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Eines open source de reporting i anàlisi de grans volums de 

dades 

Marc Cortada Bertomeu (mcortadab@uoc.edu) 

ABSTRACT 

To process and to understand the information in an organization appropriately has multiple 

benefits and applications. For example, the design of new products based in a market research, 

the knowledge of the competitors, the knowledge of the market share, the control and detection 

of any internal or external fraud, the control and detection of possible attacks targeting the integrity 

of the information systems, and a long etcetera. 

Also, we cannot forget about the traditional reasons such as accounting, cost control and margins, 

customer satisfaction, performance of the providers, cost center-based accounting, and to know 

the organization’s financial status at any time. These reasons are traditional, but obviously does 

not mean that are not important nowadays or are just things of the past. 

The information systems or the applications that we can find in an organization -normally- can be 

classified in two types: operational systems (also known as transactional systems) and systems 

for the analytics of the information (aka business intelligence). The operational ones deal and 

generate information based on some feature or business needs and help to run the business. The 

analytical ones process the information -normally generated by the operational ones- debriefing 

and presenting the data to be analyzed. 

The amount of data available is becoming bigger because the organizations have more and more 

operational applications, and those applications generate more information. Additionally, there 

are more information sources external to the organizations which are dealing with meaningful 

information. Partners and providers gather valuable information that they can share. 

Finally, social networks generate interesting content for the organization such as product 

feedback or brand reputation. It is also needed to collect and analyze this kind of information. 

Therefore, it is fair to say that the amount of information available for the organizations is 

increasing exponentially and not processing or analyzing such information is a loss of 

opportunities. 

Sometimes the available products in the market do not cover the need to deal with this amount 

of information. Because of this lack, certain open-source communities developed what we 

currently know as Big Data databases. Some of these communities were sponsored by big techs 

or social network companies. 

At the beginning, the focus was to process the big data, but not too much time after popped up 

the necessity to analyze and understand this big amount of information. Therefore, these 

communities also have developed tools enabled for reporting based on big data sets, and 

sometimes also enabled to process data in real time. 

Even that some licensed products developed by traditional tech companies already exist, 

nowadays the most mature tools for Big Data are still under open-source projects, or 

projects that initially were open source. 

The following document is structured as a journey across all the pieces of software involved in 

business intelligence, from the bottom to the top layer. Also describes the process and the 
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arguments that the author would use to decide which set of tools have the best fit in a real-world 

scenario.  

• First section defends that a reporting tool cannot be designed relying on a single tool, but 

a complete system.  

• Second section introduces the reader into the databases that can handle the data for the 

system.  

• Third and fourth sections talk about the connectors and data processing tools that could 

be placed in between the database and the reporting tool. 

• Fifth section talks about the reporting tools itself, keeping in mind how these tools can be 

plugged with the connectors and databases detailed before, and its open-source 

availability. 

• Sixth section considers different approaches about the infrastructure that can run a 

business intelligence system. 

• Seventh section does not forget about the open-source way of working and its points to 

consider -including risks- when an organization decides to use open-source software. 

• Eighth section chooses a single tool for reporting based as much as possible on the facts 

and available features. 

• Last but not least, all technical reports should come with concrete trials and results. Thus, 

the ninth and last section is a workshop that runs all the selected tools in a local 

environment. 

Keywords: 

Big data, reporting, data analysis, BI, Business intelligence. 
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INTRODUCCIÓ 

Justificació 

Processar i entendre correctament la informació en una organització te multitud de beneficis i 

aplicacions. Per exemple, l’anàlisi del mercat per dissenyar nous productes, l’anàlisi de la 

competència i quotes de mercat, el control i detecció de frau intern o extern, el control i detecció 

de possibles atacs a la integritat dels sistemes d’informació, i un llarg etcètera. 

Tampoc es poden obviar els motius més tradicionals com la comptabilitat, control de costos i 

marges, satisfacció dels clients, rendiment dels proveïdors, control de centres de cost, i saber 

en tot moment quina és la situació financera d’una organització. Evidentment, pel fet de que 

aquests motius siguin tradicionals no vol dir que siguin menys importants ni coses del passat. 

Els sistemes informàtics o aplicacions que es poden trobar en una organització (normalment) es 

poden classificar en dos grups: sistemes operacionals (altrament coneguts com transaccionals) 

i sistemes d’anàlisi de la informació (altrament coneguts com business intelligence). Els 

operacionals tracten i generen informació basada en una funcionalitat o necessitat de 

l’organització, i ajuden al funcionament del negoci. Els d’anàlisi processen la informació 

(normalment generada pels operacionals), i la resumeixen i presenten per ser analitzada. 

El volum d’informació disponible és cada vegada més elevat, ja que en les organitzacions cada 

vegada hi ha més aplicacions operacionals i aquestes generen més informació. També estan 

apareixent més fonts d’informació externes a les organitzacions que tracten amb informació 

significativa. Els proveïdors i socis acumulen informació valuosa que poden compartir. 

Per últim i no menys important, les xarxes socials generen contingut interessant per l’empresa 

ja sigui a nivell d’opinió de producte o de reputació de la marca. Aquesta informació també cal 

recopilar-la i analitzar-la. 

Per tant, també es pot afirmar que la quantitat d’informació disponible per les 

organitzacions està augmentat exponencialment, i no processar-la o analitzar-la és una 

pèrdua d’oportunitats. 

Els productes disponibles al mercat no sempre han cobert la necessitat de gestionar aquests 

volums d’informació. Fruit d’aquesta mancança de productes al mercat, certes comunitats open 

source van desenvolupar el que es coneix com a eines o bases de dades Big Data. Aquestes 

comunitats a vegades estaven patrocinades per organitzacions propietàries de les xarxes 

socials. 

Primerament, el focus principal era el de processar grans volums d’informació, però no es va 

trigar en donar-se compte de la necessitat d’analitzar aquesta informació. Per tant, aquestes 

comunitats també han desenvolupat eines d'anàlisi i presentació de la informació, també 

conegudes com eines de reporting, aptes per manejar grans volums d’informació i en ocasions 

també en temps real. 

Tot i que ja existeixen algunes solucions comercials desenvolupades per les grans firmes 

tradicionals de la informàtica, avui en dia les eines més evolucionades en el que respecta al 

Big Data es segueixen trobant en projectes open source o projectes que inicialment van 

ser open source. 

El present treball està estructurat com un recorregut per tots els elements de programari 

involucrats en la intel·ligència de negoci, des de la capa més baixa a la més alta. També descriu 



Eines open source de reporting i anàlisi de grans volums de dades 

 

4 

 

Estudis d’Economia i Empresa 

 

el procés i els arguments que l’autor utilitzaria per decidir quin conjunt d’eines tenen el millor 

encaix en un escenari d’aplicació real. 

• La primera secció defensa que no es pot concebre la intel·ligència de negoci pensant 

en una sola eina, sinó que cal fer-ho pensant en un sistema complet. 

• La segona secció presenta al lector les bases de dades que poden manipular les dades 

pel sistema. 

• La tercera i quarta seccions parlen de les eines utilitzades com a connectors i processat 

de dades que es poden ubicar entre mig de la base de dades i l’eina de reporting. 

• La cinquena secció parla de les eines de reporting en sí mateixes, tenint en compte com 

es poden connectar amb els connectors i les bases de dades detallades anteriorment, i 

la seva disponibilitat com a programari obert. 

• La sisena secció considera diferents opcions al respecte d’una infraestructura que pugui 

executar un sistema d’intel·ligència de negoci. 

• La setena secció no s’oblida de la manera de treballar del codi obert, i els punts a tenir 

en compte (incloent els riscos) quan una organització decideix treballar amb programari 

lliure. 

• La vuitena secció escull una sola eina de reporting basant-se el màxim possible en els 

fets i les característiques disponibles. 

• Per últim i no menys important, tots els documents tècnics haurien de contenir proves i 

resultats concrets. Per tant, la novena i última secció, és un taller que executa totes les 

eines seleccionades en un entorn local. 

Vinculació del treball amb les assignatures 

A l’assignatura de L'organització a l'economia del coneixement es menciona la importància 

de la digitalització: Digitization is creating a second economy that’s vast, automatic, and 

invisible— thereby bringing the biggest change since the Industrial Revolution. (Arthur, 2011). 

Es pot afirmar que per la majoria de les organitzacions és vital processar correctament la 

informació perquè és la base sobre la que s’han de prendre decisions bàsiques pel seu 

funcionament. A més, aquesta revolució industrial té un impacte totalment transversal, poques 

organitzacions s’escapen de la necessitat de controlar i gestionar correctament la informació. 

A l’assignatura de direcció de la innovació es va veure com crear un embut d’innovació, per 

posteriorment crear la cartera de projectes d’innovació. El propòsit d'una cartera d'Innovació és 

gestionar els riscos que comporta la innovació, al mateix temps que es controlen els resultats 

obtinguts de les inversions en innovació. Caldrà doncs definir indicadors d’entrada (input), de 

procés, de sortida (output), i de resultat. 

Un sistema de reporting complert i transversal a tota l’organització permetrà controlar i 

monitoritzar tots aquests indicadors de manera automatitzada, permetent saber quins són els 

projectes que es desvien i quins no. Amb aquesta informació es podran prendre decisions sobre 

quins projectes es potenciaran, a quins se’ls hi traurà prioritat, i quins seran cancel·lats. 

Moltes organitzacions estan fent servir dades provinents de l’operativa de negoci per avaluar les 

persones que hi treballen. D’aquesta manera es pot saber la seva productivitat i es pot detectar 

el frau en àmbits com la gestió d’un magatzem, el control dels diners en efectiu, de transaccions 

electròniques, ubicació indeguda donada la tasca a realitzar, males pràctiques en un taller, etc. 

En el moment de cursar les assignatures de direcció de persones en la societat del 

coneixement i habilitats per a la direcció, era una pràctica poc establerta o al menys no de 
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manera pública. Tot i així, cada vegada més les organitzacions estan incorporant mètriques i 

indicadors basats en dades de sistemes transaccionals amb aquests propòsits. Evidentment el 

debat ètic està servit, i encara més si es fan servir algorismes d’intel·ligència artificial en els que 

un ordinador pot arribar a decidir el futur d’un treballador. 

L’opinió de l’autor és que tots els indicadors i algorismes que es fan servir per decidir el futur, 

remuneració, productivitat, incentius o expedients disciplinaris d’un treballador, han de ser 

transparents, compartits i accessibles d’igual manera per totes les parts implicades. En aquest 

sentit, tant per empleats, empreses, com per equips, es fa necessària una eina de mostri la 

informació de manera transparent. 

A l’assignatura de màrqueting electrònic i la de models de negoci en internet, queda clar com 

una organització interactua amb les xarxes socials, i ha d’estar pendent de tot el que està 

passant. No només cal monitoritzar l’efecte d’un llançament d’un nou producte, cal estar pendent 

de qualsevol reacció negativa de qualsevol usuari que pot passar en qualsevol moment i xarxa 

social. 

A les assignatures d’empresa i societat, i direcció d’organitzacions no empresarials es va 

veure la importància de que les empreses siguin respectuoses amb el seu entorn, i com entorn 

s’entén no només el medi ambient, que també, si no als grups d’interès, l’entorn social, i la 

col·laboració amb organitzacions del tercer sector. Tota aquesta interacció social també ha de 

ser mesurable. 

Les empreses del tercer sector cada vegada han de controlar i gestionar de manera més eficient 

els seus recursos. Per una organització del tercer sector, la major part de cada euro obtingut ha 

d’anar destinat a la finalitat de la pròpia organització. Cal minimitzar les despeses de 

manteniment estructurals i ser el més eficients possibles. 

Pel que fa a factors de competitivitat empresarial i excel·lència en la gestió. És gairebé 

impossible ser competitiu i “perseguir” l’excel·lència sense saber tot el què està passant dintre 

d’una organització, si no en temps real, en un temps molt curt. 

Finalment, en l’assignatura de Direcció de sistemes d'informació es veuen diferents casos 

d’estudi en els que els sistemes d’informació s’alineen amb les necessitats de l’organització. A 

més, es fa referència directa a aspectes mencionats en aquest treball com el business 

intelligence i el big data. 
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1 SISTEMA, PROGRAMARI O PLATAFORMA? 

Quan es parla d’eines de reporting s’acostuma a cometre l’error de parlar d’una sola eina. 

Una eina de reporting no funcionarà si no te una o unes bases de dades al darrera que 

emmagatzema les dades. Depenent de les fonts d’informació, sistemes operacionals 

(transaccionals o no) de tota l’organització, és possible que hi hagi múltiples processos de 

càrrega, agrupació, agregació, simplificació, anàlisi i processat (normalment) en paral·lel de la 

informació. 

Per tant quan parlem d’una eina de reporting de grans volums d’informació estem parlant d’una 

pila (stack1) o plataforma. Un conjunt d’eines que funcionant de manera coordinada permetran 

agrupar i tractar la informació perquè sigui analitzable i interpretada pels usuaris. 

Les eines de reporting poden incorporar funcionalitats addicionals, com funcions analítiques, 

estadístiques, de simulació (respondre a preguntes què passa si?), i més recentment 

d’intel·ligència artificial. En qualsevol cas, sempre són sistemes que per si sols no poden mostrar 

ni tractar la informació. Necessiten d’un suport que proporcioni i processi la informació que serà 

tractada i analitzada. 

Quan parlem de reporting, ho estem fent d’un sistema complert. Ho fem d’una plataforma que 

estarà composada de bases de dades originals de programes operatius, connectors, 

“agrupadors”, processadors d’informació en paral·lel, i finalment altres bases de dades que 

emmagatzemaran aquesta informació processada per ser explotada. 

Si no hi ha un ecosistema correctament configurat, connectat i coordinat, no es podrà explotar 

tota la informació. 

És important dissenyar o configurar un sistema que es basi en un conjunt d’eines que funcionaran 

correctament entre elles. També cal tenir molt en compte que la compatibilitat, obertura, i 

“connectabilitat” amb altres sistemes poden marcar molt el futur d’un sistema de reporting, a la 

vegada que poden hipotecar el futur d’altres eines productives. 

Si escollim eines molt tancades, hi ha un risc elevat de que no es puguin incorporar noves 

aplicacions a l’organització per problemes de compatibilitat. El risc de crear dependència 

tecnològica és elevat. Certes tecnologies també poden impedir el futur escalat del sistema de 

reporting ja sigui en capacitat, o en varietat tecnològica afegint altres tecnologies. 

Els comercials d’eines de reporting ho saben, i centren les seves demostracions i posades en 

escena del producte limitant-se a ensenyar gràfics espectaculars i interactius. A més, l’audiència 

i el públic objectiu de la venda acostuma a ser personal directiu sense experiència tècnica. Als 

comercials els hi resulta molt fàcil amagar el que realment comporta la construcció d’un sistema 

de reporting o business intelligence (BI) a aquests perfils no tècnics. 

 

 

 

1 És molt habitual en entorns d’informàtica parlar de piles d’aplicacions, tecnologies o productes. Ve del terme en anglès 
stack on normalment es defineixen aquelles aplicacions o tecnologies que es faran servir de manera conjunta. Un stack 
d’una empresa o d’una aplicació pot ser: Llenguatge i framework Java pel que fa a les aplicacions, PostgreSQL pel que 
fa a la base de dades, i Linux pel que fa a sistema operatiu. També es fa servir per enumerar aquells coneixements 
tècnics (skills) que pot tenir una persona, referint-se al stack tècnic d’un desenvolupador, i també és habitual dir que és 
fullstack a aquelles persones poden treballar tant en entorns de servidor (back-end) com en entorns de client (front-end). 



Eines open source de reporting i anàlisi de grans volums de dades 

 

7 

 

Estudis d’Economia i Empresa 

 

En moltes ocasions, quan un directiu ha vist els informes i quadres de comandament (tots ells 

espectaculars) en una sessió dedicada, signa el contracte, paga la llicència, arriba al departament 

tecnològic, i li diu als seus tècnics que vol allò que li han ensenyat a la “demo”. En aquest moment 

el directiu no és conscient del que implica posar en marxa el programari que acaba d’adquirir, i 

que depenent de les aplicacions o infraestructura que hi ha disponible a l’organització en aquell 

moment, pot arribar a ser una implantació inviable. 

I comença el calvari: la guerra entre del departament tecnològic i la direcció està servida. A veure 

qui li diu al directiu que el que ha comprat no es pot implantar, o que fer-ho no és tan fàcil com 

sembla. 

En aquest treball es parlarà de tots els components que conformen un sistema de 

reporting i intel·ligència de negoci, no només de l’eina de reporting. 

També cal dir que resultarà impossible parlar d’eines operatives com un Enterprise Resource 

Planning (ERP) i si faciliten o no l’exportació de les dades cap al sistema de reporting. Surt de 

l’àmbit del treball i seria impossible fer-ne un resum. Només es pot mencionar que, com a 

recomanació genèrica, abans de contractar o apostar per qualsevol eina o sistema de reporting, 

el primer pas és analitzar quina informació es pot extreure dels sistemes que estan actualment 

en funcionament. 

Per altra banda, un dels primers passos abans d’implantar un sistema operacional, és assegurar-

se de que no hi ha impediments tècnics per extreure la informació que es vulgui i quan es vulgui. 

Al cap i a la fi, la informació és propietat de l’organització, i no hauria d’estar sotmesa ni presonera 

a la voluntat d’un proveïdor de programari. Si una eina no permet extreure la informació fàcilment, 

molt probablement voldrà dir que només es podrà analitzar amb les eines proveïdes pel propi 

fabricant o desenvolupador. Cal vigilar amb el perill de dependència forçada per limitació tècnica. 
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2 BASES DE DADES OBJECTE D’ESTUDI 

Enllaçant amb l’apartat anterior, si no hi ha una base de dades amb dades introduïdes, no hi ha 

informació a analitzar. Per poder visualitzar i analitzar la informació de manera correcta i eficient, 

cal emmagatzemar-la en una base de dades. A continuació trobarem una breu descripció de les 

bases de dades més destacades sobre les que es poden sustentar les eines de reporting. 

