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  Resum del Treball (màxim 250 paraules): 

Projecte Final de Màster en l’àrea d’Intel·ligència de Negoci on es pretén 
aplicar aquesta tecnologia a l’estudi de teràpies de pacients que pateixen 
trastorns cognitius directes per a millorar la seua qualitat de vida. 
Aquest treball consta de les següents parts: Estudi del problema, anàlisi de les 
plataformes de codi obert del mercat i selecció de l’ eina knowage. Disseny i 
implementació del magatzem de dades, extracció, transformació i càrrega 
(ETL) de les dades origen, disseny del cub OLAP i generació dels documents 
que formen el quadre de comandament. Resposta de les preguntes 
formulades en l’apartat d’objectius. Aproximació als algoritmes de creació de 
models predictius: descripció d’algoritmes usats i resultats 
La implantació de la plataforma s’ha dut a terme en el núvol amb el proveïdor 
Google Cloud i amb una instància dockeritzada de knowage i de la base de 
dades Mariadb. 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

Master's Degree Project in Business Intelligence area where it is intended to 
apply this technology to the study of therapies of patients suffering from direct 
cognitive disorders to improve their quality of life. This work has the following 
parts: Study the problem, analysis several open-source platforms on the 
market and selection one named knowage. Data Warehouse Design and 
implementation, extraction, transformation and loading (ETL), OLAP cube 
design and dashboard generation. To answer the questions asked in the 
objectives section. Approximation to predictive model creation algorithms: 
description of used algorithms and results. 
The platform implementation has been carried out in the cloud with the Google 
Cloud provider and with a knowage and the Mariadb database docker instance. 
 



TFM- Treball Final de Màster en Enginyeria Informàtica UOC 
Teresa Pérez Lozano - Gener 2021 

ii 
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1. Introducció 
 
 
1.1 Context i justificació del Treball 
 

L’objectiu d’aquest treball és usar una eina d’Intel·ligència de Negoci (IN) 
o Bussiness Intelligence (BI) per l’estudi de teràpies en pacients que pateixen 
trastorns cognitius directes: Delírium, Demència i Trastorns Amnèsics. 

 

 
Il·lustració 1:Figura Trastorn [1] 

 
Quan un pacient pateix un trastorn cognitiu directe es veuen alterades les 

funcions superiors bàsiques (Atenció, percepció, memòria, raonament lògic) i 
també les complexes (orientació, llenguatge, habilitats pràctiques, funcions 
executives, capacitat de resolució de problemes).  
 

Aquest estudi pretén entendre i controlar aquestes malalties sobre un 
conjunt de pacients i relacionar certs aspectes físics i psíquics com l’estat d’ànim, 
les activitats realitzades amb l’aparició de crisis agudes o els empitjoraments 
temporals per millorar les seves condicions de vida. 

 
Segons [2], els trastorns cognitius majors es defineixen com el 

deteriorament d’un o més domini cognitiu, que interfereixen en la independència 
de la vida quotidiana. S’estima que hi ha al voltant de 35,6 milions de persones 
que viuen amb deteriorament cognitiu al món i possiblement augmenti a 65,7 
milions en 2030 i a 115,4 milions en 2050. A més a més, els trastorns cognitius 
representen una càrrega financera important en la societat, i està a la par de 
l’ocasionada per malalties cardiovasculars o el càncer.  
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1.2 Objectius del Treball 
 
  

L’objectiu del treball és el disseny e implementació d’un sistema basat en 
Intel·ligència de Negoci (IN o BI) que permeti l’adquisició, emmagatzemant i 
explotació de dades de diferents centres mèdics en l’ àmbit de pacients amb 
trastorns cognitius. Dins d’aquest context, el treball consta dels següents 
apartats: 
 

• Disseny d’un magatzem de dades o Data Warehouse on les dades venen 
de diferents centres mèdics amb diferents terapeutes assignats a 
cadascun d’ells. 

• Implementació del magatzem de dades i dels processos ETL (extracció, 
transformació i càrrega) a partir de les dades inicials facilitades 

• Anàlisi de les diferents plataformes del mercat i selecció d’una que permeti 
l’anàlisi d’informació. 

• Implantació d’una plataforma d’ Intel·ligència de Negoci seleccionada al 
punt anterior. 

• Algoritme de creació de models predictius. 
 

També és objectiu d’aquest treball que el sistema pugui respondre a 
preguntes com aquestes: 
 
 
Preguntes propostes per l’enunciat 
 

• Quina és la relació entre les activitats realitzades i els episodis de crisi 
greus?  

• Es pot establir algun tipus de relació entre els valors dels diferents 
estats d’ànim i els episodis de crisi?  

• Aquestes relacions són iguales per qualsevol de les malalties o en 
canvi hi ha relacions més acusades per alguna d’elles.  

• Es pot establir alguna relació a nivell geogràfic, per exemple entorn 
urbà o rural?  

• Quina he estat la evolució dels diferents pacients al llarg del temps?  

• Es pot establir alguna relació entre els episodis de crisi i el moment del 
dia o de la setmana o de l’any?  

• La realització d’activitats físiques millora o empitjora l’estat d’ànim dels 
pacients.  

• Hi ha algun tipus d’activitat que millori el dia a dia dels pacients?  
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• Hi ha algun tipus d’estat d’ànim predominant quan no hi ha crisi o és 
lleu? 

• Quina relació hi ha entre tipus de crisi, activitat i mitjana d’hores 
dormides 

• Hi ha alguna milloria en les crisis quan es dorm un nombre major 
d’hores? 

• Geogràficament existeix alguna variació en els resultats? 

 
 

1.3 Enfocament i mètode seguit 
  
 

El treball final de màster TFM està orientat a realitzar un producte 
d’Intel·ligència de Negoci on es vol obtenir coneixement de les dades, investigar 
i descobrir patrons i informació rellevant, respondre a preguntes plantejades, etc. 

La metodologia que s’ha emprat es sembla més a una metodologia àgil 
que a una clàssica. Les raons són: És un projecte nou, no es coneix l’àmbit del 
sistema d’informació: que en aquest cas és el sanitari, no és coneixen les eines 
que es poden usar, i no es coneixen les possibles arquitectures, no s’ha dut mai 
a terme un projecte d’ Intel·ligència de Negoci. Per tant, és un gran repte a assolir 
en un termini de temps curts, de tan sols 4 mesos. En el món real açò també 
passa i els equips aprenen amb aquests reptes, encara que malauradament, 
molts projectes fracassen. 
 Un dels punts forts de la metodologia àgil és la revisió i la millora continua 
i en aquest cas, va a ser fonamental per a aconseguir un nivell de treball 
acceptable. 
 A banda de la metodologia de projecte, una estratègia a usar és estudiar, 
si és possible, projectes semblants, per poder aprofitar punts de mira, solucions 
a problemes, formes de dur a terme el projecte, etc.  
 

En definitiva per a l’èxit del projecte es van a aplicar aquestes tècniques: 
 

- Definició d’objectius: a partir de la proposta de treball final de màster 
facilitada pel consultor, es va a determinar els requisits que ha d’ oferir la 
solució i com a objectiu fonamental serà respondre a les preguntes 
formulades en l’apartat objectius del treball (1.1). L’anàlisi dels punts 
febles i forts, la casuística de factors interns i externs, ... tot açò es va a 
tindre en consideració a l’hora de abordar el projecte. 

 
- Revisió d’indicadors: Els indicadors es revisaran de forma contínua per a 

assegurar-se que donen valor a la informació mostrada.  
 

- Revisió de la planificació: La planificació serà usada per a acompanyar al 
projecte i que les fites es vagin aconseguint, modificant i ajustant en cas 
de desviament, per tant, també s’usarà  com una eina de seguiment i 
control. 
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- Revisió de bibliografia i projectes semblants. 

 
- Suport del Consultor del Projecte: Ací pren molta importància el suport 

que ofereix el consultor tant com a director del projecte com a font 
d’informació. 

 
- Definició i revisió de les activitats que formen el projecte: S’anirà donant 

forma a les activitats necessàries per a abordar un projecte d’Intel·ligència 
de Negoci. 

 
- Accions correctores: es van a realitzar correccions al llarg del projecte per 

ajustar els objectius plantejats al temps i recursos del mateix. 
 

- Documentació: La documentació del projecte és durà a terme en 
cadascuna de les activitats del projecte. 

 
- Millora contínua: S’aprofitarà de les revisions de les PAC per part del 

consultor per a fer revisió del projecte i millorar-lo. 
 
 
1.4 Planificació del Treball 
 
 Els recursos que es van a fer servir per a resoldre aquest projecte són: 
 

• Humans: Amb una persona fixa durant el projecte (l’alumna) i l’ajuda del 
consultor del mateix (amb un rol de director del projecte) 

• Tècnics: eina d’Intel·ligència de Negoci seleccionada, base de dades 
seleccionada, project libre (gannt i seguiment del projecte), processador 
de texts, visio, etc.  

• Temporals: el projecte té una data fi establerta i no és pot allargar. En cas 
de no arribar-hi es podria deixar pendents funcionalitats. 

• Bibliogràfics: S’usarà bibliografia proporcionada pel consultor i altra 
trobada en fonts on-line o llibres especialitzats. 
 
En base als objectius del treball, s’ha realitzat una enumeració de les 

tasques que es volen dur a terme amb una primera estimació de la durada de 
cadascuna de les tasques,  on es relacionen aquestes  amb les fites marcades 
pel calendari acadèmic d’entregues de les PAC. 

Aquesta planificació podrà anar variant conforme vaja avançant el 
projecte. 
 
 A continuació es pot veure la planificació: 
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Il·lustració 2: Planificació 

 
1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 

Els productes obtinguts en la realització d’aquest projecte són els 
següents: 

 
Descripció Localització 
Memòria del projecte: On s’inclou: 
• Planificació del projecte 
• Informe d’anàlisi d’alternatives 
• Manual d’instal·lació de l’arquitectura 
• Anàlisi de les dades presentades a la 

memòria tant les extretes del quadre de 
comandaments com les extretes dels 
algoritmes d’Aprenentatge Automàtic 
implementats. 

Document: PerezLozanoTeresa_PAC3-
PFM.pdf 

Scripts on s’implementa els procediments 
ETL i la creació de la staging area 

Carpeta: scripts_ETL 

Codi dels algoritmes d’Aprenentatge 
Automàtic 

Carpeta: scripts_PYTHON 

Imatge per a docker de Knowage amb 
Mariadb amb el quadre de comandaments. 

Carpeta: image_knowage 

Url on s’ha desplegat la plataforma i on es pot 
provar.  

http://35.195.112.131:8080/knowage 

Presentació del projecte en vídeo. Carpeta: 
vídeo_PerezLozanoTeresa_PFM.mov 
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1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 

Capítol 2 Anàlisi d’alternatives de plataformes del mercat.  
 

Breu estudi de les plataformes més conegudes d’Intel·ligència de 
Negoci (IN) de codi obert . Es motiva perquè es tria la plataforma Knowage 
amb arquitectura dockeritzada. 
 
Capítol 3 Instal·lació i configuració de la plataforma Knowage dins 
d’una arquitectura dokeritzada  
 

Se exposen els passos donats per a instal·lar i configurar la 
plataforma knowage dins del docker i també l’arquitectura emprada per 
desplegar el producte en el núvol amb una adreça de internet de prova 
per poder veure el que s’ha desenvolupat en aquest projecte i veure les 
possibilitats que té el producte. 

 
Capítol 4 Disseny del magatzem de dades 
 

En aquest capítol es fa una referència al disseny utilitzat per a 
confeccionar el magatzem de dades i també es dissenya el model lògic. 
 
Capítol 5 Implementació del magatzem de dades 
 

S’implementa en la plataforma knowage el magatzem de dades 
dissenyat en el capítol 3. 
 
Capítol 6 Implantació de la eina de intel·ligència de negoci i resultats 
 

Es fa el quadre de comandaments que permet contestar a les 
preguntes formulades al començament del projecte. 
 
Capítol 7 Models predictius 

 
S’analitza e implementa diferents algoritmes predictius o 

d’Aprenentatge Automàtic i s’analitza quins algoritmes poden ser més 
adequats segons els resultats dels entrenaments i dels tests. 
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2. Anàlisi d’alternatives de plataformes del mercat.  
 

Una de les tècniques per a saber quin software d’Intel·ligència de Negoci és 
més adequat per a emprar al projecte, es fer un estudi de necessitats basat en 
l’enunciat que ens plantegen i amb el tipus de treball que es va a realitzar. En 
aquest projecte els requisits que s’han obtingut són:  

 
Requisits obtinguts per a seleccionar l’eina d’Intel·ligència de 
Negoci 

1. Preferentment que sigui de codi obert  
2. Que hi haja versió gratuïta o amb cost mínim 
3. Que contempli diferents fases d’un projecte d’Intel·ligència 

de Negoci: ETL, generació d’informes, OLAP, magatzem 
de dades, quadre de comandaments, etc.  

