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  Resum del Treball (màxim 250 paraules): Amb la finalitat, context 
d’aplicació, metodologia, resultats i conclusions del treball 

L’objectiu d’aquest treball de fi de grau és l’anàlisi, disseny i implementació 

d’una sèrie de quadres de comandament integral per una empresa de 

solucions VoIP amb la necessitat de poder explotar les dades generades 

respecte a les trucades internacionals que gestiona i ajudar a la presa de 

decisions. 

 

Inicialment, es pretén que s’explotin les dades referents a les trucades 

internacionals que gestiona l’empresa amb els diferents proveïdors de que 

disposa i poder tenir una visió general sobre l’estat del negoci i la seva 

evolució en el temps. 

 

En aquest projecte es defineixen les fases d’anàlisi, disseny i implementació 

de la solució. El prototip generat consta d’un sistema d’emmagatzemament i 

gestió de dades (Data Warehouse), eina de processos ETL i els arxius relatius 

als quadres de comandament integral generats que ens permeten avaluar els 

indicadors definits en la fase de disseny. 
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Finalment, es defineixen noves línies de futur que s’aniran implementant en 

futures iteracions per poder enriquir el projecte i consolidar-lo dins de 

l’organització. 

 

En conclusió, es pot considerar aquest projecte com un embrió dins d’una 

empresa sense cultura d’explotació de dades que pot actuar com element 

disruptiu i ajudar a canviar els processos actuals de presa de decisions dins de 

l’organització. 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

The objective of this final degree project is the analysis, design and 

implementation of a balanced scorecard for a VoIP solutions company with the 

need to be able to exploit the data generated regarding International calls that 

manages and help to make decisions. 

 

Initially, the purpose is to exploit the data referring to the International calls that 

the company manages with the different providers available to it and to be able 

to have an overview of the state of the business and its evolution over time. 

 

In this project, the analysis, design and implementation phases of the solution 

are defined. The prototype generated is made up of a data storage and 

management System (Data Warehouse), an ETL process tool and all the files 

related to the balanced scorecards generated that allow us to evaluate the 

indicators defined in the design phase. 

 

Finally, new lines of the future are defined that will be implemented in future 

iterations in order to enrich the project and consolidate it within the 

organization. 

 

In conclusion, this project can be considered as an embryo within a company 

without data exploitation culture that can act as a disruptive element and help 

change the current decision-making processes within the organization. 
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1. Introducció 
 
 
1.1 Context i justificació del Treball 
 

La motivació d’aquest treball de fi de grau sorgeix de la necessitat d’una 

organització de disposar d’un sistema d’anàlisi de les trucades 

internacionals que els seus clients realitzen. 

 

Aquesta organització opera en el mercat espanyol oferint serveis de 

telefonia basada en el núvol per empreses i un dels seus productes més 

utilitzats és la terminació de trucades internacionals. 

 

Les trucades s’encaminen seguint un sistema de selecció de proveïdor 

segons les tarifes que els proveïdors imposen pels diferents tipus de 

destinacions per tal d’utilitzar sempre el proveïdor que ofereix el millor 

servei amb els menors costos possibles. Aquestes trucades 

s’emmagatzemen en una base de dades on queda registrat el tipus de 

destinació i els costos derivats segons la duració i el proveïdor per on 

s’ha encaminat la trucada. Tota la informació generada s’exporta a un 

sistema d’anàlisi de mètriques i es generen diferents dashboards per 

poder visualitzar la informació operativa i de negoci necessària a curt 

termini i en temps real. 

 

Actualment es gestionen una mitjana de 300.000 trucades al dia 

repartides entre més de 20 proveïdors diferents amb unes 400.000 

tarifes entre tots els proveïdors. El gran volum de dades impossibilita un 

anàlisi més exhaustiu, ja que l’actual sistema està pensat per poder 

acumular un màxim de 30 dies i treballar amb volums de dades menors. 

 

Amb aquest plantejament inicial, es pretén amb aquest treball poder fer 

un anàlisi més exhaustiu i a més llarg termini de les dades relatives a les 

trucades emeses pels clients per tal de poder generar un quadre de 
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comandament integral amb els principals KPI necessaris per a la presa 

de decisions de la organització. 

 

En aquest primer pas, i coordinat amb el departament de Producte de 

l’empresa, elaborarem les mètriques necessàries per poder tenir una 

visió general de l’estat del negoci, ja que actualment no es disposa 

d’aquesta informació. No obstant, es considera un projecte estratègic per 

l’empresa i l’objectiu és enriquir-lo a mig termini amb més funcionalitats i 

noves preguntes que sorgeixin de la informació aportada per aquest 

projecte. 

 
 

1.2 Objectius del Treball 
 

S’han establert els següents objectius principals a assolir en aquest 

TFG:  

 

• Definir els KPI principals d’aquest servei, que serviran per 

conèixer i fer un seguiment proactiu de l’ús del servei. En aquest 

prototipus s’analitzaran els principals aspectes del servei i 

s’espera que sigui l’embrió per estendre aquesta metodologia per 

totes les àrees de l’empresa.  

 

• Dissenyar un prototipus funcional en forma de quadre de 

comandament integral (BSC) i uns informes personalitzats per 

poder visualitzar la informació relativa als principals KPI 

necessaris per la presa de decisions a l’organització. 

 

• Analitzar les fonts de dades de l’empresa i explotar-les per tal 

d’aportar valor al prototipus amb la major eficiència possible. 

 
 
1.3 Enfocament i mètode seguit 
 

El projecte està orientat a la generació d’un prototip útil per a l’empresa. 

Cal tenir coneixements sobre la forma de treballar en la organització i els 
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processos en els quals els quadres de comandament generats puguin 

tenir rellevància per poder aplicar correctament aquest enfocament. Per 

aquesta raó, una iniciativa de Business Intelligence com la que es 

presenta ha de tenir en compte aspectes més enllà de les exigències 

tècniques de desenvolupament i els coneixements de gestió de 

projectes, els quals ja són aspectes que aporta la perspectiva acadèmica 

del projecte. 

 
Respecte a la perspectiva acadèmica, l’enfocament que es pretén aplicar 

és el de la creació mitjançant la experimentació d’un projecte BI i 

utilitzant dades d’una organització real. Per aquesta raó s’analitzarà i 

plantejarà un projecte capaç de cobrir diverses necessitats d’una 

organització. 

 

Aquest projecte també inclourà l’anàlisi, disseny i presa de decisions de 

tots els aspectes en que es basaran els quadres de comandament 

integrals. Un cop executada la part més analítica i teòrica, es generarà 

un prototip mitjançant una màquina virtual on s’instal·laran i provaran les 

diferents eines necessàries per dur a terme el projecte. 

 

Pel que fa al mètode aplicat, es segueix principalment els principis 

SDLC1 mitjançant iteracions continues i amb un alt grau d’implicació dels 

principals promotors del canvi en l’empresa, com pot esser el 

departament de Producte i el departament de Suport a clients. 

 

 
1 Systems Development Life Cycle (2021) [En línia] de Wikipedia [Consulta: 28 de Desembre de 2021] 
<https://es.wikipedia.org/wiki/Systems_Development_Life_Cycle> 
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Il·lustració 1: Metodologia utilitzada 

 
S’ha escollit aquesta metodologia per la facilitat d’aplicació en un 

projecte amb només un integrant i amb un objectiu clar i ben definit per 

la primera iteració. 

 
 
1.4 Planificació del Treball 
 

El projecte tindrà una durada de 122 dies amb data d’inici la reunió inicial 

del passat 19 de setembre i data de finalització el proper 18 de gener 

amb l’avaluació del tribunal. 

 

Es  divideix en quatre parts diferenciades les quals tenen els punts de 

control PAC1, PAC2 i PAC3. En la darrera part abans de l’entrega es 

realitzarà una sessió prèvia amb el tutor per tal d’assegurar la qualitat i 

correctesa del treball. Les fases són les següents: 

 

• Definició i abast del projecte: Realització de la definició del 

projecte i el pla de treball. 

 

• Anàlisi: En aquesta part es realitzarà un estudi de mercat de les 

solucions més adients per incorporar-les al prototipus com per 

exemple la solució de gestió de base de dades o suite de 

Business Intelligence. També s’analitzaran les fonts de dades i es 

definiran els KPI que utilitzarem en el projecte. 
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• Disseny: En aquesta fase es dissenyaran els models a utilitzar en 

quant als components de la nostra solució, com poden ser la base 

de dades, processos ETL o els dissenys dels dashboards i 

reports. 

 

• Implementació: Finalment, en aquesta fase es realitzaran totes les 

tasques relatives al muntatge del prototipus i la instal·lació dels 

components i la creació dels dashboards i reports. 

 

A partir dels punts descrits anteriorment i tenint en compte les dates de 

les entregues de les PAC i les diferents dates importants es realitza la 

següent planificació: 

 
 
 

Tasca Durada Inici Fi 

Treball de fi de grau 122 dies 19/09/2021 18/01/2022 

Definició i abast (PAC 1) 24 dies 19/09/2021 12/10/2021 

Reunió inicial 1 dia 19/09/2021 19/09/2021 

Definició de l’abast 7 dies 20/09/2021 26/09/2021 

Proposta de solució 6 dies 27/09/2021 02/10/2021 

Reunió de definició 1 dia 03/10/2021 03/10/2021 

Objectius, abast i planificació 8 dies 04/10/2021 11/10/2021 

Entrega PAC 1 1 dia 12/10/2021 12/10/2021 

Anàlisi (PAC 2) 27 dies 13/10/2021 08/11/2021 

Investigació i selecció software 7 dies 13/10/2021 19/10/2021 

Estudi de les fonts de dades 6 dies 20/10/2021 25/10/2021 

Definició dels KPI 13 dies 26/10/2021 07/11/2021 

Entrega PAC 2 1 dia 08/11/2021 08/11/2021 

Disseny i implementació (PAC 3) 32 dies 09/11/2021 10/12/2021 

Extracció de la informació 4 dies 09/11/2021 12/11/2021 

Disseny estructura de dades 4 dies 13/11/2021 16/11/2021 

Disseny components del prototipus 12 dies 17/11/2021 28/11/2021 

Instal·lació dels components 7 dies 29/11/2021 05/12/2021 

Creació de les bbdd i data warehouse 4 dies 06/12/2021 09/12/2021 

Entrega PAC 3 1 dia 10/12/2021 10/12/2021 

Implementació i tancament 39 dies 11/12/2021 18/01/2021 

Creació procés ETL 7 dies 11/12/2021 17/12/2021 

Creació BSC i reports 9 dies 18/12/2021 26/12/2021 

Presentació virtual 11 dies 27/12/2021 06/01/2022 

Entrega TFG 1 dia 07/01/2022 07/01/2022 

Avaluació tribunal 2 dies 17/01/2022 18/01/2022 
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Taula 1: Planificació 

 
A continuació s’adjunta un diagrama de Gantt amb les tasques 

representades:
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Il·lustració 2: Diagrama de Gantt
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1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 

• Màquina virtual de VirtualBox: 

o UOC_TFGBI_Prototip.ova 

 

• Fitxers CSV extrets de la base de dades empresarial: 

o data.zip 

• Fitxers SQL amb estructura del Data Warehouse: 

o mysql.zip 

 

• Fitxers KTR amb les transformacions i processos ETL: 

o etl.zip 

 

• Fitxer PBIX generat amb els quadres de comandament: 

o UOC_TFGBI_QCI.pbix 
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2. Anàlisi 
 

En la fase d’anàlisi identificarem els diferents aspectes necessaris del 

projecte per tal de poder dur-lo a terme amb la major qualitat possible i 

assolir els objectius marcats. 

 

Primerament, realitzarem una investigació sobre els components 

necessaris per implementar el projecte, com poden ser el software de 

virtualització, base de dades, suite de Business Intelligence o sistema 

operatiu sobre el que s’instal·larà. A mode conceptual, els components 

són els expressats a la següent imatge: 

 

 
 

Il·lustració 3: Diagrama conceptual components 

 
 
Un cop estiguin definits i coberts els requeriments del projecte, 

estudiarem les fonts de dades que tenim disponibles i que ens pot 

proporcionar l’empresa en qüestió. 

 

Finalment, analitzarem quina informació volem obtenir amb les dades 

disponibles per tal de poder dotar d’informació valuosa per al negoci i 

facilitar la presa de decisions al departament de Producte de l’empresa. 
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2.1 Investigació i selecció del software 
 

Per poder prendre les decisions sobre el software a utilitzar, hem de 

realitzar una comparativa de les principals solucions existents al mercat 

tant en virtualització com en sistema operatiu, base de dades o suite de 

Business Intelligence que més s’ajusta a les necessitats del prototipus i a 

l’abast del projecte. 

 

En aquest apartat s’analitzaran les principals solucions del mercat 

respecte a cada component del prototipus en base a les necessitats que 

es requereixen. 

 

2.1.1 Investigació i selecció del software de virtualització 

  
Per a la creació d’aquest prototipus, és necessària la instal·lació de tot el 

software en un mateix punt, el qual es decideix que serà una màquina 

virtual. Aquest tipus de solució facilita la gestió del projecte i l’aïlla de 

qualsevol entorn personal que pogués interferir en el seu funcionament. 

 

Entre els principals softwares de virtualització destaquem els següents: 

 

2.1.1.1 VirtualBox 

 
VirtualBox2 és un software de virtualització open-source gratuït tant pel 

seu ús personal com professional, mantingut actualment per Oracle. Ens 

permet virtualitzar pràcticament qualsevol sistema operatiu amb una 

gran facilitat d’ús i es pot executar en els principals sistemes operatius 

del mercat.  

 

Encara que és propietat d’Oracle, segueix estant desenvolupat sota un 

model de codi obert llicenciat sota GNU General Public License (GPL) 

versió 2.  

 
2 VirtualBox (2021) [En línia] de Oracle [Consulta: 14 d’Octubre de 2021] <https://www.virtualbox.org/> 
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És el principal candidat degut a la seva facilitat d’instal·lació i d’utilització 

i compleix tots els requeriments del projecte. També suposa un element 

diferenciador l’experiència prèvia amb aquesta eina. 