Cal remarcar que la indústria està anant cap a un model poliglota on les empreses treballen amb 

més d’una base de dades. Una sola aplicació pot treballar amb diferents sistemes de gestió de 

bases de dades al mateix temps, i així utilitzar les característiques que més li interessen de 

cadascuna per implementar diferents funcionalitats. 

Ja fa uns cinc anys, en un projecte on l’autor d’aquest treball va participar professionalment, es 

va arribar a la conclusió de que per poder oferir les millors funcionalitats i el millor rendiment 

d’algues aplicacions, el més adequat era posar al darrera de cada aplicació la base de dades 

que més s’ajustava a les necessitats particulars de cada aplicació. 

No volia dir que les bases de dades transaccionals (o tradicionals) estiguessin obsoletes, si no 

que allà on es volia emmagatzemar documents el millor era utilitzar una base de dades 

documental, i allà on es registraven transaccions el millor era seguir fent servir una base de dades 

transaccional. Les aplicacions que feien servir bases de dades transaccionals per gestionar i 

indexar informació documental, estaven patint cada vegada més les restriccions del model basat 

en taules, files i columnes. 

Ens podem trobar en un entorn on les aplicacions operatives facin servir diferents bases de 

dades, i la informació que cal processar pel reporting vingui amb formats diferents i provingui de 

sistemes de gestors també diferents. Per altra banda, també és possible que en el nostre sistema 

de reporting s’hagi de combinar amb més d’un sistema gestor de bases de dades depenent de 

quina informació vulguem tractar per la seva representació. 

2.1 Cassandra 

Cassandra és una base de dades orientada a agrupacions de columnes com s’indica a l’afirmació 

Column-family stores, such as Cassandra (Sadalage & Fowler, 2012), creada per emmagatzemar 

grans volums de dades (altrament conegut com Big Data) distribuïdes en diferents servidors o 

nodes. Es considera una base de dades que forma part del grup de les no relacionals i no 

tradicionals, altrament conegudes com bases de dades NoSQL2 

 

 

 

2 The term “NoSQL” caught on like wildfire, but it’s never been a term that’s had much in the way of a strong definition. 
The original call [NoSQL Meetup] for the meetup asked for “open-source, distributed, nonrelational databases.” The talks 
there [NoSQL Debrief] were from Voldemort, Cassandra, Dynomite, Hbase, Hypertable, CouchDB, and MongoDB—but 
the term has never been confined to that original septet. Capítol 1.5. The Emergence of NoSQL (Sadalage & Fowler, 
2012). També cal indicar que el terme SQL és l’acrònim provinent de les paraules en anglès Structured Query Language. 
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Esquema gràfic que representa una agrupació de columnes 

Font: https://miro.medium.com/max/3750/1*SNNH3D7s2HeT8wKOM9Dysw.png 

Cal destacar que en moltes ocasions les bases de dades utilitzades en la intel·ligència de negoci 

contenen les dades agrupades i pre-calculades en dimensions analítiques. En aquest aspecte 

Cassandra és una base de dades molt adequada per l’emmagatzematge i el tractament d’aquest 

tipus d’informació ja que està optimitzada per emmagatzemar dades de manera agregada. 

2.1.1 Documentació i codi font 

Els recursos de documentació es poden trobar tant a la web original de la pròpia base de dades, 

com a la web de Datastax, que proporciona apartats de problemes habituals en entorns reals 

(FAQs), bones pràctiques, i pautes per obtenir certificacions professionals. Al ser una empresa 

que es dedica principalment a proveir serveis relacionats amb aquesta base de dades en entorns 

reals i molt exigents, la documentació està orientada a casos reals en entorns de producció. Es 

pot considerar que la informació que hi ha disponible al lloc web de Datastax té la mateixa 

validesa (i en ocasions més nivell de detall) que la que hi ha disponible en la documentació 

original de la base de dades Cassandra. 

Documentació disponible: 

• La documentació original i actualitzada la podrem trobar en aquest enllaç: 

Documentation (apache.org) (Apache, n.d.) 

• La documentació revisada i produïda per la principal empresa d’explotació d’aquesta 

base de dades la podem trobar a: All DataStax documentation | DataStax Docs Home 

(DataStax, n.d.). 

El codi font es pot trobar en aquest enllaç. 

2.1.2 Disponibilitat oberta i gratuïta 

Cassandra és una eina completament oberta i gratuïta sota la llicència Apache License, Version 

2.0. No hi ha limitacions de funcionalitat de cap tipus. 

Tot i que és una base de dades que forma part de l’Apache Software Foundation i com s’ha 

esmentat anteriorment, hi ha una altra organització que proporciona suport per entorns d’alt 

rendiment i explotació comercial (de pagament) amb aquesta base de dades que és Datastax. 

https://cassandra.apache.org/doc/latest/
https://docs.datastax.com/en/landing_page/doc/landing_page/docList.html
https://github.com/apache/cassandra
https://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://www.apache.org/
https://www.datastax.com/company
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2.2 MongoDB 

MongoDB és una base de dades orientada a documents3, d’esquema flexible o sense esquema 

(schemaless4), preparada per treballar amb grans volums d’informació (o Big Data) i preparada 

també per treballar amb la informació distribuïda. També es considera una base de dades que 

forma part del grup de no relacionals i no tradicionals, altrament conegudes com bases de dades 

NoSQL. 

MongoDB és també el nom de l’empresa que promociona i sustenta el desenvolupament de la 

base de dades en codi obert, així com el desenvolupament d’eines per poder interactuar amb la 

mateixa. 

La diferència principal és la flexibilitat que proporciona permetre emmagatzemar la informació 

amb un esquema totalment flexible. Per exemple, moltes bases de dades, tradicionals i no 

tradicionals com Cassandra, exigeixen una definició de quina serà l’estructura de les dades a 

emmagatzemar en forma de taules i columnes. 

MongoDB no exigeix cap estructura, els documents s’insereixen en col·leccions en temps 

d’execució sense cap mena de restricció. Com es pot veure en la següent il·lustració Documents 

en format Json en una col·lecció la informació es desa en format Json5. Aquests documents 

poden tenir la informació estructurada de diferent manera, fins i tot dintre d’una mateixa col·lecció.  

Prenent l’exemple representat a la figura, el document 3 és diferent de l’1 i del 2. Tot i que 

contenen informació semblant i te sentit que estiguin dintre de la mateixa col·lecció, aquesta està 

estructurada d’una altra manera en cada document. 

 

 

 

3 Some of the popular document databases we have seen are MongoDB capítol 9.1. What Is a Document Database? 
(Sadalage & Fowler, 2012) 
4 Schemaless o sense esquema, fa referència a les bases de dades que no exigeixen un modelat de les dades per poder-
les emmagatzemar. A les bases de dades tradicionals o relacionals, abans d’inserir cap mena d’informació cal crear (com 
a mínim) taules i columnes, i (opcionalment) les relacions i restriccions d’integritat entre aquestes taules i columnes. A 
aquesta especificació se n’anomena esquema de les dades o model de dades. 
5 JSON (JavaScript Object Notation) is a lightweight data-interchange format. It is easy for humans to read and write. It is 
easy for machines to parse and generate. It is based on a subset of the JavaScript Programming Language Standard 
ECMA-262 3rd Edition - December 1999. (JSON, n.d.) 
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Documents en format Json en una col·lecció 

Font: https://bi-insider.com/wp-content/uploads/2019/01/Document-Table.png 

L’esquema flexible d’aquesta base de dades orientada a documents inserits en col·leccions (no 

files dintre de taules) presenta diversos avantatges: 

• Es pot utilitzar com una base de dades agregadora d’altres bases de dades. Diferents 

esquemes tradicionals i rígids de diferents aplicacions es poden acumular (aplicant 

càlculs d’agregació o no) en col·leccions de documents. 

• Per la pròpia evolució en el temps, l’estructura de les dades va canviant en les 

aplicacions. Per tant, pot resultar més fàcil adaptar canvis d’estructura a un sistema 

d’esquema flexible que haver-ho de fer en un sistema rígid. 

• A mida que apareixen noves necessitats de negoci es van afegint noves aplicacions. 

També caldrà monitoritzar la informació que generen aquestes, i disposar d’un esquema 

flexible també és una avantatge en aquesta circumstancia: les noves dades es poden 

incorporar amb més facilitat. 

2.2.1 Documentació i codi font 

La documentació relacionada amb aquesta base de dades es pot trobar en aquest enllaç: 

Welcome to the MongoDB Documentation — MongoDB Documentation 

El codi font es pot trobar en aquest enllaç. 

2.2.2 Disponibilitat oberta i gratuïta 

Pel que fa a serveis i llicències de pagament no lliures, l’empresa ofereix serveis de suport 

avançat per entorns de producció d’elevada concurrència i disponibilitat. També ofereix com a 

https://docs.mongodb.com/
https://github.com/mongodb/mongo
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serveis de pagament, l’administració dinàmica de clústers de servidors, l’encriptació de la 

informació, i sistemes de seguretat i control d’accés a la informació (autenticació i autorització6). 

Tot i les seves mancances, es pot arribar a configurar un entorn de producció fent ús de la “capa” 

gratuïta o la versió community per una base de dades destinada al reporting. Els requisits per 

poder fer-ho serien: 

• Que el nivell de confidencialitat de les dades permetés emmagatzemar la informació 

sense encriptar. 

• Que hi hagi capacitat tècnica per limitar l’accés directe a la informació a la mateixa base 

de dades només al personal que ho necessita i només quan ho necessita. Les dades 

només haurien de ser accessibles a través de l’eina de reporting. 

• Que l’eina de reporting implementi un sistema de limitació d’accés tant pel que fa a 

l’autenticació com a l’autorització, de manera que la seguretat d’accés a la informació 

estigui garantida. 

• Que la base de dades no estigui en cap proveïdor d’infraestructura al núvol. Els 

proveïdors al núvol es consideren infraestructura pública i cal encriptar les dades que 

s’hi emmagatzemen. Al no ser possible encriptar les dades amb la versió gratuïta, no 

seria possible utilitzar-la en un entorn d’infraestructura compartida. 

Des d’un punt de vista de seguretat de la informació, si els punts detallats anteriorment són 

favorables, podria ser possible utilitzar un clúster MongoDB de manera gratuïta. Si no ho són, 

caldrà adquirir una llicència o pagar per servei. La política de preus amb les funcionalitats incloses 

en cada nivell de contracte o llicència es pot trobar en aquest enllaç. 

Les deferències entre la versió Enterprise i la versió community es poden trobar en aquest 

document pdf publicat per la mateixa MongoDB. 

2.3 Elasticsearch 

És un sistema gestor de base de dades d’esquema flexible creat per emmagatzemar, estructurar, 

i sobre tot cercar i analitzar grans volums d'informació. La informació s’emmagatzema sense 

esquema i en forma de documents Json tal i com s’ha vist a l’apartat de MongoDB. Normalment 

es distribueix i/o replica en diferents nodes, també com MongoDB. 

Llavors, en què es diferencia amb MongoDB? Doncs en que tenen propòsits diferents. MongoDB 

és una base de dades operacional, mentre que Elasticsearch és un motor de cerca i analítica de 

dades en sí mateix. La interacció amb les dades que proposa MongoDB s’acosta més a les 

necessitats operacionals del desenvolupament d’aplicacions, com modificacions parcials dels 

documents i ofereix controladors que permeten la interacció entre la base de dades i les 

aplicacions d’una manera més ràpida i fluïda. Aquest no és el propòsit principal de Elasticsearch. 

La norma general de Elasticsearch és que tot el que s’insereix s’indexa. El seu sistema propi 

d’indexació és especialment admirat, conegut i reconegut, per la capacitat de realitzar cerques 

 

 

 

6 No confondre l’autenticació amb el control d’accés o autorització (authentication VS authorisation). Autenticació és que 
la persona és qui diu que és (control d’accés), autorització és que la persona està autoritzada a accedir a certa informació 
o funcionalitats (nivell d’accés). 

https://www.mongodb.com/es/pricing
http://s3.amazonaws.com/info-mongodb-com/MongoDB_Enterprise_Advanced_Datasheet.pdf
http://s3.amazonaws.com/info-mongodb-com/MongoDB_Enterprise_Advanced_Datasheet.pdf
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de text de manera molt ràpida i precisa en grans volums de dades. De fet, la base de dades es 

defineix com un motor d’analítica i cerca escalable. 

Una aplicació força comú d’aquesta base de dades és l’analítica de traces (logs) d’aplicacions. 

Les aplicacions que estan en entorns productius acostumen a generar molta informació sobre la 

seva execució (des d’errors fins a simple informació) i aquesta informació cal analitzar-la per 

saber l’origen de possibles fallades. És més, aquesta base de dades permet monitorar les 

aplicacions en temps real, de manera que es pot detectar molt ràpidament una fallada, o fins i tot 

anticipar-se abans de que aquesta es produeixi. 

La manera habitual de treballar amb aquesta base de dades és amb més eines proporcionades 

per la mateixa empresa Elastic, configurant un stack adequat a l’escenari específic de dades que 

es volen analitzar. Elasticsearch també ofereix una eina de cerca i analítica de la informació com 

a part del seu ecosistema anomenada Kibana, que es tractarà en el seu apartat corresponent. 

Un exemple és Elasticsearch + Kibana  que és una pila molt habitual com a eina de reporting, 

atès que Kibana està creat per treure el màxim partit a Elasticsearch. Un altre exemple de pila 

aplicable a l’analítica d’informació en temps real és Elasticsearch, Kibana, Beats y Logstash 

(Cascallares, n.d.)7 

2.3.1 Documentació i codi font 

L’empresa que dona suport a tot el conjunt d’eines és Elastic i també proporciona la 

documentació necessària per poder-hi treballar. També ofereix serveis de suport i serveis 

avançats de pagament. La documentació es pot trobar aquí Elastic Stack and Product 

Documentation | Elastic (Elastic, n.d.). 

El codi font es pot trobar en aquest enllaç. 

2.3.2 Disponibilitat oberta i gratuïta 

La llista de funcionalitats diferenciades per diferents plans de preus és molt llarga, i per motius 

d’espai no s’inclou en aquest treball. Tot i així, es pot consultar online en aquest enllaç. 

A mode de resum, es pot afirmar que hi ha forces funcionalitats ofertes gratuïtament, però 

lamentablement en un entorn productiu empresarial podria no ser suficient. Per exemple, 

manquen funcionalitats com el control d’accés basat en rols, les comunicacions encriptades, o 

les traces d’auditoria per complir els requisits de seguretat de la informació que ha de complir 

una empresa. A nivell de seguretat, aplicarien els mateixos requisits que els detallats a l’apartat 

2.1.2 Disponibilitat oberta i gratuïta de MongoDB. 

La funcionalitat d’alertes i moltes altres funcionalitats analítiques tampoc estan incloses en la 

llicència gratuïta. 

Es pot dir que la llicència gratuïta és vàlida per configurar un entorn de proves i experimentar 

amb l’eina, però per arribar a muntar un entorn de producció (encara que sigui sota infraestructura 

pròpia) caldria utilitzar software sota llicència. 

 

 

 

7 Requereix registre. 

https://www.elastic.co/es/
https://www.elastic.co/guide/index.html
https://www.elastic.co/guide/index.html
https://github.com/elastic/elasticsearch
https://www.elastic.co/es/subscriptions
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2.4 Neo4j 

Neo4j forma part de les bases de dades en graf, un tipus molt específic en les arquitectures de 

bases de dades existents. Estructuren i indexen la informació en forma de graf (nodes connectats 

amb arestes) permetent aplicar algoritmes d’anàlisi de dades específics per grafs. Aquests 

algoritmes són molt útils per l’analítica de dades en xarxa i per analitzar les connexions i relacions 

que hi ha en una determinada informació. 

 

Representació gràfica d'un graf 

Font: https://alexfloreslamas.files.wordpress.com/2013/05/grafo.jpg 

Donat que la informació està emmagatzemada d’una manera més complexa i fortament 

connectada, aquestes bases de dades són difícils d’escalar distribuint la informació en diferents 

nodes8. Per tant, si els beneficis de l’analítica de grafs no són imprescindibles, no són les més 

adequades per grans volums de dades. 

Neo4j també es considera dintre del grup de les bases de dades no tradicionals o NoSQL. 

2.4.1 Documentació i codi font 

La documentació relacionada amb aquesta base de dades es pot trobar aquí: Neo4j 

Documentation (Neo4j, n.d.). 

El codi font es pot trobar en aquest enllaç. 

 

 

 

8 However, not all NoSQL databases are strongly oriented towards running on clusters. Graph databases are one style of 
NoSQL databases that uses a distribution model similar to relational databases but offers a different data model that 
makes it better at handling data with complex relationships Capítol 1.5. The emergence of NoSQL (Sadalage & Fowler, 
2012) 

https://neo4j.com/docs/
https://neo4j.com/docs/
https://github.com/neo4j


Eines open source de reporting i anàlisi de grans volums de dades 

 

15 

 

Estudis d’Economia i Empresa 

 

2.4.2 Disponibilitat oberta i gratuïta 

L’empresa que suporta la base de dades porta el mateix nom Neo4j, i el model de l’organització 

és molt semblant al que el que hem vist en les organitzacions anteriors: ofereixen descàrrega 

gratuïta de la mateixa base de dades i d’algunes eines necessàries per poder-hi treballar. Però 

cal pagar pels serveis relacionats amb l’ús avançat en entorns de producció, o una llicència per 

obtenir el producte amb les funcionalitats necessàries per aquests entorns. 

Igual que en anteriors bases de dades, les funcionalitats relacionades amb la seguretat no estan 

incloses en la base de dades lliure (en ocasions també anomenades versió community). A 

l’apartat 2.2.2 Disponibilitat oberta i gratuïta de MongoDB, es defineixen uns requisits que caldria 

complir per poder treballar amb la versió de codi obert amb aquesta base de dades. Els mateixos 

requisits també es poden aplicar a aquesta base de dades, i són requisits difícils de complir 

especialment per una empresa que no sigui petita. 

La comparativa de versions es pot trobar en aquest enllaç. 

2.5 Druid 

En el seu lloc web, Apache Druid es defineix com una base de dades d’analítica en temps real i 

d’alt rendiment. El projecte va començar el 2011, convertit a codi obert l’octubre del 2012, i adherit 

a la llicència Apache al febrer del 2015. 

