possibles nous requeriment. Caldrà doncs, aclarir amb el 

clients si hi ha la possibilitat de continuar amb fases posteriors que comportarien nous 

requeriments. A banda, seria interessat saber quina és la seva intenció amb l’eina i 

quin tipus de manteniment desitjarien. 

  Revisar altres eines per treure més profit a disseny. Recercar altres eines que hi hagi al 

mercat, que puguin ser compatible amb el producte. 

 

Un cop el client ha tingut el primer contacte amb el producte i l’ha testejat, hi ha un tant 

percent elevat que pugui demanar millores o requeriments que en un primer moment no 

s’havia plantejat. Per aquest motiu, aquest punt es poden fer alguna proposta però a banda 
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s’ha de deixar obert a tot el que en pugui tornar del client desprès del seu primer contacte 

amb el producte. 

7. Glossari 
 

Acadèmia del Cinema Andorra (ACA):  és una associació sense ànim de lucre creada per 

aglutinar tot el sector cinematogràfic andorrà dins d'una entitat solvent i de prestigi. Va ser 

creada  per professionals representatius dels diferents àmbits de la indústria del cinema: 

directors, actors, productors, fotògrafs, directors de càsting, guionistes, tècnics, etc. 

Base de Dades (BD):  es un conjunt de dades que pertanyen al un mateix context i es troben 

emmagatzemats sistematicament per al seu us a posteriori. 

Consulta Ad-hoc: El terme també s'utilitza en informàtica per referir-se a consultes en bases 

de dades ad hoc querying o ad hoc reporting. Això implica que el sistema permet a l'usuari 

personalitzar una consulta en temps real, en comptes d'estar lligat a les consultes 

predissenyades per a informes. Generalment les consultes ad hoc permeten als usuaris amb 

poca experiència en SQL tenir el mateix accés a la informació de la base de dades, per això els 

sistemes que suporten ad hoc tenen GUIs per generar-les. 

Data Warehouse(DWH):  és una col·lecció de dades orientada a un determinat àmbit 

(empresa, organització, etc.), integrada, no volàtil i variable en el temps, que ajuda a la presa 

de decisions en l'entitat en la que s'utilitza. Es tracta, sobretot, d'un expedient complet d'una 

organització, més enllà de la informació transaccional i operacional, emmagatzemada en una 

base de dades dissenyada per afavorir l'anàlisi i la divulgació eficient de dades (especialment 

OLAP, processament analític en línia). 

Discoverer: és un conjunt d'Eines per a la ad-hoc de consulta, informes, Anàlisi de dades i 

publicació en web per a la base de dades Oracle medi ambient. Oracle Corporation que 

comercialitzats com intel·ligència de negocis de productes. Era originalment un sol producte de 

base, però, S'ha convertit en un component de la d'Oracle Fusion Middleware Suite, i canviat el 

nom d'Oracle Business Intelligence Discoverer. 

Discoverer Admisnitrator: aquest producte s’encarrega de la gestió de les dades(creació, 

manteniment i emmagatzematge) al nivell de l’usuari final o EUL, també serveix gestionar com 

interactuen les usuaris i les dades. 

Discoverer Desktop: aquest eina sols emprar-la l’usuari final, serveix per fer consultes ad-hoc i 

generar informes. 

ETL: (Extreure,Transformar i Carregar en anglès) és el procés que permet a les organitzacions 
moure dades des de múltiples fonts, reformatar i netejar-les, i carregar-les en una altra base 
de dades, data mart, o data warehouse per analitzar, o en un altre sistema operacional per 
donar suport a un procés de negoci. 
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Festival : és un esdeveniment o celebració, efectuat generalment per una comunitat local o 

per un municipi, que se centra en un cert tema o un cert aspecte únic de la comunitat. 

GUI: La interfície gràfica d'usuari, coneguda també com GUI (de l'anglès Graphical User 

Interface) és un programa informàtic que actua d'interfície d'usuari, utilitzant un conjunt 

d'imatges i objectes gràfics per a representar la informació i accions disponibles a la interfície. 

El seu principal ús, consisteix a proporcionar un entorn visual senzill per permetre la 

comunicació amb el sistema operatiu d'una màquina o ordinador. 

Magatzem de dades,(vegeu Data Warehouse) 
 
Nominació: és un anglicisme emprat per alguns (en lloc de nomenament) per nomenar la part 

del procés de selecció d'un candidat per ser guardonat amb un premi o una condecoració que 

sols assignar-se mitjançant una votació (o enquesta) d'un jurat i que segueix un reglament 

específic. L'assignació de la nominació implica una segona votació en la qual es tria al 

guanyador del premi. 

 
OLAP :és l'acrònim en anglès de processament analític en línia (On-line Analytical Processing). 