 

2.1.1.2 VMware Workstation 

 
VMware Workstation3 és el producte de virtualització d’escriptori de 

VMware, actualment una de les empreses més importants en el mercat 

de la virtualització. Té una versió gratuïta molt limitada i una versió 

comercial mitjançant llicència.  

 

Com a punts forts destaca el rendiment, fiabilitat i la compatibilitat amb 

multitud de sistemes operatius. 

 

En aquest cas, la versió gratuïta no permet utilitzar totes les 

característiques que es necessiten per dur a terme el projecte i no 

contemplem la opció de comprar llicències, ja que suposa un cost molt 

elevat. Per tant, descartem aquesta opció. 

 

2.1.1.3 Elecció de software de virtualització 

 
Tenint en compte els avantatges i inconvenients analitzats entre 

VirtualBox i VMware Workstation, s’escull VirtualBox com a software de 

virtualització a utilitzar en aquest projecte. 

 

Els principals motius són la seva gratuïtat, facilitat d’ús, compatibilitat i 

experiència prèvia amb aquest software4. 

 
3 VMware Workstation (2021) [En línia] de VMware [Consulta: 14 d’Octubre de 2021] 
<https://www.vmware.com/es/products/workstation-player.html> 
4 VMware vs VirtualBox (2021) [En línia] de Rubén Velasco [Consulta: 14 d’Octubre de 2021] 
<https://www.softzone.es/programas/utilidades/diferencias-vmware-virtualbox-hyper-v> 
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Il·lustració 4: VirtualBox 

 

2.1.2 Investigació i selecció del sistema operatiu utilitzat pel prototipus 

 
En quant a elecció de sistema operatiu a instal·lar a la màquina virtual, 

es decideix que sigui un sistema operatiu gratuït, per tant, realitzarem 

una comparativa amb dues opcions basades en Linux. També es 

valorarà la seva senzillesa i que ens permeti treballar amb les darreres 

versions dels productes que utilitzarem per poder explotar tot el potencial 

disponible. 

 

2.1.2.1 CentOS 

 
CentOS5 és una distribució de Linux basada en RHEL (Red Hat 

Enterprise Linux) i és considerada la distribució més utilitzada a nivell 

corporatiu. El seu estret vincle amb RHEL permet tenir actualitzacions de 

seguretat amb regularitat. 

 

Les seves avantatges principals són la seva estabilitat, seguretat i alt 

nivell de personalització. La freqüència d'actualització dels paquets és 

menor, el qual per un entorn empresarial és ideal ja que aporta una 

major estabilitat. 

 

Com a inconvenients, podem destacar que la seva comunitat d'usuaris i 

desenvolupadors és més petita que les comunitats de les distribucions 

 
5 CentOS (2021) [En línia] de The CentOS Project [Consulta: 15 d’Octubre de 2021] 
<https://www.centos.org/about/> 
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de Linux més conegudes com pot ser Ubuntu i que això provoca que la 

corba d'aprenentatge s'incrementi significativament. 

 

2.1.2.2 Ubuntu 

 
Ubuntu6 és una distribució de Linux basada en arquitectura Debian i està 

orientada a usuaris de tots els nivells, ja que la seva comunitat és més 

gran i és la distribució Linux més coneguda i utilitzada en tot el món. És 

àmpliament utilitzada tant a nivell corporatiu com a nivell personal, el 

qual fa créixer i millorar el seu contingut degut a la quantitat de persones 

que en fan ús d’aquesta distribució en diferents àmbits. 

 

Les seves avantatges principals són la seva gran comunitat d'usuaris i 

desenvolupadors, la regularitat de les actualitzacions i la facilitat d'us al 

esser un entorn molt conegut. 

 

En quant als inconvenients, destaquem que l'actualització constant dels 

paquets pot comportar un problema d'estabilitat en un entorn empresarial 

i, encara que no és insegur, existeixen opcions més segures com 

CentOS que encaixen millor en les polítiques de seguretat que ha de 

tenir una empresa. 

 

2.1.2.3 Elecció de sistema operatiu 

 
Amb aquesta comparativa podem concloure que CentOS encaixa millor 

en aquest projecte per la seva orientació corporativa i ens ofereix el que 

es necessita per dur a terme el projecte7. 

 

 
6 Ubuntu (2021) [En línia] de Wikipedia [Consulta: 15 d’Octubre de 2021] 
<https://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu> 
7 CentOS vs Ubuntu (2021) [En línia] de Gustavo B. [Consulta: 15 d’Octubre de 2021] 
<https://www.hostinger.es/tutoriales/centos-vs-ubuntu-elegir-servidor-web> 
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Il·lustració 5: CentOS 

 

2.1.3 Investigació i selecció del gestor de base de dades 

 
Per a la creació d'aquest prototipus és necessària la implementació d'un 

sistema gestor de base de dades que gestionarà les dades del data 

warehouse de la companyia. Entre els sistemes gestors de bases de 

dades open-source gratuïts del mercat destaquem PostgreSQL i MySQL. 

Ambdós sistemes són candidats vàlids per dur a terme el projecte, raó 

per la qual es realitzarà una comparativa per tal de poder escollir la millor 

opció. 

 

2.1.3.1 PostgreSQL 

 
PostgreSQL8 és un sistema de base de dades object-relational open-

source amb més de 30 anys de trajectòria al mercat. Durant aquests 

anys ha destacat per la seva reputació sobre la seva fiabilitat, robustesa i 

rendiment. 

 

Les seves avantatges principals són la seva robustesa, la capacitat de 

realitzar tasques complexes com unió de taules i el rendiment que 

ofereix en entorns amb una alta càrrega de consultes llargues i 

freqüents. 

 

 
8 PostgreSQL (2021) [En línia] de The PostgreSQL Global Development Group [Consulta: 16 d’Octubre de 
2021] <https://www.postgresql.org/about/> 
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Pel que fa als inconvenients, és un sistema de base de dades complex, 

amb una alta corba d’aprenentatge i pel que fa als recursos necessaris 

en el hardware servidor requereix una gran quantitat de recursos.  

 

2.1.3.2 MySQL 

 
MySQL9 és la base de dades open-source més popular. En l'actualitat 

moltes empreses l'utilitzen degut al seu gran rendiment, fiabilitat i facilitat 

d'ús, motius pels quals la converteix en una de les solucions líders del 

mercat. 

 

Les seves avantatges principals són la optimització dels recursos 

necessaris a nivell de hardware, la seva facilitat d’instal·lació i 

configuració, la fiabilitat en quant a integritat de dades i la seva facilitat 

d’ús en comparació amb PostgreSQL. 

 

En quant als inconvenients, és un sistema de base de dades simple i 

això fa que perdi rendiment quan gestiona bases de dades grans amb 

grans volums de dades i consultes molt grans. 

 

2.1.3.3 Elecció de gestor de base de dades 

 
Tenint en compte els avantatges i desavantatges esmentats 

anteriorment dels dos sistemes de bases de dades analitzats es 

determina que, seguint l’abast del projecte i els requeriments del 

prototipus, és millor opció MySQL. Les raons principals són la quantitat 

de recursos que requereix, ja que seran limitats al haver de treballar en 

una màquina virtual amb recursos limitats10. 

 

 
9 MySQL (2021) [En línia] de Wikipedia [Consulta: 16 d’Octubre de 2021] 
<https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL> 
10 PostgreSQL vs MySQL (2020) [En línia] de Emanuele Carisio [Consulta: 16 d’Octubre de 2021] 
<https://blog.mdcloud.es/postgresql-vs-mysql-cual-usar-para-mi-proyecto/> 
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Afegit a això, la popularitat i facilitat d’ús afavoreix a MySQL per poder 

portar a terme el projecte sense una gran dedicació a formació sobre 

bases de dades. 

 
 

Il·lustració 6: MySQL 

 

2.1.4 Investigació i selecció del software de Business Intelligence 

 
Per poder assolir els objectius previstos, és necessari comptar amb una 

solució que ens permeti generar els processos ETL amb la finalitat 

d’extreure, transformar i emmagatzemar les dades en el data warehouse 

de l’empresa. També ens ha de permetre generar els quadres de 

comandament i informes necessaris. 

 

Per aquesta raó, analitzarem les dues suites de Business Intelligence 

més utilitzades actualment: Microsoft Power BI i Pentaho Community 

Edition. 

 

2.1.4.1 Microsoft Power BI 

 
Microsoft Power BI11 és una solució de Business Intelligence propietària 

de Microsoft. La seva peculiaritat és que és una eina local, encara que 

es poden compartir els arxius amb altres usuaris però no hi ha un centre 

d’administració on es puguin administrar els usuaris i els permisos. 

 

Destaquem com a avantatges la seva interfície visual, molt senzilla i fàcil 

d’utilitzar per generar informes i dashboards amb la possibilitat de crear 

 
11 Power BI (2021) [En línia] de Microsoft [Consulta: 17 d’Octubre de 2021] 
<https://www.microsoft.com/es-ES/download/details.aspx?id=58494> 
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gràfiques personalitzades amb llibreries de TypeScript. També destaca 

la documentació i el suport, ja que el proveeix Microsoft, fent aquesta 

opció molt estable. 

 

Pel que fa als inconvenients, la versió Server no és gratuïta ja que s’ha 

d’adquirir mitjançant llicències. Això fa que es tingui que gestionar tot 

compartint arxius entre els possibles usuaris sense poder tenir un centre 

de gestió i centralització. 

 

2.1.4.2 Pentaho Community Edition 

 
Pentaho12 és una solució open-source totalment gratuïta desenvolupada 

en Java propietat de Hitachi. Conté una suite molt completa amb 

diferents funcionalitats que permeten realitzar tots els processos 

plantejats al projecte. 

 

Les seves principals avantatges són que és open-source gratuïta i 

desenvolupada en Java, un llenguatge molt utilitzat i té una gran 

comunitat suportant-lo. També destaca la seva capacitat de generació 

d’informes i dashboards que, encara que és més complicada de 

gestionar que en Power BI, conté més funcionalitats. 

 

Amb una de les eines de la suite, Pentaho Data Integration, es poden 

realitzar processos ETL amb una gran quantitat de dades en un procés 

multi-thread amb millor rendiment que Power BI13. 

 

En quant als inconvenients, es tracta d’una eina mantinguda per la 

comunitat que, encara que és força gran, no es tracta d’una empresa 

amb grans recursos com Microsoft. Aquest factor també afecta a la 

quantitat i qualitat de la documentació disponible. 

 
12 Pentaho (2021) [En línia] de Wikipedia [Consulta: 17 d’Octubre de 2021] 
<https://es.wikipedia.org/wiki/Pentaho> 
13 Características y diferencias entre Pentaho y Power BI (2019) [En línia] de Miguel Esteban [Consulta: 

17 d’Octubre de 2021] <https://openwebinars.net/blog/caracteristicas-y-diferencias-entre-pentaho-y-
power-bi/> 
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2.1.4.3 Elecció de software de Business Intelligence 

 
Comparant els avantatges i els inconvenients esmentats, la millor opció 

és Pentaho. Seguint la línia marcada en la resta d’eleccions, es desitja 

que el software sigui totalment open-source i gratuït. Els arguments de 

més pes han sigut la possibilitat de generar informes i dashboards més 

avançats i la potència que ens aporta els sistemes d’ETL de Pentaho. 

 

 
 

Il·lustració 7: Pentaho 

 
 
2.2 Estudi de les fonts de dades 
 

Un cop hem definit els components que formaran part del prototipus, 

hem d’identificar les fonts de dades disponibles actualment i que ens 

proporciona l’empresa de telecomunicacions. Es tracta de dades reals 

extretes seguint l’actual normativa de protecció de dades, per tant els 

números de telèfon i els proveïdors estaran degudament ofuscats per 

protegir la privacitat. S’utilitza la eina Namelix (www.namelix.com) per 

generar noms ficticis per als proveïdors. 

 

L’empresa en qüestió emmagatzema totes les dades de les trucades en 

un servidor MySQL. Ens proporcionaran diversos arxius .csv amb tota la 

informació relativa a les trucades sortints internacionals dels últims sis 

(6) mesos, un (1) arxiu amb la informació relativa als proveïdors dels que 

disposen per poder relacionar-los amb les trucades i dues (2) taules 

complementàries amb informació sobre els països i les possibles causes 

de finalització d’una trucada. Aquestes taules no estan relacionades 

actualment amb la taula principal de dades però ens ajudaran a realitzar 

la transformació i la càrrega al nostre data warehouse. 

http://www.namelix.com/
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Les taules on s’emmagatzema aquesta informació tenen la següent 

estructura: 

 

 
 

Il·lustració 8: Diagrama taules 

 
 

Principalment, la informació es troba en quatre taules: cdr_consolidated, 

carriers_carrier, countries_country i dispositions_disposition. 

 

La taula cdr_consolidated emmagatzema la informació de totes les 

trucades de la plataforma, incloent-hi també les trucades internes o 

externes, nacionals o internacionals. Per tant, per mantenir l’abast del 

projecte només extraurem les dades relatives a les trucades sortints cap 

a destinacions internacionals. No obstant, es valorarà integrar la resta de 

dades en iteracions futures del projecte, tal i com es desenvolupa en la 

secció de “Línies de futur”. En la següent taula es descriuen els camps 

que la composen: 

 

Taula cdr_consolidated 

id Identificador únic de cada registre generat de forma 

automàtica. 

calldate Data en la qual es va realitzar la trucada. 

answerdate Data en la qual es va contestar la trucada per part del 

destí. 

hangupdate Data en la qual es va finalitzar la trucada. 

duration Durada total de la trucada (inclou el temps d’establiment 
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de trucada). 

billsec Durada de la trucada un cop s’ha contestat. 

disposition Estat de la trucada (contestada, fallida, abandonada, 

etc...). 

termination Número destinatari de la trucada. Els tres últims dígits 

d’aquest camp es rebran ocults per privacitat de dades a 

petició de l’empresa. 

carrier_code Codi intern que identifica per quin proveïdor s’ha cursat la 

trucada. 