Les seves principals característiques són: 

• Base de dades amb un emmagatzemament optimitzat per columnes que es 

comprimeixen individualment i permeten la lectura només per aquelles columnes que 

formen part de la consulta. 

• L’agregació prèvia de les dades de les columnes permet estalviar costos en volum de 

dades a emmagatzemar. 

• Indexat concebut i optimitzat per la cerca. 

• Diversitat de connectors per connectar amb diversos fluxos d’informació: Apache Kafka, 

HDFS, AWS S3. 

• Esquema flexible i possibilitat de niar dades. 

• Possibilitat de partir les dades i optimitzar les consultes en funcions temporals. 

• Suporta SQL sobre HTTP o JDBC, a més del seu llenguatge nadiu basat en JSON. 

2.5.1 Documentació i codi font 

• La documentació es pot trobar en aquest enllaç. 

• El codi font es pot trobar en aquest enllaç. 

2.5.2 Disponibilitat oberta i gratuïta 

Druid és una eina completament oberta i gratuïta sota la llicència Apache License, Version 2.0. 

No hi ha limitacions de funcionalitat de cap tipus. 

2.6 PostgreSQL 

Actualment PostgreSQL és la base de dades relacional i tradicional de codi obert més popular. 

Amb una trajectòria d’uns 30 anys al mercat és una base de dades sòlida que ha experimentat 

una evolució a un ritme trepidant. Aquesta evolució que es va veure accelerada després de que 

Oracle comprés MySQL que era la base de dades de codi obert més popular. Des d’aquella 

compra (no exempta de polèmica i que es tractarà posteriorment en aquest treball) PostgreSQL 

ha cobert el paper que tenia MySQL en l’àmbit de les bases de dades relacionals de codi obert. 

https://neo4j.com/subscriptions/
https://druid.apache.org/
https://druid.apache.org/docs/latest/design/
https://github.com/apache/druid/
https://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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Aquesta és la única base de dades que no entra dintre del grup de les considerades NoSQL, és 

una base de dades transaccional i tradicional. De fet, representa tot el contrari: la manera 

d'interactuar-hi és per la via del llenguatge SQL. 

És més, PostgreSQL no es considera una base de dades concebuda pel Big Data, ja que com a 

base de dades relacional, no permet distribuir la informació d’una manera tan senzilla com ho 

permeten Cassandra i MongoDB; aquestes últimes ja han estat especialment dissenyades des 

d’un inici per permetre la distribució de la informació. 

Al igual que amb Neo4j, el fet d’haver d’estructurar la informació de manera relacional limita el 

creixement i distribució de la informació. 

A més, com a tal, tampoc permet inserir informació sense una estructura prèvia. No és 

schemaless ni schema flexible, per tant cal modelar les dades abans de començar a treballar-hi. 

 

 

Esquema de base de dades relacional tradicional 

Font: https://i.stack.imgur.com/SRFzq.png 

Doncs, per què l’hem detallat en aquest treball? 

Que no sigui senzill treballar amb grans volums de dades en PostgreSQL no vol dir que sigui 

impossible. És just mencionar que hi ha arquitectures, patrons i pràctiques definides que 

permeten distribuir la informació i treballar amb grans volums d’informació amb aquest sistema 

gestor de base de dades. En ocasions aquestes pràctiques consisteixen en prescindir 

manualment de les relacions entre les dades. En altres ocasions suposen altres ajustos manuals 

que s’allunyen del patró transaccional i relacional pel qual s’ha dissenyat aquesta base de dades, 

però sigui com sigui, és possible treballar amb grans volums d’informació en PostgreSQL. 
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Caldrà assumir doncs, que no serà tant directe i "fàcil" com amb alguns dels sistemes NoSQL, 

però en cap cas és impossible ni poc habitual. És una base de dades de llarga trajectòria i molt 

utilitzada arreu del món. És un sistema gestor de base de dades que pot encaixar (o fer encaixar) 

en l’objecte d’aquest treball. 

2.6.1 Documentació i codi font 

La documentació oficial relacionada amb aquesta base de dades es pot trobar aquí: PostgreSQL: 

Documentation (Postgresql, n.d.). 

El codi font es pot trobar en aquest enllaç. 

2.6.2 Disponibilitat oberta i gratuïta 

Al contrari del que hem vist amb les anteriors bases de dades, PostgreSQL no és una 

organització que ofereix suport avançat directament. Es sustenta amb donatius d’altres empreses 

u organitzacions, i posa a disposició dels usuaris un directori d’empreses que proveeixen suport 

avançat per la base de dades. 

L’avantatge d’aquest sistema és que tothom té accés al producte complert sense pagament de 

cap llicència, i caldrà anar a aquestes organitzacions si realment es necessita el suport o servei 

avançat. La desavantatge d'aquest sistema és que tot el coneixement provinent del suport i 

experiències reals, no sempre es comparteix al canal de comunicació obert i lliure. En ocasions, 

certes experiències, bones pràctiques, i solucions concretes a problemes concrets (el know how) 

es queda dintre de l’organització. 

https://www.postgresql.org/docs/
https://www.postgresql.org/docs/
https://github.com/postgres/postgres
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3 ECOSISTEMA HADOOP 

El programari de l’ecosistema Hadoop ofereix una gran capacitat de gestió i processat de la 

informació. En el següent diagrama es poden veure diferents elements de l’ecosistema i una 

descripció genèrica dels mateixos. 

 

 

Ecosistema Hadoop 

Font: https://www.edureka.co/blog/what-is-hadoop/ 

Pel que fa a la visualització de la informació, hi ha alguns productes de reporting basats en 

l’ecosistema Hadoop oferts per Cloudera. Un s’anomena Cloudera Data Visualization, i l’altre 

s’anomena Cloudera Data Warehouse. Els dos s’ofereixen com a servei de pagament a través 

de la seva plataforma cloud. Al no ser eines de reporting open source, ni d’accés lliure, ni 

gratuïtes, no encaixen en el propòsit d’aquest treball. 

L’ecosistema Hadoop és complet, molt utilitzat, gratuït i de codi obert, però no està centrat en 

oferir una eina de reporting. El que sí proporciona és un conjunt d’eines que permeten connectar 

algunes bases de dades amb sistemes de reporting de codi obert. 

Dintre del context d’aquest treball hi trobem Spark, que es tractarà més endavant en aquest 

treball. 

https://www.cloudera.com/
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4 CONNECTORS ENTRE LES BASES DE DADES I LES EINES DE 

REPORTING 

Divideix i venceràs (divide and conquer) és una filosofia molt aplicada al tractament de grans 

volums d’informació. En ocasions, no és possible dotar de més recursos a servidors individuals 

perquè s’ha arribat al límit de la capacitat de hardware que es pot instal·lar a una sola màquina. 

No hi ha màquina prou potent per albergar tota la informació que manegen empreses com Google 

o Amazon, ni tampoc per altres empreses no tecnològiques com poden ser empreses hoteleres, 

de màrqueting digital, o automobilístiques. Per altra banda, si tal maquina existís, el seu preu de 

construcció i manteniment serien inassimilables. 

Escalar la infraestructura proporcionant més capacitat a base d’afegir més recursos a màquines 

individuals se n’anomena escalat vertical. Aquesta és la manera en la que tradicionalment s’han 

escalat les aplicacions, afegint màquines més potents. 

Donades les limitacions de l’escalat vertical, s’ha optat per una estratègia diferent. Consisteix en 

afegir capacitat de procés a base de noves màquines (servidors) en una xarxa coordinada per 

emmagatzemar la informació de manera distribuïda i processar-la en paral·lel. És millor tenir 

moltes màquines de mida raonable treballant en paral·lel, que una molt gran. 

La capacitat de creixement d’aquesta arquitectura es podria dir que és il·limitada. Per tant, la 

informació ja no es troba en un sol repositori, servidor, o base de dades. S’emmagatzema i es 

processa de manera distribuïda. Aquesta és l’estratègia més utilitzada actualment, i pràcticament 

l’única a considerar quan es tracta de grans volums de dades. Aquest escalat s’anomena escalat 

horitzontal. 

Els sistemes gestors de base de dades aquí detallats ja han estat dissenyats amb la capacitat 

de “paral·lelitzar” i distribuir la informació des dels seus inicis. Però, si aquests sistemes formen 

part de l’entorn productiu i no de l’entorn d’anàlisi de dades, també es necessita processar la 

informació provinent dels mateixos per fer-la analitzable per les eines de reporting. També es 

requereixen components de programari que processin consultes i transformin la informació en 

paral·lel per llegir, tractar i distribuir la informació en diversos nodes. 

Per altra banda, moltes eines de reporting proporcionen la capacitat de connectar-se i treballar 

directament amb algunes bases de dades, però no poden proporcionar la capacitat de connectar-

se amb totes, donada la gran diversitat que hi ha avui dia. Per tant, en ocasions, algunes 

d’aquestes eines són compatibles amb certs connectors o intermediaris que sí són compatibles 

amb moltes bases de dades. Aquests sistemes de “paral·lelització” i optimització del processat 

de dades, també poden assumir el rol de connectors entre la base de dades i l’eina de reporting.  

Aquest treball en tractarà dos: Presto i Hive. 

4.1 Presto 

Presto és una eina de processament de comandes SQL distribuïda, per tant es pot fer servir per 

processar informació entre mig de l’eina de reporting i la base de dades en qüestió, però no és 

una eina de visualització de la informació. Es tracta d’una eina que pot formar part del stack 

necessari per posar en funcionament el nostre BI, depenent de quina sigui la base de dades i 

quina sigui l’eina de reporting que es vol combinar. 

4.1.1 Documentació i codi font 

La documentació es pot trobar aquí. 

El codi font es pot trobar aquí. 

https://prestodb.io/docs/current/
https://github.com/prestodb/presto
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4.1.2 Compatibilitat amb les bases de dades del treball 

Presto es pot connectar amb totes les bases de dades excepte neo4j. 

4.1.3 Disponibilitat oberta i gratuïta 

El projecte presto es va unir a la Linux Foundation al setembre del 2019. Tot està disponible 

gratuïtament. 

4.2 Spark 

Tal i com indiquen a la seva web, Spark és un motor d’analítica unificat per processat de dades 

a gran escala. Es remarca l’elevat rendiment, facilitat d’ús per escriure diferents tipus 

d’aplicacions en Java, Scala, Python, R i SQL. Ofereix més de 80 operadors d’alt nivell que fan 

fàcil crear aplicacions capaces d’executar-se en paral·lel. 

És un motor d’ús genèric que combina SQL, streaming (flux continu), i analítica complexa, que 

permet combinar aquestes llibreries en una sola aplicació. 

També pot ser utilitzat en la capa intermèdia entre la base de dades i l’eina de reporting. 

 
https://spark.apache.org/  

4.2.1 Compatibilitat amb les bases de dades del treball 

Spark es pot connectar a totes les bases de dades per la via de JDBC. Les bases de dades que 

tenen un controlador JDBC disponible són: 

• Elasticsearch, tot i que és de pagament (JDBC client requires a Platinum subscription.) 

• Neo4j, tot i que no és una opció de connexió recomanable per una base de dades en 

graf. Els controladors JDBC (i ODBC) han estat concebuts per interactuar amb bases de 

dades relacionals. 

• PostgreSQL. De les bases de dades tractades en aquest treball, és la més adequada 

per treballar amb aquest controlador. 

4.2.2 Disponibilitat oberta i gratuïta 

Spark és una eina completament oberta i gratuïta sota la llicència Apache License, Version 2.0. 

No hi ha limitacions de funcionalitat de cap tipus. 

 

https://www.linuxfoundation.org/
https://spark.apache.org/
https://spark.apache.org/
https://www.elastic.co/es/downloads/jdbc-client
https://neo4j-contrib.github.io/neo4j-jdbc/
https://jdbc.postgresql.org/
https://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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5 LES EINES DE REPORTING 

En molts casos les eines de reporting estan lligades a la base de dades que hi ha al darrera. Per 

tant, encara que sigui indirectament i sense saber-ho, quan escollim una base de dades per 

emmagatzemar la informació ens estem vinculant a unes determinades eines de reporting i a la 

inversa, si volem fer servir unes eines de reporting ens estem vinculant a certes bases de dades. 

Això és molt habitual en el món del programari de pagament o sota llicència, on l’empresa que 

ven la llicència de la base de dades acostuma a vendre també la llicència del programari 

d’analítica de dades. Si les dades que hi ha a una determinada base de dades només es poden 

analitzar amb una eina proveïda pel mateix fabricant o desenvolupador, s’obliga tècnicament al 

client a comprar al mateix proveïdor o desenvolupador. Es crea una dependència tecnològica 

que no sempre s’adverteix en el moment d’adquirir certs programaris. 

Aquest treball també avaluarà si passa el mateix amb les eines de reporting open source. És a 

dir, si hi ha eines open source que permeten treballar sobre diferents bases de dades o també hi 

ha vinculacions funcionals. 

Un exemple de poliglotisme de bases de dades podria ser un sistema de venda de bitllets de 

tren. Es pot utilitzar una base de dades transaccional (i tradicional) per la venda de bitllets i la 

seva comptabilització, al mateix temps que pot fer servir una base de dades en grafs per cercar 

connexions entre els diferents trens, avions o altres medis de transport per la venda de bitllets 

combinats. També pot passar el mateix en diferents aplicacions d’anàlisi: l’aplicació encarregada 

de l’analítica de vendes fa servir un sistema gestor de base de dades diferent del que fa servir 

l’aplicació de vendes en sí mateix, que a la vegada és diferent del que es fa servir per la detecció 

del frau. 

Avui en dia, les capacitats d’interconnexió i compatibilitat amb altres sistemes són molt 

importants, tant per les bases de dades com per tots els elements de programari. 

5.1 Grafana 

Un dels avantatges de Grafana és que es pot connectar amb força sistemes gestors de bases 

de dades. Al permetre la connexió amb moltes bases de dades, permet combinar la informació 

en una sola eina de visualització. 

Ofereix una capacitat per configurar informes visualment molt atractius, i enviament d’alertes si 

se sobrepassen els límits de segons quins indicadors. Aquest últim apartat és especialment útil, 

ja que permet configurar l’eina no només per visualitzar la informació, si no per monitoritzar la 

informació, generar alertes, i actuar en conseqüència. 

Altres avantatges de Grafana són la gran quantitat de quadres de comandament prefabricats o 

de llibreria. 

5.1.1 Documentació i codi font 

La documentació relacionada amb Grafana es pot trobar en aquest enllaç. 

El codi font es pot trobar en aquest enllaç. 

5.1.2 Compatibilitat amb les bases de dades del treball 

La llista de bases de dades disponibles amb Grafana que es mencionen en aquest treball té 

certes singularitats com es pot veure a continuació: 

• Cassandra, hi ha connectors amb propòsits marcats: 

https://grafana.com/docs/
https://github.com/grafana/grafana


Eines open source de reporting i anàlisi de grans volums de dades 

 

22 

 

Estudis d’Economia i Empresa 

 

o Per series temporals 

o Per mètriques. 

• Elasticsearch. Lliure, inclòs en el producte bàsic. 

• PostgreSQL. Lliure, inclòs en el producte bàsic. 

• Neo4j, no hi ha connector. 

• MongoDB. Sota pagament i no lliure (apareix la icona de Enterprise en el data 

source).Per tant, queda fora del treball 

5.1.3 Compatibilitat amb els connectors tractats al treball 

No hi ha cap compatibilitat descrita amb els connectors tractes del treball. 

5.1.4 Disponibilitat oberta i gratuïta 

En l’apartat “compatibilitat amb les bases de dades del treball” es pot veure com no tots els 

connectors són gratuïts. 

5.2 Pentaho avui dia Hitachi Vantara 

Pentaho és un conjunt de programes open source orientats a la intel·ligència de negoci. Aquests 

programes inclouen (Pentaho - Wikipedia, La Enciclopedia Libre, n.d.)9: 

• Pentaho analysis services, processament analític OLAP en línia 

• Pentaho reporting, motor de presentació (molt utilitzat per openoffice.org). 

• Pentaho Data Mining per aprenentatge automàtic basat en dades i mineria de dades. 

• Pentaho Dashboard, plataforma integrada per proporcionar informació sobre les dades. 

• Pentaho per a Apache Hadoop, connector de baix nivell per facilitar l’accés a volums 

molt grans manejats en el projecte Apache Hadoop. 

S’han detallat en negreta els que entren dintre de l’àmbit d’aquest treball. 

Com també s’ha vist en els sistemes gestors de base de dades, l’empresa ofereix el model 

comunity, però amb funcionalitats i serveis avançats exclusius de pagament. En aquesta adreça 

web es poden veure les dues vies o metodologies de desenvolupament. També s’hi pot trobar 

l’afirmació “Pentaho leverages it's Open source roots and how that puts us to a huge advantage 

compared to the rest of the competition.” la qual cosa indica que l’empresa manté la intencionalitat 

de seguir oferint el software com a Open source. 

Tot i així, la funcionalitat disponible de manera gratuïta és molt limitada, tal i com es pot veure en 

la següent figura. 

5.2.1 Documentació i codi font 

Pàgina principal de la versió community i enllaç de descàrrega. 

La documentació es pot trobar en aquest enllaç. 

 

 

 

9 En el moment de l’elaboració del treball la informació disponible a l’article de Wikipedia en català i castellà no està 
actualitzada, ja que actualment Pentaho és un producte propietat d’Hitachi Vantara que surt de la fusió de Pentaho, 
Hitachi Data Systems i Hitachi Insight. L’autor ha proposat l’actualització del citat article en català i en castellà sota el 
pseudònim de MarkUOC en el moment de l’elaboració d’aquest treball. El mateix article en anglès sí està actualitzat. 
 

https://grafana.com/grafana/plugins/hadesarchitect-cassandra-datasource/
https://github.com/datastax/metric-collector-for-apache-cassandra
https://grafana.com/grafana/plugins/elasticsearch/
https://grafana.com/grafana/plugins/postgres/
https://grafana.com/grafana/plugins/grafana-mongodb-datasource/
https://community.hitachivantara.com/s/article/project-maturity-classification
https://community.hitachivantara.com/s/article/project-maturity-classification
https://community.hitachivantara.com/s/pentaho
https://sourceforge.net/projects/pentaho/
https://help.pentaho.com/Documentation/9.1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Pentaho&oldid=27209119
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pentaho&oldid=135553117
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El codi font es troba en aquest enllaç. 