4. Possibilitat de estar en el núvol o accés via navegador 
5. Fàcilment escalable 
6. Que sigui senzill i intuïtiu 
7. Multi plataforma IOS, UNIX, WINDOWS, etc. 
8. Comunitat gran i producte actualitzat 
9. Existència de documentació 
10. Existència de suport 
11. Integració amb diferents sistemes gestors de bases de 

dades 
12. Integració amb diferents fonts de dades 
13. Possibilitat d’integració amb altres plataformes 
14. Que sigui fàcilment reproduïble l’entorn. 
15. Possibilitat de dockerització 

 
 

Després de consultar els productes que hi ha al mercat i respecte a la gran 
quantitat i tipologies de solucions d’Intel·ligència de Negoci, s’ha optat per fer un 
treball amb una eina de codi obert. Per tant, es va a deixar fora de l’anàlisi 
d’alternatives aquelles de sistemes propietaris. Els sistemes propietaris 
d’Intel·ligència de Negoci són molt valorats per les empreses perquè tenen molta 
fiabilitat, integració entre els diferents mòduls i un suport bo per regla general, 
però a canvi tenen un cost major d’adquisició o d’ús com a servei en el núvol i no 
es té el codi. Es pot veure una comparativa a [3].  

Per altra banda, els productes de codi obert són una alternativa 
productiva, econòmica i ètica. Estan distribuïts amb una llicència que ens permet 
accedir al seu codi, i per tant, es pot estudiar, millorar o adaptar als nostres 
requeriments.  

 
En funció del àmbit d’aplicació del software, es pot classificar a un 

programa d’Intel·ligència de Negoci com software de ETL, de OLAP, de mineria 
de dades, quadres de comandament, d’elaboració d’informes o també estan els 
paquets integrats que cobreixen tots els àmbits anteriorment mencionats. 
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 En les web consultades, moltes vegades confonen de codi obert amb una 
versió de prova 

El sistema gestor de base de dades (SGBD) que es farà servir anirà en 
funció de les possibilitats que ens doni l’eina triada, ja que no ens han donat com 
a requeriment cap SGBD en concret. 
 

Els productes BI estudiats són: 
 

Eines BI de codi obert estudiades 
 

1. Knowage 
2. Pentaho BI Suite 
3. Jasper Report 
4. RapidMiner 

 
 

A continuació exposo avantatges i inconvenients de cadascuna d’elles amb 
una descripció somera de la funcionalitat del producte. Les conclusions estan 
basades amb opinions d’ usuaris en la xarxa, documentació trobada, etc. Per 
tant no és un estudi en profunditat de cada plataforma i segurament per al nostre 
enunciant qualsevol ens resoldria el problema. 
 

Pros 

• De codi obert 
• Permet la integració amb altres plataformes 
• Posseeix arquitectura escalable 
• Permet posar-la en docker 

Contra 

• La documentació existent és escassa i està en anglès 

 

 
Pentaho BI Suite [4] 

 
Knowage (antes SpagoBI) 
• Eina d’intel·ligència de negoci de codi obert i Multi plataforma (anàlisi, gestió de 

dades, administració i seguretat)  
• Plataforma d’integració (no de producte 

• Permet presentació d’informes, anàlisi multidimensional (OLAP), mineria de dades 
(Data Mining), quadre de comandament (Dashboard) i consultes ad-hoc. 

• També permet l’extracció, transformació i càrrega de dades (ETL) 
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• Plataforma d’intel·ligència de negoci de software lliure que inclou tots els 
components per a fer una solució BI i està basada en processos. 

• Inclou els següents mòduls: Pentaho Reporting, Data Integration, Dashboard 
Designer, Data Mining, Big Data 

Pros 

• De codi obert 
• Compta amb un motor de consultes OLAP (Mondrian) basat amb Java i que permet 

fer consultes molt treballades amb relativa facilitat 
• Està basada en Java i facilita el desplegament, la escalabilitat, la incorporació de 

noves funcionalitats i permet ubicar-se en moltes plataformes. 
• Ens ofereix un portal web complet, amb la gestió d’usuaris, rols, etc.  
• Ens permet instal·lar pluggins que amplien la funcionalitat 
• Compatible amb diferents orígens de dades i sistemes big data (Hadoop i Apache 

Spark) 
• La instal·lació és molt fàcil, ja que hi ha un paquet que facilita la comunitat Pentaho 

on es munta sobre un servidor Apache 

Contra 

• És un producte integrat però no homogeni, per tant, en cadascuna de les eines que 
compon el paquet el disseny dels menús, pantalles, etc, és diferent, i açò dificulta 
l’aprenentatge 

• La documentació existent és escassa  
• No te suport oficial per part de Hitachi 

 

Jasper Report [5] 
Jaspersoft és un proveïdor de software comercial d’Intel·ligència de Negoci de codi 
obert. Ha estat adquirit per Tibco Software i ara s’anomena Tibco Jaspersoft. 

La eina inclou un dissenyador d’informes, un motor d’informes, un depòsit del servidor, 
la programació d’informes i BI mòbil. 

Compta amb fòrums de la comunitat i una wiki.  

Pros 

• De codi obert 
• Compta amb una API amb control sobre tota la seua funcionalitat  
• Motor fàcilment integrable amb aplicacions Java 
• Es pot integrar fàcilment amb aplicacions externes utilitzat l’API i les biblioteques 
• Les definicions d’informe basades amb XML fan que l’automatització sigui fàcil 
• Gran quantitat de fonts de dades personalitzables 
• Fàcil trobar exemples 
• Es pot desplegar de forma molt fàcil en servidors interns o en el núvol.  
Contra [6] 

• Usat amb Eclipse com a base d’IDE no sempre en senzill 
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• La integració d’Eclipse no te cap característica de depuració útil i els missatges 
d’error no son clarificadors 

• El component de servidor de jasper es difícil de marcar i personalitzar ela IGU de 
webs 

• Cal fer una subscripció per a usar-ho 

 

 
RapidMiner [7] 
RapidMiner és una plataforma de codi obert per a data mining que integra aprenentatge 
automàtic i anàlisis predictiu. 

Permet dissenyar a l’empresa les seues pròpies rutines d’anàlisi de dades de forma 
visual i accelerar l’entrega perquè s’elimina la necessitat d’escriure codi. 

Funciona amb molts formats de dades incloent: Hadoop, CSV, Excel, Oracle i MySQL. 
A més a més, es pot ampliar amb pluggins addicionals creats per desenvolupadors de 
codi obert de la comunitat. 

El Starter Edition és gratuït i permet l’accés a dades de Excel y CSV. 

Pros 

• De codi obert 
• Molt ràpid en la lectura de tot tipus de bases de dades inclús combinades. 
• Configurar l’accés és fàcil. Hi ha controladors que ja estan incorporats 
• Per. Les transformacions S’uneix i filtra sense codificació. 
• Fa que es treballi més en l’anàlisi i no en la neteja de les dades 
• Es poden clonar transformacions per a utilitzar noves anàlisis (es poden fer coses 

amb text, amb imatges, sistemes recomanadors, etc) 
• La formació és fàcil, l’eina és intuïtiva i hi ha molta documentació a la xarxa. 
• La comunitat és molt activa 
• Moltes funcionalitats per a mineria de dades 
Contra 

• No disponible per a docker 
• Compartir l’anàlisi de RapidMiner Studio no és senzill 
• Està més orientat per a ser una eina de backstatge per a l’analista 
• Alguns gràfics no són bons 
• La versió gratuïta permet treballar amb 10.000 files , però si cal usar més la versió 

s’encareix molt. 
• L’equip comercial no és molt reactiu 
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Il·lustració 3: Comparativa de productes [8] 

 
Requisit Knowage Pentaho BI 

Suite 
Jasper Report RapidMiner 

1. Es de codi 
obert  

Sí Sí Sí Sí 

2. Versió 
gratuïta 

Sí 
(Community) 

Sí (Community) No Starter Edition. 
10,000 Data Rows 
.1 Logical 
Processor 
.Community 
Support 
.30 Day Trial of 
Enterprise 

3. Cobreix 
diferents 
fases d’un 
projecte BI  

Sí Sí Sí (excepte 
Data Mining) 

Sí 

4. Núvol o 
navegador 

Sí Sí Sí Sí 

5. Fàcilment 
escalable 

Sí Sí No No 

6. Que sigui 
senzill i 
intuïtiu 

Sí ? Sembla que 
no 

No Si 

7. Multi 
plataforma  

Sí Sí ,Windows, 
linux 

Sí Sí 

8. Comunitat 
gran i 
producte 
actualitzat 

Sí Sí  Sí 
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9. Existeix 
documentació 

? Sembla que 
no és molt bona 

? Sembla que 
no és molt bona 

Sí Sí 

10. Existeix 
suport oficial 

Sí però amb 
Subscreipció 

No 
Hitachi no dona 
suport oficial 

Sí Sí (versió 
empresarial) 

11. S’integra amb 
SGBD 

Sí vía JDBC, IBM 
DB2, Microsoft 
SQL server 
MySQL, Oracle, 
etc. 

Sí Oracle, IBM, DB2, 
MSSQL server, 
Postgres, Teradata, 
Ingres, etc. 

12. Admet 
diferents fonts 
de dades 

Sí Sí Sí Sí, 40 tipus inclòs 
SAS, ARFF, Stata, i 
via URL 

 
13.  S’integra 

amb altres 
plataformes 

Sí Sí Sí Sí 

14. És 
reproduïble 
l’entorn. 

Sí Sí Sí Sí 

15. Possibilitat de 
dockerització 

Sí Sí Sí No 

 
Selecció d’alternatives: L’eina triada per a fer el treball és Knowage 
 
Motius per la selecció de Knowage 
• Versió gratuïta amb tota la funcionalitat 
• Es pot posar en el docker i es exportable fàcilment 
• Eina d’integració amb disponibilitat de molts productes  
• No cal integrar-ho dins d’un producte (p.e.eclipse) 
• Comunitat molt activa i software actualitzat 
• Es pot posar en el núvol o accedir a l’entorn via navegador 

 

 
Il·lustració 4: Productes integrables en knowage [9] 
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3. Instal·lació i configuració de la plataforma 
Knowage dins d’una arquitectura dockeritzada 
 

3.1 Instal·lació de knowage amb docker en local  
 

 L’eina triada per a fer el treball final de màster és Knowage. La instal·lació 
en un ordinador consisteix de forma resumida en la instal·lació de java 1.8, 
MariaDB i knowage que està disponible tant per Windows com per a 
Unix/MacOs. Una vegada instal·lada l’aplicació, cal configurar-la.  

 
Per a aquest projecte s’ha decidit que se va a usar una instal·lació que 

correrà en un docker, per tant, açò implica que ens baixarem una imatge d’un 
repositori de knowage-Server-Docker i no caldrà fer la instal·lació clàssica ni la 
configuració. 

 
Docker [10] és una plataforma de virtualització a nivell de sistema 

operatiu. La plataforma permet crear una aplicació i empaquetar-la amb les 
seves dependències i llibreries en un contenidor. Aquest contenidor software es 
pot executar en altres màquines. Aquests contenidors es poden exportar a 
qualsevol entorn per això aquesta arquitectura es fa 100% portable. 

 
Avantatges: 
 

• Encapsula tot l‘entorn de treball. Es pot treballar en local i després posar 
l’aplicació en producció amb la mateixa configuració. 

• Sistema lleuger perquè no es virtualitza el sistema complet amb el sistema 
operatiu i per tant el consum de recursos és minin. 

• Portabilitat i autosuficiència que s’encarrega el docker de gestionar 
• Entorn de proves segur que fa que el desenvolupador treballi amb un 

entorn original 
• Possibilitat de pujar-lo al núvol en plataformes com Google, Heroku, AWS, 

Azure, etc. 
• Es pot treballar amb independència del sistema operatiu que tinguis per 

baix. 
 
Per tant, les instal·lacions que s’han dut a terme són:  

 
Instal·lacions 
ConEmu ComEmu és una aplicació que pot executar varies consoles l’ 

estil de l’aplicació PuTTy. 
 git 
 

git és una aplicació de control de versions, que ens permet 
interactuar amb  els repositoris de github. 

docker Instalació Docker Desktop (MAC, Windows 10) 
Instalació Docker Toolbox (Windows 7).  

repositori Docker Clonar el repositori KnowageLabs/Knowage-Server-Docker al 
nostre repositori local 

SQL_WorkBench Per a accedir de forma gràfica a la base de dades Mariadb. 
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En l’annex 1 s’afegeix més informació de com s’ha dut a terme la 
instal·lació. 
 