 
Taula 2: Descripció taula cdr_consolidated 

 
 

La taula carriers_carrier emmagatzema la informació relativa als 

proveïdors pels quals s’estableixen les trucades i que actuen com a 

proveïdors de servei de l’empresa. En la següent taula es descriuen els 

camps que la composen: 

 

Taula carriers_carrier 

id Identificador únic de cada registre generat de forma 

automàtica. 

name Nom descriptiu del proveïdor donat d’alta al sistema. 

code Codi intern que identifica cada proveïdor. 

 
Taula 3: Descripció taula carriers_carrier 

 
 

La taula countries_country emmagatzema la informació relativa als 

països i els seus prefixos telefònics internacionals. Ens servirà per poder 

extreure el país destinatari de la trucada en funció del destí al que s’ha 

realitzat la trucada. En la següent taula es descriuen els camps que la 

composen: 

 

Taula countries_country 

id Identificador únic de cada registre generat de forma 

automàtica. 

name Nom del país. 
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prefix Prefix numèric internacional que identifica el país. 

 
Taula 4: Descripció taula countries_country 

 
 

La taula dispositions_disposition emmagatzema la informació relativa a 

les causes per les quals es pot finalitzar una trucada. En la següent taula 

es descriuen els camps que la composen: 

 

Taula dispositions_disposition 

id Identificador únic de cada registre generat de forma 

automàtica. 

name Nom del tipus de finalització de trucada. 

cause Causa per la qual s’ha finalitzat la trucada. 

 
Taula 5: Descripció taula dispositions_disposition 

 
 
2.3 Extracció de les dades 
 

Pel que fa a l’extracció de les dades, s’ha arribat a un acord amb 

l’empresa per poder realitzar l’extracció fora d’horari laboral amb total 

independència.  S’han realitzat diverses consultes SQL per extreure les 

dades dels primers sis mesos de l’any 2021 amb seguretat i, sobre tot, 

seguint els protocols interns de protecció de dades necessaris. 

 

Les dades s’han extret en intervals de 5 dies amb una mitja de 45.000 

registres per fitxer per tal de no col·lapsar la base de dades de l’empresa 

que, en aquest punt, presenta diversos problemes de rendiment. La 

consulta realitzada no contempla les trucades a destinacions nacionals. 

En total, es generen 35 fitxers amb les dades de Gener 2021 fins a Juny 

de 2021 que s’adjuntaran amb aquestes memòries. 

 
 
2.4 Anàlisi de les dades i definició de necessitats 
 

Finalment, com a darrer pas en l’anàlisi del projecte, hem d’analitzar les 

dades de les que disposem per poder definir els KPI als quals ha de 

donar resposta aquest projecte. 
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Com a punt d’inici, s’han realitzat diverses reunions amb els 

departaments de Producte i Suport a clients de l’empresa per tal de 

recollir els requeriments que consideren imprescindibles. 

 

Per part del departament de Producte, es sol·licita poder fer un 

seguiment dels volums de trucades que es realitzen als diferents països i 

poder també identificar quins són els volums de trucades que enviem als 

diferents proveïdors. Aquestes dades s’han de poder filtrar per data i 

realitzar agrupacions per poder identificar els canvis de tendència o 

volum per dia, setmana o any. També és necessari poder identificar la 

quantitat de minuts de conversa en funció del país i/o proveïdor 

destinatari. 

 

Pel que fa al departament de Suport a clients, per tal de poder mantenir 

uns nivells de servei i de qualitat adients, necessiten poder mesurar la 

qualitat del servei en els diferents països i/o proveïdors. 

 

Per poder mesurar aquest valor, es proposa realitzar un càlcul de les 

trucades fallides entre el total de trucades. Amb aquest càlcul podem 

obtenir el percentatge de trucades fallides i actuar en conseqüència en 

cas d’observar-se un valor massa alt. 

 

Aquesta informació també és molt valuosa per al departament de 

Producte, ja que, en base a la qualitat del servei en funció del país o 

proveïdor, poden prendre decisions al respecte com prescindir d’un 

proveïdor o contractar-ne un de nou. 
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3. Disseny 
 

Un cop hem realitzat l’anàlisi de la informació que els departaments de 

Producte i Suport a clients consideren valuosa per la presa de decisions 

respecte aquest producte, hem de definir els KPI que haurem de 

mesurar. 

 

Seguidament a la definició dels KPI, també definirem el disseny de tots 

els components que formaran part de la nostra solució com son el data 

warehouse, processos ETL, quadres de comandament i reports. 

 
 
3.1 Definició dels KPI 
 

Un KPI (Key Performance Indicator)14, conegut també com indicador clau 

de rendiment, és una mida del nivell de rendiment d’un procés. Aquest 

valor està directament relacionat amb un objectiu fixat prèviament. 

 

Els KPI necessaris per aquest projecte ajudaran a que l’organització 

entengui i valori com les dades que s’extreuen del servei que ofereix 

poden convertir-se en informació molt valuosa per a la presa de 

decisions i pot ajudar a assolir els objectius desitjats. 

 

Cal tenir en compte que aquests KPI han d’anar lligats als objectius 

prefixats de l’empresa i, per tant, poder ajudar a mesurar si les accions 

realitzades han impactat en l’assoliment dels mateixos. 

 

Com a objectiu d’aquest projecte, es defineixen els KPI que permeten 

avaluar l’estat del producte i el seu ús. Bàsicament, el que es requereix 

es tenir una informació global d’ús i de qualitat relativa al diferents 

proveïdors i països en els quals s’emeten les trucades. Tal i com s’indica 

en els KPI, cadascun d’ells té una finalitat i pot generar unes iniciatives 

de control, com poden ser la prevenció de capacitat de tràfic o els canvis 

 
14 Indicador Clau de Rendiment (2021) [En línia] de Wikipedia [Consulta: 7 de Novembre de 2021] 
<https://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_clave_de_rendimiento> 
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de tendència en funció de l’època de l’any o el context social en el que 

ens trobem. 

 

Els KPI definits conjuntament amb el departament de Producte i Suport a 

clients són els següents: 

 

Nom KPI 1 Quantitat de trucades per proveïdor 

Finalitat Conèixer la quantitat de trucades que s’envien per un 

proveïdor concret en comparació al període anterior 

Categoria Estratègic 

Definició del càlcul Nº de trucades per proveïdor 

Freqüència Diari / Setmanal / Mensual 

Font de dades Dades de l’empresa 

Iniciatives - Controlar i renegociar preus amb el proveïdor. 

- Visibilitat en els canvis de tendència i tràfic dels 

clients. 

- Anàlisi de creixement i prevenció de capacitat. 

A qui va dirigit Departament de Producte 

 
Taula 6: Definició KPI 1 

 
 

Nom KPI 2 Quantitat de trucades per país 

Finalitat Conèixer la quantitat de trucades que s’envien a un país 

concret en comparació al període anterior 

Categoria Estratègic 

Definició del càlcul Nº de trucades per país 

Freqüència Diari / Setmanal / Mensual 

Font de dades Dades de l’empresa 

Iniciatives - Visibilitat en els canvis de tendència i tràfic dels 

clients. 

- Anàlisi de creixement i prevenció de capacitat 

(cerca de nous proveïdors en cas de previsió de 

creixement) 

A qui va dirigit Departament de Producte 
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Taula 7: Definició KPI 2 

 
 

Nom KPI 3 Quantitat de trucades per país i proveïdor  

Finalitat Conèixer la quantitat de trucades que s’envien per un 

proveïdor concret a un país concret 

Categoria Estratègic 

Definició del càlcul Nº de trucades per proveïdor i país 

Freqüència Diari / Setmanal / Mensual 

Font de dades Dades de l’empresa 

Iniciatives - Controlar la quantitat de trucades que es realitzen 

per un proveïdor a un país concret 

- Visibilitat en els canvis de tendència i tràfic dels 

clients 

A qui va dirigit Departament de Producte 

 
Taula 8: Definició KPI 3 

 
 

Nom KPI 4 Quantitat de minuts per proveïdor 

Finalitat Conèixer la quantitat de minuts de conversa que es 

realitzen per un proveïdor concret en comparació al 

període anterior 

Categoria Estratègic 

Definició del càlcul Suma dels minuts de conversa per proveïdor 

Freqüència Diari / Setmanal / Mensual 

Font de dades Dades de l’empresa 

Iniciatives - Controlar i renegociar preus amb el proveïdor. 

- Visibilitat en els canvis de tendència i tràfic dels 

clients. 

- Anàlisi de creixement i prevenció de capacitat. 

A qui va dirigit Departament de Producte 

 
Taula 9: Definició KPI 4 

 
 

Nom KPI 5 Quantitat de minuts per país 

Finalitat Conèixer la quantitat de minuts de conversa que es 
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realitzen a un país concret en comparació al període 

anterior 

Categoria Estratègic 

Definició del càlcul Suma dels minuts de conversa per país 

Freqüència Diari / Setmanal / Mensual 

Font de dades Dades de l’empresa 

Iniciatives - Visibilitat en els canvis de tendència i tràfic dels 

clients. 

- Anàlisi de creixement i prevenció de capacitat 

(cerca de nous proveïdors en cas de previsió de 

creixement) 

A qui va dirigit Departament de Producte 

 
Taula 10: Definició KPI 5 

 
 

Nom KPI 6 Quantitat de minuts per proveïdor i país 

Finalitat Conèixer la quantitat de minuts de conversa que es 

realitzen per un proveïdor concret a un país concret 

Categoria Estratègic 

Definició del càlcul Suma dels minuts de conversa per proveïdor i país 

Freqüència Diari / Setmanal / Mensual 

Font de dades Dades de l’empresa 

Iniciatives - Controlar la quantitat de minuts de conversa que 

es realitzen per un proveïdor a un país concret 

- Visibilitat en els canvis de tendència i tràfic dels 

clients 

A qui va dirigit Departament de Producte 

 
Taula 11: Definició KPI 6 

 

Nom KPI 7 Qualitat de les trucades per proveïdor 

Finalitat Avaluar la qualitat de les trucades cursades per un 

proveïdor concret 

Categoria Operatiu 

Definició del càlcul (Nº de trucades fallides per proveïdor * 100) / Nº total de 
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trucades per proveïdor 

Freqüència Diari / Setmanal / Mensual 

Font de dades Dades de l’empresa 

Iniciatives - Control de la qualitat que ofereix cada proveïdor 

- Prevenció d’incidències de client 

A qui va dirigit Departament de Producte 

Departament de Suport a Clients 

Objectiu Menys del 5% de trucades fallides 

 
Taula 12: Definició KPI 7 

 
 

Nom KPI 8 Qualitat de les trucades per país 

Finalitat Avaluar la qualitat de les trucades cursades a un destí 

concret 

Categoria Operatiu 

Definició del càlcul (Nº de trucades fallides per país * 100) / Nº total de 

trucades per país 

Freqüència Diari / Setmanal / Mensual 

Font de dades Dades de l’empresa 

Iniciatives - Prevenció d’incidències de client 

- Control sobre possibles incidències localitzades a 

un país concret 

A qui va dirigit Departament de Producte 

Departament de Suport a Clients 

Objectiu Menys del 5% de trucades fallides 

 
Taula 13: Definició KPI 8 

 
 

Nom KPI 9 Qualitat de les trucades per proveïdor i país 

Finalitat Avaluar la qualitat de les trucades cursades a un destí 

concret per un proveïdor concret 

Categoria Operatiu 

Definició del càlcul (Nº de trucades fallides per proveïdor i país * 100) / Nº 

total de trucades per proveïdor i país 

Freqüència Diari / Setmanal / Mensual 
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Font de dades Dades de l’empresa 

Iniciatives - Prevenció d’incidències de client 

- Control de qualitat dels proveïdors detalladament 

per país 

A qui va dirigit Departament de Producte 

Departament de Suport a Clients 

Objectiu Menys del 5% de trucades fallides 

 
Taula 14: Definició KPI 9 

 
 
3.2 Disseny dels components de la solució 
 

Per poder obtenir les dades necessàries per poder avaluar els KPI 

definits, és necessari dissenyar una infraestructura que pugui extreure 

les dades que l’empresa ens ha proporcionat mitjançant fitxers .csv, i 

que, un cop processades, permeti obtenir reports i quadres de 

comandament.  

 

Amb aquests quadres de comandaments i reports podrem avaluar i 

realitzar un seguiment adequat dels diferents KPI. 

 

El següent diagrama defineix els diferents components de la nostra 

solució: 

 
 
Il·lustració 9: Disseny dels components de la solució BI 
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3.2.1 Disseny del Data Warehouse 

 
El primer dels components que definirem i dissenyarem és el nostre data 

warehouse o magatzem de dades. Un data warehouse és una col·lecció 

de dades orientada a un determinat àmbit, integrat, no volàtil i variable 

en el temps, que ajuda a la presa de decisions en la organització on 

s’utilitza.15 El seu principal ús és ser la font de dades per poder construir 

dashboards o reports que aportin el valor afegit necessari en la presa de 

decisions de les organitzacions. 

 

El disseny del nostre data warehouse es centrarà en una topologia 

d’estrella, identificant com a taula de fets els registres de trucades 

(cdrs16) i com a taules dimensionals les taules dates, providers, status i 

countries. 

 

Un esquema d’estrella17 és un model de dades que té una taula de fets 

que conté les dades per a l’anàlisi, rodejada de les taules de dimensions. 

En aquest tipus d’esquema, les taules de dimensions sempre tindran una 

clau primària simple, mentre que la taula de fets estarà composta per 

una clau primària pròpia i les claus primàries de totes les taules de 

dimensions. 

 

El principal motiu per escollir l’esquema en estrella és la seva simplicitat i 

velocitat per ser utilitzat en anàlisis multidimensionals. També cal 

destacar la seva simplicitat de cara a l’usuari final, ja que les consultes 

són més senzilles que en un esquema de floc de neu, ja que les 

consultes només involucren a les taules de fets i de dimensions, sense 

haver de realitzar condicions que involucrin dos o més nivells. 

