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  Resum del Treball:  

 

La finalitat d’aquest treball de final de màster ha estat la implementació de tots 
el processos existents en un sistema de Business Intelligence. Aquest 
projecte, a  partir de les dades obtingudes en l’estudi dels nivells de colesterol 
LDL en diferents pacients, ha facilitat un entorn per a la presa de decisions 
empresarials. 

 

El context ha partit d’un estudi on els pacients han estat seguint un tipus de 
tractament. Aquest ha estat enregistrat junt a, entre d’altres, variables 
personals com la dieta o l’estil de vida. La informació d’aquest estudi ha estat 
el punt de partida, i ha estat explotat amb un conjunt d’eines BI Open Source 
anomenat Pentaho. 

 

La metodologia utilitzada, encara que inherent al entorns de programació, ha 
permès adaptar el ritme de treball i a la situació canviant respecte de la 
planificació. 

 

El resultat final ha estat un estudi detallat de les diferents variables que poden 
influir en la variació dels valors del colesterol LDL en un pacient. Concloent 
que la variable principal ha estat el tractament escollit, però que depenent 
d’altres factors com pugui ser la dieta pot afectar també a la seva eficàcia. 
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  Abstract: 

 

The main purpose of this master's degree project has been to implement all the 

existing processes in a Business Intelligence system. This project, based on 

the data obtained in the study of the levels of LDL cholesterol in different 

patients, has facilitated a setting for the decision making in business 

environment. 

 

The context has been a study where patients have been following a type of 

treatment. This treatment has been recorded together with among other 

personal variables like the diet or lifestyle. The information obtained in this 

study has been the starting point, and it has been exploited with a set of BI 

Open Source tools called Pentaho. 

 

The methodology used, although inherent to the programming environments, 

has allowed adapting the pace of work and the changing situation, especially in 

relation to the scheduled planning. 

 

The result has been a detailed study of the different variables that may 

influence in the variation of the levels of LDL cholesterol in a patient. 

Concluding that the main variable has been the treatment but that it has also 

been dependent on other factors such as diet that also affect its effectiveness. 
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1. Introducció 
 
1.1 Context i justificació del Treball 
 

Com a conseqüència del estil de vida actual, els hàbits alimentessis de 
la gent han anat empitjorant de forma notable. Com a resultat, han anat 
augmentant el nombre de malalties associades al consum excessiu 
d’aliments processats, sucres i greixos. 
 
L’augment dels greixos es veu reflectida, entre d’altres, amb l’increment 
del colesterol i que en volums alts, i depenent del tipus de molècula, 
poden originar malalties greus com: cardiopaties, angina de pit o 
accidents cerebrovasculars. 
 
En l’actualitat existeixen nombrosos tractaments que aborden el 
problema des de diferents vessants. Alguns tracten de reduir l’absorció 
de lípids, altres faciliten l’eliminació, també hi ha dietes alimentàries, 
tractaments indirectes per evitar les conseqüències que pot generar com 
pugui ser el consum d’aspirina. 
 
Amb l’anàlisi de la informació que s’obtingui durant l’experiment i es 
pretén comprovar l’eficàcia del diferents tractaments per reduir els nivell 
de colesterol en sang. Gràcies a les diferents eines que ens aporta 
Bussiness Intelligence aquest serà molt més elaborat que amb 
metodologies tradicionals de cribratge i selecció de dades. A més com a 
factor important està el coneixement i experiència prèvia en aquesta 
metodologia. 

 
 

1.2 Objectius del Treball 
 

L’objectiu del treball es obtenir un sistema de Bussiness Intelligence que 
faciliti l’adquisició, l’emmagatzemament i l’explotació de dades 
associades a pacients als que se’ls ha diagnosticat els nivells de 
colesterol “dolent” (LDL).   
 
Amb aquesta finalitat es desenvoluparan els següents objectius: 
 

• Dissenyar un magatzem de dades (Data Warehouse) que permeti 
emmagatzemar la informació adquirida dels diferents orígens de 
dades. Tenint en compte que tindrem un conjunt de pacients que han 
estat sotmesos, per grups, a diferents tractaments. 

• Implementar aquest magatzem de dades i programar els processos 
ETL (sigles en anglès d’extracció, transformació i càrrega) que 
permetin alimentar el Data Warehouse a partir dels fitxers base 
facilitats. 

• Analitzar les diferents plataformes BI Open Source disponibles al 
mercat que ens permetrien explotar la informació emmagatzemada. 
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• Seleccionar i implantar una d’aquestes eines Open Source de tal 
forma que es disposi d’una capa de programari per l’anàlisi de la 
informació. 

 
1.3 Enfocament i mètode seguit 
 

L’estratègia a seguir per a dur a terme el treball es basarà en el 
desenvolupament d’un producte nou en lloc d’un ja existent.  
 
Tot i que pot ser beneficiós al finalitzar el projecte realitzar un estudi 
comparatiu amb les conclusions obtingudes, el partir d’un “projecte” nou 
ens permet tenir la llibertat necessària per modelar el sistema i ajustar-lo 
a les necessitats específiques del problema a resoldre. 
 
Intentar re-formular sistemes existents podria condicionar parcial o 
totalment els paràmetres de treball i finalment provocar que les 
conclusions obtingudes no fossin tan correctes o completes. D’altra 
banda, aquest fet pot provocar una carrega superior de treball i la 
repetició d’errors que ja s’han produït anteriorment. 
 
Per aquest motiu es convenient, tot i partir d’un projecte nou, estudiar 
referències del mercat. 
 
L’ús de BI en l’anàlisi de la informació obtinguda en els tractaments per a 
la reducció del colesterol farà que es pugui treballar amb un major nivell 
de detall, i per tant, informació més acurada.  
 
Quan a la metodologia a utilitzar al llarg d’aquest TFM, tot  s’han valorat 
algunes orientades a BI com Demand Driven, User Driven i Prototype 
Dirven Approach, finalment s’ha optat per una metodologia com SCRUM.  
 
Aquesta metodologia és més pròpia dels entorn de programació però por 
ser molt apropiada en aquest moment per la seua adaptació a canvis 
continus que seran habituals tenint en conter la necessitat 
d’aprenentatge i el possibles errors que es vagin produïnt. 

 
1.4 Planificació del Treball 
 

 
Les dates i duració de les tasques s’han planificat aprofitant les dates 
d’entrega de les PACs. S’ha pres aquesta decisió per poder aprofitar el 
feedback que realitzi el consultor a les entregues parcials i així tractar de 
millorar el producte final. 
 
Tot i que s’han establert uns dates concretes, aquestes són purament 
orientatives, ja que s’aniran ajustant a la càrrega personal i laboral així 
com a les necessitats reals en cada moment per al desenvolupament de 
cada apartat. S’han comptabilitzat els caps de setmana i festius ja que 
per motius laborals la càrrega de feina es podrà desplaçar a aquests 
dies. 
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Les fites queden remarcades en blau, mentre que els punts de revisió 

queden ressaltats en groc. 

  

 
Figura 0: Planificació – Diagrama de Gantt. 

 
Quan als recursos necessaris, la carrega de feina quedarà repartida 
principalment en una la meua persona, tot i que el treball serà supervisat i 
corregit per el consultor de l’assignatura. 

 
1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 

El producte final serà l’anàlisi de les dades que junt a un quadre de 
comandament permetrà que puguin prendre les decisions empresarials 
adequades als resultats de l’estudi mèdic de l’evolució del colesterol. 
 
Com a complement als resultats anteriors s’obtindran altres productes 
com l’estructura del DWH, el arxius dels ETL, el fitxer dels cub, les 
consultes i panell de comandament generats així com per suposat una 
memòria completa.   
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1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 

o Capítol 2. Anàlisi de les principals plataformes BI OpenSource 
disponibles al mercat. La finalitat és analitzar les diferents opcions del 
mercat per poder escollir la que sigui més adient a aquest projecte i 
que per tant serà utilitzada en les següents fases del mateix. 

o Capítol 3. Disseny del magatzem de dades (DWH). Correspon a la 
fase en la que revisant les dades disponibles es procedirà al disseny 
del que serà l’estructura base per als processos BI. 

o Capítol 4. Entorn de treball. És la part corresponent a la definició dels 
requisits i característiques necessàries per a la instal·lació de l’entorn 
BI que serà utilitzat posteriorment. També inclou la implementació del 
DWH que s’ha dissenyat en el capítol anterior. 

o Capítol 5. Programació de processos ETL. Explica cadascun del 
passos seguit per a la definició dels ETL. El resultat d’aquesta fase 
serà explotat en posteriors. 

o Capítol 6. Entorn BI. Explotació de dades. En ell s’implementen els 
cubs i es mostren les consultes que es realitzen a les dades. També 
es mostren els panell de comandament i s’extrauen conclusions  per 
a la possible pressa de decisions empresarials. 

o Capítol 7. Conclusions. Es realitza un breu resum de les lliçons 
apresses en aquest TFM junt a un anàlisi de que i com s’ha assolit, si 
s’ha seguit la planificació, si la metodologia ha estat correcta, ... A 
més d’incloure si ha quedat alguna cosa en el tinter. 

o Capítol 8. Glossari. termes i acrònims més rellevants utilitzats dins la 
Memòria. 

o Capítol 9. Bibliografia. Referències bibliogràfiques utilitzades dins la 
memòria. 

o Capítol 10. Annexos. Apartats que són massa extensos per incloure 
dins la memòria i tenen un caràcter autocontingut 
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2. Anàlisi de les principals plataformes BI 
OpenSource disponibles al mercat. 
 
2.1 Breu sumari de les eines disponibles. 
 

Al mercat actual, amb el gran creixem del BI, existeixen una quantitat 
molt elevada d’eines que permeten analitzar i interpretar la informació. Hi 
ha de tot tipus que aporten uns o altres tipus de funcionalitat o segons 
els seu llicenciament, codi propietari on també es troben les Freeware 
(ús limitat) o les de codi obert, Open Source, amb versions per a la 
comunitat en la major part dels casos.  
 
En  aquest apartat descriurem algunes d’elles, les que destaquen en 
certa mida sobre la resta per ser les més utilitzades o les millor 
valorades. 
 

i. BIRT (Business Intelligence and Reporting Tools). 

 
Es tracta de programari Open Source, que amb freqüència es considera 
com l’estàndard de la indústria. Té un gran nivell de maduresa i entre els 
seus usuaris apareixen pesos pesants com Cisco, S1 o IBM, a més de 
l’administració americana. Disposa d’una gran comunitat amb “més de 
2.5 milions de desenvolupadors”. 
 
Permet crear una gran varietat d’informes, des de documents  textuals 
fins a taules de referencies creuades o gràfics circulars i de barres. A 
més a més de l’ús més bàsic, també permet realitzar altres tasques més 
avançades com poden ser “agrupació de sumes o percentatges de totals 
globals”. 
 