5.2.2 Disponibilitat oberta i gratuïta 

  

https://www.hitachivantara.com/en-us/products/data-management-analytics/pentaho/download-pentaho.html  

Es pot afirmar que és un exemple dels perills del codi obert: en el moment en que l’organització 

a la que pertany un determinat projecte de codi obert és absorbida per una empresa privada, cau 

l’oferta de funcionalitats gratuïtes, i el control de les eines i l’organització respon als interessos 

de l’empresa que absorbeix. Encara que es vulgui donar la imatge de que l’empresa segueix amb 

la mateixa filosofia de codi obert, els fets aquí detallats indiquen el contrari, i els fets són el que 

realment importa. Sembla ser un cas semblant a l’absorció de MySQL per part d’Oracle (que es 

tractarà més detalladament en un altre apartat). 

Donades les poques funcionalitats disponibles de manera gratuïta, el treball es centrarà amb les 

altres eines. Tampoc es detallarà la compatibilitat amb els connectors i les bases de dades 

tractades en aquest treball. 

5.3 Kibana (Elasticsearch) 

Aquesta eina forma part del ecosistema Elastic. Una de les principals utilitzats és la de 

monitoritzar l’execució de les aplicacions per la via de l’anàlisi de la informació que van generant 

mentre s’executen (logs). 

Uns exemples totalment inventats d’entrada de log d’una hipotètica aplicació podrien ser: 

14/3/2021 17:00:02 Servei aplicació SRV003 iniciat correctament. O bé 

podria ser: 14/3/2021 17:00:19 Error en l’aplicació SRV003 no s’ha pogut 

connectar amb la base de dades, intent 1 de 10. 

En un entorn corporatiu, on hi poden haver moltes aplicacions executant-se és normal que el 

volum de la informació sigui elevat. Una bona analítica resulta imprescindible per reaccionar a 

temps o anticipar-se als problemes. També és útil per saber quins són els moments de més 

demanda de certes aplicacions i aprovisionar els recursos necessaris en el moment adequat 

https://github.com/pentaho
https://www.hitachivantara.com/en-us/products/data-management-analytics/pentaho/download-pentaho.html
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(optimitzant costos), o per valorar objectivament quines són les aplicacions més o menys estables 

en un sistema. 

A més de monitorar aplicacions aquestes eines també es poden fer servir per monitorar el que 

se’n diu internet de les coses, altrament dit Internet of things (IoT). Tota la informació que envien 

els sensors d’una fàbrica, la que envien els sensors d’una planta de logística, o fins i tot la que 

envien els telèfons intel·ligents dels conductors d’una flota de vehicles, és informació útil que es 

pot fer servir per optimitzar l’operativa d’una empresa. 

A més, aquesta informació es pot analitzar posteriorment per saber quins són els punts més 

crítics d’una cadena logística, si el dimensionament és correcte, si les rutes són les òptimes...  

Un stack comú en aquestes aplicacions és Elasticsearch + Kibana. 

5.3.1 Documentació i codi font 

La documentació relacionada amb aquest projecte es pot trobar en aquest enllaç. 

El codi font es pot trobar en aquest enllaç.  

5.3.2 Compatibilitat amb les bases de dades del treball 

Només amb Elasticsearch. De fet l’eina està creada per aquesta base de dades. Fins i tot cal 

tenir en compte una taula de compatibilitats, no totes les versions de Kibana són compatibles 

amb totes les versions de Elasticsearch. 

5.3.3 Compatibilitat amb els connectors tractats al treball 

No s’ha trobat cap compatibilitat amb els connectors detallats en aquest treball. 

5.3.4 Disponibilitat oberta i gratuïta 

En aquest cas, el llicenciament i les conclusions són idèntiques a les detallades a l’apartat 2.3.2 

Disponibilitat oberta i gratuïta de Elasticsearch. 

A mode de resum, la part disponible lliurement no és suficient per un entorn real de producció. 

5.4 Metabase 

Segons (Arpan Patel, n.d.). 

És una eina molt ràpida de configurar i posar en funcionament, un sol contenidor Docker10 o un 

sol fitxer .jar11. També es pot contractar com a servei al núvol. 

Permet crear mètriques i segments per utilitzar-los en un equip i sense coneixements de SQL, 

enviar alertes i informació per correu electrònic, i controlar les canvis en la informació per 

actualitzar un informe determinat. 

Permet canviar la meta-informació (canviar noms de columnes, crear anotacions, ocultar 

columnes innecessàries) per part dels usuaris fent que els informes siguin més fàcils de llegir 

evitant codis i nomenclatures tècniques. 

 

 

 

10 Veure apartat infraestructura en aquest mateix treball per més detalls sobre contenidors Docker. 
11 Un arxiu JAR (per les seves sigles en anglès, en anglès Java ARchive) és un tipus d'arxiu que permet executar 
aplicacions i eines escrites en el llenguatge Java. Traduït de (Java Archive - Wikipedia, La Enciclopedia Libre, n.d.) 

https://github.com/elastic/kibana
https://github.com/elastic/kibana
https://www.elastic.co/es/support/matrix
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També disposa de mode SQL per persones amb coneixement més avançat.  

Tot el que es pot fer amb la interfície gràfica es pot fer a través d’una API12 de programació. 

5.4.1 Documentació i codi font 

La documentació es pot trobar en aquest enllaç. 

El codi font es pot trobar en aquest enllaç. 

El contenidor Docker per executar la versió de codi lliure es pot trobar en aquest enllaç. 

5.4.2 Compatibilitat amb les bases de dades del treball 

Druid, PostgreSQL i MongoDB. Cassandra via el connector Presto. 

5.4.3 Compatibilitat amb els connectors tractats al treball 

Presto i Spark. 

5.4.4 Disponibilitat oberta i gratuïta 

Metabase ofereix un model de pagament per servei al núvol, o de llicència per instal·lació en 

infraestructura pròpia. Sí que hi ha una llicència gratuïta, però amb certes limitacions. Cal notar 

que les funcionalitats disponibles de manera gratuïta de Metabase són molt superiors a les 

ofertes per Pentaho que ofereix molt poc de manera gratuïta. El resum de funcionalitats 

disponibles en instal·lació en infraestructura pròpia es veure en la següent figura: 

 

 

 

12 Una interfície de programació d'aplicacions (en anglès Application Programming Interface, API) és una interfície que 
especifica com diferents components de programes informàtics haurien d'interaccionar. (Interfície de Programació 
d’aplicacions - Viquipèdia, l’enciclopèdia Lliure, n.d.) 

https://www.metabase.com/docs/latest/
https://github.com/metabase
https://www.metabase.com/start/oss/
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https://www.metabase.com/pricing/  

Es pot veure com les mancances de les funcionalitats en la versió de codi obert es centren en la 

gestió d’accessos (single sign-on, row-level permissions, auditing and compliance tools) i 

auditoria, en definitiva temes relacionats amb seguretat. 

Igual que en altres casos citats anteriorment, es pot dir que la llicència gratuïta és vàlida per 

configurar un entorn de proves i experimentar amb l’eina, però caldria utilitzar software sota 

llicència per arribar a muntar un entorn de producció (encara que sigui sota infraestructura 

pròpia). 

https://www.metabase.com/pricing/
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5.5 Redash 

Es pot configurar localment amb un contenidor Docker o com a servei al núvol (de pagament). 

Tot el que s’instal·li en infraestructura pròpia està lliure de cost. 

És una eina basada en l’explorador d’internet, fàcil d’utilitzar, i que permet compartir els informes 

simplement compartint un enllaç, de la mateixa manera que es compartir una URL d’una web.  

També facilita la col·laboració i el treball en equip permetent ajustar les consultes associades als 

informes als membres de l’equip. 

Estalvia la corba d’aprenentatge als usuaris al no haver d’aprendre a fer servir eines concretes. 

Permet monitoritzar els canvis en la informació establint alertes i establir intervals per actualitzar 

la informació. 

RestAPI molt complerta, tot el que es fa per interfície gràfica es pot fer a través d’una API13 de 

programació. Permet interactuar amb bases de dades SQL i NoSQL instal·lant el complement 

adequat, i inclou la funcionalitat d’auto-completar en el moment d’escriure les consultes. 

Es poden crear quadres de comandament simplement arrossegant i deixant anar (drag and drop) 

controls al l’informe. Ampli ventall d’orígens de dades ja inclosos en el paquet original. 

Implementa seguretat d’accessos basada en rols. 

5.5.1 Documentació i codi font 

El codi font es pot trobar en aquest enllaç. 

La documentació per configurar una instància es pot trobar en aquest enllaç i la de funcionament 

es pot trobar en aquest enllaç. 

5.5.2 Compatibilitat amb les bases de dades del treball 

Cassandra, MongoDB, Elasticsearch i PostgreSQL. 

5.5.3 Compatibilitat amb els connectors tractats al treball 

Presto. 

 

 

 

13 Una interfície de programació d'aplicacions (en anglès Application Programming Interface, API) és una interfície que 
especifica com diferents components de programes informàtics haurien d'interaccionar. (Interfície de Programació 
d’aplicacions - Viquipèdia, l’enciclopèdia Lliure, n.d.) 

https://redash.io/help/user-guide/users
https://github.com/getredash
https://redash.io/help/open-source/setup
https://redash.io/help/
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5.5.4 Disponibilitat oberta i gratuïta 

 

https://redash.io/pricing/  

A baix i en petit, es pot veure com es pot executar sense càrrec, sempre i quan implantem el 

sistema en els servidors propis. Evidentment, contractar l’eina com a servei te un cost. S’entén 

que no hi ha cap restricció en les funcionalitats, i si n’hi ha, no estan detallades en la pàgina 

principal del catàleg de preus. 

5.6 Apache Superset 

Eina de codi obert que permet navegar fins al detall de la informació, on els quadres de 

comandament i els gràfics són el punt de partida per arribar navegant al detall de la informació. 

Fàcil i sense necessitat d’haver de codificar. 

Només es pot fer servir en instal·lacions pròpies (físiques o virtuals al núvol) i es pot desplegar 

amb contenidors Docker. De moment no es pot contractar com a servei ja configurat en cap 

proveïdor. En la seva pàgina web oficial es recomana fer servir un entorn Mac (Apple) o Linux 

que són els entorns suportats oficialment. Encara que les últimes versions de Windows 10 

permeten executar un subsistema Linux (WSL2), les proves realitzades per aquest autor amb 

Docker basat en WSL2 no han estat satisfactòries. 

Disposa d’un editor SQL d’última generació per usuaris experts o personal tècnic que prepari els 

informes. 

Quadres de comandament fàcils de dissenyar i modificar per l’usuari de manera intuïtiva. 

https://redash.io/pricing/
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-win10
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-win10
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Permet visualitzacions en 3D. 

Implementa un model de seguretat que permet establir o denegar permisos amb un elevat nivell 

de granularitat i una bona segmentació. Integració amb sistemes d’identificació i control d’accés 

empresarials i d’ús comú com LDAP, OpenID, Oauth, entre d’altres. En un sistema de reporting 

cal tenir en compte que només han de poder accedir a certa informació aquelles persones que 

ho necessiten i quan ho necessiten. La seguretat i la privacitat són aspectes molt importants a 

tenir en compte. Que una eina de reporting ho integri “de sèrie” és un factor molt important a 

considerar en el moment de decidir quin sistema de reporting es vol implantar en una 

organització. 

5.6.1 Documentació i codi font 

La documentació es pot trobar en aquest enllaç. 

El codi font es pot trobar en aquest enllaç. 

5.6.2 Compatibilitat amb les bases de dades del treball 

Druid, PostgreSQL i Elasticsearch. 

5.6.3 Compatibilitat amb els connectors tractats al treball 

Presto. 

5.6.4 Disponibilitat oberta i gratuïta 

Apache Superset és una eina completament oberta i gratuïta sota la llicència Apache License, 

Version 2.0. No hi ha limitacions de funcionalitat de cap tipus. 

5.7 ReportServer 

S’integra fàcilment amb altres eines de BI utilitzades habitualment, com per exemple SAP Crystal 

Reports, o Office templates per Word i Excel. Al mateix temps, permet realitzar informes per 

analítica multidimensional (altrament conegut com MOLAP, Multidimensional Online Analytical 

Processing). 

5.7.1 Documentació i codi font 

La documentació es pot trobar en aquest enllaç. 

El codi font es pot trobar en aquest enllaç. 

5.7.2 Compatibilitat amb les bases de dades del treball 

PostgreSQL. 

5.7.3 Compatibilitat amb els connectors tractats al treball 

No hi ha cap compatibilitat descrita amb els connectors tractats al treball. 

5.7.4 Disponibilitat oberta i gratuïta 

També proporciona llicència community i enterprise, però al contrari que altres eines, l’edició 

community sí que proporciona funcionalitats per l’administració d’accessos i permisos basats en 

rols. 

Tal i com es pot comprovar en aquest enllaç, la llista de funcionalitats disponibles en l’edició 

community és més curta que la enterprise (com calia esperar) però en aquest cas les 

funcionalitats sí que permeten una implantació en un entorn real. 

https://superset.apache.org/docs/intro
https://github.com/apache/superset
https://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://reportserver.net/en/documentation/
https://github.com/infofabrik/reportserver
https://reportserver.net/en/pricing/
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A més, no hi ha distincions amb les bases de dades que es poden connectar per proporcionar la 

informació. La única funcionalitat que només està disponible en la modalitat enterprise és la 

capacitat de treballar amb múltiples fonts de dades al mateix temps, i permetre als usuaris canviar 

de font a la seva lliure elecció. 

5.8 Seal Report 

Eina escrita al 100% en codi C# i 100% oberta. Es pot veure una demo online i navegar per 

alguns informes d’exemple de manera online. La capacitat gràfica no és la més avançada que es 

pot trobar actualment, però sí que és suficient per cobrir les necessitats de moltes petites i 

mitjanes empreses. 

Permet integrar-se amb diferents formes d’autenticació (secció web security de la documentació) 

i permet establir els permisos per grups (secció Security Group de la documentació). 

En general és un abona eina, i té molt mèrit la quantitat de funcionalitats que hi ha implementades 

amb un grup de 8 desenvolupadors que han contribuït en el projecte. Sembla que és una eina 

que pot tenir molt recorregut, però no sembla indicada per grans volums d’informació ja que no 

és compatible amb la majoria de bases de dades creades per aquest propòsit. 

5.8.1 Documentació i codi font 

La documentació es pot trobar a la barra superior (enllaços de la dreta) de la web principal. 

El codi font es pot trobar en aquest enllaç. 

5.8.2 Compatibilitat amb les bases de dades del treball 

No s’ha trobat una llista de bases de dades concreta. Tot i així, s’especifica que es poden 

connectar aquelles bases de dades compatibles amb un Data Source de .NET que són OLEDB, 

ODBC i MS SQLServer Driver. Resulta força comprensible donat que l’eina està desenvolupada 

en C# i .Net. 

Les bases de dades disponibles amb aquests tipus de connectors són: 

• Cassandra, tot i que no és del tot recomanable utilitzar aquest controlador, és més 

recomanable utilitzar el nadiu per Cassandra que no és OLEDB. 

• Elasticsearch, te un controlador ODBC que, igual que en el punt anterior, no és del tot 

recomanable de fer servir per aquesta base de dades. De totes maneres, cal remarcar 

que per instal·lar el controlador ODBC es requereix una subscripció Platinum (és a dir, 

no és lliure). Podem veure el text: ODBC client requires a Platinum subscription. Please 

ensure that you have a Trial or Platinum license installed on your cluster before 

proceeding. 

• PostgreSQL, té un controlador ODBC lliure i obert. Podria ser una combinació 

perfectament vàlida per treballar aquesta base de dades juntament amb aquesta eina. 

5.8.3 Compatibilitat amb els connectors tractats al treball 

No hi ha cap compatibilitat descrita amb els connectors tractes del treball. 

5.8.4 Disponibilitat oberta i gratuïta 

Tot el projecte està disponible al 100%, sense llicenciaments especials de cap tipus. 

https://sealreport.org/demo
https://sealreport.org/Server#lineSecurity
https://sealreport.org/Server#lineSecurity_group
https://sealreport.org/
https://github.com/ariacom/Seal-Report
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=CDATASOFTWARE.CassandraADONETProvider
https://github.com/datastax/csharp-driver
https://www.elastic.co/es/downloads/odbc-client
https://odbc.postgresql.org/
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5.9 MongoDB Charts 

És l’eina de reporting proveïda per la pròpia empresa MongoDB i la més adequada per treballar 

amb aquesta base de dades (segons el màrqueting de la pròpia organització). Evidentment, una 

eina de reporting desenvolupada per la mateixa organització que també desenvolupa la base de 

dades que la sustenta, acostuma a treure el màxim partit de totes les funcionalitats que ofereix 

la base de dades. Configurar l’eina de reporting de MongoDB amb la base de dades MongoDB, 

pot ser una manera molt ràpida de tenir un entorn productiu en poc temps, i que aprofiti totes les 

funcionalitats i el rendiment que ofereix la base de dades. Es podria denominar com una 

“connexió directa”. 

De totes maneres, simplement per fer servir MongoDB en una organització, no vol dir que 

MongoDB Charts sigui l’eina més adequada. Pot ser que manquin alguns diagrames, sistemes 

d’alertes o funcionalitats no disponibles en MongoDB Charts, que sí estiguin disponibles en altres 

eines. Cada organització té les seves necessitats particulars i el programari que es correspon a 

la base de dades no té perquè ser la millor opció. Cal analitzar altres factors més enllà d’utilitzar 

el mateix desenvolupador i estar dintre del mateix ecosistema. 

Finalment, cal remarcar que no és una eina de codi obert ni gratuïta, i requereix utilitzar-la al 

núvol. A partir del Setembre del 2021, tal i com indiquen a la seva pròpia pàgina de descàrregues, 

la descarrega de MongoDB Charts deixarà d’estar disponible per ser utilitzada en instal·lacions 

pròpies, i passarà a estar disponible només sota pagament com a servei al núvol (a banda d’un 

petit període de prova gratuït). També queda fora de l’àmbit d’aquest treball. 