 

 
15 Almacén de datos (2021) [En línia] de Wikipedia [Consulta: 18 de Novembre de 2021] 
<https://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n_de_datos> 
16 Call Detail Record (2005) [En línia] de Voip-Info [Consulta: 18 de Novembre de 2021] 
<https://wiki.voip.ms/article/Registro_de_Llamadas_(CDR)> 
17 Esquema en estrella (2021) [En línia] de Wikipedia [Consulta: 18 de Novembre de 2021] 
<https://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_en_estrella> 
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En el següent diagrama podem veure quina és la definició del nostre 

model de dades del data warehouse: 

  
 

 
 

Il·lustració 10: Model lògic del Data Warehouse 

 
 

Definim en detall el contingut i els aspectes més importants d’aquestes 

taules: 

 

La taula de fets cdrs és la taula principal del nostre model de dades, ja 

que es compondrà de totes les trucades realitzades i contindrà totes les 

claus primàries de la resta de taules de dimensions i la duració de la 

trucada que serà un camp purament de la trucada en si. 

 

Taula de fets cdrs 

Camp Tipus Descripció 

cdr_id Integer (11) 
Identificador únic d’un registre de trucada. És 

la primary key de la taula. 

date_id Integer (11) 
Data en la que es produeix la trucada. És una 

Foreign Key de la taula dimensional dates. 

status_id Integer (11) 
Estat en la que ha finalitzat la trucada. És una 

Foreign Key de la taula dimensional status. 

provider_id Integer (11) 
Proveïdor pel qual s’ha cursat la trucada. És 

una Foreign Key de la taula dimensional 
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providers. 

country_id Integer (11) 
País al qual ha anat la trucada. És una 

Foreign Key de la taula dimensional countries. 

duration Integer (6) Temps de conversa realitzat en la trucada. 

 
Taula 15: Descripció taula de fets cdrs 

  
 
La taula de dimensions dates conté les dades referents a les dates que 
utilitzarem per poder segmentar i filtrar les dades per any, mes, setmana o dia. 
 

Taula de dimensions dates 

Camp Tipus Descripció 

date_id Integer (11) 
Identificador únic d’una data. És la Primary 

Key de la taula. 

date_full Date 
Data completa en la que es produeix la 

trucada. 

date_year Integer (4) Any en el que es produeix la trucada. 

date_month Integer (2) Mes en el que es produeix la trucada. 

date_week Integer (2) 
Setmana de l’any en la que es produeix la 

trucada. 

date_day Integer (2) Dia en el que es produeix la trucada. 

 
Taula 16: Descripció taula de dimensions dates 

 
 
La taula de dimensions status conté les dades referents a les causes de 
terminació de les trucades. Utilitzarem aquesta informació per agrupar les 
diferents causes en les categories de trucada bàsiques com contestada, 
abandonada o fallida. 
 

Taula de dimensions status 

Camp Tipus Descripció 

status_id Integer (11) 
Identificador únic d’un estat de trucada. És la 

Primary Key de la taula. 

status_name Varchar (50) 
Nom del tipus de l’estat de finalització de 

trucada. 

cause Varchar (50) Causa de finalització de la trucada. 

 
Taula 17: Descripció taula de dimensions status 
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La taula de dimensions providers conté tota la informació referent als 
proveïdors. La utilitzarem per poder relacionar les trucades amb el proveïdor 
per la qual ha sigut cursada. 
 

Taula de dimensions providers 

Camp Tipus Descripció 

provider_id Integer (11) 
Identificador únic d’un proveïdor. És la Primary 

Key de la taula. 

provider_name Varchar (50) Nom del proveïdor. 

provider_code Integer (4) Codi de sortida que utilitza el proveïdor. 

 
Taula 18: Descripció taula de dimensions providers 

 
 
La taula de dimensions countries conté tota la informació referent als països. La 
utilitzarem per poder relacionar les trucades amb el país on s’ha cursat. 
 

Taula de dimensions countries 

Camp Tipus Descripció 

country_id Integer (11) 
Identificador únic d’un país. És la Primary Key 

de la taula. 

country_name Varchar (50) Nom del país. 

country_prefix Integer (6) Prefix internacional identificatiu del país. 

 
Taula 19: Descripció taula de dimensions countries 

 

3.2.2 Definició dels processos ETL 

  
Un cop ja hem definit la estructura del nostre data warehouse, és 

necessari  definir els processos ETL que ens caldran per poder extreure 

les dades proporcionades per l’empresa i emmagatzemar-les en el 

nostre data warehouse.  

 

Un procés ETL18 (Extract, Transform and Load abreviat en anglès), és el 

procés que permet a les organitzacions moure dades des de diferents 

orígens, preparar-los per a ser carregats en el format desitjat i carregar-

los en una base de dades, data mart o data warehouse per poder ser 

analitzats de cara a poder extreure informació valuosa per al negoci. 

 
18 Extract, Transform and Load (2021) [En línia] de Wikipedia [Consulta: 19 de Novembre de 2021] 
<https://es.wikipedia.org/wiki/Extract,_transform_and_load> 
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Il·lustració 11: Procés ETL 

 
 
Per dur a terme aquest procés en el nostre projecte, es defineixen les 

següents accions: 

 

• Carregar les dades de la taula de fets cdr amb les dades rebudes 

en els fitxers .csv referents a la taula cdr_consolidated de la base 

de dades de l’empresa amb les transformacions que siguin 

necessàries. 

 

• Carregar les dades de la taula de dimensions providers amb les 

dades rebudes en el fitxer .csv referent a la taula carriers_carrier 

de la base de dades de l’empresa amb les transformacions que 

siguin necessàries. 

 

• Carregar les dades de la taula de dimensions countries amb les 

dades rebudes en el fitxer .csv referent a la taula 

countries_country de la base de dades de l’empresa amb les 

transformacions que siguin necessàries. 

 

• Carregar les dades de la taula de dimensions status amb les 

dades rebudes en el fitxer .csv referent a la taula 

dispositions_disposition de la base de dades de l’empresa amb 

les transformacions que siguin necessàries. 
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• Generar les dades necessàries respecte a la dimensió temps que 

s’hauran de carregar a la taula de dimensions dates. 

 

3.2.3 Disseny dels Quadres de Comandament 

 
Finalment, per poder representar gràficament les dades necessàries per 

avaluar els diferents indicadors definits en aquesta fase, s’han dissenyat 

diferents quadres de comandament o dashboards que permeten la 

visualització de la informació d’una forma fàcil i senzilla de cara a l’usuari 

final. 

 

S’han realitzat uns esbossos de quin és l’objectiu de cara a la fase 

d’implementació. Aquests esbossos s’han realitzat amb la eina online 

Moqups (https://app.moqups.com). 

 

3.2.3.1 QCI1: Quadre de comandament integral de proveïdors 

  
El principal objectiu d’aquest quadre de comandament és poder mostrar 

les dades respecte als proveïdors de l’empresa d’una forma detallada i a 

la vegada simple, detallant sempre els indicadors per quantitat de 

trucades, quantitat de minuts de conversa i qualitat de les trucades, tot 

això donant resposta als KPI definits. 

 

https://app.moqups.com/
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Il·lustració 12: Disseny quadre de comandament integral de proveïdors 

 
 
Es detalla a continuació cada component de forma individual per poder 

relacionar-lo amb el KPI al que dona resposta: 

 
 

QCI1: Quantitat de trucades per proveïdor 

 

KPI relacionats: 

KPI 1 Quantitat de trucades per proveïdor 

Descripció: 

Mostra la quantitat de trucades que s’han 

emès per cada proveïdor en un període de 

temps concret dividit en diferents segments de 

temps. 

 
Taula 20: QCI1 Quantitat de trucades per proveïdor 
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QCI1: Quantitat de trucades anual per proveïdor 

 

KPI relacionats: 

KPI 1 Quantitat de trucades per proveïdor 

Descripció: 

Mostra la quantitat de trucades que s’han 

emès per cada proveïdor en un any concret. 

 
Taula 21: QCI2 Quantitat de trucades anual per proveïdor 

 
 

QCI1: Quantitat de minuts per proveïdor 

 

KPI relacionats: 

KPI 4 Quantitat de minuts de conversa 

per proveïdor 

Descripció: 

Mostra la quantitat de minuts de 

conversa que s’han realitzat per cada 

proveïdor en un període de temps 

concret dividit en diferents segments de 

temps. 

 
Taula 22: QCI1 Quantitat de minuts per proveïdor 

 
 

QCI1: Quantitat de minuts anual per proveïdor 

 

KPI relacionats: 

KPI 4 Quantitat de minuts de conversa per 

proveïdor 

Descripció: 

Mostra la quantitat de minuts de conversa que 

s’han realitzat per cada proveïdor en un any 

concret. 

 
Taula 23: QCI1 Quantitat de minuts anual per proveïdor 
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QCI1: Qualitat de trucades per proveïdor 

 

KPI relacionats: 

KPI 7 Qualitat de trucades per proveïdor 

Descripció: 

Mostra la quantitat de minuts de conversa que 

s’han realitzat per cada proveïdor en un 

període de temps concret dividit en diferents 

segments de temps. 

 
Taula 24: QCI1 Qualitat de trucades per proveïdor 

 

3.2.3.2 QCI2: Quadre de comandament integral de països 

 
Amb aquest quadre de comandament es pretén que l’usuari final pugui 

visualitzar de forma senzilla la quantitat de trucades que s’emeten als 

diferents països del món, així com el nombre de minuts i la qualitat que 

tenen. També s’adjunta una informació complementària amb el top 10 de 

països amb més trucades. 

 

 

 
Il·lustració 13: Disseny quadre de comandament integral de països 
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S’analitzen amb més detall els components d’aquest quadre de 
comandament a continuació: 

 

QCI2: Quantitat de trucades per país 

 

KPI relacionats: 

KPI 2 Quantitat de trucades per 

país 

Descripció: 

Mostra un mapa polític del món 

amb la quantitat de trucades que 

s’han emès a cada país en un 

període de temps concret. 

 
Taula 25: QCI2 Quantitat de trucades per país 

 
 

QCI2: Quantitat de minuts per país 

 

KPI relacionats: 

KPI 5 Quantitat de minuts de 

conversa per país 

Descripció: 

Mostra un mapa polític del món 

amb la quantitat de minuts de 

conversa que s’han realitzat a cada 

país en un període de temps 

concret. 

 
Taula 26: QCI2 Quantitat de minuts per país 

 
 

QCI2: Qualitat de trucades per país 

 

KPI relacionats: 

KPI 8 Qualitat de les trucades per 

país 

Descripció: 

Mostra un mapa polític del món 

amb la qualitat de les trucades que 

s’han realitzat a cada país en un 

període de temps concret. 
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Taula 27: QCI2 Qualitat de trucades per país 

 
 

QCI2: Top 10 Quantitat de trucades per país 

 

KPI relacionats: 

KPI 2 Quantitat de trucades per país 

Descripció: 

Mostra una taula amb els 10 països als que 

s’emeten més trucades en un període de 

temps concret. És una informació valuosa per 

tal de poder tenir en compte quins són els que 

tenen més tràfic. 

 
Taula 28: QCI2 Top 10 Quantitat de trucades per país 

 

3.2.4 Definició dels reports 

 
Per tal de donar resposta als diferents KPI que necessiten més flexibilitat 

en el seu anàlisi en quant a filtres, es creu convenient generar amb l’eina 

Pentaho Report Designer diferents informes dinàmics principalment en 

funció del proveïdor o del país. 

 

Per a la realització dels esbossos s’ha utilitzat la mateixa eina que per 

als esbossos dels quadres de comandament integral 

(https://app.moqups.com).  

 

A continuació es defineixen els diferents reports que es generaran: 

 

https://app.moqups.com/
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3.2.4.1 REP1: Informe de quantitat de trucades a països per proveïdor 

  

REP1: Informe de quantitat de trucades a països per proveïdor 

KPI relacionats: 

KPI 3 Quantitat de trucades per proveïdor i país 

Descripció: 

Aquest report permet extreure la quantitat de trucades que s’han fet als 

diferents països del món mitjançant un proveïdor concret en un període de 

temps. Es representa gràficament amb un gràfic tipus pastís i una taula amb el 

llistat de països amb la quantitat de trucades realitzades. 

 
Taula 29: REP1 Informe de quantitat de trucades a països per proveïdor 

 

 
 

Il·lustració 14: Esbós report REP1 
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3.2.4.2 REP2: Informe de quantitat de trucades a proveïdors per país 

 

REP2: Informe de quantitat de trucades a proveïdors per país 

KPI relacionats: 

KPI 3 Quantitat de trucades per proveïdor i país 

Descripció: 

Aquest report complementa l’anterior i permet extreure la quantitat de trucades 

que s’han realitzat pels diferents proveïdors a un país en concret en un període 

de temps. Es representa gràficament amb un gràfic tipus pastís i una taula amb 

el llistat de proveïdors i la quantitat de trucades que s’han cursat per ells. 

 
Taula 30: REP2 Informe de quantitat de trucades a proveïdors per país 

 

 
 
Il·lustració 15: Esbós report REP2 



TFG Business Intelligence – Aitor Alonso García 
 

42   

3.2.4.3 REP3: Informe de quantitat de minuts a països per proveïdor 

 

REP3: Informe de quantitat de minuts a països per proveïdor 

KPI relacionats: 

KPI 6 Quantitat de minuts de conversa per proveïdor i país 

Descripció: 

Aquest report permet extreure la quantitat de minuts de conversa que s’han fet 

als diferents països del món mitjançant un proveïdor concret en un període de 

temps. Es representa gràficament amb un gràfic tipus pastís i una taula amb el 

llistat de països amb la quantitat de minuts de conversa realitzats. 