És una solució utilitzada en el camp de l'anomenada Intel·ligència empresarial (o Business 

Intelligence) l'objectiu és agilitzar la consulta de grans quantitats de dades. Per això utilitza 

estructures multidimensionals (o Cubs OLAP) que contenen dades resumides de grans bases 

de dades o Sistemes Transaccionals (OLTP). S'usa en informes de negocis de vendes, 

màrqueting, informes de direcció, mineria de dades i àrees similars. 

Oracle: és un sistema de gestió de base de dades objecte-relacional (o ORDBMS per l'acrònim 

en anglès de Object-Relational Data Base Management System), desenvolupat per Oracle 

Corporation. 

SQL: El llenguatge de consulta estructurat o SQL (per les seves sigles en anglès structured 

query language) és un llenguatge declaratiu d'accés a bases de dades relacionals que permet 

especificar diversos tipus d'operacions en aquestes. Una de les seves característiques és el 

maneig de l'àlgebra i el càlcul relacional que permet fer consultes per tal de recuperar (d 'una 

manera senzilla) informació d'interès d'una base de dades, així com també fer canvis sobre 

ella. 

TFC: El projecte fi de carrera, o PFC, és, en certs països europeus, com Espanya, un projecte 

exigit com a condició per obtenir finalment la titulació en certes carreres acadèmiques (també 

anomenat treball fi de carrera). Aquest projecte sol tenir una durada al voltant d'un any. A 

diferència d'una tesi doctoral, el projecte normalment aplica la tecnologia existent i no 

requereix investigació ni novetat, encara que pot formar part d'investigacions emmarcades en 

una Tesi doctoral i en aquests casos pot explorar i avaluar aspectes o idees noves. Els projectes 

fi de carrera poden ser lliurement consultats a les biblioteques dels centres universitaris on es 

van publicar. 
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9. Annexos 
 

En aquest apartat mostrarem uns exemples del  diversos processos que s’han emprat en la 

creació de la BD i els processos d’ETL emprats. 

Creació de taules 

 FESTIVAL 

CREATE TABLE "TFC_BBDD"."FESTIVAL"  

( "CODE" NUMBER,  

"NAME" VARCHAR2(50 CHAR) CONSTRAINT "NN_FESTIVALNAME" NOT NULL ENABLE,  

CONSTRAINT "PK_FESTIVAL" PRIMARY KEY ("CODE") ENABLE,  

CONSTRAINT "UN_FESTIVALNAME" UNIQUE ("NAME") ENABLE 

) ; 

CREATE SEQUENCE seq_FESTIVAL INCREMENT BY 1 START WITH 1; 

 

CREATE OR REPLACE 

TRIGGER add_code_FESTIVAL 

http://www.pharmacyinformatics.org/datawarehouse.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
http://www.refet.org/blocin3/pic/cat/pic3.html%5Bdata
http://www.executionmih.com/data-warehouse/components-framework.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
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BEFORE INSERT ON FESTIVAL  

FOR EACH ROW 

BEGIN 

SELECT seq_FESTIVAL.NEXTVAL INTO :NEW.code 

FROM DUAL; 

END add_code_FESTIVAL; 

 

 NOMINACIÓ 

CREATE TABLE "TFC_BBDD"."NOMINACIO"  

( "EDICIO" NUMBER CONSTRAINT "NN_NOMINACIOEDICIO" NOT NULL ENABLE,  

"PELICULA" NUMBER CONSTRAINT "NN_NOMINACIOPELICULA" NOT NULL ENABLE,  

"ANYF" NUMBER CONSTRAINT "NN_NOMINACIOANY" NOT NULL ENABLE,  

"PREMI" NUMBER CONSTRAINT "NN_NOMINACIOPREMI" NOT NULL ENABLE,  

"GUANYADOR" NUMBER CONSTRAINT "NN_NOMINACIOGUANYADOR" NOT NULL ENABLE,  

"CODE" NUMBER CONSTRAINT "NN_NOMINACIOCODE" NOT NULL ENABLE,  

CONSTRAINT "PK_NOMINACIO" PRIMARY KEY ("EDICIO", "PELICULA", "ANYF", "PREMI") ENABLE,  

CONSTRAINT "UN_NOMINACIOCODE" UNIQUE ("CODE") ENABLE,  

CONSTRAINT "FK_EDICIO1" FOREIGN KEY ("EDICIO") 

REFERENCES "TFC_BBDD"."EDICIO" ("CODE") ENABLE,  

CONSTRAINT "FK_PELICULA3" FOREIGN KEY ("PELICULA") 

REFERENCES "TFC_BBDD"."PELICULA" ("CODE") ENABLE,  

CONSTRAINT "FK_TEMPS1" FOREIGN KEY ("ANYF") 

REFERENCES "TFC_BBDD"."TEMPS" ("CODE") ENABLE,  

CONSTRAINT "FK_PREMI2" FOREIGN KEY ("PREMI") 

REFERENCES "TFC_BBDD"."PREMI" ("CODE") ENABLE 

) ; 

CREATE SEQUENCE seq_NOMINACIO INCREMENT BY 1 START WITH 1; 

 