5.10 Neo4j Bloom 

És l’eina desenvolupada per la pròpia organització que desenvolupa Neo4j. És un cas molt 

semblant al de MongoDB Charts pel que fa al rendiment, avantatges, i desavantatges de fer servir 

una plataforma de reporting desenvolupada per la mateixa organització que desenvolupa la base 

de dades. No es repetiran els mateixos arguments de l’apartat anterior. 

La llicència només és lliure per les bases de dades locals. És a dir, a nivell de desenvolupament 

i experimentació. 

5.11 Altres eines open source 

Ja sigui perquè no van acompanyades d’una base de dades àmpliament utilitzada, o perquè no 

hi ha una organització amb recursos promocionant-les, hi ha altres eines de codi obert no tan 

populars com les tractades prèviament. 

Es farà una breu menció a les mateixes. El motiu de la brevetat no és perquè siguin poc 

conegudes, ens al contrari, si no perquè presenten els mateixos problemes que presenten moltes 

de les eines ja mencionades: la limitació funcional. 

5.11.1 Jaspersoft 

La versió community està limitada a petits grups de treball com es pot veure en aquest enllaç i el 

codi font és de difícil accés. De fet, l’autor d’aquest treball no ha pogut accedir-hi en el moment 

de l’elaboració del mateix. La documentació indica que es pot accedir al codi font en mode 

“només lectura” i en format SVN, un sistema de control de versions actualment en desús. 

La realitat és que hi ha un enllaç al codi font que no funciona, i el més a prop que s’ha pogut 

arribar és a aquesta pàgina on està ubicat l’enllaç defectuós amb el text “Browse Source Code”. 

https://www.mongodb.com/try/download/charts
https://community.jaspersoft.com/download
http://anonsvn:anonsvn@code.jaspersoft.com/svn/repos/jaspersoftstudio?_ga=2.121244872.1749171583.1623939242-993102191.1623939242
https://community.jaspersoft.com/project/jaspersoft-studio/releases
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5.11.2 SpagoBI ara KNOWAGE 

Tot i que en aquest cas sí que es tracta d’una eina que ofereix pràcticament totes les 

funcionalitats analítiques en la seva versió community, no disposa de cap funcionalitat de 

seguretat i control d’accés a la informació. En la taula comparativa disponible en aquest enllaç 

es pot veure com no hi ha detallada cap cap funcionalitat en aquest sentit. 

El codi font sí que és fàcilment accessible per mitjà d’aquest enllaç. 

5.11.3 Knime 

Empresa d’origen open source, i segons indiquen a la seva pàgina web, segueixen mantenint les 

arrels de codi obert. Realitzant una cerca a Google, no a través de la seva pàgina web, s’ha 

trobat el codi font en aquesta adreça on no hi ha cap instrucció sobre com descarregar o executar 

el programari. En el codi font es pot trobar un fitxer anomenat license amb el següent text: 

This repository contains parts of the KNIME Analytics Platform as a bundle of various modules. 

Each module is released under its own license. Please refer to the [project/directory/package] of 

the module to find it’s corresponding license. The KNIME trademark and logo and OPEN FOR 

INNOVATION are registered in the United States and/or Germany, owned by KNIME GmbH. All 

other trademarks belong to their respective owners. 

En canvi, sí hi ha enllaços d’ajuda per crear extensions, és a dir per col·laborar-hi creant 

extensions. 

Si s’intenta descarregar el software KNIME Analytics Platform des de la web en aquest enllaç, es 

demana emplenar un formulari de registre. No és una pràctica gaire acceptable per ser un 

programari lliure i obert. 

Es pot comprovar que no és un programari 100% de codi obert. Dit col·loquialment “la cosa 

sembla que es complica” a mida que es vol accedir fent us de la part lliure. 

El que realment posen a disposició no es correspon amb els principis de codi obert declarats a 

la web. Fins i tot sembla que li donen la volta al concepte de la paraula open quan l’utilitzen a 

l’apartat sobre la innovació de la seva pàgina web. Diuen que open vol dir innovació, integració, 

i un llarg etcètera de conceptes molt atractius des d’un punt de vista de màrqueting, però a l’hora 

de la veritat, res de open source real. No deixa de ser un joc de paraules intencionat per donar 

una determinada imatge. 

En un altre apartat de la web que fa referència a la seva historia de codi obert indiquen: KNIME 

Analytics Platform is complemented by KNIME Server, the commercial offering for enterprises. 

You will never be required to license KNIME Server. El que no indiquen és que aquesta 

plataforma està composada per tot un seguit de components, alguns de codi obert i d’altres no, 

com s’indica en el seu mateix repositori de codi font. Certament contradictori. 

5.12 Menció a eines no open source 

Tot i que no són de codi obert i queden fora de l’àmbit d’aquest treball, cal mencionar Splunk, 

Dynatrace i tableau per les seves funcionalitats avançades. Són eines a considerar en qualsevol 

projecte de reporting amb gran volum de dades en una organització. 

https://www.knowage-suite.com/site/licensing/knowage-editions/
https://github.com/KnowageLabs
https://github.com/knime/knime-core
https://github.com/knime/knime-core/blob/master/LICENSE
https://www.knime.com/downloads
https://www.knime.com/open-for-innovation
https://www.knime.com/knime-open-source-story
https://www.splunk.com/
https://www.dynatrace.com/
https://www.tableau.com/
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6 INFRAESTRUCTURA  

Tots els sistemes informàtics necessiten d’una infraestructura que albergui i executi tots els 

elements del programari (stack). Si no es disposa d’infraestructura, no es poden allotjar ni 

executar, les aplicacions i les bases de dades. No és l’objecte d’aquest treball, però és 

tècnicament imprescindible fer una menció breu a la infraestructura. 

Serà necessari trobar la manera que permeti executar i coordinar diversos components de 

manera simultània i coordinada, com són la base de dades, l'eina de reporting, i el connector si 

es fa servir. 

De fet, alguns connectors que paralitzen el processat de grans volums de dades, poden ser vàries 

instàncies de programari funcionant en paral·lel. El mateix passa amb algunes bases de dades 

que estan dissenyades per funcionar amb una arquitectura de clúster: són bases de dades que 

funcionen de manera coordinada en vàries instàncies, i cada instància pot ser una màquina o un 

contenidor diferent. 

6.1 Coordinant l’execució de diversos components 

6.1.1 Contenidors Docker 

 

https://raw.githubusercontent.com/docker-library/docs/c350af05d3fac7b5c3f6327ac82fe4d990d8729c/docker/logo.png  

Per a realitzar proves en aquest treball utilitzarem contenidors Docker ja que permeten crear piles 

d’aplicacions de manera senzilla, compacta i portable. Aquesta tecnologia permet administrar i 

executar les aplicacions dintre de contenidors independents entre sí. A més a més, els 

contenidors es poden administrar, executar i orquestrar de manera global. Cada contenidor 

representa una instància d’una aplicació independent del seu entorn. 

La tecnologia encaixa per l’elaboració d’aquest treball perquè, encara que tots els contenidors 

s’executen de manera aïllada, comparteixen els recursos de la màquina on s’executen, i només 

fan servir els mínims i necessaris. 

Si tots els components de les eines de reporting (base de dades, connectors, programari per 

mostrar la informació) es poden executar amb contenidors, no cal ubicar cada aplicació en un 

servidor independent, ni agrupar les aplicacions parcialment en diferents servidors amb els 

conflictes de gestió de processador i memòria que impliquen aquestes agrupacions. 

Els contenidors són unitats aïllades d’execució de programari. L’aïllament fa referència a la gestió 

del l’emmagatzematge de les dades que cal persistir. Un contenidor no pot accedir a les dades 

https://raw.githubusercontent.com/docker-library/docs/c350af05d3fac7b5c3f6327ac82fe4d990d8729c/docker/logo.png
https://www.docker.com/
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que fa servir un altre contenidor. També es controlen i limiten les comunicacions entre els 

mateixos contenidors, no tots els contenidors poden parlar amb tots ni es poden connectar a o 

des de l’exterior.  

Una altra avantatge de tenir les aplicacions en contenidors és l’escalabilitat o “desescalabilitat” 

en funció de la càrrega de treball. Es poden aprovisionar més recursos o contenidors si la 

demanda creix, i així poder garantir un servei i un rendiment òptims. També es poden retirar 

contenidors o recursos assignats a aquests si la demanda no és prou elevada, estalviant costos 

i recursos innecessaris. Tot això es pot fer dinàmicament en temps d’execució. 

Aquesta tecnologia també permetrà fer servir un ordinador personal per realitzar simulacions de 

les diferents piles proposades. 

A més, els contenidors són portables a gairebé totes les plataformes que ofereixen serveis al 

núvol permetent el seu desplegament i execució com un servei sota demanda. Per tant, si un 

ordinador personal no fos suficient, ja sigui perquè fan falta molts contenidors o els que es 

necessiten consumeixen massa recursos, es podrà fer ús d’alguna plataforma al núvol per 

executar-los. 

Els contenidors també permeten combinar una arquitectura mixta, on es pot conviure amb la 

infraestructura pròpia i la infraestructura al núvol públic. També permeten combinar diferents 

proveïdors de computació al núvol. 

Remarcar que els contenidors d’aplicacions no són una moda passatgera. Els contenidors han 

vingut aquí per quedar-se, i han esdevingut pràcticament un estàndard en la indústria del 

desenvolupament de programari. 

Per aquests motius, es prioritzaran aquelles eines que siguin compatibles amb contenidors 

Docker. 

6.1.2 Altres serveis al núvol 

A part dels contenidors, que ja s’ha mencionat que són acceptats per gairebé tots els proveïdors 

de computació al núvol, també es poden desplegar les aplicacions no compatibles amb els 

mateixos principalment de dues maneres: per la via de contractar l'aplicació com a servei, o per 

la via de la contractació d'un servidor virtual però autogestionat. 

6.1.2.1 Aplicació com a servei 

Quan es contracta una aplicació com a servei, l’aplicació ja està preparada per funcionar de 

manera totalment desatesa i sense que s’hagin de realitzar grans intervencions tècniques. Es 

configura l'aplicació per la via de paràmetres, que no tenen perquè ser tècnics, mitjançant una 

interfície gràfica. Això vol dir que no cal preocupar-se d’administrar cap servidor, ni gestionar 

memòria, ni connectivitat, ni espai d’emmagatzematge, ni els requeriments tècnics per permisos 

de seguretat específics, ni de cap aprovisionament de cap infraestructura, ni actualitzacions de 

servidors... Tot està automatitzat, implementat, i disponible de manera transparent per qui 

contracta el servei. 

Per tant, l’assignació de recursos queda delegada al proveïdor de serveis de computació al núvol, 

i s’acostuma a pagar per capacitat, volum d’informació gestionada, funcionalitats contractades 

i/o tràfic generat. Aquesta modalitat també és coneix com pay per use. 

El client no “veu” el servidor on s’executa l’aplicació, si no que consumeix o interactua directament 

amb la pròpia aplicació. 
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6.1.2.2 Servidor auto-gestionat 

Per diversos motius, en ocasions tècnics, hi ha moltes aplicacions que no es poden executar en 

contenidors, ni tampoc estan disponibles com a servei en una plataforma de computació al núvol. 

En tal cas, si es vol treure partit dels serveis de computació al núvol, no fer grans inversions en 

infraestructura fixa, i pagar la infraestructura com a servei, l'opció més genèrica és aprovisionar 

servidors (o màquines) virtuals. Un cop es disposa de la màquina virtual al núvol, es pot instal·lar 

l'aplicació que es vulgui fer servir. Al tenir una màquina completa es té llibertat per instal·lar-hi 

gairebé qualsevol aplicació. 

Evidentment, això té un cost en hores i esforç perquè és la pròpia organització qui ha d’instal·lar, 

gestionar i administrar l'aplicació en aquest servidor virtual. Més o menys la feina serà la mateixa 

que la de fer-ho en un servidor propi. La diferència és que el servidor propi l'hem de comprar, 

muntar, connectar, i mantenir físicament nosaltres mateixos. Mentre que un servidor al núvol ja 

està muntat, configurat i ubicat en un centre de dades. 

Un servidor propi implica una inversió econòmica, i si amb el temps es queda petit o resulta 

massa gran pel que realment es necessitava, s’hauran d’assumir les conseqüències. Un servidor 

al núvol es pot utilitzar pagant per hores només el temps que es necessita, i es pot dimensionar 

dinàmicament afegint o traient potència depenent de les necessitats reals de cada moment. 

Per tant, per començar o experimentar en certs projectes, és habitual contractar màquines 

virtuals a proveïdors de serveis al núvol. 
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7 VIABILITAT I PARTICULARITATS DEL CODI OBERT 

Totes les afirmacions realitzades sobre preus i disponibilitat gratuïta són les disponibles en el 

moment de la redacció d’aquest treball. Els preus, adquisicions per part d’empreses, la 

continuïtat, el desenvolupament, el suport, i les opcions accessibles de manera lliure poden 

canviar al llarg del temps. 

Com s’ha detallat anteriorment en cada apartat corresponent, no totes les bases de dades i eines 

de reporting són plenament funcionals de manera lliure i gratuïta. Normalment, les funcionalitats 

absents en aquestes eines acostumen a estar relacionades amb temes de seguretat, ja sigui el 

control d’autenticació o el control detallat del nivell d’accés. 

La informació que hi ha en una eina d’aquest tipus acostuma a ser informació corporativa que 

involucra diferents departaments i nivells de sensibilitat de dades. Pot incloure salaris del 

personal per calcular les despeses d’un departament o la despesa total en salaris. Pot incloure 

dades de clients per analítica de vendes. Por incloure dades de control d’estoc. També pot 

incloure dades financeres que no han d’estar accessibles a tota l’organització. En general, 

s’acostuma a agregar molta informació que normalment no es considera legal (ni ètic) que estigui 

accessible a tots els empleats de l’organització. 

Avui dia és inconcebible que en una eina que tracta amb dades com les detallats anteriorment, 

no es puguin establir nivells d’accés i una correcta encriptació de dades. La seguretat i el control 

d’accés són funcionalitats imprescindibles, i encara ho són més amb les normatives de protecció 

de dades aprovades recentment. 

Llavors, no és casualitat ni coincidència que, en la majoria dels casos, les mancances de la 

llicència oberta es centrin en el mateix tema: la seguretat. 

Les empreses que desenvolupen aquestes eines, saben que sense aquestes funcionalitats és 

gairebé impossible implantar un entorn de producció plenament funcional (i en ocasions legal). 

Impossible fins i tot per algunes petites empreses. 

En la pràctica, això vol dir que la majoria de les versions gratuïtes i de codi obert (altrament dites 

community), no seran suficients. S’acabarà requerint d’una llicència per un entorn real 

d’explotació. 

Un altre aspecte al respecte del software tant de codi obert com propietari, és que hi ha 

funcionalitats i dependències que no es podran saber que són necessàries fins el dia que 

esdevenen necessàries. Hi ha tants elements, factors i funcionalitats a tenir en compte en 

aquests tipus d’eines, que resulta impossible anticipar-se a quina serà la funcionalitat 

imprescindible que apareixerà en mig d’un projecte d’implantació. 

En ocasions, aquesta necessitat inesperada serà imprescindible per poder seguir endavant amb 

tot un projecte d’implantació. “Coincidències de la vida”, el connector inesperadament necessari, 

la funcionalitat per exportar certes dades, el plugin per poder acabar el quadre de comandament 

més important, o l’imprevist que sigui, acostuma a ser una funcionalitat fora de l’àmbit gratuït 

obligant la compra d’una llicència, ja sigui d’un component o del paquet sencer. 

Codi obert? Sí, però no tot. En molts casos, al final s’acabarà “passant per caixa”. Està estudiat. 

Com s’ha detallat anteriorment en el cas de MongoDB a l’apartat 2.2.2, en el cas de les bases 

de dades i pel lloc que ocupen en la pila de programes, es poden limitar els accessos a nivell 

d’infraestructura (sistemes i xarxes), però resulta molt més complex fer-ho en el cas de l’eina de 

reporting. 
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Els permisos que es poden establir a nivell de infraestructura es refereixen més a l’autenticació, 

es pot definir si un usuari pot accedir o no a una eina concreta, però des d’un punt de vista 

d’infraestructura no es pot saber quin és l’informe concret i quina és la informació concreta que 

està intentant accedir un usuari. Aquesta informació d’accés o intent d’accés, només està 

disponible i és controlable des de l’eina de reporting. És aquesta la que pot administrar el control 

d’accés en temps real. 

Això simplifica la llista d’eines viables per entorns de producció que puguin ser utilitzades de 

manera oberta i gratuïta. 

7.1 Falsa imatge 

Pel que fa a MongoDB sempre ha estat coneguda com una empresa de codi obert que realitza 

aportacions al món software. A la wikipedia en català es comença la descripció de la base de 

dades de la següent manera: “MongoDB (de l'anglès humongous i DB Data Base) és un 

programari de codi obert”. En castellà: “MongoDB (del inglés humongous, "enorme") es un 

sistema de base de datos NoSQL, orientado a documentos y de código abierto.” En anglès: 

“MongoDB is a source-available cross-platform document-oriented database program”. Curiosa 

distinció en utilitzar l’expressió source available en lloc de open source. 

Neo4j també es presenta com una empresa que estima el codi obert com es pot veure en la 

següent captura de pantalla, però en la mateixa captura es pot veure com s’especifica que el codi 

obert fa referència a la Community Edition, i immediatament després es parla de les opcions de 

llicenciament comercials. 

En els dos casos, MongoDB i Neo4j, les eines de business intelligence i reporting necessàries 

que formarien part d’un stack de reporting ja no són gratuïtes. 

 

https://neo4j.com/licensing/  

Anteriorment en aquest treball s’ha citat la contradicció de Knime (5.11.3), empresa 

autoproclamada de codi obert, però que en realitat no posa tots els recursos a disposició de 

tothom. 