Una vegada instal·lat i configurat en local es pot accedir al sistema 
knowage mitjançant una adreça del navegador, per exemple:  
http://127.0.0.1:8080/knowage 
 

3.2 Configuració de la plataforma al núvol amb Google Cloud 
Platform 

 
 La plataforma que s’ha triat (Google Cloud Platform) permet pujar al núvol 
la infraestructura o bé per desenvolupar o bé per posar-la en producció i que els 
diferents centres mèdics poguessin explotar la informació. A continuació 
s’exposa l’arquitectura que s’ha usat per provar aquest punt.  
 
 

 
Il·lustració 5: Arquitectura en núvol de knowage 

 
Per accedir cal usar un navegador, que pot ser en un ordinador com en un mòbil, 
amb la següent adreça:  
 
http://35.195.112.131/knowage 
 

En l’annex 1 es dona més informació del procés de creació i posada en el 
núvol de la plataforma dockeritzada. 

 
Tant per la plataforma en local com en el núvol Els usuaris i les 

contrasenyes per defecte del producte i que no s’han canviat són:  
 

 
Rol Usuari Contrasenya 
Administrador biadmin biadmin 
Desenvolupador bidev bidev 
Usuari biuser biuser 
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I l’aspecte que té el producte és aquest: 

 
Il·lustració 6: Formulari d’entrada de Knowage 

Il·lustració 7: Formulari d'opcions de Knowage 

 

3.3 Tasques per a la posada en producció 
 

Encara que no es objecte d’aquest projecte a continuació s’enumeren 
aquelles tasques a tindre en compte per a la posada en producció de la 
plataforma: 

 
• Política de còpies de seguretat 
• Polítiques d’actualització de knowage  
• Anàlisi d’índexs 
• Anàlisi de càrrega 
• Configuració de certificat segur SSL 
• Política de canvis de contrasenya 
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• Configuració de rols d’usuari 
• Anàlisi de vulnerabilitats 
• Política d’actualització de dades: pujada de .xls i execució d’ETL. 
• Deixar disseny per a producció: Menús, documents, etc. 
• Estudi de si cal escalar les màquines, posar balancejador de càrrega, 

etc. 
• Elaboració de manuals d’usuari i tècnics. 
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4. Disseny d’un magatzem de dades 
 

En aquest capítol es fa una referència al disseny utilitzat per a 
confeccionar el magatzem de dades i la forma que s’ha dut a terme per a la seua 
implementació. 

 
En quant al disseny es va a fer una anàlisi de les dades inicials i les seues 

relacions i el disseny del model conceptual on s’indica el tipus de model lògic 
emprat, les taules de dimensions que obtenim i la taula de fets. 

4.1 Anàlisi de dades inicials. 
 

Analitzar les dades inicials és conèixer quina informació conté cada 
variable, així com detectar possibles errors. És molt important fer-ho perquè ens 
pot donar pistes sobre quines variables són adequades com a variables d’estudi 
en un model. 

El nostre conjunt de dades te els camps següents i un total de 7.320 files. 
 

A continuació se explica el contingut del fitxer d’origen de dades facilitat 
en Excel i anomenat DATASHEETSCOGNITIVE.xlsx.  
 

Nom: DATASHEETSCOGNITIVE.xlsx 
Llibre PATIENTS 
 

Camp Descripció 
patient Identificació del pacient 
cognitive disorder Tipus de desordre (delírium, dementia, amnesia) 
city Ciutat del pacient 
environment Entorn del pacient (urban, semiurban, rural) 

Llibre HOURS SLEEP VALUES 
 

Camp Descripció 
data Data que s’anota les hores de son 
hores Hores de són per cada pacient 

Llibre ACTIVITY VALUES 
 

Camp Descripció 
data Data que s’anota la activitat principal del pacient 
activitat Activitat principal per pacient (radio/tv, exercise, no activity, 

read/study, sleep/sofà, family) 
Llibre EPISODE_VALUES 
 

Camp Descripció 
data Data que s’anota l’episodi patit de la malaltia 
episodi Episodi per pacient (no episodi, light, moderate, severe) 

Llibre MOOD VALUES 
 

Camp Descripció 
data Data que s’anota l’estat d’humor del pacient 
Hores Estat d’humor del pacient (happy, sad, normal) 
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4.2 Disseny del model conceptual 
 
Tipus de model lògic 
 
El tipus de model emprat és el esquema tipus estrela.  
 
Les avantatges d’usar aquest esquema són: 
 

• Simplicitat: És més simple per a usar-lo en anàlisis multidimensionals i 
permet accedir tant a dades agregades com al detall. 

• Es pot fer servir bases de dades relacionals per a implementar-lo 
• Per a l’usuari final és més senzill treballar amb aquest tipus d’esquema, 

perquè les relacions entre taula de fets i dimensions no és complexa. 
• Aquesta opció té un rendiment i velocitat superior a altres opcions perquè 

permet indexar les dimensions de forma individual. 
 

Aquest esquema divideix el conjunt de dades del problema en fets i dimensions, 
on els fets tenen dades mesurables, quantitatives i relacionades amb el negoci i 
les dimensions contenen atributs que descriuen les dades indicades en la taula 
de fets. 
 
Taules de dimensions 
 

Les taules de dimensions que apareixen després d’analitzar les dades 
d’origen són:  

 
• DWD_ANIMO 
• DWD_ACTIVITAT 
• DWD_COGNITIVE_DISORDER 
• DWD_ENVIRONMENT 
• DWD_EPISODIO 
• DWD_CITY 
• DWD_TIEMPO. 

 
Les taules de dimensió es detallen a continuació: 

 
Taula de dimensió DWD_ANIMO 
 

NOM DWD_ANIMO 
DESCRIPCIÓ Taula de dimensió d’estats d’ànim del pacient. 
ATRIBUTS Animo_id 

Animo_desc 
 
Taula de dimensió DWD_ACTIVITAT 
 

NOM DWD_ACTIVITAT 
DESCRIPCIÓ Taula de dimensió de la activitat principals que fa un pacient al llarg 

d’un dia. 
ATRIBUTS Actividad_id 

Actividad_desc 
 
Taula de dimensió DWD_COGNITIVE_DISORDER 
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NOM DWD_ COGNITIVE_DISORDER 
DESCRIPCIÓ Taula de dimensió de tipus de desordres cognitius que pateix el 

pacient. 
ATRIBUTS Cognitive_disorder_id 

Cognitive_disorder_desc 
 
Taula de dimensió DWD_ENVIRONMENT 
 

NOM DWD_ENVIRONMENT 
DESCRIPCIÓ Taula de dimensió dels distints tipus d’entorn on pot viure un pacient. 
ATRIBUTS Environment_id 

Environment_desc 
 
Taula de dimensió DWD_EPISODIO 
 

NOM DWD_EPISODIO 
DESCRIPCIÓ Taula de dimensió de la gravetat principal dels símptomes (episodi) 

que pateix un pacient.  
ATRIBUTS Episodio_id 

Episodio_desc 
 
Taula de dimensió DWD_CITY 
 

NOM DWD_CITY 
DESCRIPCIÓ Taula de dimensió de la ciutat, comunitat autònoma i país on viu un 

pacient.  
ATRIBUTS City_id 

City_desc 
Provincia_desc 
CCAA_desc 
Pais_desc 

 
Taula de dimensió DWD_TIEMPO 
 

NOM DWD_TIEMPO 
DESCRIPCIÓ Taula de dimensió relacionada amb el dia, mes, etc. on es produeixen 

els fets.  
ATRIBUTS Fecha_id 

Ano_id 
Mes_id 
Mes_desc 
Dia_id 
Dia_desc 
Dia_semana_id 
Weekend_desc 
Dia_del_ano 
Semana_del_ano 
Trimestre_id 
Estacion_id 
Estacion_desc 
Dia_previo_id 
Dia_posterior_id 
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Taula de fets 
Taula de fets DWH_COGNITIVES 
 

NOM DWH_COGNITIVES 
DESCRIPCIÓ Taula de fets d’estudi de malalties cognitives i de les diferents teràpies 

que poden suposar una millora en la qualitat de vida dels pacients. 
DIMENSIONS DWD_ANIMO 

DWD_ACTIVITAT 
DWD_COGNITIVE_DISORDER 
DWD_ENVIRONMENT 
DWD_EPISODI 
DWD_CITY 
DWD_TIEMPO 

ATRIBUTS Fecha_id 
Paciente_desc 
Cognitive_disorder_id 
City_id 
Environament_id 
Actividad_id 
Episodio_id 
Animo_id 
Horas_sueno 

INDICADORS NO_ACTIVITY -->1si hi ha incidència o 0 en absència 
SLEEP_SOFAà1si hi ha incidència o 0 en absència 
RADIO_TVà1si hi ha incidència o 0 en absència 
FAMILYà1si hi ha incidència o 0 en absència 
READ_STUDYà1si hi ha incidència o 0 en absència 
EXERCISEà1si hi ha incidència o 0 en absència 
LIGHTà1si hi ha incidència o 0 en absència 
NO_EPISODEà1si hi ha incidència o 0 en absència 
MODERATEà1si hi ha incidència o 0 en absència 
SEVEREà1si hi ha incidència o 0 en absència 
SADà1si hi ha incidència o 0 en absència 
HAPPYà1si hi ha incidència o 0 en absència 
NORMALà1si hi ha incidència o 0 en absència 
NO_ACTIVITY_PORC (percentatge) 
SLEEP_SOFA_PORC (percentatge) 
RADIO_TV_PORC (percentatge) 
FAMILY_PORC (percentatge) 
READ_STUDY_PORC (percentatge) 
EXERCISE_PORC (percentatge) 
LIGHT_PORC (percentatge) 
NO_EPISODE_PORC (percentatge) 
MODERATE_PORC (percentatge) 
SEVERE_PORC (percentatge) 
SAD_PORC (percentatge) 
HAPPY_PORC (percentatge) 
NORMAL_PORC (percentatge) 
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Diagrama de model conceptual 
 
 

El diagrama que hi ha a continuació mostra les relacions entre les taules de 
dimensions i la taula de fets descrites anteriorment. 
 
 

 
Il·lustració 8: Diagrama conceptual 
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5. Implementació del magatzem de dades i dels 
processos ETL (extracció, transformació i càrrega) a 
partir de les dades inicials facilitades 
 

Per altra banda, per a la implementació es fa referència als components 
bàsics que te un magatzem de dades i com s’ha implementat en knowage. 
 
 

Els components bàsics d’un sistema de magatzem de dades són: 
 
Sistemes origen de dades : Són els sistemes que proporcionen dades al 
magatzem de dades. 
 
Magatzem intermedi o staging area: Aquest component s’usa per a 
rebre les dades dels diferents sistemes d’origen, els transforma i els 
prepara per a carregar-los en el magatzem de dades. El conjunt de 
accions que es fa per a extraure, transformar i preparar les dades 
s’anomena ETL (Extract, Transform and Load). 
 
Magatzem de dades o data Warehouse: Un magatzem de dades 
emmagatzema les dades rellevants per a realitzar un anàlisi detallat de la 
informació del sistema que es vol estudiar. Un data mart és un magatzem 
de dades però l’abast és un grup de treball de l’organització i no tota 
l’organització com el cas del primer. 
 
Eines d’accés a dades: Aquestes eines permeten als usuaris visualitzar 
la informació que està dins del magatzem de dades. Normalment la 
informació es presenta en forma de gràfiques, quadres de comandament 
o informes per a facilitar la comprensió i l’anàlisi al usuari. 
 

En aquest capítol se desenvolupa com s’ha dut a terme el disseny 
i la implementació del magatzem de dades i per tant, s’explica el sistema 
origen de dades, el magatzem intermedi i el magatzem de dades. 

 
 
a) Origen de dades: 
 

La plataforma Knowage admet distints tipus d’origen de dades 
entre altres, el tipus “File”. Com el conjunt de dades proporcionades 
objecte d’estudi ens les han proporcionat en un fitxer amb extensió .xlsx. 
i la plataforma ho admet, no caldrà fer cap conversió prèvia.  

 
b) Magatzem intermedi o staging area 

 
Se ha decidit crear dos bases de dades MariaDB, una anomenada 

dw_stagingarea on estaran les dades importades i sobre la que se aplicarà 
la transformació i l’altra anomenada dw_cognitivesdb on estaran les dades 
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ja tractades i netes. La tercera base de dades Knowagedb és la de la 
pròpia plataforma. 