Com és d’esperar, també es pot integrar en una varietat d’aplicacions 
com programari empresarial facilitant així el seu ús. Aquesta integració, 
en especial el motor d’informes i gràfics s’integra fàcilment en 
aplicacions que utilitzen Java. 
 
El seus principals components són: 

• Dissenyador visual per a la creació d’informes. 

• Plataforma d’execució per a la generació d’informes incrustats. 

• Motor de gràfics. 

• Dissenyador de gràfics 

• Visor. 

 
Per contra, per al seu ús es requereix d’un cert nivell de programació per 
poder treure-li profit. Un altre inconvenient és que no disposa de mòdul 
per a ETL. 
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Figura 1. Panell d’informes (wikipedia) 

ii. Jaspersoft Community. 

 
Correspon a la versió gratuïta i Open Source del programari Jaspersoft.  
El programari es utilitzat per clients tan importants com puguin ser: 
Groupon, Time Warner, el govern de la Columbia Britànica i moltes 
universitats. 

 
Per la seva naturalesa open source té una bona comunitat online amb 
fòrums de preguntes, desenvolupadors, ... 
 
Aquesta versió community permet l’ús de quatre dels seus programes: 

• JasperReports Server: permet dissenyar informes que poden ser 

utilitzat directament o embeguts en altres llocs. 

• JasperReports Library: llibreria de Java que permet utilitzar dades de 

qualsevol font i exportar informes en HTML, PDF, Excel, i altres 

formats. 

• Jaspersoft ETL: motor  d’integració que transforma les dades 

proveïdes en cru en informació que pugui ser fàcilment utilitzada. 

• Jaspersoft Studio: programa que permet dissenyar i personalitzar els 

informes que seran embeguts en JasperReports Server. 
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Figura 2. Panell de control de jaspersoft. 

 

Com a punt a favor  per a les comunitats de desenvolupadors és que hi 
ha una potencial xarxa de suport amb gent que comparteix les mateixes 
inquietuds. 
 
Per contra, atès que les comunitats generalment estan formades per 
usuaris en lloc de gent especialitzada i retribuïda a l’efecte, la resposta a 
un dubte depèn de la “bona voluntat” d’un altre desenvolupador. 
 

iii. Knime. 

 
Programa d’anàlisi de dades gratuït i open source. Es presenta en varies 
versions: Knime Analytics Platform, Knime Cloud Analytics Platform i 
Knime Server. 

 
Orientat a especialistes de dades o aquells que fan el treball d’aquest. 
Està recomanat per l’ús amb llenguatges de programació com Python o 
R i també per a l’ús amb algorismes predictius i d'aprenentatge 
automàtic. 
 
Per contra, està prou especialitzat i requereix coneixements del que son 
les estadístiques multivariants i o la mineria de dades. 
 
Es tracta d’un dels principals programes d’anàlisi de dades open source 
arreu del món. Obté una qualificació de 8.1 sobre 10 de "Predictive 
Analytics Today" i es pot utilitzar per a fins tan diversos com projectes de 
visualització de dades i d'Internet de les coses. 
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Figura 3: Plataforma analítica de Knime. 

iv. Pentaho Community Edition. 

 
Es tracta d’una eina dissenyada per a BI que combina l’anàlisi amb la 
integració de dades per tal de crear informes lògics visualitzant les 
dades. Es tracta de una de les eines comercials i Open Source més 
interactives que ofereix moltes opcions en BI i que permeten satisfer les 
necessitats empresarials i a més generen resultats en una gran varietat 
de formats com puguin ser Excel, PDF o HTML. 
 
La “suite” comercial s’ofereix en dues edicions, Pentaho Enterprise 
Edition i Pentaho Community Edition. La primera d’elles es basa en 
subscripcions i és la que ofereix més opcions i caracterísques. La 
segona, la versió per a la comunitat, és completament open source i 
disposa de totes les funcionalitats que a la generació d’informes analítics 
complets. 
 
Les principals característiques que inclou són: 

• Anàlisi OLAP 

• ETL 

• Mineria de dades 

• Metadades 

• Informes 

• Taulers de comandament 

• Solucions per problemes empresarials 

 
A més la versió Pentaho Community Edition inclou altres eines que el fan 
realment robust.  
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• Integració de dades 

• Plataforma d'Analytics comercials 

• Dissenyador d'agregació 

• Dissenyador d'informes 

• Meta-editor 

• Constructor d’esquemes 

• Hadoop Shims 

 
 
Tot i tractar-se d’una versió per a la comunitat, inclou eines de 
programació i una interfície d’usuari complexa. Açò fa que els usuaris 
novels puguin tindre dificultats en utilitzar-la. No obstant si se disposa de 
coneixements de programació és una de les millors opcions ja que 
permet un gran nivell de personalització.  
 
El programari també permet la generació de quadres de comandament 
personalitzats, així com la visualització d’informes mitjançant codi. 
 
Per últim disposa d’una comunitat d’usuaris molt activa, que mitjançant el 
fòrum, permet resoldre molt dubtes. 

 

 
Figura 4: Quadre de comandament en Pentaho. 
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2.2 Eina seleccionada. 
 

A partir de les característiques i limitacions de les eines disponibles de 
forma gratuïta i sense restricció temporal s’ha decidit escollir Pentaho 
Community Edition.  
 
En primer lloc es tracta d’una solució completa i open source i com  a 
eina de Bussiness Inteligence cobreix sobradament totes les 
funcionalitats requerides per a la consecució del projecte.  
 
També serà de gran ajuda la gran comunitat que té, la qual proporciona 
respostes als problemes més habituals. 
 
Un altre apartat fonamental tenint en conte la restricció temporal per a la 
realització del Treball de Final de Màster és la corba d’aprenentatge i 
ates al comentaris sobre la seua utilització pot ser perfectament vàlida. 
 

 

3. Disseny del magatzem de dades (DWH). 
 

 
3.1 Estudi, anàlisi i disseny. 

 
En primer lloc seria adequat introduir el concepte de magatzem de dades 
(Data Warehouse). Tal com es pot llegir a la vikipèdia, es tracta d’una 
col·lecció de dades que poden provindre de fonts molt diverses, 
aquestes normalment estaran orientades a un determinat àmbit en el 
que seran una font d’informació utilitzada per a la presa de decisions. 
 
En resum i a partir de les diverses definicions que es poden dir que un 
DWH correspon al conjunt d’eines que s’utilitzen per a extraure, 
transformar i carregar dades així com eines BI i les eines per gestionar i 
recuperar metadades. 
 
A la imatge següent es pot observar la captura de dades així com el 
processament. 
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Figura 5: Esquema funcionament ETL. 

 
 

El creixement del magatzem de dades o la necessitat del tractament per 
àrees pot fer necessària la divisió de la informació. En aquest cas es 
podem trobar amb Data marts, on es formaran subconjunts de dades per 
ajudar a ajudar a la presa de decisions en un àrea específica del negoci. 
 
 
Per al tractament de la informació s’utilitzarà un model d’anàlisi 
multidimensional en forma de cubs. En ell les dades estaran formades 
per dimensions y variables: 
 

• Les dimensions seran aquells elements que participaran en l’anàlisi, 

representen els factors que es pretenen analitzar àrea específica de 

negoci. Les dimensions representen els atributs relatius a les 

variables, les perspectives. Sol correspondre a informació general 

complementaria al registres de la taula de fets. Solen ser taules de 

mida més petita que s’utilitzen per indexar, ordenar, agrupar o 

abreviar els valor de les taules de fets. 

• Les variables formen part de la taula de fets i correspon als valors a 

tractar. Representen valors mesurables o quantificables del que s’ha 

d’analitzar. Són taules de mides grans on s’emmagatzemen valor 

detallats i numèrics per cada instància o esdeveniment que s’haja 

mesurat. 
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Per poder generar correctament el magatzem de dades, a més de les 
estructures de dades, és important conèixer amb claredat la informació 
que es pretén obtenir. Aquesta queda reflectida en les següents 
preguntes analítiques: 
 

• Quina és la relació entre els diferents tractaments i l’evolució dels 

pacients? 

• Existeixen teràpies més eficaces? 

• Han influït en el resultat els hàbits dels pacients? 

• L’evolució al llarg del temps, per un mateix tractament, depèn d’algun 

factor com els hàbits? 

• Hi ha diferències en el resultat d’un tractament segons el lloc 

geogràfic del pacient? 

• Hi ha algun període de l’any on el tractament sigui més o menys 

efectiu? 

 
 

3.2 Definició de requisits i dimensions. 
 

Una volta es coneix el problema a resoldre s’ha de clarificar les dades de 
que es va a disposar a més de les regles de negoci: 
 
Temps: es disposa de registre diari. S’ha d’agrupar la informació amb 

una granularitat mínima d’una setmana. 

Pacients: tenen un nivell de colesterol i segueixen un tractament. Es 

coneix la ciutat a la que pertanyen. S’han de poder agrupar per edat i/o 

sexe. 

Teràpies: hi ha sis tipus de teràpia agrupades en tes i entre les que es 

divideixen els pacients. 

Hàbits: setmanalment es coneixen els hàbits que segueix el pacient 

durant el tractament. 

Indicadors: com a indicadors es disposa del nivell del LDL així com la 

tensió arterial 

 
Amb aquestes dades sumant al format del inputs s’han identificat les 
següents dimensions. 
  
Dimensió temps. 
 
La taula corresponent estarà composta pels següents camps. 

• idTemps: correspon a la clau primària i es forma a partir de la data 

amb el format “YYMMDD” 

• date: data completa. 

• dia: part de la data que correspon al dia. 

• mes: part de la data que correspon al mes. 
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• any: part de la data que correspon l’any. 

 

 
Figura 6: Dimensió Temps. 

 
 
Dimensió pacient. 
 
La taula corresponent estarà composta pels següents camps. 

• idPacient: correspon a la clau primària i representa l’identificador del 

pacient. 

• ccaa: representa comunitat autònoma on resideix el pacient. 

• city: representa la ciutat on resideix el pacient. 

• tractament: correspon al tractament que rep el pacient. 

• gender: indica el sexe del pacient. 

• edat: rang d’edat del pacient en el moment d’iniciar l’estudi. 

 

 
Figura 7: Dimensió Pacient. 

 
A més hi haurà dos jerarquies addicionals a aquesta dimensió  
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Dimensió Dieta. 
 
La taula corresponent estarà composta pels següents camps. 

• idDieta: correspon a la clau primària i representa la dieta que segueix 

el pacient en la data indicada. 

• idPacient: identifica al pacient. 

• date: data completa.  

• dieta: tipus de dieta que segueix el pacient en aquesta data. 

 

 
Figura 8: Dimensió Dieta. 

 

Dimensió Activitat. 
 
La taula corresponent estarà composta pels següents camps. 

• idActivitat: correspon a la clau primària i representa el tipus d’activitat 

que realitza el pacient en la data indicada  

• idPacient: identifica al pacient. 

• date: data completa.  

• activitat: tipus d’activitat que segueix el pacient en aquesta data.  