 
Taula 31: REP3 Informe de quantitat de minuts a països per proveïdor 

 

 
 
Il·lustració 16: Esbós report REP3 
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3.2.4.4 REP4: Informe de quantitat de minuts a proveïdors per país 

 

REP4: Informe de quantitat de minuts a proveïdors per país 

KPI relacionats: 

KPI 6 Quantitat de minuts de conversa per proveïdor i país 

Descripció: 

Aquest report complementa l’anterior i permet extreure la quantitat de minuts 

de conversa que s’han realitzat pels diferents proveïdors a un país en concret 

en un període de temps. Es representa gràficament amb un gràfic tipus pastís i 

una taula amb el llistat de proveïdors i la quantitat de minuts de conversa que 

s’han realitzat per ells. 

 
Taula 32: REP4 Informe de quantitat de minuts a proveïdors per país 

 

 
 
Il·lustració 17: Esbós report REP4 
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3.2.4.5 REP5: Informe de qualitat de trucades a països per proveïdor 

 

REP5: Informe de qualitat de trucades a països per proveïdor 

KPI relacionats: 

KPI 9 Qualitat de les trucades per país i proveïdor 

Descripció: 

Aquest report permet extreure la qualitat de les trucades que s’han fet als 

diferents països del món mitjançant un proveïdor concret en un període de 

temps. Es representa gràficament amb un gràfic tipus barres i una taula amb el 

llistat de països amb el percentatge de trucades fallides de cadascun d’ells. 

 
Taula 33: REP5 Informe de qualitat de trucades a països per proveïdor 

 

 
 

Il·lustració 18: Esbós report REP5 
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3.2.4.6 REP6: Informe de qualitat de trucades a proveïdors per país 

 

REP6: Informe de qualitat de trucades a proveïdors per país 

KPI relacionats: 

KPI 9 Qualitat de les trucades per país i proveïdor 

Descripció: 

Aquest report complementa l’anterior i permet extreure la qualitat de les 

trucades que s’han realitzat pels diferents proveïdors a un país en concret en 

un període de temps. Es representa gràficament amb un gràfic tipus barres i 

una taula amb el llistat de proveïdors i el percentatge de trucades fallides per 

cadascun d’ells. 

 
Taula 34: REP6 Informe de qualitat de trucades a proveïdors per país 

 

 
Il·lustració 19: Esbós report REP6 
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4. Implementació 
 

Finalment, arribem al punt de la implementació de l’anàlisi i el disseny 

que s’ha anat treballant en les anteriors fases del projecte. 

 

L’objectiu d’aquesta fase és obtenir els diferents entregables que 

composen el prototipus desitjat i que assoleixi els requeriments marcats 

a l’inici del projecte. 

 

En aquesta fase realitzarem la descàrrega i la instal·lació dels 

components de la nostra solució i la creació dels diferents processos 

ETL, quadres de comandament i informes que hem definit anteriorment. 

 
 

4.1 Descàrrega i instal·lació dels components del prototipus. 
 

Com a base del prototipus haurem de descarregar tot el programari 

necessari que hem identificat en la fase d’anàlisi com a solucions més 

adients a aquest projecte. 

 

4.1.1 Descàrrega de software de virtualització i creació de la màquina virtual 

 
El primer pas en la implementació del projecte serà descarregar i 

instal·lar el software necessari per generar la màquina virtual on 

realitzarem la implementació, en aquest cas VirtualBox. 

 

Aquest software es pot descarregar de forma gratuïta en el següent 

enllaç: 

 

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads 

 

En aquest cas, descarreguem la versió 6.1.30 que és la més recent en 

aquest moment i la versió per a Windows (està disponible també per a 

diferents plataformes). 

 

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
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Un cop instal·lat, procedirem a generar la màquina virtual amb la 

següent configuració: 

 

 
 

Il·lustració 20: Configuració màquina virtual (i) 

 
 

 
 

Il·lustració 21: Configuració màquina virtual (ii) 

 



TFG Business Intelligence – Aitor Alonso García 
 

48   

4.1.2 Instal·lació i descàrrega del sistema operatiu 

 
En aquest punt, ens trobem amb diferents problemes de compatibilitat 

relacionats amb la versió 8 de CentOS i la suite de Pentaho CE. 

 

Concretament, la llibreria libwebkitgtk conté diverses dependències que 

no es poden resoldre en CentOS. Aquesta llibreria s’encarrega de 

carregar els elements visuals i widgets respecte als diferents date box 

que conté Pentaho, per tant, sense aquesta llibreria el programa té 

inconsistències i finalitza l’execució sobtadament. 

 

Per aquesta raó, i per no dedicar més temps en aquest inconvenient, es 

decideix canviar de sistema operatiu i utilitzar Ubuntu, el qual si dona 

suport a la llibreria libwebkitgtk. 

 

Per  tant, amb la màquina ja creada, descarreguem el sistema operatiu 

Ubuntu disponible en el següent enllaç: 

 

https://ubuntu.com/download/desktop 

 

En aquest cas, descarreguem la versió 20.04.3 LTS que actualment és 

l’última versió disponible. 

 

Muntem la imatge iso descarregada a la màquina virtual i realitzem la 

instal·lació correctament, generant l’usuari “aitor” amb contrasenya 

“tfgbiuoc” per poder realitzar tots els processos posteriors. 

 

Per finalitzar la configuració inicial de la màquina, executem un update  

dels paquets actuals per tenir-ho el més actualitzat possible. 

 

 
sudo apt-get update 
sudo apt-get upgrade 
 

 

https://ubuntu.com/download/desktop
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Il·lustració 22: Instal·lació Ubuntu en VirtualBox 

 

4.1.3 Instal·lació del sistema de gestió de base de dades 

 
Un cop tenim la màquina virtual instal·lada i actualitzada, instal·lem el 

sistema de gestió de base de dades que hem escollit en la fase d’anàlisi, 

MySQL. 

 

Per instal·lar-lo, només hem d’executar la següent línia a la terminal 

d’Ubuntu: 

 

sudo apt-get install mysql-server 

 
Quan finalitza la instal·lació, hem de configurar la part de seguretat de 

MySQL executant el següent: 

 

sudo mysql_secure_installation 

 
Un cop finalitzat el procés, hem generat l’usuari “aitor” amb la 

contrasenya “tfgbiuoc” per poder realitzar les accions necessàries a 

MySQL. 
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4.1.4 Instal·lació de Java 

 
Un dels requeriments principals de Pentaho és Java, ja que està 

programat en aquest llenguatge. Per tant, procedim a instal·lar-lo a la 

màquina virtual executant el següent: 

 

sudo apt-get install openjdk-8-jdk 

 
Una vegada finalitzi la instal·lació, és necessari afegir la variable d’entorn 

JAVA_HOME amb el camí on està la instal·lació de Java al nostre 

prototipus. 

 

Per dur això a terme, és necessari editar el fitxer /etc/environment i afegir 

la següent línia: 

 

JAVA_HOME=”/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64” 

 
Un cop realitzada la modificació, és necessari actualitzar les variables 

d’entorn de la sessió executant el següent: 

 

source /etc/environment 

 
Amb aquestes accions finalitzaríem la instal·lació de Java en el 

prototipus. 

 

4.1.5 Instal·lació i descàrrega de la suite de Pentaho CE  

  
Primerament, procedim a descarregar els components necessaris de la 

suite de Pentaho CE per dur a terme aquest projecte. En les següents 

taules definim els components descarregats: 

 

Pentaho Server 

Versió 9.2.0.0-290 

Enllaç 
https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Pentaho-

9.2/server/pentaho-server-ce-9.2.0.0-290.zip/download 

 

https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Pentaho-9.2/server/pentaho-server-ce-9.2.0.0-290.zip/download
https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Pentaho-9.2/server/pentaho-server-ce-9.2.0.0-290.zip/download
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Taula 35: Component Pentaho Server 

 
 

Pentaho Data Integration 

Versió 9.2.0.0-290 

Enllaç 
https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Pentaho-

9.2/client-tools/pdi-ce-9.2.0.0-290.zip/download 

 
Taula 36: Component Pentaho Data Integration 

  
 

Pentaho Report Designer 

Versió 9.2.0.0-290 

Enllaç 
https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Pentaho-

9.2/client-tools/prd-ce-9.2.0.0-290.zip/download 

 
Taula 37: Component Pentaho Report Designer 

 
 

Un cop descarregats els arxius esmentats, procedim a descomprimir-los 

en la ruta /home/aitor/pentaho/ de tal forma que queden així: 

 

/home/aitor/pentaho/pentaho-server 

/home/aitor/pentaho/data-integration 

/home/aitor/pentaho/report-designer 

 
Per finalitzar la configuració i amb el propòsit de poder connectar les 

eines amb el Data Warehouse de MySQL, és necessari afegir el 

connector JDBC necessari per a la versió de MySQL que hem instal·lat, 

que en aquest cas és la 8.0.27. 

 

Podem descarregar el connector en el següent enllaç: 

 

https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/?os=26 

 

Descomprimirem el fitxer zip i copiarem el fitxer “mysql-connector-java-

8.0.27.jar” en les següents rutes de cadascuna de les eines de la suite 

de Pentaho. 

 

https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Pentaho-9.2/client-tools/pdi-ce-9.2.0.0-290.zip/download
https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Pentaho-9.2/client-tools/pdi-ce-9.2.0.0-290.zip/download
https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Pentaho-9.2/client-tools/prd-ce-9.2.0.0-290.zip/download
https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Pentaho-9.2/client-tools/prd-ce-9.2.0.0-290.zip/download
https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/?os=26
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/home/aitor/pentaho/data-integration/lib/ 

/home/aitor/pentaho/pentaho-server/tomcat/lib/ 

/home/aitor/pentaho/report-designer/lib/ 

 
Un cop tenim el connector JDBC de MySQL descarregat i a la ruta 

esmentada, podem executar satisfactòriament la eina Pentaho Data 

Integration de la següent forma: 

 

/home/aitor/pentaho/data-integration/./spoon.sh 

 
Ens carregarà la interfície gràfica de Pentaho Data Integration amb la 

que podrem treballar i realitzar les transformacions ETL. 

 

 
 

Il·lustració 23: Interfície gràfica Pentaho Data Integration 

 
 

També podem executar correctament el servidor de Pentaho, és 

necessari executar el fitxer start-pentaho.sh ubicat a 

/home/aitor/pentaho/pentaho-server/ 
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Per accedir via web al servidor, hem d’introduir la següent URL al 

navegador: 

 

http://localhost:8080 

 
L’usuari per defecte per poder accedir és “admin” i la contrasenya és 

“password”. 

 

 
 

Il·lustració 24: Pàgina inicial Pentaho Server 

 

4.1.6 Instal·lació Microsoft Power BI Desktop 

 
En aquest punt de la implementació i fent ús de les eines de generació 

de dashboards CDE de Pentaho considerem que la corba 

d’aprenentatge és massa gran per poder aconseguir els objectius del 

projecte. Per altra banda, es considera que la versió Community de 

Pentaho no està gaire actualitzada i, tot i que el ventall de possibilitats 

per generar dashboards és molt gran, es troba una mica obsoleta en 

quant a interfície d’usuari i facilitat de generació de panells i consultes. 

http://localhost:8080/
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Per tant, es decideix utilitzar Pentaho únicament per realitzar els 

processos ETL amb Pentaho Data Integration i la part visual es realitzarà 

amb Microsoft Power BI amb la seva versió gratuïta. És un canvi 

significatiu però aportarà molt més valor al projecte. 

 

Donat que Microsoft Power BI Desktop no té versió per Linux, s’ha optat 

per realitzar la instal·lació d’aquest software al host de la màquina virtual 

que és Windows 10. 

 

Per realitzar la instal·lació només cal accedir a la Microsoft Store i 

descarregar-lo de forma gratuïta. 

 

 
 

Il·lustració 25: Interfície gràfica Power BI Desktop 
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4.2 Creació del data warehouse 
 
S’ha generat el fitxer “datawarehouse.sql” en el qual s’inclouen les 

sentències SQL necessàries per crear la base de dades 

“data_warehouse” amb les taules definides a la fase de disseny i les 

seves claus primàries i foranies. 

 
Per importar el fitxer .sql és necessari executar la següent comanda en 

el terminal d’Ubuntu: 

 

mysql -u aitor -p < /home/aitor/datawarehouse.sql 

 
 

4.3 Construcció dels processos ETL 
 

Un cop ja tenim el software necessari instal·lat i hem generat el nostre 

Data Warehouse, hem de generar els processos ETL necessaris per 

convertir i transformar les dades extretes de l’empresa per poder ser 

introduïdes en el Data Warehouse del projecte. Ja que les dades 

s’extreuen d’un sistema que no comparteix l’estructura del nostre data 

warehouse, és necessari realitzar una sèrie de modificacions i filtrat de 

les dades per tal d’assegurar la qualitat de les dades introduïdes. 

 

S’ha utilitzat el software anteriorment descarregat (Pentaho Data 

Integration) per tal de realitzar aquests processos. 

 

En la següent taula llistem els processos generats i una breu descripció 

del que realitzen: 

 

Procés Descripció 

ProvidersData.ktr 

A partir de les dades rebudes en el fitxer 

tfg_carriers.csv, recull els camps id, name i code i els 

carrega en la taula de dimensions providers dintre de 

la base de dades data_warehouse. No és necessari 

cap tractament de les dades en el procés ETL ja que 

aquestes es reben ja comprovades. 

CountriesData.ktr A partir de les dades rebudes en el fitxer 
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tfg_countries.csv, recull els camps id, name i prefix i 

els carrega en la taula de dimensions countries dintre 

de la base de dades data_warehouse. No és 

necessari cap tractament de les dades en el procés 

ETL ja que aquestes es reben ja comprovades. 

StatusData.ktr 

A partir de les dades rebudes en el fitxer 

tfg_causes.csv, recull els camps id, name i cause i 

els carrega en la taula de dimensions status dintre de 

la base de dades data_warehouse. No és necessari 

cap tractament de les dades en el procés ETL ja que 

aquestes es reben ja comprovades. 

DatesData.ktr 

En un primer pas, es generen mitjançant generació 

de registres, modificacions i càlculs, les dates de tot 

l’any 2021 i es carreguen a la taula de dimensions 

dates dintre de la base de dades data_warehouse. 