 
                             Il·lustració 9: Esquemes de bases de dades 

 
En la plataforma d’Intel·ligència de Negoci es crearà per tant dos 

orígens de dades diferenciats amb els noms ds_stagingarea i 
ds_cognitivesdb que referencien a les bases de dades anomenades en el 
paràgraf anterior. 

 

 
Il·lustració 10: Orígens de dades 

 
 

Per tant, una vegada carregada la fulla Excel al sistema Knowage 
els data sets, que se’ls ha posat el prefix XLS_ per a distingir-los queden 
així: 
 

 
Il·lustració 11: Excels carregats a knowage 

 
 
 
 

5.1 Diagrama físic 
 

La implementació que queda a la base de dades de les taules de dimensions 
i la taula de fets es mostra en el diagrama que hi ha a continuació: 
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Il·lustració 12: Diagrama físic 

5.2 Càrrega de dades mitjançant ETL 
 

El procés de extracció, transformació i càrrega de dades o ETL no s’ha fet 
usant la plataforma, encara que aquesta ho permet amb una integració amb 
l’aplicació TALEND, però només està disponible en la versió Enterprise i no 
a la Community. Per un altra banda,  resulta més senzill fer-la amb 
procediments emmagatzemats si se està acostumat. Com a altres avantatges 
hi ha que es te més control sobre el procés mateix. 

S’han creat quatre procediments emmagatzemats on el prefix ‘ETL_’,  
identifica clarament que formen part del procés de transformació.   

 

 
Il·lustració 13: Procediments d'ETL 

Aquests procediment, de forma molt sintètica,  recorren cadascuna de les 
taules XLS_ , creen les taules DWx_ que usarem al model d’Intel·ligència de 
Negoci i importen les dades a la base de dades dw_cognitivesdb. Per a 
aconseguir açò cal fer unes transformacions des de els fitxers origen fins a 
les taules definitives. 
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A continuació es detalla que fa cada procediment: 
 

ETL_COGNITIVES_MAIN 
Aquest és el procediment principal, realitza les funciones següents: 
• Esborra de la taula XLS_HOURS_SLEEP el registre que té la data nul·la. 
• Esborra la taula destí DWH_COGNITIVES, QBE_COGNITIVES 
• Esborra  les claus alienes 
• Per cadascuna de les taules XLS fa una crida al procediment 
ETL_COGNITIVES_CURSOR 
• Crida al procediment ETL_LOAD_DIMENSIONS() 
• Crida al procediment ETL_LOAD_HECHOS() 
ETL_COGNITIVES_CURSOR 
• Inserta en la taula TMP_COGNITIVES cadascuna de las taules XLS, per 
això, transforma als pacients de columnes a files. 
ETL_LOAD_DIMENSIONS 
Esborra totes les taules de dimensions 
• Inserta la informació en cadascuna de las taules de dimensiones 
• Afegeix informació a la dimensió DWD_CITY de província, comunitat 
autònoma i país. 
• Carrega la dimensió de temps DWD_TIEMPO 
ETL_LOAD_HECHOS 
• Carrega la taula de fets DWH_COGNITIVES 
• Carrega la taula QBE_COGNITIVES 
• Crea les claus alienes 

 
Visualment es pot veure en el diagrama que es presenta a continuació: 
 

 
Il·lustració 14: Diagrama d'ETL 

 
Si separem el procés de creació de taules o índexs, del que és purament el 

tractament de les dades, podem extraure que s’ha aplicat aquestes regles al 
procés ETL: 
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1. Validació de dades: La data és un camp obligatori i no pot ser nul. En cas de 

trobar algun registre, aquest s’esborra. La resta de camps en cas de trobar-
lo nul es pot deixar així o posar un valor tipus “DESCONEGUT” (funció no 
implementada).  

2. Transforma dades de pacients de columnes a files es dir, passa de taules 
pivotades a tabulades. 

3. En la taula de dimensions DWD_CITY s’eliminen accents en els noms de les 
poblacions. S’afegeixen camps nous de província, comunitat autònoma i país. 

4. En la taula de dimensions DWD_TIEMPO s’afegeixen camps que identifiquen 
estacions de l’any, setmana del mes, mes en lletres, any, si és entre setmana 
o cap de setmana, etc. 

5. En la taula de fets DWH_COGNITIVES s’han afegit camps de cadascuna de 
les activitats, episodis o estat d’ànim on si se dona per a un pacient i un dia 
es posa un 1 i en cas contrari un 0. 

6. En la taula de fets DWH_COGNITIVES s’han afegit camps de cadascuna de 
les activitats, episodis o estat d’ànim on es calcula el percentatge absolut de 
la incidència d’aquest camp. Càlcul del percentatge de la variable d’estudi = 
sumatori de incidències de la variable d’estudi del pacient * 100 / total 
incidències de la variable d’estudi de tots els pacients. 

7. En la taula combinada  QBE_COGNITIVES es posa una numeració 
correlativa davant de cadascuna de les camps d’estudi d’ activitat, episodi, 
estat d’ànim, tipus de trastorn, per a què en els quadres de comandaments 
apareguin ordenades de forma numèrica i no de forma alfanumèrica. 

5.3 Magatzem de dades o data Warehouse 
A la base de dades dw_cognitivesdb, les taules principals que formen el 

magatzem de dades son les que se mostren a continuació: 
 

 
 

Il·lustració 15: Magatzem de dades 

Es carreguen els conjunts de dades a la plataforma i queden com es veu 
en la següent taula: 
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Il·lustració 16: Datasets 

 Es dissenya en el catàleg de model de negoci els cubs que després usem 
en les consultes, també es pot usar el catàleg de esquemes Mondrian on es pot 
importar un esquema xml. 

 

 
 

Il·lustració 17: Cubs: models de Negoci i esquemes 

 
El disseny dels cubs es fa amb la utilitat META WEB, on es pot seleccionar 

les taules de dimensions i de fets que formarà el nostre datamart.  
 

 
Il·lustració 18: Generació dels models de negoci 

Per al projecte s’ha implementat un sol cub, COGNITIVES però s’ha 
implementat de dos formes diferents: una usant directament una vista que ja te 
totes les taules de dimensions i de fets unides i un altre per separat, per veure 
pros i contres de fer-ho de una forma o d’un altra. L’últim pas és generar el model. 
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Il·lustració 19: Model de negoci 

 Es pot visualitzar la informació que proporciona la vista. 

 
Il·lustració 20:Visualització del datamart 

 
Una vegada generat el model, ja es poden veure a altres part de la 

plataforma i es pot usar per exemple per fer un origen de dades del model. 
 

 
Il·lustració 21: Models de negoci 

  
  

En el projecte no he desenvolupat un document tipus OLAP, però la 
plataforma ho permet important els esquemes XML i MDX corresponent al cub. 
 
 

 

 
Il·lustració 22: Document OLAP 
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5.4 Creació de quadres de comandament (cokpits) 
Knowage disposa de una interfície gràfica per dissenyar els quadres de 

comandament o cokpits. En primer lloc, cal triar sobre quin origen de dades es 
vol crear i posteriorment, cal anar afegint els widgets i configuran-los.  

 

 
Il·lustració 23: Creació de documents (cokpits) 
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6. Implantació d’una plataforma d’ Intel·ligència de 
Negoci  
 

6.1 Aspectes de la implantació 
 

La implantació d’ una eina d’ Intel·ligència de Negoci és una part del projecte 
molt important i pot representar un projecte en sí mateix. Tasques tant importants 
com la definició de rols d’usuari, definició de menús, documents disponibles, 
manuals d’usuari, millora d’usabilitat i experiència d’usuari, la identificació clara 
dels documents, la seguretat, opcions avançades, integracions amb altres 
aplicacions, optimització de dades, etc.  

En relació al PFM, no entra dins del seu abast i sols es mostra la part 
imprescindible per a provar el producte. 

En knowage hi ha un navegador de documents on es poden veure tots els 
documents desenvolupats i que es mostren en la il·lustració que hi ha a 
continuació. S’accedeix des del menú lateral esquer, clicant en la icona que 
representa una carpeta. Si cliquem en el símbol  s’executa el document 
realitzat. S’ha implementat un document per pregunta plantejada en els objectius 
d’aquest projecte i en Name es pot identificar a quina pregunta correspon. 

En el apartat b) s’estudia cadascun d’aquests documents i es dona una 
possible interpretació. 

Es recorda que per a entrar en la plataforma, podem usar la url: 
http://35.195.112.131:8080/knowage i usuari biadmin/biadmin 

 

 
Il·lustració 24: Navegador de documents (Browser) 

6.2 Explotació de dades i visualització de gràfics 
 

Una de les virtuts d’una plataforma d’Intel·ligència de negoci és que 
permet representar la informació de forma que amb un simple anàlisi visual 
ofereix la màxima informació possible i de forma que permet al analista 
interpretar-la o extraure conclusions. 

Una de les formes de presentació de dades que més informació 
proporciona són les representacions gràfiques. Aquestes gràfiques per a que 
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mostren una informació valuosa cal que s’adapten al tipus de variable que estem 
estudiant. 
Les gràfiques més usades són: 

o Diagrama de barres: usa variables qualitatives i discretes. En l’eix de 
les ixs situem a la variable qualitativa discreta i s‘alcen barres amb una 
alçada proporcional a les seues frequències. 

o Diagrama de sectors: s’usa per a variables qualitatives. És un cercle 
dividit en sectors on es  multiplica la frequència relativa de cada 
modalitat per 360º. 

o Histogrames: usats amb variables contínues o agrupades en interbals, 
representen en l’eix de les ixs els intervals de classe i s’alcen en un 
rectàngul on la base es la longitud dels diferents intervals i d’alçada la 
proporcional a les freqüències representades. 

Per tant, per a construir un sistema d’Intel·ligència de Negoci (IN), cal fer 
un estudi previ del tipus de dades objecte d’estudi,  a més a més,  de tindre 
nocions estadístiques per a saber com recopilar i resumir grans quantitas 
d’informació per a extraure conclusions. 

Una vegada construït el sistema d’Intel·ligència de Negoci (IN), el nodrim 
de les dades, o més concret, de la població objecte de l’estudi, però com aquesta 
informació és possible que no es tinga tota, s’agafa una mostra que es un 
subconjunt de la població i que ha de ser representativa. Per tant, per a extraure 
conclusions encertades i no èrrones, cal que el subconjunt de dades de la 
població que estem estudiant represente la realitat en la seua proporció i 
ocurrències. 

Ens referim a la variable estadística a la caracterítica, propietat o 
circunstància de la població que es vol estudiar i aquesta pot ser qualitativa o 
cuantitativa. Les variables qualitatives no s’expresen en valors numèrics i les 
quantitatives sí. I dins de les variables quantitatives tenim les discretes que no 
poden prendre valors intermitjos entre elles i les contínues que sí. 

Tots aquests conceptes s’han tingut en compte tant per al disseny de les 
gràfiques com a l’hora d’interpretar els resultats. 

A continuació es tornen a formular les preguntes que es varen fer al inici 
del projecte i es presenten els documents o quadres de comandaments que 
s’han obtés i que pretenen respondre a aquestes preguntes.  

 
Preguntes propostes per l’enunciat 
 
PREGUNTA1: Quina és la relació entre les activitats realitzades i els episodis de 
crisi greus? COKPIT P1 
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Quan es donen els episodis greus (SEVERE, MODERATE), les activitats que més 
proporció es fan són: NO ACTIVITY, SLEEP SOFA I RADIO TV i per contra les que 
en menys proporció apareixen són: FAMILY, READ, STUDY i EXERCISE. 
En aquest cokpid o document únicament se ha fet una selecció per tipus d’episodi i 
permet seleccionar una o més opcions per a que es mostri els resultats.  
També s’aporta un llistat on es veuen les xifres que composen el gràfic. 
No es discrimina per tipus de trastorn cognitiu, que com es veu en altres gràfiques  
més endavant sí hi ha diferències entre cada trastorn i els resultats a una mateixa 
pregunta.  
Tampoc ens dona informació aquestes gràfiques si l’ episodi de crisi te una relació 
directa amb la pràctica o no d’una determinada activitat o per contra les persones 
amb trastorns cognitius tenen tendència a ser més be passius, independentment 
dels tipus de crisi obtinguts. 
 

 
Il·lustració 25: Activitats i episodi de crisi greus 

PREGUNTA2: Es pot establir algun tipus de relació entre els valors dels diferents 
estats d’ànim i els episodis de crisi? COKPIT P2 
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En el següent document es pot veure que hi ha més proporció de dies que els 
episodis són NO EPISODI i LIGHT que MODERATE o SEVERE. 