 

 
Figura 9: Dimensió Activitat. 
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3.3 Taules de fets. 
 
La taula de fets permet relacionar els indicadors que ens proporcionen 
les dades necessàries a analitzar a l’estudi i que són emmagatzemades 
dins el DWH_TFM que s’ha dissenyat per a tal fi. 
 
Es crea un única taula de fets. Fets_pacient. 
 
La taula corresponent estarà composta pels següents camps: 

• idPacient: identifica al pacient. 

• idTemps: identificador únic de temps correspon a la setmana.  

• idActivitat: identificador únic de l’activitat que segueix el pacient en 

aquesta data. 

• idDieta: identificador únic de la dieta que segueix el pacient en 

aquesta data.  

• LDL: nivell mesurat d’LDL en aquesta data. 

• pSistole: nivell mesurat de la pressió sístole en aquesta data. 

• pDiastole: nivell mesurat de la pressió diàstole en aquesta data. 

 

 
Figura 10: Taula de fets Pacient. 

 
La taula de fets permetrà realitzar agrupacions per setmana, pacient, 
activitat i dieta. 
 
El resultat final que s’obtindrà a partir de les taules que representen les 
dimensions, junta a la taula de fets és el següent Data Warehouse. 
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Figura 11: Disseny DWH. 
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4. Entorn de treball. 
 

 
4.1 Requisits per a la instal·lació de Pentaho. 

 
Pentaho funciona sobre una màquina virtual Java, açò li afegeix una 
capa d’abstracció del maquinari que permet que es pugui executar en 
entorns heterogenis, tan de maquinari com de programari.  
 
Hi que distingir la part servidor de la part client així com els components 
embeguts, que en aquest TFM no anem a treballar, cadascun amb uns 
requisits ajustats a les seves característiques.  
 
Servidor: es fa necessari un maquinari orientat a servidor amb les 
següents components mínims així com algun d’aquest sistemes 
operatius. 
 
 

Maquinari de 64bits  Sistema Operatiu de 64bits 

Processador: Intel EM64T o AMD64 Dual-Core 

Memòria RAM: 8 GB amb 4 GB dedicades als 

servidors de Pentaho  

Espai en disc: 20 GB addicionals a la 

instal·lació. 

• Microsoft Windows 2012 Server R2 & 

2016 Server R2 

• CentOS 6 & 7 

• Red Hat Enterprise Linux 6 & 7 

• Ubuntu Server 14.04 LTS & 16.04 LTS 

• SUSE Linux SLES 11 (SP3+) 

 
 
Estació de treball: correspon al programari que s’executarà des de la 
part client, on podem trobar: 

• Pentaho Aggregation Designer. 

• Pentaho Data Integration. 

• Pentaho Metadata Editor. 

• Pentaho Report Designer. 

• Pentaho Schema Workbench 

 
Com en el cas anterior es mostren els requisits mínims de maquinari, en 
aquest cas de tipus “usuari”, així com sistemes operatius suportats. 
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Maquinari de 64bits  Sistema Operatiu de 64bits 

Processador: 

• Apple Macintosh Dual-Core 

• Intel EM64T o AMD64 Dual-Core 

Memòria: 2 GB RAM per a la majoria de les 

eines de disseny, PDI requereix 2 GB dedicats. 

Espai en disc: 20 GB addicionals a la 

instal·lació. 

Resolució mínima de pantalla: 1280 x 960 

• Microsoft Windows 7, 8, & 10 

• Ubuntu Desktop 14.04 LTS & 16.04 

• OS X 10.12 & 10.13 

 
 
Programari embegut: correspon a aquell que pot ser incrustat en altres 
aplicacions: 

• Embedded Pentaho Reporting 

• Embedded Pentaho Analysis 

• Embedded Pentaho Data Integration 

 
Els requisits corresponen a l’entorn on corren les aplicacions en les que 
s’embeuen els components. 
 
 

Maquinari de 64bits  Sistema Operatiu de 64bits 

Processador: Intel EM64T o AMD64 Dual-Core 

Memòria RAM: 8 GB amb 4 GB dedicades als 

servidors de Pentaho  

Espai en disc: 20 GB addicionals a la 

instal·lació. 

• Microsoft Windows 2012 Server R2 & 

2016 Server R2 

• CentOS 6 & 7 

• Red Hat Enterprise Linux 6 & 7 

• Ubuntu Server 14.04 LTS & 16.04 LTS 

• SUSE Linux SLES 11 (SP3+) 

 
 
 
A part dels requisits de maquinari i sistema operatiu, la part servidor té 
un requisits de programari per poder desplegar la solució. 
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Servidor d’aplicacions: on s’executarà Petaho. Funciona correctament 
amb Oracle Java 8.x i una d’aquestes solucions. 

• JBoss EAP 7.x 

• Tomcat 8.0 & 8.5 

 

Base de dades:  

• MySQL 5.6 & 5.7 (SQL 92)  

• Oracle 11.2 & 12.1 (SQL 92) 

• PostgreSQL 9.5 & 9.6* 

• MS SQL Server 2014, 2016 

 

Existeixen altres tipus de configuracions  com puguin ser connexions 

Data Sources, SQL específics, seguretat, navegadors, ... que s’ometen 

per abreujar. 

 
4.2 Entorn de treball per al TFM. 

 
Per a la realització de la pràctica el servidor de pentaho s’instal·larà en 
una màquina virtual. Fer-ho d’aquesta manera no és una decisió casual, 
en l’actualitat amb els nivells de fiabilitat i rendiment ja són pocs els 
sistemes que no és virtualitzen. A més a més la virtualització afegeix 
flexibilitat tant en l’assignació de recursos com la seguretat o la mobilitat.  
 
Quan al sistema operatiu, intentant aproximar-se a un entorn productiu, 
s’utilitzarà s’ha triat CentOS 7. Centos Linux es la versió mantinguda en 
major mida per la comunitat del Red Hat Linux, aquesta última és de les 
més utilitzades en l’àmbit professional com a base de qualsevol 
infraestructura com siguin base de dades, servidors d’aplicacions o data-
mining. 
 
Com a backend d’emmagatzemament, Data Warehouse, s’utilitzarà 
MariaDB. MariaDB és va crear com una excisió de MySQL i proporciona 
una base de dades fàcil de manejar, lleugera i amb capacitat suficient 
per a la realització d’aquest projecte. 
 
En resum atenent al que s’ha descrit més els requisits definits per el 
fabricant la configuració a utilitzar serà la següent: 

• Maquinari: 

o Processadors: 4 cpus. 

o Memòria: 12 GB RAM. 

o Espai de disc: 50 GB. 
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• Programari: 

o Sistema operatiu: CentOS 7.5. 

o Base de dades: MariaDB. 

o Java: Oracle Java jdk 8. 

o Servidor d’aplicacions: Tomcat 8.5 

 
Per a la instal·lació de Pentaho existeixen nombroses guies, tant oficials 
com de la comunitat, p.ex: 

https://help.pentaho.com/Documentation/8.1/Setup/Installation/Archive 
https://anonymousbi.wordpress.com/2013/12/15/pentaho-bi-server-5-0-
1ce-mysql-installation-guide/ 
https://community.hitachivantara.com/thread/13553-userrole-list-could-
not-be-obtained (últim comentari) 
 
Les eines que s’utilitzaran seran: 

• Pentaho Server 

• Pentaho Data Integration. 

• Pentaho Report Designer. 

• Pentaho Schema Workbench 

 
Poden ser obtingudes a: https://sourceforge.net/projects/pentaho/ 
 
Notes de la instal·lació: 
 

• Tot i seguir les guies oficials per a la instal·lació s’han produït 
nombrosos errors que han impedit el funcionament del pentaho. 
Finalment la solució ha estat seguir la guia de la comunitat. 
 

• Cal recordar que per poder accedir a la pentaho s’ha d’indicar nom 
de l’equip por 8080. P.ex: 
http://pentaho.srv.local:8080/pentaho/Home 
 

• No oblidar configurar el tallafocs per permetre l’accés des de 
l’exterior a aquest port, i depenent de la ruta on s’instal·li configurar 
selinux. 
 

• Encara que es podria utilitzar una configuració específica per a 
MARIADB, per exemple amb el connector JDBC, la configuració de 
MYSQL és totalment funcional. 

 
 

https://help.pentaho.com/Documentation/8.1/Setup/Installation/Archive
https://anonymousbi.wordpress.com/2013/12/15/pentaho-bi-server-5-0-1ce-mysql-installation-guide/
https://anonymousbi.wordpress.com/2013/12/15/pentaho-bi-server-5-0-1ce-mysql-installation-guide/
https://community.hitachivantara.com/thread/13553-userrole-list-could-not-be-obtained
https://community.hitachivantara.com/thread/13553-userrole-list-could-not-be-obtained
https://sourceforge.net/projects/pentaho/
http://pentaho.srv.local:8080/pentaho/Home
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4.3 Implementació. 
 
La implementació del DWH s’ha realitzat mitjançant la creació d’un nou 
esquema en el backend d’emmagatzemament seleccionat, en aquest 
cas  MariaDB.  En ell s’han implementat les taules descrites en l’apartat 
anterior així com les seves relacions. L’esquema s’inclou com un annex 
a aquest document. 

 

 
Figura 12: Llista de Taules 

 

 
Figura 13: Taula Dactivitat.  

Correpón al tipus d’activitat realitzada en eixa data pel pacient. 
 

 

 
Figura 14: Taula Ddieta.  

Correpón al tipus de dieta que segueix en eixa data el pacient. 
 

 
Figura 15: Taula Dpacient.  

Inclou les dades bàsiques del pacient. 
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Figura 16: Taula Dtemps.  

Taula utilitzada per a la dimensió del Temps que permet agrupar les dades per 
diferents rangs temporals. 

 

 

 
Figura 17: Taula Fets_pacient.  

Correspon a l’agrupació per a l’explotació de les dades. 
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5. Programació processos ETL. 
 

5.1 Disseny processos ETL 
 
En front de la importació de dades de forma tradicional, com s’ha vist a 
l’apartat anterior, a l’àrea de BI s’utilitzen els processos ETL (Extract, 
transform, load) que permeten la obtenció, transformació i normalització 
de dades de fonts diverses. 
 
La utilització de processos ETL permet garantir un nivell de consistència 
i qualitat de les dades així com una homogeneïtzació o normalització de 
les mateixes independentment del seu origen 
 

5.2 Implementació y execució processos ETL. 
 
Per al disseny  i implementació del diferents processos ETL s’ha utilitzat 
l’eina OpenSource Pentaho Data Integration (spoon). El nombre de 
transformacions necessàries han estat quatre i es descriuen a 
continuació. 
 
ETL dTemps: correspon a la generació de les dates i agrupacions 
necessàries per a l’anàlisi de les dades. 
 
La seqüència és la següent: 

• Generació de files, tantes com dies té l’any 2017 (365). 

• Generació de la dimensió dia (1 .. 365). 