CdrsData.ktr 

A partir de les dades rebudes en els fitxers 

tfg_20210101_20210105.csv fins a 

tfg_20210626_20210630.csv, es generen les 

relacions entre les dades i les taules de dimensions i 

es descarten els registres invàlids. 

 
Taula 38: Processos ETL 

 
 

Els fitxers indicats s’adjuntaran en l’entrega juntament amb el prototipus i 

la resta de fitxers indicats a l’apartat 1.5 de les memòries. 

 

Addicionalment, en el punt 9.2 que correspon a l’annex, s’explica com 

s’ha dut a terme un dels processos ETL. 

 

A continuació s’explica amb més detall cadascun dels processos ETL 

generats. 
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4.3.1 Procés ETL ProvidersData.ktr 

 
 

Il·lustració 26: Procés ETL ProvidersData.ktr 

 
 

En aquesta transformació es realitzen els següents passos: 

 

• Càrrega de dades mitjançant la funció CSV file input amb el 

fitxer tfg_carriers.csv extret de la base de dades operacional 

de l’empresa. S’extreuen els camps id, name i code. 

• Amb la funció Insert / Update, es defineixen les relacions dels 

camps extrets en el pas anterior i s’inserten a la taula providers 

dins de la base de dades data_warehouse. 

 

Aquest treball s’ha d’executar de forma regular abans de realitzar el 

procés CdrsData.ktr ja que és convenient que el llistat de proveïdors 

estigui actualitzat amb les darreres dades abans de carregar trucades 

noves que potser han sigut realitzades amb proveïdors nous que no 

existien en les anteriors execucions. 

 

4.3.2 Procés ETL CountriesData.ktr 

 
 
Il·lustració 27: Procés ETL CountriesData.ktr 
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En aquesta transformació es realitzen els següents passos: 

 

• Càrrega de dades mitjançant la funció CSV file input amb el 

fitxer tfg_countries.csv extret de la base de dades operacional 

de l’empresa. S’extreuen els camps id, name i prefix. 

 

• Amb la funció Insert / Update, es defineixen les relacions dels 

camps extrets en el pas anterior i s’inserten a la taula countries 

dins de la base de dades data_warehouse. 

 

Aquest procés només cal executar-lo una vegada ja que els països i els 

prefixos internacionals no acostumen a canviar sovint. No obstant, en 

cas de canvi de regulació al respecte, és necessari executar aquest 

procés abans d’inserir els nous registres de trucades del procés 

CdrsData.ktr per tal d’assegurar la correctesa de les dades. 

 

4.3.3 Procés ETL StatusData.ktr 

 
 

Il·lustració 28: Procés ETL StatusData.ktr 

 
 

En aquesta transformació es realitzen els següents passos: 

 

• Càrrega de dades mitjançant la funció CSV file input amb el 

fitxer tfg_causes.csv extret de la base de dades operacional de 

l’empresa. S’extreuen els camps id, name i cause. 
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• Amb la funció Insert / Update, es defineixen les relacions dels 

camps extrets en el pas anterior i s’inserten a la taula status 

dins de la base de dades data_warehouse. 

 

Aquest procés és convenient executar-lo abans de cada execució del 

procés CDRsData.ktr ja que és possible que les  causes de finalització 

de les trucades es modifiquin o es generin de noves per tal de cobrir les 

necessitats de l’empresa. Aquesta relació s’ha de mantenir actualitzada 

per tal d’assegurar la informació referent a la qualitat de les trucades. 

 

4.3.4 Procés ETL DatesData.ktr 

 
 

Il·lustració 29: Procés ETL DatesData.ktr 

 
 

En aquesta transformació es realitzen els següents passos: 

 

• Primerament s’utilitza la funció Generate rows per generar un 

nombre de registres determinat (en aquest cas 365). Aquests 

registres contenen la variable firstday que correspon a una data 

amb format yyyyMMdd i el valor és 20210101. 

 

• Seguidament, amb la funció Add sequence, generem la variable 

nextday amb la qual incrementem el valor la variable firstday en 1 

per cadascun dels registres (fins a 20211231). 

 

• Un cop tenim els registres amb els valors corresponents als dies 

de l’any 2021, utilitzem la funció Calculator per generar els 
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diferents camps que inserirem a la taula dates de la base de 

dades data_warehouse en funció de les variables firstday i 

nextday generades en els passos anteriors. 

 

• Finalment, utilitzem la funció Insert / Update per inserir les dades 

generades al data warehouse. 

 

Actualment només s’han carregat les dates d’un any ja que amb les 

dades que es tractaran en aquest projecte estaran recollides en la 

primera meitat de 2021. No obstant, en posteriors iteracions un cop 

estigui implantat en l’organització, s’haurà d’executar anualment abans 

d’inserir les dades de trucades corresponents a l’any següent. 

 

4.3.5 Procés ETL CdrsData.ktr 

 
 

Il·lustració 30: Procés ETL CdrsData.ktr 

 
 
En aquesta transformació es realitzen els següents passos: 

 

• Càrrega de dades mitjançant la funció CSV file input amb els 

diferents fitxers de dades extrets de la base de dades operacional de 

l’empresa. S’extreuen els camps id, calldate, duration, disposition, 

termination i carrier_code. 
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• Seguidament, amb la funció Data validator realitzem la primera 

validació de les dades corresponents a proveïdors 

(CheckCarrierValue) en la qual comprovem que el camp carrier_code 

tingui només 4 caràcters i que comenci per 45 (valor vàlid dins del 

llistat de proveïdors) i també comprovem el destinatari 

(CheckTerminationValue) en el qual comprovem que el número 

destinatari té com a mínim 6 dígits per descartar les trucades a 

destinacions incorrectes. Els registres que no compleixin aquests 

requeriments es descartaran enviant-los a la funció Dummy. 

 

• Un cop realitzada la primera validació, utilitzarem la funció Database 

lookup per extreure el valor date_id de la taula dates que correspon 

al registre amb date_full = calldate que hem extret dels fitxers csv en 

el primer pas. 

 

• Realitzarem el mateix pas amb la funció Database lookup per trobar 

el provider_id que correspon al registre amb provider_code = 

carrier_code. 

 

• Seguim amb una altra crida a la funció Database lookup per trobar el 

status_id que correspon al registre amb status_name = disposition. 

 

• En aquest punt hem de trobar el país en funció del prefix del valor 

“termination”. Amb la funció Strings cut, generem 3 variables amb els 

primers 3, 2 i 1 dígits del camp termination. 

 

• En els següents 3 passos, extraurem de forma seqüencial el 

country_id en la variable country_3, country_2 i country_1 

corresponent al registre amb country_prefix = termination_3, 

termination_2 i termination_1 que hem extret en el pas anterior.  
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• Un cop tenim els diferents valors de country_id en les variables 

country_3, country_2 i country_1, utilitzem la funció Calculator per 

sumar tots tres valors en un únic camp (country_id). Com cada valor 

és únic, cada registre només tindrà una coincidència dintre del llistat 

de països. 

 

• En aquest punt, realitzem una nova validació de les dades amb la 

funció Data validator i comprovem el valor del camp status_id i el 

valor del camp country_id que just hem obtingut en el pas anterior. El 

valor del país ha de ser com a mínim 1 de tipus integer i el valor del 

camp status_id no pot esser mai NULL. En cas de que hi hagi 

registres que no compleixin aquests requeriments, es descartaran 

enviant-los a la funció Dummy. 

 

• Finalment, amb la funció Insert / Update, es defineixen les relacions 

dels camps extrets en els passos anteriors i s’insereixen a la taula 

cdrs  dins de la base de dades data_warehouse. 

 
 
4.4 Creació dels quadres de comandament 
 

Un cop hem carregat totes les dades amb els processos ETL generats 

en l’anterior apartat, és moment de generar els quadres de 

comandament integral dissenyats en anteriors fases del projecte. 

 

Finalment, i amb la flexibilitat que aporta Microsoft Power BI, es detecta 

que es poden resumir els reports dissenyats anteriorment en un únic 

dashboard amb diferents filtres a aplicar. Consultant amb els 

stakeholders del projecte (en aquest cas el departament de Producte i 

Suport a clients) es valora positivament el canvi, flexibilitzant molt més i 

fent molt més senzill la valoració dels KPI i l’extracció d’informació 

valuosa. No obstant, es valorarà en següents iteracions la realització de 

diferents reports sobre aspectes concrets. 
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Per tant, es defineixen tres dashboards amb informació sobre 

proveïdors, països i un dashboard amb informació general i creuada 

entre proveïdors i països. 

 

4.4.1 QCI1: Quadre de comandament integral de proveïdors 

 

 
 
Il·lustració 31: Quadre de comandament integral de proveïdors 

 
 

Aquest dashboard respon principalment a les preguntes relatives als 

proveïdors de l’empresa. Conté 10 parts diferenciades i pretén donar 

resposta principalment als KPI 1, 4 i 7. També conté informació general 

que pot esser d’utilitat i en diferents formats. A continuació s’analitzen 

tots els components del dashboard. 

 
 

QCI1: Filtre de dates 

 

 
 

Descripció: 
Aquest component ens permet seleccionar les dates 

sobre les que volem fer la consulta. Aquest filtre aplica 
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a tots els components del dashboard. Utilitza el valor 

“date_full” de la taula dates. 

 
Taula 39: QCI1 Filtre de dates 

 
 

QCI1: Filtre de proveïdors 

 

 
 

Descripció: 

Aquest component ens permet realitzar un filtre de 

proveïdors. Permet realitzar seleccions d’un o més 

proveïdors. Aquest filtre aplica a tots els components 

del dashboard. Utilitza el valor “provider_name” de la 

taula providers. 

 
Taula 40: QCI1 Filtre de proveïdors 

 
 

QCI1: Quantitat de trucades en gràfic de línies 

 

 
 

Descripció: 

Aquest component permet analitzar la tendència de la 

quantitat de trucades dels diferents proveïdors de l’empresa. 

L’eix de les X permet veure les dades per mes, setmana i dia, 

sempre en funció dels proveïdors. 
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KPI relacionat: KPI 1 Quantitat de trucades per proveïdor 

 
Taula 41: QCI1 Quantitat de trucades en gràfic de línies 

 
 

QCI1: Quantitat de trucades en gràfic circular 

 

 
 

Descripció: 

Aquest component permet analitzar la quantitat de 

trucades realitzades per cada proveïdor i veure de 

forma molt visual quin percentatge del total de trucades 

internacionals de l’empresa realitza cadascun d’ells. 

KPI relacionat: KPI 1 Quantitat de trucades per proveïdor 

 
Taula 42: QCI1 Quantitat de trucades en gràfic circular 

 
 

QCI1: Quantitat de trucades en targeta 

 

 
 

Descripció: 

Aquest component ens permet conèixer la quantitat total 

de trucades internacionals que es realitzen en 

l’empresa. Si s’aplica algun filtre, es mostraran les 

quantitats registrades segons les dates i els proveïdors 

seleccionats. 

KPI relacionat: KPI 1 Quantitat de trucades per proveïdor 

 
Taula 43: QCI1 Quantitat de trucades en targeta 
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QCI1: Quantitat de minuts de conversa en gràfic de línies 

 

 
 

Descripció: 

Aquest component permet analitzar la tendència de 

la quantitat de minuts de conversa realitzats pels 

diferents proveïdors de l’empresa. L’eix de les X 

permet veure les dades per mes, setmana i dia, 

sempre en funció dels proveïdors. 

KPI relacionat: 
KPI 4 Quantitat de minuts de conversa per 

proveïdor 

 
Taula 44: QCI1 Quantitat de minuts de conversa en gràfic de línies 

 
 

QCI1: Quantitat de minuts de conversa en gràfic circular 

 

 
 

Descripció: Aquest component permet analitzar la quantitat de 
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minuts de conversa realitzats per cada proveïdor i veure 

de forma molt visual quin percentatge del total de minuts 

de conversa internacionals de l’empresa realitza 

cadascun d’ells. 

KPI relacionat: KPI 4 Quantitat de minuts de conversa per proveïdor 

 
Taula 45: QCI1 Quantitat de minuts de conversa en gràfic circular 

 
 

QCI1: Quantitat de minuts de conversa en targeta 

 

 
 

Descripció: 

Aquest component ens permet conèixer la quantitat total 

de minuts de conversa en trucades internacionals que 

es realitzen en l’empresa. Si s’aplica algun filtre, es 

mostraran les quantitats registrades segons les dates i 

els proveïdors seleccionats. 

KPI relacionat: KPI 4 Quantitat de minuts de conversa per proveïdor 

 
Taula 46: QCI1 Quantitat de minuts de conversa en targeta 

 
 

QCI1: Qualitat de les trucades en gràfic d’anelles 
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Descripció: 

Aquest component permet visualitzar la qualitat de les 

trucades internacionals que es realitzen pels diferents 

proveïdors de l’empresa. Si s’apliquen filtres de 

proveïdor o data, es mostraran les quantitats registrades 

segons els filtres aplicats. 

KPI relacionat: KPI 7 Qualitat de les trucades per proveïdor 

 
Taula 47: QCI1 Qualitat de les trucades en gràfic d’anelles 

 
 

QCI1: Qualitat de les trucades en gràfic de columnes apilades 

 

 
 

Descripció: 

Aquest component ens permet visualitzar de forma 

ràpida els diferents proveïdors i la qualitat que ofereixen 

tenint en compte les trucades realitzades en les dates 

introduïdes en el filtre. 

KPI relacionat: KPI 7 Qualitat de les trucades per proveïdor 

 
Taula 48: QCI1 Qualitat de les trucades en gràfic de columnes apilades 
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4.4.2 QCI2: Quadre de comandament integral de països 

 

 
 

Il·lustració 32: Quadre de comandament integral de països 

 
 

Aquest dashboard respon principalment a les preguntes relatives als 

països on s’emeten trucades internacionals a l’empresa. Conté 8 parts 

diferenciades i pretén donar resposta principalment als KPI 2, 5 i 8. 