Però encara que sembla que hi ha una proporció més gran de persones tristes quan 
l’episodi es advers, aquesta no és massa significativa. 

En aquest document s’ha usat un selector de variables del tipus d’episodi i com es 
veu en altres preguntes, hi ha diferències amb el tipus de trastorn cognitiu però ací 
no s’aprecia. 

 

Il·lustració 26: Estat d'ànim i episodi de crisi 

PREGUNTA3: Aquestes relacions són iguales per qualsevol de les malalties o en 
canvi hi ha relacions més acusades per alguna d’elles. COKPIT P3 I P3-BIS 

Aquests gràfics podrien ser una millora dels dos primers fets contestant a la primera 
i segona pregunta. Se afegeix el desordre amb un filtre que permet seleccionar una 
o un conjunt d’ells. 

Amb aquest nou filtre es pot apreciar que del conjunt de pacients estudiats a la 
mostra i per a tipus de crisi SEVERE, únicament fan exercici els que pateixen 
AMNESIA, però no ho fan ni els que pateixen DELIRI ni els de DEMÈNCIA. 

En quant als tipus d’activitats, els que semblen més passius quan les crisis són 
SEVERE són els que pateixen DEMÈNCIA on les activitats principals son NO 
ACTIVITY, SLEEP SOFA, o RADIO TV. Per contra els que pateixen DELIRI, 
incrementen la proporció d’activitats com FAMILY o READ STUDY i els que pateixen 
AMNÈSIA, són els que es mostren més actius fent EXERCICI, per damunt d’altres 
activitats com FAMILY o READ STUDY. 
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Il·lustració 27: Activitat i episodi de crisi per Trastorn 

 

Il·lustració 28: Estat d'ànim i episodi de crisi per Trastorn 

PREGUNTA4: Es pot establir alguna relació a nivell geogràfic, per exemple entorn 
urbà o rural? COKPIT P4 

Per a obtindre reposta a aquesta pregunta s’ha obtat per uns gràfics de sectors, 
perquè visualment donen molta informació de la proporció que representa. 

Com tenim el coneixement de les preguntes anteriors, ja s’ha obtat per separar per 
tipus de trastorn, on es veu que sí hi ha diferències. 

Per exemple quan el desordre és la DEMENTIA, es veu que hi ha una proporció 
prou gran d’episodis SEVERE en entorns URBAN. Açò també passa però en menor 
proporció quan l’episodi es MODERATE. 
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Ara caldria analitzar el motiu d’aquestos resultats, e intentar arribar a la conclusió 
de si per a aquests tipus de malalts, els entorns rurals els afavoreixen i per quin 
motiu o per contra no te cap relació. 

 

Il·lustració 29: Relació nivell geogràfic 

PREGUNTA5: Quina he estat la evolució dels diferents pacients al llarg del temps? 
COKPIT P5 

Les gràfiques que tenen en compte el temps donen molta informació perquè es pot 
fer estudis d’evolució del pacient i veure si millora o empijora el pacients quan se li 
modifica una variable d’estudi. 

En aquesta gràfica, per exemple es pot veure que per a Maig i Agost hi ha un repunt 
d’episodis SEVERE als tres tipus de trastorns. Si tinguerem dades d’altres anys, 
podríem veure si és un patró que és repeteix i se podria investigar la causa. Per 
exemple, perquè coincideix en vacances, etc. 
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Il·lustració 30: Evolució dels pacients al llarg del temps 

Al mateix gràfic es pot fer la selecció per pacient concret i fer-li el seguiment. Açò 
permet al terapeuta conèixer més al pacient que està tractant per posar-li una teràpia 
personalitzada que s’adeqüi a les seues circumstàncies. 

 .  

Il·lustració 31: Evolució dels pacients al llarg del temps 2 

PREGUNTA6: Es pot establir alguna relació entre els episodis de crisi i el moment 
del dia o de la setmana o de l’any? COKPIT P6 

Per aquesta pregunta s’ha desenvolupat un document que mostra per setmanes 
(numerades des de 1 fins a 52) el tipus d’episodi d’un pacient. A més a més es pot 
filtrar per desordre, estació de l’any, mes, desordre i pacient. 



TFM- Treball Final de Màster en Enginyeria Informàtica UOC 
Teresa Pérez Lozano - Gener 2021 

40 

En aquest cas es pot veure que el pacient P12 al més d’octubre té més proporció 
de crisis SEVERE i MODERATE que LIGHT o NO_EPISODE. 

 

Il·lustració 32: Episodi i temps 

PREGUNTA7: La realització d’activitats físiques millora o empitjora l’estat d’ànim 
dels pacients. COKPIT P7 

En quant a aquesta pregunta, s’ha fixat les activitats físiques com l’activitat 
EXERCISE i s’ha comparat aquesta proporció amb els diferents estats d’ànim que 
pot tindre un pacient. 

En aquesta gràfica es pot seleccionar per trastorn, estació d’any, mes o pacient. 

En la selecció feta en el document que es mostra a continuació, es veu que l’estat 
predominant en l’AMNESIA quan es fa exercici es el NORMAL.  

Al haver segregat la informació per mesos, la gràfica ens mostra uns resultats a 
estudiar i es que als mesos que es practica més exercici sembla que el percentatge 
de SAD és més elevat en alguns mesos. D’ací podríem pensar que tal vegada les 
dos variables poguessin estar correlacionades a determinats valors, es a dir, que el 
exercici millora l’humor, però si es supera un Umbral ja no el millora tant, sinó que 
el empitjora. Amb les dades que es disposen no es pot assegurar aquesta afirmació, 
però es podria estudiar per exemple, quina es la quantitat de dies o sessions que 
l’exercici millora l’estat d’humor dels pacients.  
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Il·lustració 33: Activitat física i ànim 

PREGUNTA8: Hi ha algun tipus d’activitat que millori el dia a dia dels pacients?  
COKPIT P8 
Com en preguntes anteriors, s’ha fet una selecció per tipus de trastorn i s’ha 
considerat que els estats de millora de la qualitat de vida són: estat d`ànim 
(HAPPY o NORMAL) i episodi (NO EPISODO o LIGHT).  
En les gràfiques apareixen uns tipus d’activitats que milloren la qualitat de vida 
diferenciades per trastorn. Mentre que per a la DEMENTIA o el DELIRI, l’exercici 
te la incidència més alta en quant al estats que més afavoreixen als pacients, en el 
cas de AMNESIA, clarament és la família o l’estudi/lectura. 
 
Demència 
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Il·lustració 34: Activitat millori qualitat de vida en Demència 

Amnèsia 

 
Il·lustració 35: Activitat millori qualitat de vida en Amnèsia 

Deliri 

 
Il·lustració 36: Activitat millori qualitat de vida en Deliri 

 
PREGUNTA9: Hi ha algun tipus d’estat d’ànim predominant quan no hi ha crisi o 
és lleu? COKPIT P9 
Per a respondre a aquesta pregunta s’ha fet un document on es pot veure, com 
sempre, diferenciat per trastorn, els diferents estats d’ànim quan no hi ha crisi o 
aquesta és lleu (NO EPISODE o LIGHT). 
I encara que majoritàriament tenim un estat d’ànim HAPPY o NORMAL, no es pot 
dir que sigui predominant, perquè està prou igualat al estat SAD i açò passa en els 
tres tipus de trastorn. 
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Il·lustració 37: Estat d'ànim 

PREGUNTA10: Quina relació hi ha entre tipus de crisi, activitat i mitjana d’hores 
dormides COKPIT P10 
En aquest document s’ha fet una comparativa de les activitats, el tipus d’episodi i 
la mitjana d’hores dormides, i també és pot seleccionar per tipus de trastorn. 
El primer que crida la atenció de les dades es que hi ha molt poca variabilitat 
d’hores dormides, on sols hi ha tres valors possibles (4, 5, 6). La mitjana de les 
hores ix a 5 hores i açò es igual per a tots els tipus d’episodi i per a tots els tipus 
de trastorn.  

 
Il·lustració 38: Tipus de crisi, activitat, mitjana hores dormides 

PREGUNTA11: Hi ha alguna milloria en les crisis quan es dorm un nombre major 
d’hores? COKPIT P11 
En aquesta pregunta es fa un estudi per hores, es dir, els tipus d’episodi que es té 
quan es dorm 4, 5 o 6 hores. 
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Sembla que  quan es dorm 6 hores la incidència de crisis SEVERE es menor, el 
que passa és hi ha poca variabilitat d’hores i la majoria de pacients dorm 5 hores, 
per tant, no es pot afirmar que el dormir 6 hores tingui com a conseqüència una 
milloria dels episodis. Cal tindre més informació al respecte. 
 

 
Il·lustració 39: Milloria si es dormen més hores 

PREGUNTA12: Geogràficament existeix alguna variació en els resultats? COKPIT 
P12 
S’ha desenvolupant un document on es pot comparar per ciutats els episodis i les 
activitats. Es pot diferenciar per tipus de trastorn i seleccionar una o més ciutats 
per fer la comparativa. 
Els resultats aporten poca informació perquè hi ha poques dades i pocs pacients.  

 
Il·lustració 40: Incidència geogràfica 
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7. Algoritme de creació de models predictius. 
  

  
Segons [11] l'aprenentatge automàtic és una manera analítica de resoldre 

problemes identificant, classificant o preveient. Els algoritmes aprenen de les 
dades introduïdes i després utilitzen aquest coneixement per extreure 
conclusions de dades noves. És una branca dins de la intel·ligència artificial que 
utilitza algoritmes matemàtics que permeten a les màquines aprendre. 

Açò resulta molt interessant per a projectes de coneixement del negoci BI, 
ja que amplia el coneixement que pot tindre un gestor per prendre decisions 
perquè no solament pot tindre el coneixement de la seua àrea d’estudi en un 
moment actual sinó que també pot extrapolar a que passarà en un futur si es 
donen unes certes variables. 

Per al present projecte pot significar, si prenem en consideració la millora 
de la qualitat de vida dels pacients com a que no tenen episodis greus o moderats 
o que tenen un humor normal o content, al establir modificacions en les pautes 
que se li donen als pacients prèviament havent previst que li millorarà la qualitat 
de vida, i açò implica avançar el tractament a que sigui eficaç, i pensem que els 
pacients que solen tindre aquestes malalties són persones de edat avançada on 
el temps que es guanya és molt important. 
Però açò no es senzill i podria suposar un projecte en sí mateix, per tant, el que 
es va a fer a continuació es de forma concisa proposar uns punts per a abordar 
en aquest epígraf. 
 

• Justificació d’usar algoritmes predictius per resoldre el problema 
• Etapes per la resolució de problemes d’aprenentatge automàtic 
• Algoritmes estudiats 
• Resultats 

7.1 Justificació d’usar algoritmes predictius per resoldre un problema. 
  

No sempre resulta adequat invertir esforç en aplicar algoritmes predictius 
per resoldre problemes. Açò depèn, d’entre altres, factors com: 
La quantitat de dades que tenim. Els algoritmes d’Aprenentatge Automàtic 
funcionen per a grans quantitats d’informació. 

Quan la lògica del problema és difícil de definir: Si el problema que volem 
desenvolupar te una lògica molt complexa, segurament no serà viable fer el 
algoritme, per l’esforç que suposa en termes  econòmics, temporals o humans. 

Quan no existeix una variable objectiu definida: Es a dir, no es coneix o 
està difús això que vull predir. 
  

Al nostre projecte, els fitxers d’origen no duen moltes dades, solament les 
dades de 20 pacients al llarg d’un any, però suposem que sí que les hi haurà en 
un futur, per tant, està pensat per a treure rèdit de situacions futures. 
La lògica no resulta massa complexa perquè no hi ha moltes variables 
diferenciades, al nostre cas hi ha 7. 

La variable objectiu es millorar la qualitat de vida dels nostres pacients, es 
a dir que els episodis siguin No EPISODE o LIGHT. 



TFM- Treball Final de Màster en Enginyeria Informàtica UOC 
Teresa Pérez Lozano - Gener 2021 

46 

Per tant, te justificació estudiar els algoritmes d’Aprenentatge Automàtic 
que són adequats per a resoldre el nostre problema i observar les conclusions 
que es poden treure amb ells. 

7.2 Etapes per resoldre un problema d'aprenentatge automàtic 
  

Les etapes per a resoldre un problema d’aprenentatge automàtiques són 
semblants a les que s’usen per a altres problemes relacionats amb enginyeria de 
dades, però en els d’ aprenentatge tenen una part d’entrenament de dades del 
model i altra de observar com funciona l’algoritme creat amb dades de test. Per 
tant, podríem veure-ho de forma més visual amb el següent gràfic. 
  