Una organització tractada en aquest treball i considerada de codi obert que no ofereix totes les 

garanties de continuïtat és Redash. A la serva web es pot veure la següent imatge: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/MongoDB
https://es.wikipedia.org/wiki/MongoDB
https://en.wikipedia.org/wiki/MongoDB
https://neo4j.com/licensing/
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https://redash.io/about/  

La imatge que intenten projectar és clara: democratització de la informació, etc. Tota una 

declaració d’intencions i principis. Fins i tot es pot dir que amb un punt romàntic. En qualsevol 

cas, a dia d’avui, l’autor no ha estat capaç de trobar aquesta organització registrada sota l’empara 

de Linux Foundation o Apache software Foundation. 

És una candidata perfecta a repetir la mateixa historia de Pentaho, Knime, MySQL entre d’altres. 

Pot ser que ara sigui de codi obert, però ho seguirà sent en arribar a cert nivell de funcionalitats 

i atractiu empresarial? 

Per tant, és un clar exemple d’una organització que suporta una eina que sí és de codi obert, 

però el nivell de compromís no és complert. És una empresa que (potencialment) pot acabar 

abandonant la comunitat com es descriu en el següent apartat. Un risc que cal considerar en el 

moment de prendre la decisió sobre quina eina utilitzar. 

7.2 Abandonant la comunitat 

Hi ha organitzacions que han abandonat a la comunitat en el moment d’assolir certa quota de 

mercat o tenir un producte prou madur. En aquest moment, una empresa pot comprar 

l’organització sencera o l’exclusivitat del producte, i tot el que ha estat desenvolupat per la 

comunitat passa a ser ofert sota llicència. L’empresa fa negoci d’unes aportacions per les quals 

no ha compensat a les persones que les han fet. 

No és exactament la mateixa motivació que la descrita en el paràgraf anterior, però un dels casos 

més coneguts en la historia del desenvolupament software és el de la base de dades MySQL. 

Es tracta d’una base de dades de codi obert que millorava a tal ritme que competia amb els 

millors productes de mercat. Semblava que era qüestió de mesos o un any, que pogués arribar 

a oferir les mateixes funcionalitats que la millor base de dades del mercat en aquell moment: 

Oracle. 

Oracle va veure com una base de dades de codi obert podia convertir-se en un seriós competidor 

amb la seva base de dades propietària. Quina va ser la reacció d’Oracle? Absorbir MySQL. I el 

que encara és més greu, MySQL es va deixar absorbir. 

Un cop l’adquisició es va consumar, Oracle va controlar el projecte de tal manera que no permetia 

que s’hi afegissin funcionalitats que poguessin competir amb la seva pròpia base de dades. El 

projecte MySQL va quedar gairebé aturat, i poc a poc es va convertir en un producte amb poques 

https://redash.io/about/
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funcionalitats atractives. Fins i tot resulta difícil trobar certs connectors bàsics per poder connectar 

i realitzar operacions amb la base de dades. 

Els que van apostar per utilitzar MySQL en el seu dia van tenir un període d’incertesa, i en molts 

casos van acabar migrant la base de dades a un altre producte. Alguns ho van fer a PostgreSQL. 

D’altres ho van fer a la pròpia solució d’Oracle. I d’altres van migrar a MariaDB, que es va crear 

com a projecte de continuació de MySQL seguint allà on es va quedar quan Oracle la va comprar, 

però mai ha tingut el mateix èxit que va tenir MySQL ni el que ara te PostgreSQL. 

Pel que fa als desenvolupadors que van col·laborar-hi de manera altruista i gratuïta van veure 

com la seva feina va quedar aturada i va perdre molt de sentit. 

Avui dia, i afortunadament, hi ha un altra base de dades capaç de competir amb Oracle: 

PostgreSQL. 

En ocasions és perquè els projectes open source poden competir seriosament amb productes 

de mercat. En ocasions és perquè el projecte és prou atractiu com per fer-hi negoci, però hi ha 

un risc real de que un projecte deixi d’estar disponible. Segons quina sigui la inversió que calgui 

fer en programari, és un factor a tenir molt en compte. Hi ha certs artefactes de programari que 

no són fàcilment intercanviables. 

Pentaho és una altra eina que ha esdevingut propietat de Hitachi Vantara, deixant enrere tota la 

comunitat i principis sobre els que es va fundar l’eina i organització. 

Una altra empresa que ha fet un gir substancial ha estat MongoDB. Al principi, el domini 

mongodb.org centrava totes les activitats i continguts relacionades amb col·laboració. Era la part 

oberta de la base de dades (notar que un domini .org està dedicat a les organitzacions sense 

ànim de lucre). Per altra banda, sota el domini mongodb.com (notar que .com és un domini 

comercial) s’oferien els serveis relacionats amb aquesta base de dades, ja sigui formació, 

certificació, consultoria, implantacions, etc. 

Hi havia una clara distinció entre el que era la part oberta i la part comercial. Era un model que 

seguia el següent principi: l’empresa cobra pels serveis derivats de la base de dades, però tot el 

desenvolupament fet per la comunitat revertia i es quedava en la comunitat. 

Però ara el domini .org redirigeix cap el domini .com. El temps de l’organització i la part comercial 

com dos entitats separades s’ha acabat, i ara tot MongoDB està sota el domini comercial. 

Aquestes empreses no haurien arribat mai fins on han arribat si no fos per les contribucions 

desinteressades de la comunitat? La resposta a aquesta pregunta mai se sabrà. El que sí és 

cert, és que s’han beneficiat de la denominació open source. També és cert que el seu gir cap a 

un model de pagament deixant de contribuir al 100% en codi obert, dona l’esquena a la comunitat 

que ha ajudat a aquestes empreses a arribar fins on han arribat. Gir que, per cert, és d’una ètica 

i integritat discutibles. 

7.3 I doncs, com em puc assegurar del codi obert? 

Hi ha dues fundacions que vetllen perquè no hi hagi casos com els descrits anteriorment: Apache 

Software Foundation i Linux Foundation. Els projectes que formen part d’aquestes organitzacions 

han de complir uns requisits i uns compromisos, entre els que hi ha acceptar una llicència que 

garanteix la gratuïtat i l’accessibilitat de tot el codi. 

Vol dir que la continuïtat està garantida? Doncs no, també dependrà de la comunitat i del suport 

que rebin les aplicacions. El que sí és cert és que com més ampli sigui el suport de la comunitat 
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i major sigui el compromís, més difícil serà que un producte caigui en desús o es quedi 

abandonat. 

També cal tenir en compte que el programari sota llicència o propietari no està exempt de 

discontinuïtats sobtades i d’usuaris (en aquest cas també podem parlar de clients) que s’han 

quedat a l’estacada. Està fora del context d’aquest treball entrar molt en detall sobre casos de 

programari sota llicència, però en el mateix context on s’afirma que un programa de codi obert té 

els seus riscos de desaparèixer, és just afirmar que hi ha programes propietaris que també han 

desaparegut del mercat per absorcions, interessos comercials, o estratègia empresarial. 

Com a exemple d’una eina de reporting de pagament es pot parlar de Crystal Reports. Queda 

perfectament resumit en el següent text (Crystal Reports - Wikipedia, La Enciclopedia Libre, n.d.): 

El producto fue originalmente creado por Crystal Services Inc., la cual produjo las versiones 1.0 

hasta la 3.0. La compañía fue posteriormente adquirida por Seagate Software, la que luego fue 

renombrada como Crystal Decisions, y produjo las versiones 4.0 hasta la 9.0. Crystal Decisions 

fue adquirida en diciembre de 2003 por Business Objects, la cual ha producido las versiones 10 

y 11 (XI), y actualmente la versión 12 (2008). Business Objects fue adquirida el 8 de octubre de 

2007 por SAP. 

Els clients de Crystal Reports també han hagut de patir canvis i incerteses.  
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8 ESCOLLINT UNA EINA  

A continuació escollirem quina seria l’eina que implementaríem en una hipotètica organització 

que tingués els següents requisits: 

1. Ha d’implementar les funcionalitats bàsiques en seguretat per complir els requisits de les 

normes en protecció de dades i confidencialitat a l’empresa. 

2. Ha de ser el més oberta possible i amb les mínimes limitacions funcionals possibles. 

3. Ha d’oferir garanties de disponibilitat en codi obert a llarg termini. 

4. Ha de permetre la màxima versatilitat per integrar-se en les eines i programari existents 

i futurs. 

5. El seu desplegament a nivell d’infraestructura hauria de ser el més estandarditzat 

possible i seguir les pràctiques més modernes i flexibles de la industria: contenidors, 

virtualització, i serveis al núvol. 

Valorant el primer i el segon punt de la llista anterior es poden descartar directament: 

• Grafana. No tots els connectors són gratuïts. La llista pot canviar amb el pas del temps, 

i al ser limitada, suposa menys marge d’elecció per possibles incorporacions de futures 

aplicacions a l’organització. 

• Pentaho. Funcionalitats limitadíssimes incloent les relacionades amb la seguretat. 

• Kibana. Ídem anterior al respecte de la seguretat i només és compatible amb 

Elasticsearch. 

• Metabase. Ídem anterior al respecte de la seguretat. 

Notar que en aquest apartat no es valoren aquelles eines que ja han estat descartades 

prèviament en el moment de la seva menció. 

Resten doncs quatre eines que sí són completament obertes: Apache Superset, Redash, 

ReportServer, i Seal Report. Per poder escollir-ne una el més objectivament possible, s’elabora 

una taula comparativa amb els punts de la llista anterior. 
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 Apache Superset Redash ReportServer Seal Report 

Limitacions 

funcionals 

Cap. Ofereix un 

ampli ventall de 

funcionalitats. 

Cap. Edició community amb 

funcionalitats 

limitades. 

Cap. 

Garantia de 

disponibilitat en 

codi obert 

Màxima. Apache 

License. 

Tot i que és de codi 

obert, no està sota 

l’empara d’una 

organització com la 

Linux Foundation o 

l’Apache Software 

Foundation. 

Codi obert limitat a la 

edició community. 

Màxima. Apache 

License. 

Versatilitat 

d’integració i 

connectabilitat 

De manera directa 

es pot connectar a 

Druid, PostgreSQL i 

Elasticsearch. A 

través de presto 

amb totes les bases 

de dades excepte 

neo4j. No serà 

possible la connexió 

a neo4j. 

De manera directa 

es por connectar a 

Cassandra, 

MongoDB, 

Elasticsearch i 

PostgreSQL. A 

través de presto 

amb totes les bases 

de dades excepte 

neo4j. No serà 

possible la connexió 

a neo4j. 

Baixa. Només 

PostgreSQL i sense 

possibilitat de 

connexió amb un 

connector o sistema 

intermediari de bases 

de dades. 

Baixa. Només hi ha 

una base de dades 

que es pot connectar 

de manera òptima 

amb OLEDB i ODBC: 

PostgreSQL. Sense 

possibilitat de 

connexió amb un 

connector o sistema 

intermedi. 

Compatible amb 

contenidors 

Sí. Sí. Sí. No. 

Compatible amb 

virtualització i 

serveis al núvol 

Instal·lació en 

servidors virtuals. 

No es possible de 

contractar com a 

servei. 

Sí. Possibilitat de 

contactar-lo com a 

servei. 

Instal·lació en 

màquines virtuals. 

Imatges creades i pre-

configurades pels 

principals proveïdors 

de computació al 

núvol. No és possible 

contractar com a 

servei sense 

administració de 

servidor. 

Instal·lació en 

servidors virtuals. No 

es possible de 

contractar com a 

servei. 

 

Redash quedaria descartada perquè és una eina que no està sota l’empara d’una organització 

com la Linux Foundation o l’Apache Software Foundation. 

ReportServer ofereix una llicència community de manera que no és 100% lliure. 

Seal Report en canvi, té una base de codi obert sòlida, però poca connectivitat amb les bases de 

dades escollides per aquest treball. 

Considerant tots els elements de la taula i els requisits detallats que ha de complir l’eina en 

qüestió, la que més s’ajusta al que busquem és Apache Superset. Es troba a faltar una connexió 

directa amb Cassandra (especialment) i amb MongoDB, però segueix sent possible connectar 

aquestes dues bases de dades a través de Presto. 
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9 STACK DE PROVES (CASSANDRA, PRESTO I SUPERSET) 

Després d’escollir l’eina de reporting i abans de seguir, cal escollir una base de dades per fer les 

proves o el cas d’estudi. Com s’ha vist en la taula anterior i s’ha detallat en el treball, Apache 

Superset es pot connectar a totes les bases de dades excepte una: neo4j. Tècnicament no serà 

possible fer servir aquesta base de dades. 

Seguint amb la filosofia marcada en aquest treball, te lògica centrar les proves en les bases de 

dades que són totalment de codi obert, mantenint el mateix criteri utilitzat per escollir les eines 

de reporting. 

Les bases de dades totalment lliures són: Cassandra, Druid i PostgreSQL. Les dues primeres ho 

són sota la llicència Apache Software Foundation. 

Com que Cassandra és una de les bases dades més utilitzades en entorns de grans volums 

d’informació (Big Data), les primeres proves es centraran amb Cassandra. 

Amb questa elecció ens trobem amb un impediment o una limitació: Apache Superset és no és 

directament compatible amb Cassandra. En aquest cas haurem de fer servir un dels connectors 

que hem detallat en l’apartat 4 Connectors entre les bases de dades i les eines de reporting: 

Presto. 

Pot ser una limitació, però en el fons és una oportunitat per provar també Presto i una pila de 

programes sencera (reporting + connector + base de dades). 

9.1 Posant en marxa una instància de Cassandra 

Com s’ha mencionat anteriorment, es faran servir els contenidors Docker per poder executar tota 

la pila de programari involucrat. El primer que es valorarà és com executar Cassandra en un 

contenidor Docker en una màquina local (ordinador personal). 

Molt breument, el funcionament i cicle de vida dels contenidors Docker és: tot contenidor es basa 

en una imatge. Una imatge conté tot el programari i la informació d’execució. D’una imatge es 

genera un contenidor que s’executa segons la informació de la imatge. Les imatges mai 

s’executen i són immutables (no es poden canviar). 

Durant l’execució d’un contenidor hi poden haver certs canvis en el mateix (de fet no és ben bé 

així, però per resumir es pot admetre que el contingut d’un contenidor pot canviar). Si es volen 

desar els canvis d’un contenidor, es pot crear una imatge a partir d’un contenidor que ha estat 

modificat durant l’execució. Per tant, a partir d’una imatge, se’n pot generar una altra després 

d’haver executat un contenidor i haver fet canvis en el mateix. 

També es pot generar una nova imatge aplicant noves capes a una imatge existent, generant 

així una nova imatge basada en l’anterior. 

Aquestes són les dues maneres de crear una nova imatge: a partir dels canvis aplicats en un 

contenidor, o a partir d’afegir noves capes en una imatge ja existent. Com s’ha dit anteriorment, 

les imatges no es poden canviar. 

Els contenidors no desen la informació que tracten en temps d’execució les aplicacions que 

executen, no implementen persistència. En el cas de les bases de dades, els contenidors només 

executen la lògica de les aplicacions, el programari, però els fitxers de dades i la informació 

resideix en un element extern als contenidors anomenat volums. Hi ha més tècniques de 

persistència en contenidors Docker, però en aquest treball només s’utilitzaran els volums. 
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Havent posat en context el cicle de vida dels contenidors i les imatges, el primer que cal fer és 

cercar una imatge oficial de Cassandra al repositori d’imatges de Docker. Es pot comprovar com 

n’hi ha una d’oficial, lliure i gratuïta en aquest enllaç. 

La imatge de Cassandra està preparada per obtenir una instància de la base de dades operativa 

tan bon punt s’inicia l’execució del contenidor basat en la imatge. A més, també disposa de 

diverses etiquetes amb diferents versions disponibles. Per garantir la compatibilitat amb Presto, 

que és el sistema amb el que es realitzaran les proves connectant-lo amb la base de dades, es 

decideix utilitzar la versió 3.11.10, la penúltima en el moment de la elaboració d’aquest treball. 

A continuació es realitza una proba ràpida en una màquina virtual Linux i amb la plataforma 

Docker ja instal·lada. 

En el terminal de comandes s’executa: 

docker run -d --name cassandra_test cassandra:3.11.10  

S’obté com a sortida: 

9321295bd84efe3797d351f7891ac86d114eaf8a1b9842020294a40c0c570a24 

Indica que hi ha un contenidor amb aquest identificador (en format llarg) que s’està executant. 

Nota: en cada execució s’obtindrà un valor diferent. Seguidament, executem la comanda: 

docker ps –all 

Que retorna un llistat de contenidors que s’estan executant actualment: 

CONTAINER ID   IMAGE               COMMAND                  CREATED          STATUS          

PORTS                                         NAMES 

9321295bd84e   cassandra:3.11.10   "docker-entrypoint.s…"   56 seconds ago   Up 56 

seconds   7000-7001/tcp, 7199/tcp, 9042/tcp, 9160/tcp   cassandra_test 

Es pot comprovar com hi ha un contenidor que porta el nom que se li ha assignat en la comanda 

per executar-lo. Per acabar les proves, caldrà entrar de manera interactiva en el contenidor i 

comprovar que es pot crear una taula i inserir-hi dades. Executem: 

docker exec -it cassandra_test /bin/sh 

# 

S’obté un prompt (Prompt - Wikipedia, La Enciclopedia Libre, n.d.) o un diàleg per poder enviar 

comandes al contenidor (ho indica el caràcter # retornat). S’inicia una sessió de terminal a 

Cassandra amb la comanda cqlsh. Es pot veure a continuació l’execució i el que retorna la 

comanda: 

# cqlsh 

Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042. 