També conté informació general que pot esser d’utilitat i en diferents 

formats. A continuació s’analitzen tots els components del dashboard. 

 
 

QCI2: Filtre de dates 

 

 
 

Descripció: 

Aquest component ens permet seleccionar les dates 

sobre les que volem fer la consulta. Aquest filtre aplica 

a tots els components del dashboard. Utilitza el valor 

“date_full” de la taula dates. 

 
Taula 49: QCI2 Filtre de dates 
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QCI2: Filtre de països 

 

 
 

Descripció: 

Aquest component ens permet realitzar un filtre de 

països. Permet realitzar seleccions d’un o més països. 

Aquest filtre aplica a tots els components del 

dashboard. Utilitza el valor “country_name” de la taula 

countries. 

 
Taula 50: QCI2 Filtre de països 

 
 

QCI2: Quantitat de trucades i minuts de conversa en mapa de coropletes 

 

 
 

Descripció: 

Aquest component ens permet poder veure en format 

mapa les trucades que es realitzen als diferents 

països. Podem fer click a qualsevol país o 

simplement passant el ratolí per sobre podem veure 

la quantitat de trucades i minuts de conversa 

realitzats en el període de temps indicat en el filtre de 
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dates. 

KPI relacionat: 
KPI 2 Quantitat de trucades per país 

KPI 5 Quantitat de minuts de conversa per país 

 
Taula 51: QCI2 Quantitat de trucades i minuts de conversa en mapa de 
coropletes 

 
 

QCI2: Quantitat de trucades en targeta 

 

 
 

Descripció: 

Aquest component ens permet conèixer la quantitat total 

de trucades internacionals que es realitzen en 

l’empresa. Si s’aplica algun filtre, es mostraran les 

quantitats registrades segons les dates i els països 

seleccionats. 

KPI relacionat: KPI 2 Quantitat de trucades per país 

 
Taula 52: QCI2 Quantitat de trucades en targeta 

 
 

QCI2: Quantitat de minuts de conversa en targeta 

 

 
 

Descripció: 

Aquest component ens permet conèixer la quantitat total 

de minuts de conversa en trucades internacionals que 

es realitzen en l’empresa. Si s’aplica algun filtre, es 

mostraran les quantitats registrades segons les dates i 

els països seleccionats. 

KPI relacionat: KPI 5 Quantitat de minuts de conversa per país 

 
Taula 53: QCI2 Quantitat de minuts de conversa en targeta 
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QCI2: Quantitat de trucades i minuts de conversa en taula 

 

 
 

Descripció: 

Aquest component ens permet tenir tota la informació 

relativa a les trucades i minuts de conversa de tots els 

països, amb possibilitat d’ordenació per quantitat de 

trucades o de minuts de conversa. Si fem click a un dels 

països, ens filtrarà en tot el dashboard pel país que 

seleccionem. 

KPI relacionat: 
KPI 2 Quantitat de trucades per país 

KPI 5 Quantitat de minuts de conversa per país 

 
Taula 54: QCI2 Quantitat de trucades i minuts de conversa en taula 

 
 

QCI2: Qualitat de les trucades en gràfic d’anelles 
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Descripció: 

Aquest component permet visualitzar la qualitat de les 

trucades internacionals que es realitzen pels diferents 

proveïdors de l’empresa. Si s’apliquen filtres de país o 

data, es mostraran les quantitats registrades segons els 

filtres aplicats. 

KPI relacionat: KPI 8 Qualitat de les trucades per país 

 
Taula 55: QCI2 Qualitat de les trucades en gràfic d’anelles 

 
 

QCI2: Qualitat de les trucades en gràfic de columnes apilades 

 

 
 

Descripció: 

Aquest component ens permet visualitzar de forma 

ràpida els diferents països i la qualitat que ofereixen 

tenint en compte les trucades realitzades en les dates 

introduïdes en el filtre. 

KPI relacionat: KPI 8 Qualitat de les trucades per país 

 
Taula 56: QCI2 Qualitat de les trucades en gràfic de columnes apilades 
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4.4.3 QCI3: Quadre de comandament integral general 

 

 
 

Il·lustració 33: Quadre de comandament integral general 

 
 

Aquest  dashboard substitueix als reports que es van dissenyar a la fase 

de disseny. Aporten la mateixa informació i molta flexibilitat en la 

informació. Conté 10 parts diferenciades i pretén donar resposta 

principalment als KPI 3, 6 i 9. També conté informació general que pot 

esser d’utilitat i en diferents formats. A continuació s’analitzen tots els 

components del dashboard. 

 
  

QCI3: Filtre de dates 

 

 
 

Descripció: 

Aquest component ens permet seleccionar les dates 

sobre les que volem fer la consulta. Aquest filtre aplica a 

tots els components del dashboard. Utilitza el valor 

“date_full” de la taula dates. 

 
Taula 57: QCI3 Filtre de dates 
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QCI3: Filtre de proveïdors 

 

 
 

Descripció: 

Aquest component ens permet realitzar un filtre de 

proveïdors. Permet realitzar seleccions d’un o més 

proveïdors. Aquest filtre aplica a tots els components del 

dashboard. Utilitza el valor “provider_name” de la taula 

providers. 

 
Taula 58: QCI3 Filtre de proveïdors 

 
 

QCI3: Filtre de països 

 

 
 

Descripció: 

Aquest component ens permet realitzar un filtre de 

països. Permet realitzar seleccions d’un o més països. 

Aquest filtre aplica a tots els components del dashboard. 

Utilitza el valor “country_name” de la taula countries. 

 
Taula 59: QCI3 Filtre de països 
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QCI3: Quantitat de trucades i minuts de conversa en taula 

 

 

Descripció: 

Aquest component ens permet tenir tota la informació 

relativa a les trucades i minuts de conversa de tots els 

països i proveïdors, amb possibilitat d’ordenació per 

quantitat de trucades o de minuts de conversa. Si fem 

click a un dels registres, ens filtrarà en tot el dashboard 

pel país i proveïdor que seleccionem. 

KPI relacionat: KPI 3 Quantitat de trucades per país i proveïdor 

 
Taula 60: QCI3 Quantitat de trucades i minuts de conversa en taula 

 
 

QCI3: Quantitat de trucades i minuts de conversa en gràfic circular 
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Descripció: 

Aquest component permet analitzar la quantitat de 

trucades i minuts de conversa realitzats a cada país i 

veure de forma molt visual quin percentatge del total de 

minuts de conversa internacionals de l’empresa es 

realitza a cadascun d’ells. Si s’apliquen filtres de 

proveïdor o país només es mostraran les trucades que 

s’hagin realitzat per aquest país i/o proveïdor. 

KPI relacionat: 

KPI 3 Quantitat de trucades per país i proveïdor 

KPI 6 Quantitat de minuts de conversa per país i 

proveïdor 

 
Taula 61: QCI3 Quantitat de trucades i minuts de conversa en gràfic 
circular 

 
 

QCI3: Quantitat de trucades i minuts de conversa en gràfic de línies 

 

Descripció: 

Aquest component permet analitzar la tendència de la 

quantitat de trucades i minuts de conversa realitzats als 

diferents països als quals emet l’empresa a través dels 

diferents proveïdors. L’eix de les X permet veure les 

dades per mes, setmana i dia, sempre en funció dels 

països. Si s’apliquen filtres de proveïdor o país només 

es mostraran les trucades que s’hagin realitzat per 

aquest país i/o proveïdor. 

KPI relacionat: 

KPI 3 Quantitat de trucades per país i proveïdor 

KPI 6 Quantitat de minuts de conversa per país i 

proveïdor 

 
Taula 62: QCI3 Quantitat de trucades i minuts de conversa en gràfic de 
línies 
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QCI3: Quantitat de trucades i minuts de conversa en gràfic circular 

 

 
 

Descripció: 

Aquest component permet analitzar la quantitat de 

trucades i minuts de conversa realitzats per cada 

proveïdor i veure de forma molt visual quin percentatge 

del total de minuts de conversa internacionals de 

l’empresa es realitza a cadascun d’ells. Si s’apliquen 

filtres de proveïdor o país només es mostraran les 

trucades que s’hagin realitzat per aquest país i/o 

proveïdor. 

KPI relacionat: 

KPI 3 Quantitat de trucades per país i proveïdor 

KPI 6 Quantitat de minuts de conversa per país i 

proveïdor 

 
Taula 63: QCI3 Quantitat de trucades i minuts de conversa en gràfic 
circular 

 
 

QCI3: Quantitat de trucades i minuts de conversa en gràfic de línies 
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Descripció: 

Aquest component permet analitzar la tendència de la 

quantitat de trucades i minuts de conversa realitzats 

pels diferents proveïdors de l’empresa. L’eix de les X 

permet veure les dades per mes, setmana i dia, sempre 

en funció dels proveïdors. Si s’apliquen filtres de 

proveïdor o país només es mostraran les trucades que 

s’hagin realitzat per aquest país i/o proveïdor. 

KPI relacionat: 

KPI 3 Quantitat de trucades per país i proveïdor 

KPI 6 Quantitat de minuts de conversa per país i 

proveïdor 

 
Taula 64: QCI3 Quantitat de trucades i minuts de conversa en gràfic de 
línies 

 
 

QCI3: Qualitat de les trucades en gràfic circular 

 

 
 

Descripció: 

Aquest component permet visualitzar la qualitat de les 

trucades internacionals que es realitzen als diferents 

països i pels diferents proveïdors de l’empresa. Si 

s’apliquen filtres de proveïdor, data i/o país, es 

mostraran les quantitats registrades segons els filtres 

aplicats. 

KPI relacionat: KPI 9 Qualitat de les trucades per país i proveïdor 

 
Taula 65: QCI3 Qualitat de les trucades en gràfic circular 
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QCI3: Qualitat de les trucades en gràfic de columnes apilades 

 

 
 

Descripció: 

Aquest component ens permet visualitzar de forma 

senzilla la qualitat de les trucades en base al temps. 

L’eix de les X permet veure les dades per mes, 

setmana i dia, sempre en funció dels filtres aplicats. Si 

s’apliquen filtres de proveïdor o país només es tindran 

en compte les trucades que s’hagin realitzat per 

aquest país i/o proveïdor. 

KPI relacionat: KPI 9 Qualitat de les trucades per país i proveïdor 

 
Taula 66: QCI3 Qualitat de les trucades en gràfic de columnes apilades 

 
 
4.5 Visualització dels quadres de comandament integrals 
 

Amb la versió gratuïta de Power BI és possible publicar els quadres de 

comandament generats però no és possible compartir-los. Aquesta 

funcionalitat està integrada dins de la versió PRO. 

 

Per tant, per poder visualitzar els quadres de comandament integrals 

generats en aquest projecte és necessari disposar de l’arxiu .pbix que 

s’adjuntarà a les memòries juntament amb tot el contingut generat. 
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5. Línies de futur  
 

L’objectiu d’aquest projecte és realitzar una primera aproximació al món 

del Business Intelligence dins d’una organització en la qual encara no 

existeix un àrea que es dediqui a la explotació de les dades. 

 

Amb aquest primer pas, s’espera poder avançar i enriquir aquest 

projecte amb noves dades i quadres de comandament que aniran donant 

resposta a les diferents preguntes que vagin sorgint. Per aquesta raó es 

seguirà un model de desenvolupament iteratiu en el qual es seguirà 

millorant i complementant el projecte desenvolupat en aquest treball. 

 

Un cop implantada la solució actual, es realitzaran reunions de 

seguiment dels KPI amb els diferents departaments implicats on també 

es demanarà feedback respecte a la utilitat i millores a realitzar sobre els 

quadres de comandament. 

 

Per a següents versions es pot plantejar incloure les dades referents als 

costos per trucada i poder elaborar un dashboard amb comparatives de 

preus i estimacions de costos segons les trucades. Aquesta part pot 

esser molt útil de cara a detectar possibles irregularitats en les factures 

rebudes pels proveïdors, el qual pot generar un benefici econòmic a 

l’empresa i evitar fraus. 

 

També es planteja incloure les trucades nacionals per tal de tenir també 

la informació de negoci respecte aquest tipus de trucades. Actualment, 

les trucades nacionals suposen un 70% del tràfic de trucades de 

l’empresa. 

 

A nivell tècnic, si la solució té bona acceptació, es proposarà connectar 

directament el Data Warehouse generat amb la base de dades de 

l’empresa i així poder programar els treballs ETL amb periodicitat. Per 
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tant, en aquest moment s’hauran d’adaptar les transformacions 

generades per rebre els inputs per base de dades i no per CSV.  

 

També com a línia de futur es valorarà adquirir llicències de Microsoft 

Power BI PRO per poder compartir i publicar els diferents informes i que 

les persones involucrades en la presa de decisions tinguin més facilitat 

per poder accedir a la informació. 

 

Amb aquest projecte també es pretén involucrar altres àmbits de 

l’organització com poden ser l’explotació de les dades generades per les 

diferents eines de ticketing i incidències de clients. 

 

En conclusió, aquest projecte és l’inici d’una nova manera de prendre les 

decisions i de convertir les dades en informació valuosa per 

l’organització. 
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6. Conclusions 
 

En primer lloc, he de remarcar que introduir-me en el món del Business 

Intelligence ha sigut un repte personal degut a que no tenia cap 

experiència d’ús més enllà de diverses lectures i coneixement dels 

conceptes bàsics. El meu enfocament personal en el món laboral és més 

proper a les telecomunicacions que al sector de tecnologies de la 

informació. 

 

Gràcies a les assignatures de Planificació i ús estratègic de SI, Disseny 

de Base de Dades o Gestió de Projectes i amb els coneixements que he 

anat adquirint durant la meva experiència laboral he pogut assolir el 

repte satisfactòriament. 

 

Pel que fa al projecte, s’han aconseguit els objectius fixats a l’inici vers el 

producte final i les seves característiques, encara que podria arribar a 

tenir moltes més dades i funcionalitats. Totes les funcionalitats i 

característiques que enriquiran encara més el projecte es podran tractar 

en futures iteracions tal i com s’estipula a la secció de “Línies de futur”. 