 
Il·lustració 41: Resoldre problemes aprenentatge automàtic [12] 

 
Les etapes que em tingut en compte són [13]: 
 

a) Definició del problema 
b) Exploració de dades 
c) Anàlisis dels components principals PCA 
d) Divisió de dades en dades de formació i dades de prova 
e) Prepocessament 
f) Creació d’un model 

 
A continuació es desenvolupen aquest punts aplicats al nostre projecte. 
  

a) Definició del problema 
 

Què es pretén predir? Quines dades hi ha disponibles? o Quines dades es 
necessiten? Disposem d’un fitxer  20 pacients, amb registres diaris per l’any 2016 
de dades relatives a l’activitat principal del dia, tipus de desordre que pateixen, 
gravetat de la crisis, estat d'ànim i hores de son. Es pretén millorar la qualitat de 
vida dels pacients  a partir de que el sistema pugui aconsellar al terapeuta sobre 
la millor teràpia relacionades amb estes variables que facin que els pacients 
minimitzen el nombre d’episodis de crisis greu o moderada.  
  

b) Exploració de dades 
 
Aquest pas pretén explorar i entendre les dades que s'utilitzaran per crear 

el model. Abans de formar un model predictiu, o fins i tot abans de realitzar 
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qualsevol càlcul amb un nou conjunt de dades, és molt important realitzar una 
exploració descriptiva d'ells.  

Aquest procés permet comprendre millor quina informació conté cada 
variable, així com detectar possibles errors.  

A més, aquesta anàlisi inicial pot donar pistes sobre quines variables són 
adequades com a predictors en un model. 

El nostre conjunt de dades tindrà les columnes següents i 7.320 files. 
  

 
Il·lustració 42: Conjunt de dades 

 
Les llistes de valors per a cadascuna de les variables són les següents: 
 

 
Il·lustració 43: Valors de les variables 

  
No tenim cap error de l'esmentat. 
 
Tipus de dades de cada columna 
  
També podem consultar els tipus de dades de cada columna: 
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Il·lustració 44: Tipus de dades 

  
Tenim 8 variables que són de tipus enter, de manera que tenen el tipus 

adequat. 
  
Nombre d'observacions i valors absents 
 

Juntament amb l'estudi del tipus de variables, és imprescindible conèixer 
el nombre d'observacions disponibles i si totes estan completes. Els valors que 
falten són molt importants a l'hora de crear models, la majoria d'algoritmes no 
accepten observacions incompletes o estan molt influenciats per ells. Tot i que 
l'assignació dels valors que falten forma part del preprocessament i, per tant, 
només s'ha d'aprendre de les dades formatives, la seva identificació s'ha de fer 
abans de separar les dades per assegurar-se que s'estableixen totes les 
estratègies d'assignació necessàries. Veiem que tenim 8 variables i 7.320 
conjunts de valors: 

 
Il·lustració 45: Nombre de variables 

  
  

Cap de les variables conté els valors que falten. 
  

 
Il·lustració 46. Dades de variables 

 
La variable resposta 
  

Quan es crea un model, és molt important estudiar la distribució de la 
variable de resposta, perquè és el que es vol predir. La variable resposta que 
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anem a estudiar és L’EPISODI. La variable episodi té una distribució simètrica 
en cadascun dels seus valors, però té més registres en els valors NO_EPISODE 
i LIGHT que en els valors MODERAT i SEVER. 

El gràfic de distribució de cada variable numèrica es mostra a continuació: 
 

 

 

Il·lustració 47: Distribució de la variable resposta 

  
• Gràfic de distribució per a cada variable numèrica  
  

 
Il·lustració 48: Distribució de les variables 

Com a objectiu de l'estudi s’ha fixat en predir l'episodi del pacient, 
l'anàlisi de cada variable cal fer-la en relació amb la Variable Resposta 
EPISODIO_ID. Analitzant les dades d'aquest manera es  pot extraure informació 
sobre quines variables estan més relacionades amb l'episodi i com. 
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Il·lustració 49: Correlació entre les variables 

Correlació entre variables numèriques 
 

Alguns models poden veure's deteriorats si incorporen predictors altament 
correlacionats. Per aquest motiu, és aconsellable estudiar el grau de correlació 
entre les variables disponibles. 
  

 
Il·lustració 50. Correlació entre les variables 
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Després de l’estudi de la correlació de les variables es pot deduir que 
l'única correlació lluny de 0 és entre variables d'entorn i hores de son, totes les 
altres són correlacions properes a 0, de manera que es pot deduir que no hi ha 
relació lineal. Això no implica necessàriament que les variables siguin 
independents, de manera que pot haver-hi relacions no lineals entre les dues 
variables. 

 
 
Núvol de punts de correlació entre variables. 

 

 

 
 

Il·lustració 51: Núvol de punts de correlació entre variables 
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c) Anàlisi dels  components principals (PCA) 
 
L'anàlisi dels components  principals (PCA) és una de les tècniques 

multivariants de tipus matemàtic per a les quals no cal assumir cap distribució 
probabilística, té com a objectiu estructurar un conjunt de dades multivariant 
reduint el nombre de variables. Es tracta d'eliminar la redundància de la 
informació. És una eina en aquells casos en què no tenim variables quantitatives, 
de les quals la majoria estan relacionades entre si i comparteixen informació igual 
o similar. És a dir, els components principals presenten una alta correlació 
d'algunes variables entre si. 

Per al nostre projecte, s’ha fet un anàlisi dels components principals (PCA) 
que en aquest cas són en total 7 components. Les variàncies de cadascun dels 
components ordenats de major a menor són: [24,7 41,7 56,2 70,1 82,9 94,4 99,9]    
Per tant, es pot deduir que per obtenir el 95% de la variància necessitem els 7 
components i per tant, no podem obviar cap d’ells. 
 

 
Il·lustració 52: Anàlisi dels components principals PCA 

d) Divisió de dades en dades de formació i dades de prova 
 

 Avaluar la capacitat predictiva d'un model és veure com de properes són 
les seves prediccions als veritables valors de la variable de resposta. Per poder 
quantificar-la correctament, cal tenir un conjunt d'observacions, de les quals es 
conegui la variable de resposta, però que el model no haja "vist", o dit d’un altra 
manera que no haja participat  en el seu ajust. Per a això, les dades disponibles 
es divideixen en un conjunt d'entrenament i conjunt de prova. La mida adequada 
de les particions depèn en gran mesura de la quantitat de dades disponibles i de 
la seguretat requerida en l'estimació de l’error 80%-20% sol  donar bons 
resultats. L’agrupament en aquests dos conjunts cal fer-lo de forma aleatòria o 
aleatòria estratificada. 
  

És important verificar que la distribució de la variable de resposta és 
similar al conjunt d'entrenament i al conjunt de prova. Per assegurar-se que això 
es compleix, la funció train_test_split  permet, en problemes de classificació, 
identificar amb l'argument stratify la variable sobre la qual realitzar la distribució. 

Aquest tipus de distribució estratificat assegura que el conjunt 
d'entrenaments i el de prova són similars pel que fa a la variable de resposta, 
però, no garanteix que el mateix passarà amb els predictors. 
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e) Preprocessament 
 

El preprocessament engloba totes les transformacions realitzades sobre 
les dades amb la finalitat que puguin ser interpretades per l'algorisme de la 
manera més eficient possible. Qualsevol preprocessament de dades s'ha 
d'aprendre amb les observacions d’entrenament i després s'ha d'aplicar al 
conjunt d'entrenament i al conjunt de proves. 
  
Imputació de valors absents 
 

La gran majoria d'algorismes no accepten observacions incompletes, de 
manera que quan el conjunt de dades conté valors que falten, es pot:  

- Suprimir comentaris incomplets 
- Eliminar les variables que contenen els valors que falten 
- Intenta estimar els valors que falten utilitzant la resta de la 

informació disponible (imputació) 
  
Estandardització i escalat de variables numèriques 
 

Quan els predictors són numèrics, l'escala a la qual es mesuren, així com 
la magnitud de la seva variància poden influir en gran mesura en el model. Molts 
algoritmes d'aprenentatge automàtic són sensibles a això, de manera que si els 
predictors no coincideixen d'alguna manera, els que mesura a una escala més 
gran o tenen més variància dominarà el model encara que no siguin els que 
tenen més relació amb la variable de resposta. 

Això s'ha fet mitjançant l'ús de la normalització de dades Z-score 
(StandardScaler) que divideix cada predictor entre la desviació típica després 
d’haver estat centrat, d’aquesta forma les dades passen a tindre una desviació 
normal. 
   
f) Creació d’un model 
 

El següent pas després de definir les dades d'entrenament és seleccionar 
l'algorisme a  utilitzar. El nom de l'algorisme s'emmagatzema en una variable, els 
seus paràmetres i hiperparàmetres i després amb els mètodes fit(X,y) i 
predict(Test) que li permeten aprendre de les dades i predir noves observacions. 
És a dir, que s’entrena, es fa una predicció i es valida el model. Aquest últim pas 
és predir la variable de resposta de futures observacions o observacions que el 
model no ha "vist" abans. L'error mostrat per defecte després de la formació d'un 
model sol ser l'error d'entrenament, l'error que el model comet en predir 
observacions que ja ha "vist". 

7.3 Descripció d’algoritmes usats. 
 
  S’ha implementat un programa realitzat en Python d’on s’agafa el data 
set transformat i s’aplica diferents algoritmes usats assíduament en intel·ligència 
artificial, per un altra banda, també s’usen les llibreries adequades per a 
representar de forma gràfica la informació. En aquest apartat se descriuen de 
forma abreujada cadascun d’aquests algoritmes. 
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K-Nearest-Neighbor, KNeighborsRegressor 
K-Nearest-Neighbor és un algoritme basat en instància de tipus supervisat 
d’Aprenentatge Automàtic.. Es pot utilitzar per classificar noves mostres (valors 
discrets) o per predir (regressió, valors continus). Serveix essencialment per 
classificar els valors trobant els punts de dades "més similars" (per proximitat) après 
en l'etapa d'entrenament i conjectura de nous punts basats en aquesta classificació. 
S’ha executat aquest algorisme KneighborsClassifier() amb 3 paràmetres diferents, 
per a 3, 4 i 5 veïns, i l'algorisme KNeighborsRegressor 
SVC ( Classificador de suport vectorial ) 
Support Vector Machines (SVMs) són un conjunt de mètodes d'aprenentatge 
supervisats utilitzats per a la classificació, regressió i detecció de valors atípics. Hem 
utilitzat el nucli lineal i RBF. 
L'objectiu d'un SVC lineal és adaptar-se a les dades que se li proporcionen, retornant 
un hiperplà "ideal" que divideix o categoritza les dades. A partir d'aquí, es poden 
alimentar algunes característiques al classificadors per veure el resultat de la classe 
que es vol predir. 
El nucli RBF és útil per a hiperplà no lineal. Es calcula la línia de part a la dimensió 
superior. En algunes de les aplicacions, es suggereix utilitzar un nucli més complex 
per separar les classes que són corbes o no lineals. Aquesta transformació pot 
conduir a classificadors més precisos.   
 
DecisionTreeClassifier, DecisióTreeRegressor 
El model d'arbre de decisió construeix un arbre durant l'entrenament que és el que 
s'aplica en fer la predicció. 
 
AdaBoostClassifier  
AdaBoost (impuls adaptatiu) va ser proposat per (Freund i Schapire 1995) i 
consisteix a crear diversos predictors simples en seqüència, de manera que el segon 
encaixa bé el que el primer noes va ajustar, que el tercer s'ajusta una mica millor el 
que el segon no podia ajustar i així successivament. 
 
GaussianNB  
Un classificador Naive Bayes (NB) és un classificador probabilístic basat en el 
teorema de Bayes i algunes hipòtesis simplificades addicionals. 
 
LinearRegression 
La regressió lineal és un mètode estadístic que intenta modelar la relació entre una 
variable contínua i una o més variables independents mitjançant l'ajust d'una 
equació lineal. S'anomena regressió lineal simple quan només hi ha una variable 
independent i una regressió lineal múltiple quan n'hi ha més d'un. Depenent del 
context, la variable modelada es coneix com una variable o variable de resposta 
dependent, i variables independents com regressors, predictors o característiques. 
Lasso 
Lasso és un mètode d'anàlisi de regressió que realitza la selecció i regularització de 
variables per millorar la precisió i interpretació del model estadístic produït per 
aquest 
Elastic Net 
ElasticNet és un model de regressió lineal que normalitza el vector coeficient amb 
els estàndards L1 i L2. Això permet generar un model en el qual només alguns dels 
coeficients no són nuls, mantenint les propietats de regularització de Ridge. 