• Generació de la data a partir de la data inicial i la dimensió dia. 

• Eliminació de camps innecessaris. Es manté únicament la data. 

• Generació de l’identificador únic idTemps. 

• Generació de les diferents parts de la data.. 

• Exportació del resultat a la taula Dtemps. 

 

  
Figura 18: ETL dTemps.  
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El format final de les dades en la taula Dtemps queda tal i com es va 
descriure a la definició de les dimensions. 
 

 
Figura 19: Registres taula Dtemps.  

 
 
ETL dPacient: correspon al procés d’extracció, transformació o càrrega 
dels camps utilitzats a la dimensió Dpacient. 
 
La seqüència és la següent: 

• S’obtenen els camps necessaris del full de càlcul corresponent a 

les dades del pacient.  

o S’ordenen per l’identificador del tractament.  

• S’obtenen els camps del full de càlcul corresponent a les dades 

del tractament. 

o S’ordenen per l’identificador del tractament. 

• Es combinen els camps anteriors en base a l’identificador del 

tractament. 

• S’eliminen els camps innecessaris i a la resta si es necessari 

s’ordena o es canvia el nom. 

• Exportació del resultat a la taula Dpacient. 

 
 

 
Figura 20: ETL dPacient.  
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El resultat de l’execució de l’ETL és la taula Dpacient que queda tal i 
com es va descriure a la definició de les dimensions. 
 

 
Figura 21: Registres taula Dpacient.  

 
 
ETL dDieta-dActivitat: correspon al procés d’extracció, transformació o 
càrrega dels camps utilitzats a les jerarquies addicionals de la dimensió 
Dpacient. 

 

• S’obtenen els camps necessaris del full de càlcul corresponent a 

les dades del hàbits del pacient.  

o S’elimina el camp activitat i la resta si es necessari s’ordena 

o es canvia el nom. 

▪ Es genera l’identificador únic idDieta. 

▪ Exportació del resultat a la taula Ddieta. 
 

o S’elimina el camp dieta i la resta si es necessari s’ordena o 

es canvia el nom. 

▪ Es genera l’identificador únic idActivitat 
▪ Exportació del resultat a la taula Dactivitat. 

 
Figura 22: ETL dDieta-dActivitat.  

 
 
El resultat de l’execució de l’ETL són les taules Ddieta i Dactivitat que 
queden tal i com es va descriure a la definició de les dimensions. 
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Ddieta 
 

 
Figura 23: Registres taula Ddieta.  

 
Dactivitat 
 

 
Figura 24: Registres taula Dactivitat.  

 
 
ETL fets_pacient: correspon al procés d’extracció, transformació o 
càrrega dels camps utilitzats a la taula de Fets. 
 
La seqüència és la següent: 
 

• S’obtenen els camps necessaris de la taula Dtemps de la Base de 

dades del Data Warehouse DWH_TFM. (SELECT idTemps, date 
FROM Dtemps) 

o S’ordenen per la data. 
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• S’obtenen els camps necessaris de les taules Ddieta - Dactivitat 

de la Base de dades del Data Warehouse DWH_TFM. (SELECT 
d.idPacient, d.date, idActivitat, iDieta FROM Ddieta as d, 

Dactivitat as a where d.idPacient=a.idPacient and 

d.date=a.date) 

o S’ordenen per l’identificador del pacient. 

• S’obtenen els camps necessaris del full de càlcul corresponent als 

indicadors del pacient.  

o Es canvien els noms dels camps. 

o S’ordenen per l’identificador del pacient. 

• Es combinen els camps anteriors en base a idPacient i la data, 

eliminant camps buits (INNER JOIN). 

• S’eliminen els camps duplicats. 

• S’ordenen per la data. 

• Es combinen els camps anteriors en base a la data, eliminant 

camps buits (INNER JOIN). 

• S’eliminen els camps referents a la date i la resta s’ordena. 

• Exportació del resultat a la taula Fets_pacient. 

 

 
Figura 25: ETL dPacient.  

 
El resultat de l’execució de l’ETL la taula Fets_pacient que queda tal i 
com es va descriure a la definició les taules de fet. 
 

 
Figura 26: Registres taula Dpacient.  
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Per tal de facilitat l’execució i sobre tot fer-ho en l’ordre correcte s’ha 
generat un job anomenat run_etls que s’encarrega de l’execució tots els 
elt anteriors de forma adeqüada. 
 
La seva seqüència és la següent: 

• S’executa l’etl dTemps (ETL_Dimensio_Temps). 

• S’executa l’etl dPacient (ETL_Dimensio_Pacient). 

• S’executa l’etl dDieta-dActivitat (ETL_jerarquies_dieta_activitat). 

• S’executa l’etl fets_pacient (ETL_fets_pacient). 

 

 
Figura 27: Job o tasca per a l’execució dels ETL.  
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6. Entorn BI. Explotació de dades. 
 

 
6.1 Generació de cubs. 

 
Finalment per a la manipulació de la informació s’ha definit un cub 
composat per les dimensions que han definit anteriorment: temps,  
pacient, dieta i activitat, junt a totes les seves jerarquies. 
 
Per a la definició del cub s’ha  utilitzat l’eina OpenSource de Schema 
Workbench de Pentaho. A continuació es mostra de forma gràfica 
l’estructura del cub, l’xml resultant per la seua dimensió s’inclou com a 
adjunt. 
 

 
Figura 28: Cub Estudi_colesterol i dimensions.  
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Dimensió pacient Dimensió temps 

 

 

Dimensió dieta Dimensió activitat 

  
Figura 29: Detall dimensions del cub.  

 
Com es pot veure en les captures, i queda detallat en l’annex, s’ha creat 
un únic cub colesterol. Aquest està composat per les quatre dimensions 
indicades més alguns camps calculats. 
  

• Nivell LDL: correspon al valor mig del camp LDL de la taula de 

fets. 

• Valor Pressió Sístole: correspon al valor mig del camp pSistole de 

la taula de fets. 

• Valor Pressió Diàstole: correspon al valor mig del camp pDiastole 

de la taula de fets. 

• Nombre de Mostres: correspon a la quantitat de mostres que 

s’han utilitzat per a cada fila de la consulta. Es calcula contant el 

nombre de files del camp idTemps de la taula de fets. 
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  Dimensions. 

• Pacient. Jerarquies: 

o CCAA-city-pacient. Nivells 

▪ CCAA 

▪ city 

o Tractament-pacient 

▪ Tractament 

o Gender-pacient 

▪ Gender 

o Edat-pacient 

▪ Edat 

• Temps. Jerarquies: 

o Temps 

▪ Any 

▪ Mes 

▪ Dia 

• Dieta. Jerarquies: 

o dieta 

▪ dieta 

• Activitat. Jerarquies: 

o activitat 

▪ activitat  

 

No es pretén ensenya a crear cubs amb Schema Workbent però a 
continuació s’indiquen el passos bàsics a seguir. 

• Crear connexió a la base de dades. Options -> Connection -> Definir 
el tipus de connexió. 

• Afegir dimensions (add dimension) 

o Afegir jerarquies (add hierarchy) 

▪ Afegir taula de la jerarquia (add Table) 

▪ Afegir nivell o camp d’agrupació (add Level) 

• Afegir Cub (add cube). 

o Afegir taula de fets. 

o Afegir ús de dimensió (add dimension usage). Camp que fa 

referencia a una de les dimensions definides anteriorment. 

o Afegir mesures (add measure). Permet càlculs bàsics (count, 

avg, max, min, ...) a partir d’atributs de la taula de fets. 

• Publicar cub en Pentaho. File -> Publish i utilitzar les dades de 

connexió a Pentaho. Molt important que el nom del Data Source sigui 

idèntic a l’utilitzat al definir la connexió anteriorment. 
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6.2 Explotació dels cubs. 
 
Ja amb el cub definit i publicat a Pentaho s’ha decidit utilitzar el plugin 
Saiku. Aquest facilita la generació de les consultes que ens permetran 
resoldre les preguntes analítiques i que més tard també s’utilitzaran als 
panells de comandament.  
 
Aquest plugin disposa de dos versions, la professional i la lliure. En 
aquest cas s’utilitza la lliure que tot i ser gratuïta requereix d’una llicència 
que es pot desar de http://licensing.meteorite.bi. 
 

6.3 Anàlisi de dades. 

i. Consultes amb saiku. 

 
Ja amb l’entorn Business Intelligence complet i des dades carregades en 
DWH és el moment d’analitzar i explotar la informació.  
 
La informació de que es disposa correspon a les dades recollides durant 
un estudi de l’evolució d’un grup de pacients sotmesos a diferents 
tractaments. El resum de les dades és el següent: 

- 6 pacients. Es coneixen les següents dades: ciutat de residència, 
tractament, sexe, rang d’edat, hàbits alimentaris (variables), estil de 
vida (variable). A més a més es disposa del indicadors mèdics 
(variable): nivell de colesterol LDL junt a pressió arterial sístole i 
asístole. 

- Tipus de tractament: farmacològic, natural, homeopàtic. 

- Rang d’edat: 26-45, 46-60, 60-99. 

- Tipus d’alimentació: mediterrània, grassa, vegetariana. 

- Estil de vida: saludable, normal, sedentària. 
 
El estudi està limitat pel nombre mostres preses, per tant la informació 
en alguns casos pot ser no del tot concloent. Així i tot es procedirà a 
analitzar-la per tractar de contestar a les preguntes analítiques que s’han 
proposat amb la major fidelitat possible. 
 
 
❖ Quina és la relació entre els diferents tractaments i l’evolució dels 

pacients? 
 

❖ Existeixen teràpies més eficaces? 
 
Aquestes dos preguntes estan fortament relacionades, per poder 
respondre-les s’han d’analitzar els valors de LDL depenent del 
tractament que s’està realitzant i la seva evolució al llarg de l’estudi. 
 

http://licensing.meteorite.bi/
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HOMEOPATHIC NATURAL PHARMA 

mes Nivell LDL Nivell LDL Nivell LDL 

1 326,1 242,3 284,5 

2 327,25 241,75 283 

3 326,125 239,875 282,125 

4 326 235,25 279,375 

5 326,7 234,8 275,2 

6 328,75 231,125 271,125 

7 330,3 232,2 268,6 

8 330,5 235,25 265,875 

9 330,625 234,25 264,625 

10 331 231,1 257,9 

11 331,25 227,375 256,125 

12 330,875 227,875 248,25 

Figura 30: Valors LDL mes a mes Tractament.  

 

 
Figura 31: Evolució dels valors Tractament/LDL.  

 

 

HOMEOPATHIC / Nivell LDL NATURAL / Nivell LDL PHARMA / Nivell LDL 

Mínim 326.000 227.375 248.250 

Màxim 331.250 242.300 284.500 

Mitjana 328.790 234.429 269.725 

Desviació Estàndard 2.096 4.712 11.186 

Figura 32: Estadístiques dels valors Tractament/LDL.  
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Analitzant les dades agrupades de forma mensual podem veure 
l’evolució del indicar de nivell de colesterol LDL de cadascun del 
tractaments utilitzats. 