CREATE OR REPLACE 

TRIGGER add_code_NOMINACIO 

BEFORE INSERT ON NOMINACIO  

FOR EACH ROW 

BEGIN 
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SELECT seq_NOMINACIO.NEXTVAL INTO :NEW.code 

FROM DUAL; 

END add_code_NOMINACIO; 

 

 

Carrega d’informació a les taules 

 PAIS  

insert into TFC_BBDD.PAIS(name) 

select ca.acronim 

from TFC_BBDD.painor ca  

where ca.acronim is not null 

group by ca.acronim 

order by ca.acronim asc 

 

 PARTICIPANT 

(primera columna) 

insert into TFC_BBDD.PARTICIPANT(name) 

select ca.Nominat01 

from TFC_CARREGA.carrega ca  

where ca.Nominat01 is not null 

group by ca.Nominat01 

order by ca.Nominat01 asc 

 

(de la segona a l'ultima, on **=02,03,04,05,06,07,08,09,10,11) 

insert into TFC_BBDD.PARTICIPANT(name) 

select ca.Nominat02 

from TFC_CARREGA.carrega ca  

where ca.Nominat** not in( 

select ca1.Nominat** 

from TFC_CARREGA.carrega ca1 

INNER JOIN TFC_BBDD.PARTICIPANT pn ON pn.name = ca1.Nominat**) 

and ca.Nominat** is not null 

group by ca.Nominat** 
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order by ca.Nominat** asc 

 
 
Procediments 

 Carregar informació a la taula NOMINACIÓ 

create or replace Procedure carrega_dades IS 

carrega TFC_CARREGA.CARREGA%ROWTYPE; 

CURSOR CarregaCursor IS 

SELECT NomFilm,AnyF,Festiva,Categoria,Guanyador,Edicio 

FROM TFC_CARREGA.CARREGA; 

 

coderr number :=0; 

codedicio number :=0; 

codpelicula number :=0; 

codanyf number :=0; 

codpremi number :=0; 

codnominacio number :=0; 

contnominacio number :=0; 

contparnom number :=0; 

codloop number :=0; 

 

BEGIN  

OPEN CarregaCursor; 

LOOP 

coderr :=0; 

codedicio :=0; 

codpelicula :=0; 

codanyf :=0; 

codpremi :=0; 

codnominacio :=0; 

codloop := codloop + 1; 

FETCH CarregaCursor INTO 

carrega.Nomfilm,carrega.AnyF,carrega.Festiva,carrega.Categoria,carrega.Guanyador,carrega.Edicio; 
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EXIT WHEN CarregaCursor%NOTFOUND; 

 

BEGIN 

select ed.code INTO codedicio 

from edicio ed, festival fe, edinor en 

where fe.name = carrega.Festiva 

and en.name = carrega.Edicio 

and ed.festival = fe.code 

and ed.numero = en.code; 

exception 

when others 

then 

coderr := 1; 

end ;  

begin 

select pe.code into codpelicula 

from pelicula pe 

where pe.name = carrega.NomFilm; 

exception 

when others 

then 

coderr := 1; 

end ;  

 

begin 

select te.code into codanyf 

from temps te 

where te.AnyF = carrega.AnyF; 

exception 

when others 

then 

coderr := 1; 

end ;  
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begin 

select pr.code into codpremi 

from premi pr, prenor pn 

where PN.NAME = carrega.Categoria and PR.NAME = PN.ACRONIM; 

exception 

when others 

then 

coderr := 1; 

end ;  

 

IF coderr = 0 THEN 

BEGIN 

select nm.code into codnominacio 

from nominacio nm 

where nm.edicio = codedicio  

and nm.pelicula = codpelicula  

and nm.anyf = codanyf  

and nm.premi = codpremi; 

EXCEPTION 

WHEN NO_DATA_FOUND THEN 

IF carrega.Guanyador = 'X' THEN 

INSERT INTO nominacio(edicio,pelicula,anyf,premi,guanyador) VALUES(codedicio,codpelicula,codanyf,codpremi,1); 

ELSE 

INSERT INTO nominacio(edicio,pelicula,anyf,premi,guanyador) VALUES(codedicio,codpelicula,codanyf,codpremi,0); 

END IF; 

contnominacio := contnominacio +1; 

COMMIT; 

WHEN OTHERS THEN 

dbms_output.put_line('error 

select'||carrega.Nomfilm||carrega.AnyF||carrega.Festiva||carrega.Categoria||carrega.Guanyador||carrega.Edicio); 

END;  

ELSE 
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dbms_output.put_line('amb 

error'||carrega.Nomfilm||carrega.AnyF||carrega.Festiva||carrega.Categoria||carrega.Guanyador||carrega.Edicio); 

END IF; 

END LOOP; 

 

CLOSE CarregaCursor; 

dbms_output.put_line(' LINIES GRAVADES '||Contnominacio||'loops'||codloop); 

 

END; 

 
 
 
 
 
 
 

 