TFM- Treball Final de Màster en Enginyeria Informàtica UOC 
Teresa Pérez Lozano - Gener 2021 

55 

Suport vectorial regressió (SVR) 
Suport Vector Regressió és una variant del model d'anàlisi de la màquina vectorial 
de suport utilitzat per classificar, però, amb aquesta variant el model vectorial de 
suport s'utilitza com un esquema de regressió per predir valors. 
RandomForestClassifier 
Un bosc aleatori és un objectiu d'estimació que s'ajusta a una sèrie de  classificadors 
d'arbres de decisió a través de múltiples subestats del conjunt de dades i utilitza la 
mitjana per millorar la precisió predictiva i l'ajust excessiu de control. 
ExtraTreesClassifier 
Els arbres extremadament aleatoris duen l'aleatorietat del RandomForest un pas 
més enllà. A més de considerar un subconjunt de les característiques predictives 
per a cada un dels arbres a crear, alhora de triar una característica i un valor de tall 
per dividir cada node, en lloc d'escollir el llindar que millor divideix cada característica 
(i l'elecció de la característica i el valor de tall que minimitza el criteri d'impuresa), es 
genera un valor de tall aleatori per a cada característica proposada, escollint el millor 
d'ells com a regla de divisió. Una altra diferència amb Random Forest és que les 
mostres amb les que cada aprenent entrena són escollides sense reemplaçament. 
Ridge 
Crest Regressió és un tipus popular de regressió lineal regularitzada que inclou una 
penalització L2. Això té l'efecte de reduir els coeficients per a aquelles variables 
d'entrada que no contribueixen gaire a la tasca de predicció. 
SGDClassificador 
Una manera d’entrenar una regressió logística és mitjançant l'ús d'un descens de 
gradient estocàstic. 
GradientBoostingClassificador, GradientBoostingRegressor 
Gradient Boosting, Gradient Tree Boosting, o Gradient Boosted Regression Trees 
(GBRT) és una família d'algorismes utilitzats tant en la classificació com en la 
regressió basada en la combinació de models predictius febles (weak learners) 
normalment arbres de decisió,  per crear un model predictiu fort. La generació 
d'arbres de decisió febles es fa de forma seqüencial, creant cada arbre d'una 
manera que corregeix els errors de l'arbre anterior. Els aprenents solen ser arbres 
"arbres poc profunds", normalment d’un, dos o tres nivells de profunditat. 
VottingClassifier 
Classificadors basats en regles de votació per a estimadors no adaptats. 
OneVsOneClassifier 
OneVsOneClassifier construeix un classificador per parell de classes. En el moment 
de la predicció, se selecciona la classe que va rebre més vots. En cas d'empat (entre 
dues classes amb el mateix nombre de vots), selecciona la classe amb la major 
confiança en el rànquing agregat afegint els nivells de confiança del rànquing entre 
iguals calculats pels classificadors binaris subjacents. 
MLPClassifier  
Crea una xarxa neuronal. 

 

7.4 Resultats 
 

Els models s'han executat agrupats en 4 grups i a continuació es pot 
veure el resultat de l’execució de cadascun dels grups. 
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Grup 1 
Algoritme Abrev. Millor 

Puntuació 
Millor 
Test 

KNeighborsClassifier(3) KN3 0.57 0.33 
KNeighborsClassifier(4) KN4 0.55 0.31 
KNeighborsClassifier(5) KN5 0.53 0.33 
SVC(kernel="linear", C=0.025) SCV 0.35 0.33 
DecisionTreeClassifier(max_depth=5) DTC 0.38 0.36 
AdaBoostClassifier() ADA 0.34 0.31 
GaussianNB() GAUS 0.34 0.34 

 

 
Il·lustració 53: Comparativa grup1 

Grup 2 
 
Algoritme Abrev. Millor 

Puntuació 
Millor 
Test 

SVC(kernel="linear", C=0.025) SNC 0.35 0.33 

SVC(kernel="linear", C=100) SNC 0.35 0.33 
SVC(kernel="rbf", C=0.025) SNC 0.33 0.33 
SVC(kernel="rbf", C=100) SNC 0.48 0.34 
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Il·lustració 54: Comparativa grup 2 

Grup 3 
 
Algoritme Abrev. Millor 

Puntuació 
Millor 
Test 

LinearRegression() 
LR 0.04 0.02 

Lasso() LASSO 0.00 0.00 
ElasticNet() EN 0.00 0.00 
KNeighborsRegressor() KNN 0.27 -0.32 
DecisionTreeRegressor() CART 0.49 -0.46 
SVR() SVR 0.08 0.04 
RandomForestClassifier() RF 0.66 0.33 
Ridge() RID 0.04 0.02 

 

 



TFM- Treball Final de Màster en Enginyeria Informàtica UOC 
Teresa Pérez Lozano - Gener 2021 

58 

Il·lustració 55: Comparativa grup 3 

Grup4 
 
Algoritme Abrev

. 
Millor 
Puntuaci
ó 

Millo
r 
Test 

DecisionTreeClassifier(max_depth=None, 
min_samples_split=2, random_state=0) 

DTC 0.66 0.32 

SGDClassifier(max_iter=5) SGD 0.31 0.31 
ExtraTreesClassifier(n_estimators=10, 
max_depth=None, min_samples_split=2, 
random_state=0) 

ETC 0.66 0.32 

GradientBoostingClassifier(n_estimators=
100, learning_rate=1.0, max_depth=1, 
random_state=0) 

GBC 0.35 0.33 

GradientBoostingRegressor(n_estimators=
100, learning_rate=0.1, max_depth=1, 
random_state=0, loss='ls'), 

GBR 0.05 0.03 

VotingClassifier(estimators=[('lr', 
LogisticRegression(random_state=1)), ('rf', 
RandomForestClassifier(n_estimators=50, 
random_state=1)), ('gnb', GaussianNB())], 
voting='hard'), 

VC 0.40 0.34 

OneVsOneClassifier(LinearSVC(random_state=0)), OVC 0.35 0.33 
MLPClassifier 
(solver='lbfgs', alpha=1e-5, hidden_layer_sizes=(5, 2), 
random_state=1)] 

MLP
C 

0.34 0.34 

 

 

Il·lustració 56:Comparativa grup 4 
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  Els resultats mostren quins algoritmes són més indicats per a usar amb la 
nostra població que serien: 
 

• RandomForestClassifier() 
• DecisionTreeClassifier(max_depth=None, min_samples_split=2, 

random_state=0) 
• ExtraTreesClassifier(n_estimators=10, max_depth=None, 

min_samples_split=2, random_state=0) 
 

Tots ells tenen una puntuació d’entrenament del 66% i una puntuació de 
test del 33%, açò significa que hi ha una probabilitat del 66% que encerti el 
resultat en les dades d’entrenament i un 33% que l’encerti en les dades de 
prova, es a dir, de les que no sap res. Sembla uns valors baixos, però també 
s’ha de considerar que la mostra és reduïda. S’ha fet la prova augmentant les 
dades per exemple triplicant els valors d’entrada i el resultat és que augmenta 
la puntuació de test en tots ells. 
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8. Conclusions 
 

Un treball final de màster sobre una plataforma d’ Intel·ligència de Negoci pot 
semblar a priori un treball senzill, però no ho es gens. Hi ha molts aspectes a 
tractar i el resultat pot ser un bon treball o no.  

En concret per a aquest projecte vull remarcar les següents conclusions 
generals: 
 

• És difícil fer una selecció d’alternatives i triar el producte correcte sense 
haver tocat mai cap eina semblant. Si tens experiència amb projectes 
semblants o amb eines d’aquest tipus saps triar millor que és el que 
necessites per al projecte. 

• El punt anterior condiciona aquest i és la facilitat de creació d’un projecte 
de IN quan ja s’ha fet algun i es coneix la plataforma o al contrari, el temps 
que s’ha d’invertir en aprendre la plataforma i com vas de perdut si no tens 
experiència prèvia. 

• La importància que té que el fabricant proporcioni bons manuals d’usuari, 
que hi hagi una comunitat que t’ajudi en dubtes, que hi hagi exemples. En 
aquest cas, la documentació que he trobat està en anglès i els vídeos 
també i no hi ha molts exemples. 

• El knowage community no te totes les funcionalitats, per tant, segurament, 
per a entorns de producció en entitats empresarials caldria plantejar-se 
contractar la versió Enterprise, on també tens el suport del fabricant. 

• No he trobat documentació en temes avançats com integració amb 
Python, per tant, açò es queda pendent. (S’ha enviat una nota al fabricant 
i està pendent de la documentació). 

• Quan tens coneixements informàtics és més fàcil fer les coses directament 
des de la base de dades que des de la plataforma, perquè es perd molt 
de temps configurant i preparant les dades. 

• La importància de la qualitat de les dades d’origen i de si la mostra es 
representativa per a poder extraure conclusions i també per a saber tractar 
les dades per a l’anàlisi d’informació. Cal tenir coneixements estadístics. 

• L’arquitectura emprada (docker, núvol, etc) era completament 
desconeguda per mi i he pagat tot el desconeixement que tenia en molts 
problemes de configuració. 
 

Les conclusions de la informació analitzada amb la plataforma IN són les 
següents: 
 
• Les activitats predominants quan el episodi es greu o moderat son:  no fer 

activitat, dormir o sofà i veure o escoltar televisió o radio. 
• Cal estudiar cada tipus de trastorn per separat (demència, deliri o 

amnèsia), perquè els resultats varien segons aquesta variable. 
• Les persones amb trastorn amnèsics fan més exercici 
• Les persones amb demència tenen episodis greus en més proporció en 

entorns urbans. 
• Al maig i al agost hi ha un repunt de casos greus als tres tipus de trastorns. 
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• Les persones amb amnèsia si fan una vida activa l’estat d’humor és en 
general normal 

• En la demència i el deliri es millora la qualitat de vida amb exercici, mentre 
l’amnèsia amb la família i la lectura. 

• No es pot establir un estat d’ànim predominant quan no hi ha crisi. 
• La mitjana d’hores dormides és 5 per als tres tipus de trastorn i episodi. 

La proporció de crisis severes és menor quan es dormen 6 hores. 
• Existeix poca informació per treure conclusions de les ciutats. 
 
Les conclusions de l’anàlisi d’algoritmes predictius són les següents: 
 
• La variable resposta usada és l’EPISODI 
• Hi ha poca correlació entre les variables; La única que té un poc més de 

correlació són les hores de son. 
• A l’estudi de components principals PCA per eliminar redundància, s’obté 

que no es pot eliminar cap variable per fer l’estudi i per tant tenim 7 
variables. 

• S’han estudiat 17 algoritmes predictius i els que millors resultats donen 
per aquesta població són: 
RandomForestClassifier,DecisionTreeClassifier i ExtraTreesClassifier 
amb un 66% de millor puntuació per a l’entrenament i un 33% de millor 
puntuació per al test. 

 
Els objectius plantejats al inici del projecte s’han assolit perquè s’ha dissenyat 

e implementat un magatzem de dades amb uns requisits proporcionats pel 
consultor, s’ha fet un anàlisi d’eines de  mercat i s’ha seleccionat una. Amb la 
plataforma seleccionada s’ha implementat el que s’ha dissenyat. S’han creat i 
avaluat diferents algoritmes predictius i darrerament s’han pogut contestar a les 
preguntes formulades al inici del projecte. Ara bé, s’ha tingut que balancejar tot 
açò amb el temps que es disposava, per tant, no s’ha aprofundit molt en aspectes 
que podien ser molt interessants. 

 
La planificació s’ha dut a terme tal i com estava previst, però hi ha vegades 

que ha hagut retards per problemes tècnics que s’ha pogut resoldre afegint més 
hores de dedicació. 

La metodologia seguida ha segut adequada, encara que al treballar sense un 
equip darrere, pot ser que no sigui la més adequada per a projectes amb més 
participants. Per altra banda, el projecte tampoc hagués sigut el mateix si hagués 
parlat amb un client durant les fases del projecte on segurament els canvis 
hagueres sigut un factor possible per al retard de la entrega del projecte. 
 
 

Per a treballs futurs està pendent: 
 
• Aprofundir amb el coneixement en totes les etapes de creació d’un 

projecte d’Intel·ligència del Negoci (IN). 
• Aprendre funcionalitats de la plataforma knowage que no s’han usat. 
• Disseny e implementació de documents OLAP. 
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• Integració de la plataforma knowage amb els algoritmes predictius 
realitzats en python. 

• Millora en anàlisi de dades e interpretació de resultats, així com a 
estructures de dades i gràfics segons el tipus de informació. 