[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 3.11.10 | CQL spec 3.4.4 | Native protocol 

v4] 

Use HELP for help. 

cqlsh> 

El prompt ha canviat a cqlsh, per tant estem interactuant amb una instància de Cassandra. Amb 

les comandes descrites a continuació es crearà un keyspace, unitat per emmagatzemar la 

informació, s’entra al keyspace, es crea una taula, i s’hi inseriran dades en la mateixa. Tota la 

seqüència d’execució és la següent: 

https://hub.docker.com/_/cassandra
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cqlsh> CREATE KEYSPACE mykeyspace WITH REPLICATION = { 'class' : 

'SimpleStrategy', 'replication_factor' : 1 }; 

cqlsh> USE mykeyspace; 

cqlsh:mykeyspace> CREATE TABLE users (user_id int PRIMARY KEY,fname 

text,lname text); 

cqlsh:mykeyspace> insert into users (user_id, fname, lname) VALUES (1, 

'Marc', 'Cortada'); 

cqlsh:mykeyspace> insert into users (user_id, fname, lname) VALUES (2, 

'Marc2', 'Cortada2'); 

cqlsh:mykeyspace> select * from users; 

 

 user_id | fname | lname 

---------+-------+---------- 

       1 |  Marc |  Cortada 

       2 | Marc2 | Cortada2 

 

(2 rows) 

cqlsh:mykeyspace> 

Es pot comprovar com el contenidor ha funcionat correctament. Arribat a aquest punt, es pot 

afirmar que tenim una instància de Cassandra funcionant a partir de la imatge obtinguda del 

repositori d’imatges de Docker. 

9.2 Posant en marxa Presto 

La imatge que hi ha disponible al Docker Hub (repositori Docker) no és una imatge oficial de 

Presto, es tracta d’una imatge proveïda per un usuari de manera oberta. De totes maneres, a la 

documentació oficial de Presto hi ha un procediment estàndard per crear una imatge a partir 

d’una altra imatge estàndard del Open Java Development Framework (OpenJDK)14, aquesta 

última sí que és oficial. 

Com s’ha mencionat en l’apartat de Cassandra, les imatges no es poden modificar, són 

immutables, però a partir d’una imatge se’n pot generar una de nova. La descripció no tècnica 

(ometent alguns passos redundants) del procediment és la següent: 

1. Es parteix de la imatge oficial openjdk:8-jre. 

2. Es defineix la ruta des de la que es descarregaran els binaris de Presto. 

3. S’actualitza el sistema i s’instal·la Python. 

4. S’obtenen, es descomprimeixen, i s’instal·len els binaris del servidor Presto en la nova 

imatge. 

5. Es copien els fitxers de configuració definits localment a la nova imatge. 

6. S’obtenen, es descomprimeixen, i s’instal·len els binaris del client Presto en la nova 

imatge. 

 

 

 

14 An open-source implementation of the Java Platform, Standard Edition, and related projects.(OpenJDK, n.d.) 

https://hub.docker.com/r/ahanaio/prestodb-sandbox
https://prestodb.io/docs/current/installation/deployment.html#an-example-deployment-with-docker
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7. Es defineix la comanda per executar quan la imatge es converteixi en un contenidor en 

execució. 

La implementació del procediment descrit anteriorment consisteix en incloure el següent 

contingut en un fitxer anomenat Dockerfile (sense extensió). Les línies que comencen amb el 

caràcter “#” indiquen que són comentaris i ajuden a entendre què fa cada comanda. També 

poden servir per relacionar els comentaris amb la descripció anterior. 

FROM openjdk:8-jre 

# Presto version will be passed in at build time 

ARG PRESTO_VERSION 

# Set the URL to download 

ARG 

PRESTO_BIN=https://repo1.maven.org/maven2/com/facebook/presto/presto-

server/${PRESTO_VERSION}/presto-server-${PRESTO_VERSION}.tar.gz 

# Update the base image OS and install wget and python 

RUN apt-get update 

RUN apt-get install -y wget python less 

# Download Presto and unpack it to /opt/presto 

RUN wget --quiet ${PRESTO_BIN} 

RUN mkdir -p /opt 

RUN tar -xf presto-server-${PRESTO_VERSION}.tar.gz -C /opt 

RUN rm presto-server-${PRESTO_VERSION}.tar.gz 

RUN ln -s /opt/presto-server-${PRESTO_VERSION} /opt/presto 

# Copy configuration files on the host into the image 

COPY etc /opt/presto/etc 

# Download the Presto CLI and put it in the image 

RUN wget --quiet 

https://repo1.maven.org/maven2/com/facebook/presto/presto-

cli/${PRESTO_VERSION}/presto-cli-${PRESTO_VERSION}-executable.jar 

RUN mv presto-cli-${PRESTO_VERSION}-executable.jar 

/usr/local/bin/presto 

RUN chmod +x /usr/local/bin/presto 

# Specify the entrypoint to start 

ENTRYPOINT /opt/presto/bin/launcher run 

A banda d’aquest fitxer, també caldrà definir els paràmetres d’execució que es copiaran a la 

imatge amb la següent comanda: COPY etc /opt/presto/etc 

De tots els fitxers de la carpeta etc es destacarà només el contingut del fitxer que conté la 

configuració necessària per connectar amb una altra instància de Cassandra amb nom 

Presto/etc/catalog/cassandra.properties. 

Notar que si es vol veure el contingut de tots els fitxers involucrats o executar les proves en un 

altre entorn, juntament amb aquest document s’han lliurat fitxers zip. Aquests fitxers comprimits 

contenen els fitxers utilitzats per l’execució d’aquestes proves. En el document només es 

descriuen i s’inclouen aquells fitxers més rellevants. 
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El contingut del fitxer és: 

connector.name=cassandra 

cassandra.contact-points=cassandra 

cassandra.protocol-version=V3 

Cassandra és el nom DNS del host (o contenidor) que contindrà la instància de Cassandra. La 

línia que indica la versió 3 del protocol lliga amb la decisió d’utilitzar la versió 3.11.10 de 

Cassandra descrita en l’apartat anterior. 

Ja es pot executar la comanda que crearà la nova imatge: 

docker build --build-arg PRESTO_VERSION=0.255 . -t 

img_presto_test_1:latest 

La imatge resultant tindrà el nom i l’etiqueta img_presto_test_1:latest i quedarà 

emmagatzemada en la màquina local. A partir d’aquest moment es podran executar contenidors 

basats en aquesta imatge. 

Tal i com s’ha definit en el fitxer de configuració detallat anteriorment, el contenidor que s’ha 

preparat per executar Presto intentarà connectar-se a una instància de Cassandra que respongui 

a un nom d’adreça de xarxa local anomenat cassandra. Per tant, perquè tot funcioni correctament 

cal executar els dos entorns. 

Una manera d’assolir aquest requeriment és executar dos contenidors. Un contenidor estarà 

basat en la imatge de Cassandra, i s’executarà conjuntament amb un altre contenidor basat en 

la imatge que s’ha creat per Presto. S’està creant un stack de programes (per ara de dos) amb 

el següent esquema: 

 

Diagrama de com es comunicaran i relacionaran els contenidors o els processos 

La implementació d’un stack d’aplicacions en Docker containers es realitza amb un fitxer 

anomenat docker-compose.yml15 que especifica les imatges que s’executaran de manera 

simultània. De manera automàtica, Docker crea una xarxa aïllada on aquests contenidors es 

 

 

 

15 Els fitxers de tipus i extensió yaml o yml són fitxers de text que contenen informació estructurada. (YAML - Wikipedia, 
La Enciclopedia Libre, n.d.) 
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poden comunicar entre sí. Els noms per poder localitzar-se i comunicar-se són els mateixos que 

els definits en el servei (cada contenidor es considera un servei). El fitxer tindrà el següent 

contingut: 

version: "3.7" 

services: 

  cassandra: 

    image: cassandra:3.11.10 

  presto: 

    image: img_presto_test_1:latest 

El fitxer defineix dos serveis un cassandra i un altre anomenat presto. Això enllaça amb el nom 

del servei (“cassandra”) que s’ha definit a Presto per connectar amb Cassandra en el fitxer 

Presto/etc/catalog/cassandra.properties. 

Es pot veure com la imatge de Cassandra es basa amb la seva estàndard 

(cassandra:3.11.10) i la imatge de Presto es basa amb la imatge que s’ha creat anteriorment 

(img_presto_test_1:latest). 

La manera d’executar tota la pila definida en el fitxer és amb la comanda: 

docker-compose up16 

Després d’executar la comanda s’obtindrà una sortida de traça (log) provinent dels dos 

contenidors. S’estableix connexió amb Presto per la via de la comanda: 

docker exec -it test1_presto_1 /bin/sh 

Que retorna: 

# 

Es pot veure com el promt canvia al caràcter #, la connexió amb el servidor que executa la 

instància de Presto s’ha establert, ara cal entrar a l’aplicació de Presto. 

S’executa la comanda presto i el prompt indica que es pot iniciar la interacció amb el mateix.  

# presto 

presto> 

S’executa la comanda: 

presto> DESCRIBE cassandra.mykeyspace.users; 

Que retorna un error (esperat). 

presto> DESCRIBE cassandra.mykeyspace.users; 

Query 20210627_110105_00000_yeaaz failed: line 1:1: Table 

'cassandra.mykeyspace.users' does not exist 

Com que el contenidor de Cassandra que s’ha creat anteriorment no forma part d’aquest stack, 

les dades que s’han creat han quedat desades en un altre volum. Recordar que les dades 

 

 

 

16 En entorns Windows la comanda no té guió. 
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persistents de les aplicacions que s’executen en contenidors (com les bases de dades), 

s’emmagatzemen en volums, no dintre dels contenidors. 

Per solucionar aquest problema, es realitzarà una connexió a la base de dades de Cassandra 

que forma part d’aquest stack i s’executaran les mateixes comandes que s’han executat 

anteriorment per crear un keyspace, una taula, i inserir-hi files. Per brevetat només s’adjuntarà 

la comanda que canvia, que és la connexió al contenidor que té un altre nom. La resta de 

comandes són les mateixes i no es repetiran. 

Per connectar amb la nova instància de Cassandra: 

docker exec -it test1_cassandra_1 /bin/sh 

I s’obté el promt que indica que s’ha establert la connexió amb la instància de Cassandra. Les 

passes que venen a continuació són les definides a l’apartat 9.1 Posant en marxa una instància 

de Cassandra a partir de la comanda cqlsh. 

Després de crear i emplenar la taula, si es torna a la instància de Presto i es trona a executar la 

comanda DESCRIBE cassandra.mykeyspace.users; s’obté: 

presto> DESCRIBE cassandra.mykeyspace.users; 

 Column  |  Type   | Extra | Comment  

---------+---------+-------+--------- 

 user_id | integer |       |          

 fname   | varchar |       |          

 lname   | varchar |       |          

(3 rows) 

 

Query 20210627_111240_00001_yeaaz, FINISHED, 1 node 

Splits: 19 total, 19 done (100.00%) 

0:02 [3 rows, 200B] [1 rows/s, 111B/s] 

Es pot veure doncs com la connexió entre presto i Cassandra s’ha creat correctament, doncs des 

de Presto s’han obtingut les dades que estan emmagatzemades a Cassandra. 

Un cop finalitzada la prova s’aturen tots els contenidors amb la comanda: 

sudo docker-compose down 

9.3 Posant en marxa Superset 

Finalment, un cop es te la base de dades i el seu connector, ja es pot posar en marxa l’eina de 

reporting per connectar-la amb el mateix. 

La manera d’executar Superset amb contenidors Docker és una mica més complexa que el que 

s’ha vist fins ara. Segons la documentació, l’aplicació Superset és una pila d’aplicacions en sí 

mateixa. Per tant, no consisteix en una sola imatge que genera un contenidor que després 

s’haurà de connectar amb els que s’han creat prèviament (presto en aquest cas). Consisteix en 

múltiples contenidors que executen els serveis necessaris per executar Superset. 

La documentació proposa un sistema que inclou una configuració bàsica amb dades d’exemple. 

Un dels contenidors d’aquesta pila, s’encarrega de crear els usuaris i generar les dades 

d’exemple per poder interactuar amb l’eina. Un cop ha acabat la seva funció, el contenidor 

s’atura. 

https://superset.apache.org/docs/installation/installing-superset-using-docker-compose


Eines open source de reporting i anàlisi de grans volums de dades 

 

50 

 

Estudis d’Economia i Empresa 

 

Aquesta és una de les principals avantatges dels contenidors: l’aïllament de responsabilitats. Per 

muntar un entorn de proves i crear tot el necessari, no cal alterar l’aplicació real o proveir dues 

versions de la mateixa, una per proves i una altra per l’entorn real. És més segur i senzill proveir 

un altre contenidor que s’encarregui de fer el necessari per configurar l’aplicació per les proves 

desitjades, sense fer cap canvi ni alteració al contenidor de l’aplicació. D’aquesta manera el 

contenidor de l’aplicació que arribarà a producció serà idèntic al que s’ha fet servir per les proves 

evitant comportaments inesperats. 

Seguint les instruccions, es clona el repositori en local per mitjà de la comanda: 

git clone https://github.com/apache/superset.git 

Al contrari que el que indica la documentació, no s’executarà la pila especificada al fitxer 

docker-compose-non-dev.yml si no que s’executarà la pila definida al fitxer docker-

compose.yml. El motiu és perquè interessa carregar dades de proves i exemples per poder 

provar l’aplicació. En un entorn real no seria la pila més adequada. De fet, el més adequat en un 

entorn productiu seria crear-la i configurar-la manualment. 

Es pot veure com el fitxer docker-compose.yml és força més complex que els que s’han vist 

fins ara. A continuació es detalla part del contingut del mateix (s’ha suprimit el contingut no 

rellevant per aquest treball com per exemple la llicència). 

# 

x-superset-image: &superset-image apache/superset:latest-dev 

x-superset-user: &superset-user root 

x-superset-depends-on: &superset-depends-on 

  - db 

  - redis 

x-superset-volumes: &superset-volumes 

  # /app/pythonpath_docker will be appended to the PYTHONPATH in the 

final container 

  - ./docker:/app/docker 

  - ./superset:/app/superset 

  - ./superset-frontend:/app/superset-frontend 

  - superset_home:/app/superset_home 

  - ./tests:/app/tests 

 

version: "3.7" 

services: 

  redis: 

    image: redis:latest 

    container_name: superset_cache 

    restart: unless-stopped 

    ports: 

      - "127.0.0.1:6379:6379" 

    volumes: 

https://github.com/apache/superset.git
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      - redis:/data 

 

  db: 

    env_file: docker/.env 

    image: postgres:10 

    container_name: superset_db 

    restart: unless-stopped 

    ports: 

      - "127.0.0.1:5432:5432" 

    volumes: 

      - db_home:/var/lib/postgresql/data 

 

  superset: 

    env_file: docker/.env 

    image: *superset-image 

    container_name: superset_app 

    command: ["/app/docker/docker-bootstrap.sh", "app"] 

    restart: unless-stopped 

    ports: 

      - 8088:8088 

    user: *superset-user 

    depends_on: *superset-depends-on 

    volumes: *superset-volumes 

    environment: 

      CYPRESS_CONFIG: "${CYPRESS_CONFIG}" 

 

  superset-websocket: 

    container_name: superset_websocket 

    build: ./superset-websocket 

    image: superset-websocket 

    ports: 

      - 8080:8080 

    depends_on: 

      - redis 

    volumes: 

      - ./superset-websocket:/home/superset-websocket 

      - /home/superset-websocket/node_modules 

      - /home/superset-websocket/dist 

    environment: 

      - PORT=8080 
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      - REDIS_HOST=redis 

      - REDIS_PORT=6379 

      - REDIS_SSL=false 

 

  superset-init: 

    image: *superset-image 

    container_name: superset_init 

    command: ["/app/docker/docker-init.sh"] 

    env_file: docker/.env 

    depends_on: *superset-depends-on 

    user: *superset-user 

    volumes: *superset-volumes 

    environment: 

      CYPRESS_CONFIG: "${CYPRESS_CONFIG}" 

 

  superset-node: 

    image: node:14 

    container_name: superset_node 

    command: ["/app/docker/docker-frontend.sh"] 

    env_file: docker/.env 

    depends_on: *superset-depends-on 

    volumes: *superset-volumes 

 

  superset-worker: 

    image: *superset-image 

    container_name: superset_worker 

    command: ["/app/docker/docker-bootstrap.sh", "worker"] 

    env_file: docker/.env 

    restart: unless-stopped 

    depends_on: *superset-depends-on 

    user: *superset-user 

    volumes: *superset-volumes 

 

  superset-worker-beat: 

    image: *superset-image 

    container_name: superset_worker_beat 

    command: ["/app/docker/docker-bootstrap.sh", "beat"] 

    env_file: docker/.env 

    restart: unless-stopped 

    depends_on: *superset-depends-on 
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    user: *superset-user 

    volumes: *superset-volumes 

 

  superset-tests-worker: 

    image: *superset-image 

    container_name: superset_tests_worker 

    command: ["/app/docker/docker-bootstrap.sh", "worker"] 

    env_file: docker/.env 

    environment: 

      DATABASE_HOST: localhost 

      DATABASE_DB: test 

      REDIS_CELERY_DB: 2 

      REDIS_RESULTS_DB: 3 

      REDIS_HOST: localhost 

    network_mode: host 

    depends_on: *superset-depends-on 

    user: *superset-user 

    volumes: *superset-volumes 

 

volumes: 

  superset_home: 

    external: false 

  db_home: 

    external: false 

  redis: 

    external: false 

El més destacable del fitxer són les múltiples instàncies que es creen per configurar la pila. Hi ha 

definida una instància o contenidor de redis que es una base de dades d’emmagatzematge en 

memòria cau17 (en anglès cache), i un contenidor de postgresql que emmagatzemarà les dades 

d’exemple. També es pot veure com hi ha set contenidors de Superset amb diverses funcions. 

Molt breument, els més importants consisteixen en un contenidor on es realitzarà la connexió 

http (a través del navegador web) per accedir als informes, un altre contenidor que processarà la 

informació, un altre que inicialitzarà el sistema amb dades de proves, entre d’altres. 

Igual que anteriorment, s’executa la pila amb la comanda docker-compose. Aquesta comanda 

per defecte executa el fitxer docker-compose.yml, però en aquest cas interessa executar el 

 

 

 

La memòria cau, o memòria cache[1] (en francès i anglès), és una memòria d'alta velocitat instal·lada en el mateix 
processador i en la qual s'emmagatzemen les dades que el microprocessador necessita utilitzar immediatament i aquelles 
que són llegides amb més freqüència. (Memòria Cau - Viquipèdia, l’enciclopèdia Lliure, n.d.)17  

https://redis.io/
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fitxer docker-compose-non-dev.yml. L’únic canvi respecte a la comanda que executada 

anteriorment és que s’indica manualment un fitxer diferent del que s’utilitza per defecte.  

docker-compose -f docker-compose-non-dev.yml up 

Un cop executada la comanda es pot veure una multitud de línies de traça generades per totes 

les instàncies que composen la pila o el sistema sencer. 