- Homeopàtic: es manté constant el nivell de LDL amb una desviació 

estàndard de 2 punts i augmentant lleugerament des del valor 

aproximat inicial de 326 fins a 331.  

- Natural: al llarg de l’estudi es produeix una reducció del nivell de LDL 

superior al 6%, amb un valor inicial aproximat de 242 i un valor final 

de 228. Hi ha una desviació estàndard de 4,7 punts indicant una 

variació mitja del 2%. 

- Farmacològic: al llarg de l’estudi es produeix una reducció del nivell 

de LDL del 14,6%, amb un valor inicial aproximat de 285 i un valor 

final de 248. Hi ha una desviació estàndard de 11,18 punts indicant 

una variació mitja de prop del 4%. 

 
A la vista dels resultats és fa evident que hi ha relació entre el tractament 
i l’evolució dels pacients ja que unes teràpies són més eficaces que les 
altres. 
 
La teràpia homeopàtica s’ha demostrat ineficaç ja que no produeix 
variació real en els valors de LDL. Per contra la teràpia natural si ha 
aconseguit reduir de forma prou constant els nivell de LDL. La teràpia 
farmacològica ha demostrat ser la més eficaç de totes amb una 
reducció constant dels valors de LDL. 
 
Els valors finals poden fer pensar que la teràpia natural amb 228 ha estat 
més eficaç que la farmacològica amb 248, però si es fixem amb 
l’evolució la primera partia de 243 i la segona de 285. Açò indica que en 
el primer cas s’ha produït una reducció anualitzada del 6%, mentre que 
en el segon cas ha estat de prop del 15%. Aquesta tendència es veu 
clarament a la gràfica anterior. 
 
Com a complement als valors de LDL, també es mostra l’evolució més a 
més de la pressió arterial respecte del tractament. 
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HOMEOPATHIC NATURAL PHARMA 

mes Nivell LDL 
Valor Pressió 

Sístole 

Valor 
Pressió 
Diàstole 

Nivell LDL 
Valor Pressió 

Sístole 
Valor Pressió 

Diàstole 
Nivell 
LDL 

Valor Pressió 
Sístole 

Valor 
Pressió 
Diàstole 

1 326,1 7,696 13,25 242,3 6,985 13,249 284,5 7,784 12,876 

2 327,25 7,7 13,256 241,75 6,989 13,254 283 7,769 12,871 

3 326,125 7,694 13,256 239,875 6,966 13,236 282,125 7,811 12,874 

4 326 7,69 13,253 235,25 6,97 13,213 279,375 7,711 12,874 

5 326,7 7,69 13,263 234,8 6,957 13,229 275,2 7,728 12,876 

6 328,75 7,676 13,255 231,125 6,97 13,194 271,125 7,756 12,873 

7 330,3 7,678 13,274 232,2 6,968 13,206 268,6 7,779 12,876 

8 330,5 7,68 13,265 235,25 6,968 13,211 265,875 7,774 12,875 

9 330,625 7,675 13,249 234,25 6,98 13,194 264,625 7,723 12,877 

10 331 7,679 13,248 231,1 6,962 13,189 257,9 7,817 12,877 

11 331,25 7,681 13,237 227,375 6,954 13,181 256,125 7,793 12,876 

12 330,875 7,679 13,23 227,875 6,961 13,184 248,25 7,731 12,876 

Figura 33: Indicadors del pacient mes a mes segons Tractament.  

 

 
Figura 34: Evolució dels valors Tractament/pressió arterial.  

 
 

 

HOMEOPATHIC 
/ Nivell LDL 

HOMEOPATHIC 
/ Valor Pressió 
Sístole 

HOMEOPATHIC 
/ Valor Pressió 
Diàstole 

NATURAL 
/ Nivell 
LDL 

NATURAL 
/ Valor 
Pressió 
Sístole 

NATURAL 
/ Valor 
Pressió 
Diàstole 

PHARMA 
/ Nivell 
LDL 

PHARMA 
/ Valor 
Pressió 
Sístole 

PHARMA 
/ Valor 
Pressió 
Diàstole 

Mínim 326.000 7.675 13.230 227.375 6.954 13.181 248.250 7.711 12.871 

Màxim 331.250 7.700 13.274 242.300 6.989 13.254 284.500 7.817 12.877 

Mitjana 328.790 7.685 13.253 234.429 6.969 13.212 269.725 7.765 12.875 

Desviació 
Estàndard 

2.096 0.008 0.011 4.712 0.010 0.024 11.186 0.034 0.002 

Figura 35: Estadístiques dels valors Tractament/ pressió arterial.  
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Com s’observa a la gràfica i dades anteriors, no hi ha relació entre els 
diferents tractaments i l’evolució de la pressió arterial, amb desviacions 
estandar mínimes en tots els casos. En tot cas l’únic a remarcar sería la 
fluctuació mínima en la pressió sístole de la terapia farmacològica. 
 
❖ Ha influït en el resultat els hàbits del pacient? 

 
Per tractar de resoldre aquesta qüestió s’ha d’analitzar els valors de LDL 
respecte del hàbits observant la seva evolució al llarg de l’estudi 
 
Inicialment es farà una observació del nivell LDL separant l’estil de vida i 
la dieta. 
 
# 

 

HEALTHY NORMAL SEDENTARIAN 

mes Nivell LDL Nivell LDL Nivell LDL 

1 309,143 285,133 261 

2 304,333 285,091 235,25 

3 305,667 260,286 259 

4 307,364 255,625 259,8 

5 292 290 230,833 

6 299,417 273,286 228,4 

7 302,214 262,5 232,5 

8 300,182 276,75 227,4 

9 310 252,5 233,667 

10 299,6 258,5 224,2 

11 301,167 248,333 223 

12 298,692 236,667 221,5 

Figura 36: Valors LDL mes a mes estil de vida.  

 

 
Figura 37: Evolució dels valors Estil de vida/LDL.  
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HEALTHY / Nivell LDL NORMAL / Nivell LDL SEDENTARIAN / Nivell LDL 

Mínim 292.000 236.667 221.500 

Màxim 310.000 290.000 261.000 

Mitjana 302.482 265.389 236.379 

Desviació 
Estàndard 

4.893 15.902 14.183 

Figura 38: Estadístiques dels valors Estil de vida/LDL.  

 
Amb la gràfica i els valors anteriors es pot observar que el estil de vida 
saludable no afecta pràcticament a l’evolució del nivell de LDL amb una 
baixada de poc més del 3% . Per contra dur una vida normal provoca 
una baixada del 7% i sedentària del 15%.  
 
Aquets resultats poden fer pensar que una vida sedentària provoca una 
reducció del nivell LDL però a la vista de l’experiència probablement 
aquests valors de baixa estiguin relacionats amb altres factors. Açò pot 
quedar recolzat per les fortes variacions més a més de LDL l’estil de vida 
normal i sedentari, amb desviacions estàndard de 16 i 14 punts 
respectivament. 
 
# 
 

 

FAT MEDITERRANEAN VEGETARIAN 

mes Nivell LDL Nivell LDL Nivell LDL 

1 268,133 282,818 349 

2 276,636 279,546 349 

3 252,25 291,357 344 

4 271,636 270,8 343 

5 255,2 278,188 341 

6 267,5 268 341,667 

7 263,222 264,875 340,8 

8 268,375 268,077 340,333 

9 279,625 254 337,75 

10 269,75 268,056 304,25 

11 269,25 260,167 310,5 

12 270,833 246,9 295,25 

Figura 39: Valors LDL mes a mes Dieta/LDL. 
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Figura 40: Evolució dels valors Dieta/LDL. 

 

 

FAT / Nivell LDL MEDITERRANEAN / Nivell LDL VEGETARIAN / Nivell LDL 

Mínim 252.250 246.900 295.250 

Màxim 279.625 291.357 349.000 

Mitjana 267.701 269.399 333.046 

Desviació 
Estàndard 

7.470 11.899 17.718 

Figura 41: Estadístiques dels valors Dieta/LDL. 

 
Amb la gràfica i els valors anteriors es pot observar que la dieta sembla 
afectar clarament als nivell de LDL. Amb una dieta grassa es mantenen 
els nivells de colesterol alts. Mentre que amb dieta mediterrània i  
vegetariana, a mig terme, es pot observar una baixada dels nivells de 
LDL especialment en aquesta última.  
 
L’afirmació anterior queda corroborada amb un increment del 1%  amb la 
dieta grassa, una reducció del 13% amb dieta mediterrània o del 14,5% 
amb la vegetariana.  
 
A priori, a mig i llarg terme la dieta vegetariana seria la més aconsellable. 
També s’ha de tenir en conte que a l’estudi el valors inicials més alts 
corresponien a la dieta vegetariana. 
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Per tractar d’afinar un poc més el coneixement de les dades es creuen 
els dos hàbits, estil de vida i dieta. 
 

 

FAT MEDITERRANEAN VEGETARIAN 

 

HEALTHY NORMAL HEALTHY NORMAL SEDENTARIAN HEALTHY 

mes Nivell LDL Nivell LDL Nivell LDL Nivell LDL Nivell LDL Nivell LDL 

1 301 269,1 271 310 264,5 350 

2 306,75 271,6 290,75 285,8 241,5 349 

3 307,333 215 294 320,667 264,75 344 

4 315,8 213 257,667 298,25 247,333 343 

5 314 233,8 264,833 319,667 236 340,5 

6 302,2 238,5 279,8 308,5 233 341,5 

7 320 214,75 275,714 268 233,333 340,333 

8 320,667 243,25 277 299,333 231,25 339 

9 323,5 235,75 255 263,667 233,667 337,75 

10 324 215,5 284,375 285,8 224,2 307,667 

11 324,75 213,75 260,4 276 220 337,667 

12 324,667 217 261,25 245,25 221,5 310,667 

Figura 42: Valors LDL mes a mes Dieta-Estil de vida/LDL. 

 
Analitzant els resultats anteriors s’eliminen els encreuaments dels que, al 
variar els hàbits de cada pacient durant l’estudi, no es disposen dades 
en tot el període i que per tant no són prou completes per a obtenir 
conclusions. Aquestes combinacions són:  
FAT_SEDENTARIAN, VEGETARIAN_NORMAL  i 
VEGETARIAN_SEDENTARIAN. 
 

 
Figura 43: Evolució del valors Dieta-Estil de vida/LDL. 
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FAT / 
HEALTHY 
/ Nivell 
LDL 

FAT / 
NORMAL 
/ Nivell 
LDL 

MEDITERRANEAN 
/ HEALTHY / Nivell 
LDL 

MEDITERRANEAN 
/ NORMAL / Nivell 
LDL 

MEDITERRANEAN 
/ SEDENTARIAN / 
Nivell LDL 

VEGETARIAN / 
HEALTHY / Nivell LDL 

Mínim 301.000 213.000 255.000 245.250 220.000 307.667 

Màxim 324.750 271.600 294.000 320.667 264.750 350.000 

Mitjana 315.389 231.750 272.649 290.078 237.586 336.757 

Desviació 
Estàndard 

8.590 20.223 12.517 22.600 14.192 12.909 

Figura 44: Estadístiques dels valors Dieta-Estil de vida/LDL. 