• Aprofundir sobre l’arquitectura usada per a posar-la en entorns de 
producció en implantacions en el núvol: realització de tasques 
enumerades al capítol 3 apartat 3.3. 
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9. Glossari 
 
Aprenentatge Automàtic.  És un camp de la intel·ligència artificial que està 
dedicat al disseny, l'anàlisi i el desenvolupament d'algoritmes i tècniques que 
permeten que les màquines aprenguin. Es tracta de crear programes capaços 
de generalitzar comportaments a partir del reconeixement de patrons o 
classificacions.  
 
Codi obert. És el programari distribuït i desenvolupat lliurement. Se centra més 
en els beneficis pràctics com l’accés al codi font, que en qüestions ètiques o de 
llibertat. 
 
Cokpit. Veure definició de Quadre de Comandament. 
 
Data Mart. Un Data mart és una versió especial d'un magatzem de dades.  Són 
subconjunts de dades per ajudar a una àrea específica dins del negoci a prendre 
millors decisions. Les dades existents en aquest context es poden agrupar, 
explorar i propagar de diverses maneres perquè diferents grups d'usuaris hi 
operin de la manera més convenient segons les seves necessitats. 
 
Docker. És una plataforma de virtualització a nivell de sistema operatiu. La 
plataforma permet crear una aplicació i empaquetar-la amb les seves 
dependències i llibreries en un contenidor. Aquest contenidor software es pot 
executar en altres màquines. Aquests contenidors es poden exportar a qualsevol 
entorn per això aquesta arquitectura es fa 100% portable. 
 
Intel·ligència de Negoci (IN). S'anomena sistema d’Intel·ligència de negoci, 
Business Intelligence o BI, el conjunt d'estratègies i aspectes rellevants enfocats 
a gestionar i crear coneixement, mitjançant l'anàlisi de dades existents en una 
organització o empresa.  
 
Knowage. És la suite professional de codi obert per a l'anàlisi de negocis 
moderna sobre fonts tradicionals i sistemes de big data. Knowage és la nova 
marca per al projecte SpagoBI. La suite està formada per diversos mòduls, 
cadascun concebut per a un domini analític específic. Es poden utilitzar 
individualment com a solució completa per a una determinada tasca, o combinats 
entre si per garantir la cobertura completa dels requisits de l'usuari. 
 
Magatzem de dades. Un magatzem de dades és una col·lecció de conjunts de 
dades orientats a un àmbit determinat, empresa, organització, etc., integrat, no 
volàtil i de temps variable, que ajuda a la presa de decisions en l'entitat en què 
s'utilitza. Es tracta, sobretot, d'un dossier complet d'una organització, més enllà 
de la informació transaccional i operativa, emmagatzemat en una base de dades 
dissenyada per promoure l'anàlisi i difusió eficient de les dades  
 
ETL. Extract, Transform and Load és el procés que permet a les organitzacions 
moure dades de diverses fonts, tornar a reformar-les i netejar-les, i carregar-les 
a una altra base de dades, data mart o magatzem de dades per analitzar, o a un 
altre sistema operatiu per donar suport a un procés de negoci. 
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Mariadb. És una de les bases de dades relacionals de codi obert més populars. 
Està fet pels desenvolupadors originals de MySQL i garantit per mantenir-se en 
codi obert. És part de la majoria de les ofertes en el núvol i el valor per defecte 
en la majoria de les distribucions de Linux. 
 
Metodologia Àgil. L'enfocament àgil per al desenvolupament de programari 
busca distribuir permanentment sistemes de programari de treball dissenyats 
amb iteracions ràpides. 
 
OLAP. És l'acrònim de processament analític en línia.  És una solució utilitzada 
en el camp de l'anomenada Business Intelligence,q ue té com a objectiu agilitzar 
la consulta de grans quantitats de dades. Per fer-ho, utilitza estructures 
multidimensionals (o cubs OLAP) que contenen dades resumides de grans bases 
de dades o sistemes transaccionals (OLTP). S'utilitza en informes comercials de 
vendes, màrqueting, informes d'adreces, mineria de dades i àrees similars.  
 
Python és un llenguatge de programació interpretat la filosofia del qual emfatitza 
la llegibilitat del seu codi.2 És un llenguatge de programació multiparadigma, ja 
que suporta l'orientació dels objectes, la programació imperativa i, en menor 
mesura, la programació funcional. És un llenguatge interpretat, dinàmic i 
multiplataforma. 
 
Quadre de Comandament. El quadre de comandament és un sistema que ens 
informa de l'evolució dels paràmetres fonamentals del negoci. Els quadres de 
comandament només han de presentar aquesta informació que sigui essencial, 
d'una manera senzilla i, per descomptat, sinòptica i resumida. 
 
Script. En informàtica, un script, és un programa normalment simple, que 
s'emmagatzema en un arxiu de text sense format i que es capaç d’executar codi.  
 
SGBD. Un sistema de gestió de bases de dades és un conjunt de programes 
que permeten l'emmagatzematge, modificació i extracció d'informació en una 
base de dades, així com proporcionar eines per afegir, suprimir, modificar i 
analitzar les dades. L'usuari pot accedir a la informació mitjançant eines 
específiques de consulta i informes, o a través d'aplicacions per fer-ho.  
 
Staging Area. és una àrea intermèdia d'emmagatzematge de dades utilitzada 
per al processament de dades durant els processos d'extracció, transformació i 
càrrega (ETL). Aquesta àrea es troba entre l'origen de les dades i la seva 
destinació, que sovint són magatzems de dades, marts de dades, o altres 
repositoris de dades. Les àrees de fase de dades sovint són de caràcter 
transitori, el seu contingut s'esborrarà abans d'executar un procés ETL, o 
immediatament després d'haver-lo completat correctament. 
 
Widget. Aplicació petita o programa que és executat per un motor de 
widgets o Widget Engine i que té l’ objectiu de facilitar l’ús de funcions 
freqüentment usades i proporciona  informació visual. 
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6. Annexos 
 
Annex1 
 
 
 Per fer la instal·lació de la plataforma knowage s’han fet les següents 
instal·lacions: 
 

 
Instal·lacions 
 
ConEmu 
 
        ComEmu és una aplicació que pot executar varies consoles l’ estil de 
l’aplicació PuTTy. 
 

Il·lustració 57: Formulari ConEmu 

 
Git 
 
  
     git és una aplicació de control de versions, que ens permet interactuar amb  
els repositoris de github. https://git-scm.com/downloads 
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Il·lustració 58: Formulari Git 

 
Docker 
 
       Depenent del sistema operatiu que es tingui, cal instal·lar-se o bé Docker 
Desktop, per a MacOs o Windows10 o bé Docker Toolbox per a Windows7 

 
 
Instal·lació Docker Desktop (MAC, Windows 10) 
https://www.docker.com/products/docker-desktop 
 
 

Instal·lació Docker Toolbox (Windows 7) 
https://github.com/docker/toolbox/releases 
 
Il·lustració 59: Formulari Docker 
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Il·lustració 60: Formulari Docker 2 

 
       Per comprovar que la instal·lació de docker és correcta, es crea i s’executa 
el contenidor hello-world: docker run hello-world 
 

 
Il·lustració 61: Comprovació Docker 

Repositori KnowageLabs/Knowage-Server-Docker 
 
 
Clonar el repositori KnowageLabs/Knowage-Server-Docker a nostre repositori 
local 
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El repositori de knowage-Server-Docker el tenim en  
 
https://github.com/KnowageLabs/Knowage-Server-Docker 
 
 i per a clonar-lo i baixar una imatge cal executar:  

 
git clone https://github.com/KnowageLabs/Knowage-Server-Docker 

 
Il·lustració 62: Clonat del Docker 

La documentació per a instal·lar knowage-server-docker la podem trovar a  
 
https://hub.docker.com/r/knowagelabs/knowage-server-docker/ 
 
Comandaments docker usats des de la consola docker: 
 

• Per a arrancar la consola de Docker, des de un terminal de ComEmu 
executar este comandament: 
 

"C:\Program Files\Git\bin\bash.exe" --login -i "C:\Program Files\Docker 
Toolbox\start.sh" 
 

• Conèixer Directori on s’ubica el fitxer docker-compose.yml: aquest 
fitxer es crea al baixar el repositori de github al repositori local. 
 

cd /c/Users/hp/knowage_docker/Knowage-Server-Docker/Knowage-
Server-Docker 
 

• Baixa del repositori docker Hub la imatge (si no l’ ha baixat 
anteriorment), crea i executa els contenidors amb activació de logs. 
La parada dels contenidors se realitza amb Control+C 
 

docker-compose up 
 

• Baixa del repositori docker Hub la imatge(si no l’ ha baixat 
anteriorment), crea i executa els contenidors sense activació de logs  
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docker-compose up -d 
 

• Parada de los contenidors 
 

docker-compose down 
 

• Consultar la ip per defecte on s’executa la màquina de docker 
 

docker-machine ip default 
 

• Comandaments docker interessants 
docker images 
docker ps -a 
docker ps 
docker port knowage-server-docker_knowage_1 
-- Per a veure els logs. El número és el id del contenidor 
docker logs 498f60178c2e 

 

 
 

Il·lustració 63: Instal·lació de Docker 

 
 

 
Il·lustració 64: Ip de la màquina Docker 

 
Aquesta IP es configura en: 
 

• En la variable PUBLIC_ADDRESS del fitxer  .env 
• En la variable PUBLIC_ADDRESS de la secció 
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services:knowage:environment del fitxer docker-compose.yml 
• En la variable PUBLIC_ADDRESS de la secció 

services:knowagedb:environment del fitxer docker-compose.yml 
 
       Accedir per bash a la màquina de mariabd. El número del comandament 
és el número del contenidor (docker ps) 
 
docker ps 
docker exec -it e825373f5a1b bash 
 
 
 

 
Il·lustració 65: Accés a Mariadb per bash 

     
        Accedir a la consola de mariadb des de bash del contenidor de la base de 
dades mariabd. Els usuaris i les contrasenyes per defecte són: 
 

User Password 
root knowagepassword 
cognitivesuser cognitivesuser 

mysql -u root -p 
knowagepassword 
show databases; 
use cognitivesdb; 
 
Definició de l’origen de dades en Knowage. 
 
            La connexió com origen de dades des de knowage a la BD Maria BD 
es fa com es mostra en la pantalla que hi ha a continuació. 
 
 

• Connexió jdbc/ds_cache:  
jdbc:mysql://192.168.99.100:3306/cognitivesdb 
 

• usuaris i contrasenyes BD 
cognitivesuser/cognitivesuser 

                                      root/knowagepassword 
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Il·lustració 66: Configuració jdbc knowage 

 
 
Connexió del mac 
 
url: jdbc:mysql://172.25.0.2:3306/dw_cognitivesdb 
driver: com.mysql.jdbc.Driver 

 
 
SQL_WorkBench 
 
Per a accedir de forma gràfica a la base de dades Mariadb. 
https://dev.mysql.com/downloads/workbench/ 
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Il·lustració 67: Formulari workbench 

 
 
Desplegament de la plataforma knowage dockeritzada en Google Cloud 
         En la plataforma Google Cloud se desplega una màquina virtual ubuntu 
20.04 amb el motor de Docker 
 

 
Il·lustració 68: Instal·lació docker en cloud 

 
S’accedeix a la consola per ssh: 
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Il·lustració 69: Instal·lació docker en cloud 

 
– S’ instal·la el paquet docker.io per disposar de la instrucció docker-
compose, ja que per defecte no la te instal·lada 
 
apt install docker.io 
  
– S’actualitzen els paquets de la màquina Ubuntu 
 
apt-get update 
 
– Instruccions necessaries per consultar l’estat, parar i arrancar el dimoni 
docker. Se reinicia 
service --status-all  
service docker start 
service docker stop 
  
– Se clonen los fitxers de configuració del knowage-docker 
git clone https://github.com/KnowageLabs/Knowage-Server-Docker 
  
– Se arranquen les 2 màquinas (Knowage-Server-Docker, mariadb) 
cd /root/Knowage-Server-Docker/Knowage-Server-Docker 
docker-compose up -d 
  
Se migren les 3 bases de dades de local al núvol. Les bases de dades son: 
dw_cognitivesdb, dw_stagingareadb, knowagedb 
  
En el tallafoc se afegeix una regla per habilitar el tràfic entrant pel port 8080: 
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Il·lustració 70: Formulari Google Cloud 

 
 
La Ip externa es pot consultar en aquesta pantalla: 

 
Il·lustració 71: Formulari Google Cloud 2 

  
Per tant, l’adreça per accedir a knowage és: 
http://35.195.112.131:8080/knowage 
 

 
  
 
 