Es centra l’atenció en aquest fragment de la sortida que finalitza el ritme trepidant de línies de 

traça a la finestra del terminal de comandes:  

superset_init           | Creating a dashboard 

superset_init           |  

superset_init           | 

###################################################################### 

superset_init           |  

superset_init           |  

superset_init           | Init Step 4/4 [Complete] -- Loading examples 

superset_init           |  

superset_init           |  

superset_init           | 

###################################################################### 

superset_init           |  

superset_init exited with code 0 

El final de la primera onada de traça indica que s’han creat tots els exemples. Si s’executa la 

comanda docker ps –all per conèixer l’estat en el que es troben tots els contenidors, s’obté 

una taula amb un format difícil d’adjuntar en aquest document. S’adjunta una taula que no conté 

totes les columnes: 

CONTAINER 
ID 

IMAGE STATUS STATUS(II) NAMES 

0a42d8f27a1c apache/superset:latest-dev Exited (0) 15 minutes 
ago 

superset_init 

0c84553032d8 apache/superset:latest-dev Up 15 
minutes 

(unhealthy) superset_worker 

81e85e66ef2c apache/superset:latest-dev Up 15 
minutes 

(unhealthy) superset_worker_beat 

e0a2f5b0b334 apache/superset:latest-dev Up 15 
minutes 

(healthy) superset_app 

cce3e6065077 redis:latest Up 15 
minutes 

 
superset_cache 

06e09cdefaeb postgres:10 Up 15 
minutes 

 
superset_db 

 

Es pot comprovar com el contenidor superset_init està aturat. Això indica que un cop ha acabat 

el seu comès el contenidor s’atura per no consumir recursos innecessaris. 

A la columna STATUS(II) es pot comprovar com algunes instàncies estan en estat unhealthy. De 

cara a muntar un entorn de producció caldria investigar quines són les causes d’aquest 
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funcionament no del tot correcte i com podrien afectar el correcte funcionament del sistema. 

Aquest funcionament no del tot correcte no ha afectat a les proves realitzades en aquest treball.  

Segons la documentació, des de la mateixa màquina on s’executen els contenidors es pot accedir 

a l’eina de reporting amb el següent enllaç a l’adreça: http://localhost:8088/  

S’obre un navegador i es pot comprovar com es carrega una pàgina d’identificació (login): 

 

L’usuari i la contrasenya és admin/admin. Sobra dir que mai s’ha d’establir un usuari com aquest 

en un entorn que no sigui de proves i només amb dades d’exemple. 

Notar també, que no hi ha cap garantia de que les dades siguin correctes o reals. 

http://localhost:8088/
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Després de procedir a la identificació es pot veure la següent pàgina de benvinguda: 

 

Navegant per l’apartat de Charts es pot veure una llarga llista d’exemples que implementen 

diferents tipus d’informes i representacions gràfiques. Es destaquen els següents: 
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Representació geogràfica: 

 

Representació per digrama de barres: 

 



Eines open source de reporting i anàlisi de grans volums de dades 

 

58 

 

Estudis d’Economia i Empresa 

 

Representació per mapa de calor creuat: 

 

Gràfic d’àrea interactiu (les dades per damunt del gràfic es mostren al passar el punter per 

damunt). 

 

A l’apartat de quadres de comandament (dashboards) es poden veure exemples de quadres de 

comandament força interessants per l’analítica de dades. 
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Quadre de comandament que inclou mapes i gràfics: 
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Quadre de comandament que inclou representacions per relacions. Els gràfics que es veuen en 

aquesta imatge són interactius. 

 

Un cop acabades les proves es pot tancar tot l’entorn amb la comanda: 

docker-compose down 

9.4 Connectant Cassandra, Presto i Supserset 

Tot el que s’ha presentat fins ara està basat en dades d’exemple ja proveïdes, però no s’ha 

demostrat que les dades de prova que s’han creat a Cassandra es puguin explotar a Superset.  

Arriba el moment de posar en funcionament tota la pila complerta. 

Als apartats 9.1 i 9.2 s’ha configurat una instància de Cassandra i s’ha posat en marxa Presto 

respectivament. En el primer cas amb una imatge estàndard ja disponible, i en el segon amb una 

imatge que s’ha generat en el mateix apartat a partir d’una altra estàndard. Finalment, a l’apartat 

anterior s’ha utilitzat una pila d’aplicacions per posar en marxa un entorn de proves de Superset. 

La millor aproximació per posar tot l’entorn en marxa és afegir o integrar les dues imatges 

(Cassandra i Presto) en la pila que proposa Superset, i que s’ha pogut executar i provar. 

D’aquesta manera les imatges estaran dintre de l’entorn de xarxa accessible creat per Docker, i 

es podrà crear una connexió a Presto a través de la pròpia aplicació Superset. 
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L’entorn que es proposa a nivell d’esquema conceptual és: 

 

Diagrama del sistema complert amb tots els processos interconnectats 

Per fer una representació el més fidel possible a la realitat s’ha representat Superset com un 

conjunt de contenidors funcionant de manera agrupada, i Presto i Cassandra executant-se en 

contenidors individuals. 

Per dur a la pràctica aquesta idea s’editarà el fitxer docker-compose-non-dev.yml afegint el 

següent fragment: 

(...) 

version: "3.7" 

services: 

  cassandra: 

    image: cassandra:3.11.10 

    container_name: cassandra_data_node_1 

  presto: 

    image: img_presto_test_1:latest 

    container_name: presto_node_1 

  redis: 

    image: redis:latest 

    container_name: superset_cache 

(...) 

Es pot notar en el remarcat en groc els dos serveis nous que executaran, per una banda, la 

imatge de Cassandra estàndard, i per altra banda, la imatge de presto generada anteriorment i 

ja disponible a l’ordinador local on es realitzen les proves. 

Executem la mateixa comanda que s’ha executat anteriorment: docker-compose -f docker-

compose-non-dev.yml up 

I passada una estona, executant docker ps –all s’obté la següent llista de contenidors en 

execució: 
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CONTAINER 
ID 

IMAGE STATUS STATUS(II) NAMES 

0a42d8f27a1c apache/superset:latest-dev Exited (0) 5 minutes 
ago 

superset_init 

0c84553032d8 apache/superset:latest-dev Up 5 minutes (unhealthy) superset_worker 

81e85e66ef2c apache/superset:latest-dev Up 5 minutes (unhealthy) superset_worker_beat 

e0a2f5b0b334 apache/superset:latest-dev Up 5 minutes (healthy) superset_app 

d56faf162d9e cassandra:3.11.10 Up 5 minutes 
 

cassandra_data_node_1 

cce3e6065077 redis:latest Up 5 minutes 
 

superset_cache 

06e09cdefaeb postgres:10 Up 5 minutes 
 

superset_db 

46c9a9c3fadf img_presto_test_1:latest Up 5 minutes 
 

presto_node_1 

 

Ressaltats en groc es poden veure els contenidors afegits en execució. Igual que ha succeït 

anteriorment, el nou contenidor de Cassandra no te dades de prova. Es tracta d’un altre 

contenidor amb un altre volum, per tant caldrà crear la taula i carregar-hi les dades de prova 

novament. Com les passes a seguir ja s’han descrit anteriorment s’adjunten seguides sense 

descripció. Remarcar que les dades són una mica diferents, tal i com es pot veure en la part final 

d’execució. 

La comanda utilitzada per connecta amb Cassandra en aquest entorn és: docker exec -it 

cassandra_data_node_1 /bin/sh 

A partir d’aquí es crea el keyspace, i es crea i emplena la taula. 

cqlsh:mykeyspace> CREATE TABLE users (user_id int PRIMARY KEY,fname 

text,lname text, city text); 

cqlsh:mykeyspace> DROP keyspace mykeyspace; 

cqlsh:mykeyspace> CREATE KEYSPACE mykeyspace WITH REPLICATION = { 

'class' : 'SimpleStrategy', 'replication_factor' : 1 }; 

cqlsh:mykeyspace> USE mykeyspace; 

cqlsh:mykeyspace> CREATE TABLE users (user_id int PRIMARY KEY,fname 

text,lname text, city text); 

cqlsh:mykeyspace> insert into users (user_id, fname, lname, city) 

VALUES (1, 'Marc', 'Cortada', 'Brussels'); 

cqlsh:mykeyspace> insert into users (user_id, fname, lname, city) 

VALUES (2, 'Joan', 'Garcia', 'Barcelona'); 

cqlsh:mykeyspace> insert into users (user_id, fname, lname, city) 

VALUES (3, 'Laura', 'Manonelles', 'Brussels'); 

cqlsh:mykeyspace> insert into users (user_id, fname, lname, city) 

VALUES (4, 'Antoni', 'Puig', 'Barcelona'); 
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cqlsh:mykeyspace> select * from users; 

 

 user_id | city      | fname  | lname 

---------+-----------+--------+------------ 

       1 |  Brussels |   Marc |    Cortada 

       2 | Barcelona |   Joan |     Garcia 

       4 | Barcelona | Antoni |       Puig 

       3 |  Brussels |  Laura | Manonelles 

 

(4 rows) 

cqlsh:mykeyspace> 

Com que des de Supserset només es connectarà amb Presto, no caldrà comprovar que Presto 

pugui accedir a les dades de Cassandra. Si des de Superset es pot veure una taula creada a 

Cassandra, voldrà dir que Presto està connectat correctament a Cassandra. O dit a l’inrevés: si 

la connexió entre Cassandra i Presto no funcionés, no es podria veure cap dada provinent de 

Cassandra des de Superset. 

Segons la documentació, la connexió a altres bases de dades es pot realitzar des de l’entorn 

gràfic. S’accedeix a Data > Databases 
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Apareix la llista de connexions actuals i la connexió amb els exemples realitzats amb 

PostgreSQL. 

 

Tot i que no era l’objecte principal de les proves que s’estan realitzant, arribat a aquest punt 

també es pot corroborar que l’eina es pot connectar correctament amb PostgreSQL. Les dades 

de prova proveïdes per Superset estan generades i emmagatzemades a PostgreSQL. 

Al fer clicar al botó de dalt a la dreta + DATABASE (visible en la captura anterior) es podrà agregar 

una nova connexió a una altra base de dades. 

Apareix un diàleg on es demana una cadena de connexió per connectar amb Presto. Les 

instruccions de Superset proporcionen el següent patró de connexió: 

presto://{hostname}:{port}/{database} 

Sabent que el nom de la instància o contenidor de presto és “presto”, que el port on està 

“escoltant” per connectar-s’hi és el 8080, i que la base de dades de presto de la que volem 

recuperar informació s’ha configurat com a cassandra, es pot emplenar tota la informació 

necessària per establir la connexió. 

https://superset.apache.org/docs/databases/presto
https://superset.apache.org/docs/databases/presto
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El diàleg per establir la connexió quedarà: 

 

Després de fer clic al botó de “TEST CONNECTION” apareix un diàleg que indica que la connexió 

sembla correcta. Es fa clic a connect i es pot veure com s’ha creat correctament la connexió a la 

base de dades. 

 

A continuació es crearà un informe per comprovar si es poden visualitzar les dades inserides a 

Cassandra anteriorment. 
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Primer caldrà crear un DataSet. Es va a la opció: Data > datasets > + DATASET 

 

En el quadre de diàleg que apareix surt la base de dades creada anteriorment TFM_Presto (on 

també està disponible la d’exemple en PostgreSQL). 

Al quadre d’esquema es pot seleccionar mykeyspace que es correspon amb el keyspace que 

s’ha creat anteriorment a Cassandra. Un schema a presto és l’equivalent d’un keyspace a 

Cassandra. 

Finalment, es veu com es pot seleccionar la taula users que s’ha creat anteriorment. Es fa clic al 

botó add i es visualitza la confirmació de que el data set s’ha creat correctament. 

Es fa clic a Charts > + CHART. La primera pregunta és sobre quin data set es realitzarà el gràfic. 

Es selecciona mykeyspace.users. 
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S’escull un tipus de visualització de taula (seleccionat per defecte). 

 

Clic a “create new Chart” 

Es crea una agregació per ciutat i una mètrica que és el recompte. El resultat del gràfic coincideix 

amb la informació introduïda a la taula anteriorment. 

 

Es realitza una modificació a la taula per comprovar que els canvis es reflecteixen al gràfic 

connectant directament al contenidor de Cassandra: 

docker exec -it cassandra_data_node_1 /bin/sh 
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# cqlsh 

Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042. 

[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 3.11.10 | CQL spec 3.4.4 | Native protocol 

v4] 

Use HELP for help. 

cqlsh> USE mykeyspace; 

cqlsh:mykeyspace> insert into users (user_id, fname, lname, city) 

VALUES (5, 'Jordi', 'Garcia', 'Barcelona'); 

cqlsh:mykeyspace> select * from users; 

 

 user_id | city      | fname | lname 

---------+-----------+-------+------------ 

       5 | Barcelona | Jordi |     Garcia 

       1 |  Brussels |  Marc |    Cortada 

       2 | Barcelona |  Joan |     Garcia 

       4 | Barcelona | Jordi |     Garcia 

       3 |  Brussels | Laura | Manonelles 

 

(5 rows) 

cqlsh:mykeyspace> 

Es torna a executar el gràfic clicant al botó Run, i s’obté: 

 

Les dades han estat actualitzades correctament. 
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9.5 Resultat de les proves 

En les proves s’ha demostrat com Superset és una eina 100% de codi obert i amb totes les 

funcionalitats disponibles gratuïtament. És molt complerta pel que fa a gràfics disponibles, molt 

connectable a diverses bases de dades directa o indirectament, i força fàcil de posar en marxa. 

La base de dades Cassandra ha estat l’entorn més senzill de posar en funcionament amb 

contenidors Docker, ja que es pot posar en marxa amb la imatge tal qual està disponible al 

repositori Docker. 

El sistema de processat Presto ha implicat algunes passes més per generar la imatge localment 

tot i que no masses més. La documentació de Presto és molt complerta i ha ajudat molt en aquest 

sentit. 

Superset ha implicat més passes i més contenidors per poder posar el sistema en funcionament. 

Tot i així, no ha estat massa complicat, i tot ha sortit de manera força directa i sense incidències 

destacables. La documentació també és completa i fàcil d’entendre. 

S’ha pogut veure com Superset permet connectar-se a múltiples fonts de dades, poden exercir 

el rol d’eina “agregadora” de múltiples fonts d’informació. 

Finalment, les eines utilitzades en la pila responen al propòsit del tractament de grans volums 

d’informació, ja que totes elles han estat creades amb aquesta capacitat. 
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CONCLUSIONS 

Una de les conclusions o fet demostrat que es pot extreure d’aquest treball és que, per poder 

utilitzar una eina concreta, cal utilitzar tot un determinat ecosistema en el seu conjunt. Per tant, 

no s’analitzen eines de reporting, si no que, directa o indirectament, s’analitzen piles de 

programari que es configuren per poder dur a terme l’analítica de la informació. S’ha vist en les 

proves d’execució documentades com Superset és una eina que consisteix en un conjunt de 

programes. 

A les proves també s’han vist les passes necessàries per connectar tot el conjunt de programes. 

Si aquestes són les passes que s’han hagut de seguir per mostrar una sola taula de quatre files 

a una eina de reporting, com serà de complex preparar el sistema per mostrar tota la informació 

d’una organització? Com serà de complex carregar totes les dades existents i garantir una 

actualització incremental? Com serà de complex fer-ho tot de manera automatitzada? 

Tots aquests són els factors que cal tenir en compte quan es parla d’una eina de reporting, no 

només l’eina en sí mateixa. La correcta interconnexió i coordinació de tots els programes, i un 

disseny acurat de la canalització de la informació, garantiran un bon funcionament de l’eina 

analítica. 

Durant l’elaboració d’aquest treball l’autor considera que hi ha falses assumpcions i certs riscos 

que cal tenir en compte quan es treballa amb eines de codi obert. 

S’han mencionat els riscos del programari lliure. Un aspecte a tenir en compte dels projectes 

open source és la seva continuïtat. Si bé poden ser projectes perfectament vàlids per cobrir les 

funcionalitats necessàries, cal que hi hagi un suport clar i compromès a llarg termini per una o 

més organitzacions amb un bon estat financer. Si no és el cas, es corre el risc de desaparició del 

projecte. 

També cal tenir en compte el nivell de compromís del projecte amb les llicències lliures o la 

pertinença a comunitats de codi obert solvents. Si el projecte no està plenament compromès, pot 

ser venut o absorbit per una altra empresa que no tingui cap interès de continuar amb el projecte 

en codi obert. Per altra banda, la mateixa organització que tutela un projecte obert, pot canviar 

les seves prioritats a mida que el producte arriba a un bon grau de maduresa funcional i 

comercial, i canviar la seva filosofia oberta per una més comercial. 

De manera clarament intencionada, el programari lliure no sempre cobreix totes les necessitats. 

El programari propietari i sota llicència, tampoc està lliure de canvis que poden obligar als clients 

a canviar sobtadament d’entorn o a adaptar-se a les noves condicions d’un altre proveïdor. 

Com es mencionava al principi del treball, en el codi obert rau molta part de la innovació en temes 

de informàtica, i afirmar que s’és fidel a aquest moviment es com dir que l’empresa o organització 

és innovadora. El moviment del programari lliure és un moviment que te el seu punt de 

romanticisme pel fet de contribuir a un món millor més enllà dels interessos particulars de 

l’organització. A moltes organitzacions els hi agrada (i interessa) projectar aquesta imatge, però 

els fets no sempre acompanyen les intencions i paraules boniques. 

L’autor ha de reconèixer que al principi de l'elaboració d'aquest treball, es partia de la base que 

totes aquelles eines que deien que eren de codi obert, eren accessibles i amb unes funcionalitats 

que permetien la seva implantació en un entorn real de producció en una organització. Finalment 

no ha estat així, i ha calgut incorporar al treball un cribratge d’aquelles eines que no són realment 

lliures. 
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