 
Les dades combinades dels hàbits, junt a les obtingudes de forma 
individual ens fa pensar que ha d’haver una variable no comptabilitzada 
que influeix en el resultat. 
 
El resultats per ells mateixa no semblen tenir massa sentit sent les 
combinacions FAT_NORMAL i MEDITERRANEAN_NORMAL les que 
major caiguda en el nivell de LDL provoquen amb el 20 i 21% 
respectivament. Inclús es veu un increment del 1% en la combinació 
FAT_HEALTHY. 
 
A priori en resposta a la pregunta si depèn dels hàbits del pacient, 
podríem dir que la dieta influeix en els nivell de colesterol sent de la 
mediterrània i vegetariana molt positives i la grassa negativa. Per contra, 
l’estil de vida no segueix un patró clar i els resultats són molt variables 
generant resultats concloents. 
 
Al combinar els dos hàbits es redueixen el nombre de mostres utilitzades 
reduint així la fiabilitat dels resultats. Per tant aquest darrer cas no és 
aclaridor.  

 

FAT MEDITERRANEAN VEGETARIAN 

 

HEALTHY NORMAL HEALTHY NORMAL SEDENTARIAN HEALTHY 

mes 
Nombre de 

Mostres 
Nombre de 

Mostres 
Nombre de 

Mostres 
Nombre de 

Mostres 
Nombre de 

Mostres 
Nombre de 

Mostres 

1 1 10 3 4 4 3 

2 4 5 4 5 2 1 

3 3 4 7 3 4 2 

4 5 4 3 4 3 3 

5 3 5 6 6 4 2 

6 5 4 5 2 4 2 

7 4 4 7 6 3 3 

8 3 4 6 3 4 2 

9 4 4 3 6 3 4 

10 4 4 8 5 5 3 

11 4 4 5 5 2 3 

12 3 3 4 4 2 6 

Figura 45: Nombre de mostres mes a mes Dieta-Estil de vida/LDL. 
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❖ L’evolució al llarg del temps, per un mateix tractament, depèn d’algun 
factor com els hàbits? 

 
Per tractar de resoldre aquesta qüestió s’analitzaran els valors de LDL 
respecte del tractament i dels hàbits observant la seva evolució al llarg 
de l’estudi. 
 
Com en la qüestió anterior, inicialment es farà una observació del nivell 
LDL amb cada tractament, separant l’estil de vida i la dieta per a després 
fer-ho  de manera combinada. 
 

 

HOMEOPATHIC NATURAL PHARMA 

 

FAT VEGETARIAN FAT MEDITERRANEAN MEDITERRANEAN 

mes Nivell LDL Nivell LDL Nivell LDL Nivell LDL Nivell LDL 

1 310,833 349 223,667 270,25 290 

2 315 349 226 257,5 283,333 

3 307,333 344 215 264,75 288,714 

4 315,8 343 213 257,5 279,667 

5 313,25 341 213,6 256 280,111 

6 316,5 341,667 220,6 248,667 266,143 

7 320 340,8 214,75 243,833 272,889 

8 321 340,333 215,75 254,75 265,875 

9 323,5 337,75 213,667 246,6 259,286 

10 324 338 215,5 240,4 253,889 

11 324,75 337,667 213,75 241 260 

12 324,667 336,75 217 232,25 242,8 

Figura 46: Valors LDL mes a mes Tractament-Dieta /LDL. 

 
Analitzant els resultats anteriors s’eliminen els encreuaments dels que, al 
variar la dieta de cada pacient durant l’estudi, no es disposen dades en 
tot el període i que per tant no són prou completes per a obtenir 
conclusions. Aquestes combinacions són:  
HOMEOPATIC_MEDITERRANEAN, NATURAL-VEGETARIAN, 
PHARMA_FAT i FARMA_VEGETARIAN. 
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Figura 47: Evolució dels valors Tractament-Dieta /LDL. 

 

 

HOMEOPATHIC / 
FAT / Nivell LDL 

HOMEOPATHIC / 
VEGETARIAN / 
Nivell LDL 

NATURAL / FAT / Nivell 
LDL 

NATURAL / 
MEDITERRANEAN 
/ Nivell LDL 

PHARMA / 
MEDITERRANEAN 
/ Nivell LDL 

Mínim 307.333 336.750 213.000 232.250 242.800 

Màxim 324.750 349.000 226.000 270.250 290.000 

Mitjana 318.053 341.581 216.857 251.125 270.226 

Desviació 
Estàndard 

5.575 3.944 4.085 10.500 14.076 

Figura 48: Estadístiques dels valors Tractament-Dieta /LDL. 

 
Les dades resultants en permeten anticipar algunes conclusions. Tal i 
com es pot veure a la gràfica els resultats obtinguts són semblants als 
obtinguts a l’anàlisi dels valors en funció del tractament i en menor mida 
de la dieta. 
 
Es pot observar al tractament homeopàtic un menut increment combinat 
amb dieta grassa (+4%) o reducció mínima combinat amb dieta 
vegetariana (-3.5%). Al tractament natural té una reducció mínima 
combinat amb dieta grassa (+3%) o més significativa combinat amb dieta 
mediterrània (-14%). Tot i això la combinació més eficaç és el tractament 
farmacològic junt a la dieta mediterrània (-16%). 

 

 

HOMEOPATHIC NATURAL PHARMA 

 

HEALTHY HEALTHY NORMAL NORMAL SEDENTARIAN 

mes Nivell LDL Nivell LDL Nivell LDL Nivell LDL Nivell LDL 

1 337,75 271 232,5 324 267,571 

2 331 271 212,333 307,2 242,667 

3 326,125 264,75 215 320,667 259 

4 326 257,667 221,8 312 259,8 

5 322 256 214,5 315,4 235 

6 326,857 247,75 216 307,667 233 

7 327,5 250,75 219,833 287 232,5 

8 329,833 254,75 217 299,333 231,25 

9 330,625 255 221,8 283,2 233,667 

10 330,333 247,2 215 293,25 224,2 

11 331,25 241 213,75 276 223 

12 330,875 240,5 215,25 253,8 221,5 

Figura 49: Valors LDL mes a mes Tractament-Estil de vida/LDL. 
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Analitzant els resultats anteriors s’eliminen els encreuaments dels que, al 
variar l’estil de vida de cada pacient durant l’estudi, no es disposen 
dades en tot el període i que per tant no són prou completes per a 
obtenir conclusions. Aquestes combinacions són:  
HOMEOPATIC_NORMAL, HOMEOPATIC_MEDITERRANEAN, 
NATURAL-SEDENTARIAN, PHARMA_HEALTHY. 
 

 
Figura 50: Evolució dels valors Tractament-Estil de vida/LDL. 

 

 

HOMEOPATHIC / 
HEALTHY / Nivell 
LDL 

NATURAL / HEALTHY / 
Nivell LDL 

NATURAL / 
NORMAL / Nivell 
LDL 

PHARMA / 
NORMAL / 
Nivell LDL 

PHARMA / 
SEDENTARIAN 
/ Nivell LDL 

Mínim 322.000 240.500 212.333 253.800 221.500 

Màxim 337.750 271.000 232.500 324.000 267.571 

Mitjana 329.179 254.781 217.897 298.293 238.596 

Desviació 
Estàndard 

3.730 9.800 5.286 19.722 14.789 

Figura 51: Estadístiques dels valors Tractament-Estil de vida/LDL. 

 
Com en el cas de la dieta, es pot veure a la gràfica que els resultats 
obtinguts són semblants als obtinguts a l’anàlisi dels valors en funció del 
tractament i en menor mida de l’estil de vida. 
 
Es pot observar al tractament homeopàtic s’ha produït una reducció del 
2% combinat amb estil de vida saludable. El tractament natural té una 
important reducció del 11,5% combinat amb estil de vida saludable i del 
7,5% amb un estil de vida normal. Tot i això la combinació més eficaç és 
el tractament farmacològic junt a un estil de vida normal amb una 
reducció del 21,5% o un estil de vida sedentari del 18%. 
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Combinant tractament amb dieta i estil de vida s’obtenen els següents 
resultats. 
 

 

HOMEOPATHIC NATURAL PHARMA 

 

HEALTHY HEALTHY NORMAL NORMAL SEDENTARIAN 

 

FAT VEGETARIAN MEDITERRANEAN FAT MEDITERRANEAN MEDITERRANEAN 

mes Nivell LDL Nivell LDL Nivell LDL Nivell LDL Nivell LDL Nivell LDL 

       

1 301 350 271 225,4 324 264,5 

2 320,333 349 272,667 212,5 304,25 241,5 

3 307,333 344 264,75 215 320,667 264,75 

4 315,8 343 257,667 213 312 247,333 

5 314 340,5 256 214,5 315,4 236 

6 316,5 341,5 248,667 216 308,5 233 

7 320 340,333 250,75 214,75 287 233,333 

8 320,667 339 254,75 217 299,333 231,25 

9 323,5 337,75 255 213,667 278,5 233,667 

10 324 338 247,25 215,5 293 224,2 

11 324,75 337,667 241 213,75 276 220 

12 324,667 336,75 239,667 217 257 221,5 

Figura 52: Valors LDL mes a mes Tractament-Estil de vida-Dieta/LDL. 
 

S’han eliminat a les dades i a la gràfica tots els camps que no 
disposaven de mostres a tots els períodes.  

 

 
Figura 53: Evolució dels valors Tractament-Estil de vida-Dieta/LDL. 

 

 

HOMEOPATHIC 
/ HEALTHY / 
FAT / Nivell LDL 

HOMEOPATHIC / 
HEALTHY / 
VEGETARIAN / Nivell 
LDL 

NATURAL / 
HEALTHY / 
MEDITERRANEAN 
/ Nivell LDL 

NATURAL 
/ 
NORMAL 
/ FAT / 
Nivell LDL 

PHARMA / 
NORMAL / 
MEDITERRANEAN 
/ Nivell LDL 

PHARMA / 
SEDENTARIAN / 
MEDITERRANEAN 
/ Nivell LDL 

Mínim 301.000 336.750 239.667 212.500 257.000 220.000 

Màxim 324.750 350.000 272.667 225.400 324.000 264.750 

Mitjana 317.712 341.458 254.931 215.672 297.971 237.586 

Desviació 
Estàndard 

7.057 4.175 10.086 3.239 19.431 14.192 

Figura 54: Estadístiques dels valors Tractament-Estil de vida-Dieta/LDL. 
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La combinació de tots 3 criteris, tractment, estil de vida i dieta reafirma 
els resultats anteriors. 
 