 

He tingut diversos contratemps amb les eines escollides com per 

exemple la necessitat de canviar de sistema operatiu o d’eina de 

generació d’informes i dashboards però crec que s’han pres les 

decisions correctes en el moment que era necessari i això ha ajudat a 

que es pogués portar a terme el projecte en el temps estipulat. 

 

L’accés a les dades reals de l’empresa ha sigut també un tràmit farragós 

per la quantitat de normatives de protecció de dades que s’han tingut 

que tenir en compte. Tot i això, l’empresa m’ha facilitat i ha impulsat 

aquest projecte mitjançant el contacte amb representants del 

departament de Producte i Suport a clients. La seva ajuda i la definició 

dels diferents KPI han sigut claus per poder enfocar correctament el 

projecte. 
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Pel que fa a la planificació ha sigut satisfactòria, ja que es va detectar 

una desviació entre la primera i la segona entrega parcial i es va corregir 

correctament, arribant al final del projecte en els temps estimats. 

 

En conclusió, estic content amb el resultat i crec que el projecte portat a 

terme suposarà una millora en l’empresa i aportarà molt valor. 
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7. Glossari 
 

• CDR: Registre detallat d’una trucada. Inclou principalment les 

dades de telèfon origen, telèfon destinatari, estat de la trucada, 

durada total, temps de conversa data d’establiment de la trucada, 

etc... 

 

• Proveïdor: En el context de l’empresa i el projecte, és un 

operador de telefonia que actua d’enllaç entre l’empresa i els 

destinataris de les trucades. 

 

• Tarifes: Costos derivats de les trucades diferenciades pel prefix 

de la trucada amb diverses divisions dintre d’un mateix país com 

poden ser les trucades a mòbils, numeració de tarificació especial 

o fixos. 

 

• KPI (Key Performance Indicator): És una mida del nivell de 

rendiment d’un procés. Aquest valor està directament relacionat 

amb un objectiu fixat prèviament. 

 

• SDLC (Systems Development Life Cycle): És un mètode que 

facilita el desenvolupament dels sistemes d’informació. Entre les 

seves funcions destaca com a suport per a que els gestors d’un 

projecte puguin planificar el procés de disseny i posada en marxa 

de qualsevol sistema d’informació que hagi de complir uns 

requeriments concrets de cara a l’usuari final. 

 

• Open-Source software: És el software dissenyat per a que sigui 

accessible al públic. Tothom pot veure, modificar i distribuir el codi 

de la forma que consideri convenient. 
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• Disposition: En el context del projecte i especialment en 

telecomunicacions de veu, és el terme que s’utilitza per identificar 

la causa de finalització d’una trucada. 

 

• Prefix: És el codi que identifica i que segmenta el pla de 

numeració d’un país i del món en diferents parts. Existeix un pla 

de numeració global per països i també un pla de numeració 

nacional on es subdivideixen els diferents codis els quals 

composen les numeracions a les que es poden trucar. 
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9. Annexos 
 
 
9.1 Instruccions descàrrega i ús del prototip 
 

El prototip s’ha desat a Google Drive en format .ova i es pot descarregar 

des del següent enllaç: 

 

Link 

 
Per poder executar aquest arxiu, és necessari tenir descarregat i 

instal·lat el software de VirtualBox, que pot ser descarregat des del 

següent enllaç disponible per a diferents plataformes: 

 

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads 

 
Des d’aquesta aplicació s’haurà d’importar el servei virtualitzat a través 

del menú Arxiu, seleccionant la opció “Importar el servei virtualitzat”. 

 

 
 

Il·lustració 34: Importació .ova (i) 

 
 

En la següent finestra haurem de seleccionar l’arxiu .ova descarregat. 

 

https://drive.google.com/file/d/182bsQJcYMy_dc4cIxB6gJ2qRFeLiA2nK/view?usp=sharing
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads


TFG Business Intelligence – Aitor Alonso García 
 

91   

 
 

Il·lustració 35: Importació .ova (ii) 

 
 

Un cop cliquem a Next, ens mostrarà la informació de l’arxiu i una sèrie 

d’opcions que no cal modificar. Fem clic a Importar. 

 

 
 

Il·lustració 36: Importació .ova (iii) 
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Ens apareixerà una finestra on ens mostrarà el progrés del procés 

d’importació: 

 

 
 

Il·lustració 37: Importació .ova (iv) 

 
 

Un cop finalitzat el procés d’importació, podem seleccionar la màquina 

virtual importada i iniciar-la fent clic en el botó d’iniciar. 

 

 
 

Il·lustració 38: Importació .ova (v) 

 
S’iniciarà la màquina de forma automàtica i carregarà la sessió d’usuari 

per defecte (usuari: aitor ; contrasenya: tfgbiuoc). 
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En aquest projecte, podrem explorar la base de dades mitjançant la 

següent execució dintre del terminal: 

 

mysql data_warehouse -p (contrasenya: tfgbiuoc) 

 

 
 

Il·lustració 39: Consulta base de dades 

 
 
També podrem executar i revisar els processos ETL executant Pentaho 

Data Integration de la següent forma dintre del terminal: 

 

/home/aitor/pentaho/data-integration/./spoon.sh 

 
Els arxius de transformació es troben dins de la següent ruta: 

 

/home/aitor/pentaho/ETL/ 
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9.2 Instruccions per visualització quadres de comandament 
 

Per poder visualitzar els quadres de comandament generats haurem de 

tenir instal·lat Microsoft Power BI Desktop en el nostre equip. Donat que 

només té suport per Windows, és necessari disposar d’aquest sistema 

operatiu. 

 

Es pot descarregar directament des de la Microsoft Store: 

 

 
 

Il·lustració 40: Instal·lació Power BI Desktop 

 
 

Un cop descarregat i instal·lat, podem obrir el fitxer .pbix que s’entrega 

juntament amb el projecte. 

 

 
 

Il·lustració 41: Visualització Power BI 
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9.3 Creació dels processos ETL amb Pentaho Data Integration 
 

En aquest annex s’indica amb un exemple com s’ha realitzat el procés 

de creació d’un procés ETL amb Pentaho Data Integration. En aquest 

cas, explicarem el cas de la transformació DatesData.ktr 

 

Abans de començar a generar la transformació, és necessari generar 

una connexió a la base de dades on carregarem les dades generades en 

aquesta transformació. Per a realitzar això, s’ha d’obrir Pentaho Data 

Integration i fer clic en Tools -> Wizard -> Create database connection... 

 

 

 
Il·lustració 42: Crear connexió a base de dades 

 
 

A la següent finestra hem de seleccionar el tipus de base de dades que 

volem connectar i quin accés utilitzarem. En aquest cas volem 

connectar-nos a una base de dades MySQL i el connector que 

utilitzarem és el que hem instal·lat anteriorment (JDBC). Omplim les 

dades i fem clic a Next. 
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Il·lustració 43: Selecció tipus de base de dades 

 
A continuació, ens demanarà indicar el hostname de la base de dades, 

el port on escolta i el nom de la base de dades a la que volem apuntar. 

En aquest cas, el host és localhost, el port és el per defecte de MySQL 

(3306) i el nom de la base de dades és data_warehouse. 

 

 
 

Il·lustració 44: Dades base de dades 
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Finalment, introduïm les dades de connexió que són usuari: aitor i 

password: tfgbiuoc i finalitzem. Com a comprovació podem fer clic en 

Test database connection per comprovar si s’ha configurat correctament. 

 

 
 

Il·lustració 45: Configuració credencials MySQL 

 

Un cop ja tenim la connexió a base de dades configurada, hem de 

generar una nova transformació. Per fer això, hem d’obrir Pentaho Data 

Integration i fer clic a New Transformation: 
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Il·lustració 46: Crear nova transformació 

 
 

Seguidament, incorporarem la primera funció, en aquest cas “Generate 

rows” que ens servirà per generar els registres necessaris per cobrir tot 

l’any 2021. 

 

 
 

Il·lustració 47: Crear generate rows 

 
La configuració que haurem d’aplicar a aquesta funció és la següent: 
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Il·lustració 48: Configuració generate rows 

 
  

En aquest cas, hem d’establir el límit de generació de files en 365, ja que 
volem generar només un any. Pel que fa als camps, només volem un 
camp que contingui el dia, anomenat firstday, amb el tipus Date, el 
format yyyyMMdd i el valor del primer dia de l’any. 
 
A continuació, afegim el següent element, en aquest cas la funció Add 
sequence, que ens permetrà incrementar en un dia cada registre fins 
arribar al 20211231. 
 

 
 

Il·lustració 49: Crear add sequence 

 
 
 La configuració que s’ha d’aplicar a aquesta funció és la següent: 
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Il·lustració 50: Configuració add sequence 

 
 

Per aquest cas, és necessari establir el nom de la variable de sortida 

d’aquesta funció, en aquest cas nextday, i definir en quin valor ha de 

començar a incrementar i quina quantitat d’increment ha de realitzar per 

cada registre. 

 

Un cop configurat, connectem ambdós objectes: 
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Il·lustració 51: Connexió entre generar dades i increment de registres 

 
 

Seguidament, hem d’introduir la funció Calculator per tal de generar les 

variables que volem inserir per cada registre a la base de dades en 

funció dels registres que hem generat. 

 

 
 

Il·lustració 52: Crear calculator 

 
 

En aquest punt, la funció Calculator necessita tenir connectat l’objecte 

previ per poder recuperar els noms de les variables i poder definir els 

càlculs que cal configurar. Per tant, abans de configurar res, hem 

d’afegir-la al procés. 
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Il·lustració 53: Connexió entre increment de registres i calculator 

 
 
 La configuració que ha de tenir és la següent: 
 

 
 

Il·lustració 54: Configuració calculator 

 
 

En aquest cas, necessitem calcular els camps de cada registre que 

necessitarem per poder inserir-los a la base de dades. S’utilitzen 

diverses funcions de càlcul predefinides en aquesta funció per extreure 

del valor date_full (s’obté sumant el primer valor generat firstday amb el 

valor generat de forma incremental nextday) com el mes, dia, any i 

setmana que correspongui a la data de la variable date_full. 
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Finalment, utilitzem la funció Insert / update per inserir els registres 

generats a la taula dates del nostre data warehouse. 

 

 
 

Il·lustració 55: Creació Insert / update 

 
  

Aquesta funció ens permet, connectar el flux de dades generat amb la 

connexió a base de dades que hem configurat a l’inici d’aquest punt. 

 

Primerament, hem de connectar la funció al procés per tal de que pugui 

rebre els noms de les variables i camps que hem generat en els passos 

anteriors. 

 

 
 

Il·lustració 56: Connexió entre calculator i insert/update 

 
 

Un cop connectats, hem de realitzar la configuració de la funció que, 

bàsicament, correspon en indicar base de dades i taula on volem 
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carregar la informació i la relació dels camps dels nostres registres i els 

camps de la taula indicada. 

 

 

 
Il·lustració 57: Configuració Insert / update 

 
 
Un cop tenim tot configurat i connectat, podem executar la transformació 

mitjançant el botó de “Play” que tenim en la barra superior de la 

transformació. Podem veure el resultat de la transformació en la part 

inferior de la pantalla. 
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Il·lustració 58: Execució transformació ETL 

 
 

Com podem comprovar a l’anterior imatge, el procés s’ha executat 

correctament. També podem veure el resultat en el terminal. 

 

 
 

Il·lustració 59: Log execució en terminal ETL 

 
 
9.4 Creació de quadre de comandament amb Microsoft Power BI Desktop 
 

En aquest annex, tractarem la creació d’un quadre de comandament 

integral amb Power BI Desktop. 

 

Primerament, hem d’obrir el programa Microsoft Power BI Desktop 

instal·lat en el punt 9.2. 
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Il·lustració 60: Pàgina principal Power BI Desktop 

 
 

Seguidament, hem de connectar la nostra font de dades al programa per 

tal de que puguem utilitzar-la per generar els diferents components. Per 

a realitzar això, hem de fer clic a “Obtenir dades” i seleccionarem Base 

de dades com a font i Base de dades MySQL. 

 

 
 

Il·lustració 61: Connectar base de dades a Power BI 
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En la següent finestra omplim les dades relatives a la base de dades i 

fem clic en Acceptar. 

 

 
 

Il·lustració 62: Configuració base de dades 

 
 

Seguidament, hem de seleccionar totes les taules de la base de dades 

data_warehouse, ja que totes seran objecte de consulta per extreure les 

dades. Un cop seleccionades, les carregarem. 

 

 
 

Il·lustració 63: Càrrega dades en Power BI 

 
 

Començarà a carregar les dades i a generar el seu propi conjunt de 

dades amb tota la informació carregada. 
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Il·lustració 64: Càrrega conjunt de dades 

 
 

Un cop ja tenim el conjunt de dades carregat al sistema, podem generar 

diferents widgets amb la informació carregada. Simplement, seleccionem 

una de les visualitzacions del panell de visualitzacions i l’arrastrem a la 

finestra principal. Per exemple, arrastrem una taula. 

 

 
 

Il·lustració 65: Creació visualitzacions Power BI 

 
 

Per poder configurar-la, hem d’arrastrar de nou els camps que volem 

mostrar des del panell de Camps. Per exemple, seleccionarem el valor 

cdr_id amb recompte, country_name i cause. 
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Il·lustració 66: Creació taula a Power BI 

 
  

Com es pot veure, amb aquesta selecció tenim les dades relatives a les 

trucades, país per on s’ha cursat i causa de finalització. En aquest cas, 

és totalment configurable i podem utilitzar totes les visualitzacions 

diferents que ens ofereix l’eina. Per exemple, podem utilitzar un gràfic 

tipus pastís per veure la quantitat de trucades per país. 

 

 
 

Il·lustració 67: Creació gràfic tipus pastís 

 
 

En aquest cas s’ha seleccionat el camp country_name i el camp cdr_id 

amb recompte i el programa ens construeix automàticament la consulta i 

el seu resultat gràfic. 