Variacions en els valors de LDL. 

- Tractament Homepàtic. 

o Estil de vida saludable – dieta grasa: +8%  

o Estil de vida saludable – dieta vegetariana: -4% 

- Tractament Natural. 

o Estil de vida saludable – dieta mediterrànea: -12% 

o Estil de vida normal – dieta grasa: -4% 

- Tractament Farmacològic. 

o Estil de vida normal – dieta mediterrànea: -21% 

o Estil de vida sedentari – dieta mediterrànea: -16 % 

 
 
A partir dels resultats anteriors queda clar que el factor més significatiu 
dels estudiats és el tractament i després quasi al mateix nivell la dieta 
i després l’estil de vida. 
 
❖ Hi ha diferències en el resultat d’un tractament segons el lloc 

geogràfic del pacient? 

 

Amb la mostra de que es disposa sols hi ha un únic pacient per ciutat i 

dos per comunitat autònoma. Açò fa que les dades que es tracten puguin 

no ser massa correctes ja que hi ha molt poques mostres. Així i tot es 

procedeix a analitzar els resultats de la consulta. 

 

 

HOMEOPATHIC NATURAL PHARMA 

 

EUSKADI MADRID CATALUNYA EUSKADI CATALUNYA MADRID 

 

ZUMAIA MADRID 
VILAFRANCA 

P. 
VITORIA BARCELONA GETAFE 

mes Nivell LDL Nivell LDL Nivell LDL Nivell LDL Nivell LDL Nivell LDL 

1 302,2 350 270,4 214,2 243,8 325,2 

2 306 348,5 271 212,5 243,75 322,25 

3 306,75 345,5 264,75 215 243 321,25 

4 308,75 343,25 257,5 213 246,25 312,5 

5 312,4 341 256 213,6 235 315,4 

6 316,5 341 247,75 214,5 233 309,25 

7 319,8 340,8 250 214,4 232,4 304,8 

8 321 340 254,75 215,75 231,25 300,5 

9 323,5 337,75 255,5 213 231 298,25 

10 324 338 247,2 215 224,2 291,6 

11 324,75 337,75 241 213,75 222,75 289,5 

12 325 336,75 240,5 215,25 223,25 273,25 

Figura 55: Valors LDL mes a mes Tractament-Població/LDL. 
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Figura 56: Evolució dels valors Tractament-Població/LDL. 

 

Basant-se en els valors obtinguts hi ha diferències significatives en els 

resultats dels tractaments segons el lloc geogràfic del pacient. 

 

Variacions en els valors de LDL. 

- Tractament Homeopàtic. 

o Resident a Zumaia (Euskadi): +7,5% 

o Resident a Madrid (Madrid): -4% 

- Tractament  Natural. 

o Resident a Vilafranca P. (Catalunya): -11% 

o Resident a Vitoria (Euskadi): +0,5%. 

- Tractament Farmacològic. 

o Resident a Barcelona (Catalunya): -8,4% 

o Resident a Getafe (Madrid): -16% 

 

Així, a priori es pot interpretar que els tractaments són menys eficaços 

en Euskadi que en la resta de llocs (inclús l’homeopàtic). En Catalunya 

sent eficaç en tots dos tractaments, ho són menys que en Madrid.  

 

Nota: com es pot veure els valors inicials de LDL eren superiors en 

Madrid als de Catalunya i aquets a la vegada als d’Euskadi. Encara que 

la reducció s’ha comptabilitzat en percentatge, açò pot influir en el 

resultat final. 
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❖ Hi ha algun període de l’any on el tractament sigui més o menys 

efectiu? 

 
Per a respondre a aquesta qüestió s’avaluaran les variacions dins cada 
trimestre, així com les dades de la primera pregunta analítica on es 
podien veure les variacions mes a mes. 
 

Trimestre 1 

 

HOMEOPATHIC NATURAL PHARMA 

mes Nivell LDL Nivell LDL Nivell LDL 

1 326,1 242,3 284,5 

2 327,25 241,75 283 

3 326,125 239,875 282,125 
 

 
Trimestre 2 

 

HOMEOPATHIC NATURAL PHARMA 

mes Nivell LDL Nivell LDL Nivell LDL 

4 326 235,25 279,375 

5 326,7 234,8 275,2 

6 328,75 231,125 271,125 
 

 
Trimestre 3 

 

HOMEOPATHIC NATURAL PHARMA 

mes Nivell LDL Nivell LDL Nivell LDL 

7 330,3 232,2 268,6 

8 330,5 235,25 265,875 

9 330,625 234,25 264,625 
 

 
Trimestre 4 

 

HOMEOPATHIC NATURAL PHARMA 

mes Nivell LDL Nivell LDL Nivell LDL 

10 331 231,1 257,9 

11 331,25 227,375 256,125 

12 330,875 227,875 248,25 
 

 
Figura 57: Valors LDL trimestre a trimestre per a cada Tractament. 
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Com ja s’ha descrit en la primera pregunta analítica, on es detallava la 
evolució més a més, la variació del valors LDL en el tractament 
homeopàtic és pràcticament nul·la.  
 
Aquest resultat queda reafirmat amb l’anàlisi trimestral, on es repliquen 
el resultats amb una variació màxima al voltant del +1% el segon 
semestre. 
 
En el cas de la teràpia Natural les variacions del LDL han estat les 
següents: 

- Primer trimestre: -1% 

- Segon trimestre: -1,8% 

- Tercer trimestre: +0,9% 

- Quart trimestre: -1,4% 

El tercer trimestre la teràpia Natural ha sigut pot eficaç provocant un 
increment dels valors de LDL i amb una diferencia mitja del 2,3%. Tot i 
això la variació d’inici a fi es tan petita, 2-3 unitats del valor LDL, que 
podria ser ignorat 
 
En el cas de la teràpia Farmacològica les variacions del LDL han estat 
les següents: 

- Primer trimestre: -0.8% 

- Segon trimestre: -3% 

- Tercer trimestre: -1,5% 

- Quart trimestre: -3,7% 

En aquest cas sembla que la teràpia Farmacològica ha estat més el 
segon i tercer trimestre i menys. En contraposició ho ha estat menys el 
primer i tercer trimestre amb caigudes més limitades del valor del LDL 
(2-4 unitats). 
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ii. Panells de comandament amb saiku. 

Com a complement a l’anàlisi amb les consultes anteriors no està de 
més agrupar les gràfiques en un únic panell de comandament. Aquesta 
funcionalitat permet obtenir de forma visual i amb molt poc d’esforç una 
idea general dels resultats de l’estudi i  per tant resposta a les preguntes 
plantejades. 
 
Per a realitzar el panell de comandament ha estat necessari instal·lar al 
versió SAIKU Enterprise Edition ja que aquesta funcionalitat no està 
disponible en la edició Community. Per poder fer-la funcionar s’ha desat 
una llicència TRIAL de la seua web http://licensing.meteorite.bi. 
 
 

 

 

 

 
Figura 58: Quadre de comandament. 

 
 

http://licensing.meteorite.bi/
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iii. Conclusions de l’estudi. 

 
En primer lloc remarcar que l’estudi ha estat influenciat per la poca 
quantitat de dades originada en gran mida per el nombre de pacients. El 
que sols hi haja sis pacients ha provocat que alguns factors com el 
hàbits o especialment el lloc de residència no disposin d’una quantitat de 
mostres suficient per a poder validar els resultat. 
 
Amb les dades anteriors podem concloure el següent: 

❖ El més important en la reducció dels nivells de colesterol és la teràpia 

escollida. La teràpia farmacològica ha estat la més eficaç encara que 

la natural també ha funcionat en certa mida. Ha quedat demostrat 

que la teràpia homeopàtica no té cap efecte. 

❖ Els hàbits poden influir en els valors de LDL, especialment el tipus de 

dieta, però són realment útils complementant un tractament adequat. 

❖ Segons l’estudi  els tractaments són més eficacés en la comunitat de 

Madrid, ho són també en menor medida en Catalunya i no ho són 

gens a Euskadi. 

❖ Respecte de la eficacia de les teràpies en una època de l’any, ho sòn 

especialment el segon i quart trimetre. El primer ho són menys, pot 

ser per l’inici del tractament. El tractament natural és ineficaç el tercer 

trimestre del any amb un increment dels valors de LDL (2-3 unitats). 
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7. Conclusions 
 

Quines lliçons s’han aprés del treball? 
 
He descobert el món del Business Intelligence, en la meva vida personal 
no havia fet mai ús d’eines específiques per a l’estudi analític de les 
dades i la pressa de decisions. En els casos més habituals simplement 
utilitzava consultes a una base de dades o càlculs amb un full de càlcul. 
 
Amb aquest treball de final de màster he aconseguit identificar i explotar 
tots els processos que formen del BI. El disseny d’un bon magatzem de 
de dades, d’un Data Warehouse, que inicialment vaig plantejar en base a 
una simple base de dades amb relacions entre les taules, i que si es fa 
correcte permet explotar la informació de forma més clara i coherent. 
 
Els ETL (Extract, Transform and Load), magnífic grup de processos que 
representen una clara alternativa a la càrrega de dades manual. Per a mi 
han estat tot un descobriment. En la meva vida professional he tingut la 
necessitat de migrar i/o transformar dades entre diferents entorn, 
aquesta tasca sempre ha estat complicada i amb freqüència carregada 
d’errors. Amb els ETL he comprovat que es simplifica, normalitza i per 
tant s’eliminen puts de fallida. 
 
La generació de cubs de dades, amb les seves jerarquies i nivells. Han 
estat un concepte, que tot i els documents que vaig llegir no vaig veure 
clar fins que no vaig explotar-lo a l’eina BI. 
 
Per últim ús d’una veritable eina BI, Pentaho que amb el plugin Saiku 
han permès analitzar la informació d’una forma fàcil, clara, ràpida però 
sobre tot molt eficaç amb la presentació immediata de dades o la 
generació de gràfics o taulers de comandament. 
 
En resum crec haver aconseguit, amb l’ajuda inestimable de David 
Amorós, entendre i poder explotat el conjunt de processos necessaris 
per poder presentat la informació obtinguda de fonts diverses, d’una 
forma que permet la pressa de decisions. 
 
Encara que les eines utilitzades, a excepció de la BBDD de MariaDB, 
han estat  de Pentaho, el coneixem adquirit facilitaria l’ús d’altres 
alternatives del mercat amb una corba d’aprenentatge molt reduïda. 
 
Quan a l’assoliment d’objectius plantejat crec que s’han aconseguit, tot i 
un cert sofriment. 
 
L’ordre de la planificació s’ha seguit, no tan així les dades, per motius 
laboral i principalment personals no s’ha pogut seguir el calendari 
proposat per a cada tasca planificada. Ha sigut necessari anar 
endarrerint molts passos, unes vegades per els motius indicats, altres 
per error en el desenvolupament de les tasques que han suposat la 
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pèrdua de molt de temps. El nombre total d’hores, amb tota seguretat, ha 
estat superior al esperat per aquest motiu.  
 
La metodologia plantejada no ha estat seguida adequadament i açò ha 
representat errors i endarreriments. Aquesta lliçó ha quedat apresa.   
 
Dins el àmbit del TFM, crec que s’ha explorat tot el necessari, en tot cas i 
com a curiositat haguera preferit disposat d’un volum superior de dades 
per obtenir unes conclusions més fermes. De tota manera el producte 
entregat està preparat per a tal fi. 
 
Per concloure, tot i sofriment per les dates, elegir aquesta àrea per al 
TFM ha estat un encert, per els coneixements adquirits i per la clara 
orientació pràctica tant dels seus processos per separat com en conjunt. 
Aquets ben segur explotaré en la meva vida laboral. 

 

8. Glossari 
 
 

o TFM: acrònim de treball de final de màster. 

o Open source: codi obert o programari lliure, és un enfocament per al 
disseny, el desenvolupament i la distribució que ofereix un accés 
pràctic al codi font del producte (béns i coneixements) 

o BI: acrònim de Business Intelligence. 

o Business Intelligence: intel·ligència de negoci o intel·ligència 
empresarial, són el conjunt d'estratègies i eines enfocades a 
l'administració i creació de coneixement mitjançant l'anàlisi de dades 
existents a una organització o empresa.  

o BBDD: base de dades, conjunt de dades segons una estructura 
coherent i accessibles des d'un o més programes. 

o Consulta: es tracta d’un terme informàtic que s’utilitza per a fer 
referència a una interacció amb una base de dades. 

o DWH:  acrònim de Data Warehouse. 

o Data Warehouse: magatzem de dades, és una base de dades amb 
la informació històrica d'una organització dissenyada i estructurada 
per a realitzar-hi consultes eficientment. 

o OLAP: acrònim en anglès de processament analític en línia. És una 
solució que subministra respostes ràpides de consultes a una base 
de dades. 

o Cub o cub OLAP: és una base de dades multidimensional, en la qual 
l'emmagatzematge físic de les dades es fa en un vector 
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multidimensional. Els cubs OLAP es poden considerar com una 
ampliació de les dues dimensions d'un full de càlcul. 

o Taules de dimensions: es tracta de taules amb dades que s’utilitzen 
per a agrupar les dades que seran consultades des de la taula de 
fets.  

o Taula de fets: en base de dades, i més concretament en un DWH, és 
la taula central d’un esquema dimensional. Conté els valors de les 
mides del negoci o indicadors de negoci. Cada mida es pren 
mitjançant la inserció de les dimensions que da defineixen. Les 
dimensions estan reflectides en les taules de dimensions,que 
rodegen la  taula de fets i que estan relacionades amb ella. 

o Metadades: són la via per a comunicar informació sobre un 
document o sobre els recursos que directament es relacionen amb la 
seva accessibilitat. 

o ETL: acrònim de Extract, Transform and Load. 

o Extract, Transform and Load: extreure, transformar i carregar. Eina 
o conjunt d’eines que s’utilitzen per extreure dades de les diferents 
fonts existents a l'empresa, on es depuren, preparen (qualitat i 
homogeneïtzació de les dades), i finalment es carreguen a una base 
de dades. 

o Tauler de comandament: en aquest àmbit es tracta d’una eina BI 
que mitjançant la representació gràfica del resultat de les consultes 
permet la presa de decisions empresarials. 

o Plugin: és un complement o aplicació que es relaciona amb un altra 
per afegir-li una funció nova i generalment molt específica. 
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10. Annexos 
 

 
10.1 Esquema DWH per a mariaDB. 
 

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 

/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 

/*!40101 SET NAMES utf8 */; 

/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */; 

/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */; 

/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */; 

/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, 

FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */; 

/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, 

SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */; 

/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */; 

 

-- 

-- Table structure for table `Dactivitat` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `Dactivitat`; 

/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 

CREATE TABLE `Dactivitat` ( 

  `idActivitat` varchar(14) NOT NULL, 

  `idPacient` varchar(2) NOT NULL, 

  `date` datetime NOT NULL, 

  `activitat` tinytext NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idActivitat`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 

 

-- 

-- Table structure for table `Ddieta` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `Ddieta`; 

/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 

CREATE TABLE `Ddieta` ( 

  `idDieta` varchar(14) NOT NULL, 

  `idPacient` varchar(2) NOT NULL DEFAULT '', 

  `date` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 

  `dieta` tinytext NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idDieta`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 

 

-- 

-- Table structure for table `Dpacient` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `Dpacient`; 

/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 

CREATE TABLE `Dpacient` ( 
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  `idPacient` varchar(2) NOT NULL, 

  `ccaa` tinytext, 

  `city` tinytext, 

  `tractament` varchar(12) DEFAULT NULL, 

  `gender` char(1) DEFAULT NULL, 

  `edat` varchar(5) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idPacient`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 

 

-- 

-- Table structure for table `Dtemps` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `Dtemps`; 

/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 

CREATE TABLE `Dtemps` ( 

  `idTemps` varchar(8) NOT NULL, 

  `date` datetime DEFAULT NULL, 

  `dia` int(11) DEFAULT NULL, 

  `mes` int(11) DEFAULT NULL, 

  `any` int(11) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idTemps`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 

 

-- 

-- Table structure for table `Fets_pacient` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `Fets_pacient`; 

/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 

CREATE TABLE `Fets_pacient` ( 

  `idPacient` varchar(2) NOT NULL, 

  `idTemps` varchar(8) NOT NULL, 

  `idActivitat` varchar(14) NOT NULL, 

  `idDieta` varchar(14) NOT NULL, 

  `LDL` int(11) NOT NULL, 

  `pSistole` double DEFAULT NULL, 

  `pDiastole` double DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 

/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */; 

 

/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */; 

/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */; 

/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */; 

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 

/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */; 

/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */; 

/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */; 
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10.2 ETL. 
 
No s’inclou el codi dels ETL per la seva extensió. 
 
10.3 Contingut xml del cub. 
 
<Schema name="cub_BI_colesterol"> 

  <Dimension type="StandardDimension" visible="true" 

highCardinality="false" name="dimensio_pacient"> 

    <Hierarchy name="CCAA-city-pacient" visible="true" hasAll="true" 

primaryKey="idPacient"> 

      <Table name="Dpacient"> 

      </Table> 

      <Level name="CCAA" visible="true" column="ccaa" 

nameColumn="ccaa" type="String" uniqueMembers="true" 

levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 

      </Level> 

      <Level name="city" visible="true" column="city" 

nameColumn="city" type="String" uniqueMembers="true" 

levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 

      </Level> 

    </Hierarchy> 

    <Hierarchy name="Tractament-pacient" visible="true" hasAll="true" 

primaryKey="idPacient"> 

      <Table name="Dpacient"> 

      </Table> 

      <Level name="Tractament" visible="true" column="tractament" 

nameColumn="tractament" type="String" uniqueMembers="true" 

levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 

      </Level> 

    </Hierarchy> 

    <Hierarchy name="Gender-pacient" visible="true" hasAll="true" 

primaryKey="idPacient"> 

      <Table name="Dpacient"> 

      </Table> 

      <Level name="Gender" visible="true" column="gender" 

nameColumn="gender" type="String" uniqueMembers="true" 

levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 

      </Level> 

    </Hierarchy> 

    <Hierarchy name="Edat-pacient" visible="true" hasAll="true" 

primaryKey="idPacient"> 

      <Table name="Dpacient"> 

      </Table> 

      <Level name="Edat" visible="true" column="edat" 

nameColumn="edat" type="String" uniqueMembers="true" 

levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 

      </Level> 

    </Hierarchy> 

  </Dimension> 

  <Dimension type="StandardDimension" visible="true" 

highCardinality="false" name="dimensio_temps"> 

    <Hierarchy name="temps" visible="true" hasAll="true" 

primaryKey="idTemps"> 

      <Table name="Dtemps"> 

      </Table> 

      <Level name="any" visible="true" column="any" nameColumn="any" 

type="Integer" uniqueMembers="true" levelType="Regular" 

hideMemberIf="Never"> 
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      </Level> 

      <Level name="mes" visible="true" table="Dtemps" column="mes" 

nameColumn="mes" type="Integer" uniqueMembers="true" 

levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 

      </Level> 

      <Level name="dia" visible="true" table="Dtemps" column="dia" 

nameColumn="dia" type="Integer" uniqueMembers="true" 

levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 

      </Level> 

    </Hierarchy> 

  </Dimension> 

  <Dimension type="StandardDimension" visible="true" 

highCardinality="false" name="dimensio_dieta"> 

    <Hierarchy name="dieta" visible="true" hasAll="true" 

primaryKey="idDieta"> 

      <Table name="Ddieta"> 

      </Table> 

      <Level name="dieta" visible="true" column="dieta" 

nameColumn="dieta" type="String" uniqueMembers="true" 

levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 

      </Level> 

    </Hierarchy> 

  </Dimension> 

  <Dimension type="StandardDimension" visible="true" 

highCardinality="false" name="dimensio_activitat"> 

    <Hierarchy name="activitat" visible="true" hasAll="true" 

primaryKey="idActivitat"> 

      <Table name="Dactivitat"> 

      </Table> 

      <Level name="activitat" visible="true" column="activitat" 

nameColumn="activitat" type="String" uniqueMembers="true" 

levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 

      </Level> 

    </Hierarchy> 

  </Dimension> 

  <Cube name="Estudi_Colesterol" visible="true" cache="true" 

enabled="true"> 

    <Table name="Fets_pacient"> 

    </Table> 

    <DimensionUsage source="dimensio_temps" name="Temps" 

visible="true" foreignKey="idTemps" highCardinality="false"> 

    </DimensionUsage> 

    <DimensionUsage source="dimensio_pacient" name="Pacient" 

visible="true" foreignKey="idPacient" highCardinality="false"> 

    </DimensionUsage> 

    <DimensionUsage source="dimensio_activitat" name="activitat" 

visible="true" foreignKey="idActivitat" highCardinality="false"> 

    </DimensionUsage> 

    <DimensionUsage source="dimensio_dieta" name="dieta" 

visible="true" foreignKey="idDieta" highCardinality="false"> 

    </DimensionUsage> 

    <Measure name="Nivell LDL" column="LDL" datatype="Integer" 

aggregator="avg" visible="true"> 

    </Measure> 

    <Measure name="Valor Pressi&#243; S&#237;stole" column="pSistole" 

datatype="Numeric" aggregator="avg" visible="true"> 

    </Measure> 

    <Measure name="Valor Pressi&#243; Di&#224;stole" 

column="pDiastole" aggregator="avg" visible="true"> 

    </Measure> 
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    <Measure name="Nombre de Mostres" column="idTemps" 

aggregator="count" visible="true"> 

    </Measure> 

  </Cube> 

</Schema> 

 
 

 


