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  Resum del Treball (màxim 250 paraules): 

La intel·ligència de negoci (BI) és una estratègia cada cop més 
imprescindible per a les empreses de cara a que aquestes puguin analitzar en 
profunditat les seves dades i els faciliti la presa de decisions. Ja fa anys que 
totes les organitzacions s’han hagut d’adaptar a canvis d’estratègia i a la 
implantació de noves tecnologies, i és vital que aquestes sàpiguen aprofitar al 
màxim els recursos de IT de què disposen per tal de poder prendre les 
decisions addients per als seus negocis. 

En aquest projecte es vol explorar en el mercat per trobar una bona solució 
Open source de BI que permeti als dirigents d’un club de fitness millorar la 
gestió dels seus centres i respondre’s algunes preguntes que s’han començat 
a fer sobre el funcionament del seu negoci, el qual intueixen que ha patit un 
retrocés de beneficis i de confiança dels seus socis. 

La finalitat del Treball ha estat crear un Data Warehouse que s’ajustés a les 
dades de què disposen, transformar-les mitjançant processos ETL i crear cubs 
OLAP per explotar-les amb eficàcia des de la plataforma de BI escollida. 
Després d’un estudi de les alternatives del mercat, l’opció escollida ha estat 
Pentaho. 

Els objectius s’han complert satisfactòriament. i després de l’anàlisi i explotació 
de les dades s’han pogut respondre amb èxit les qüestions plantejades. A 
més, els dirigents del club disposen ara d’un DW i unes estructures OLAP 
escalables, a partir de les quals poden realitzar nous estudis de negoci i afegir-
hi noves dades.  
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

 

Business Intelligence (BI strategy is becoming essential for companies in 
order to analyze their data in depth and facilitate decision making. For years, 
all organizations have had to adapt to changes in their business strategies and  
the implementation of new technologies, and it is vital for them to know how to 
maximize IT resources available to help them in decision making. 

This project aims to explore the market to find a good Open source BI solution 
that enables leaders of a fitness club to improve the management of their  
centers and to answer some questions they have begun to make about a 
possible decline in their business profits and the confidence of its members. 

The purpose of this work is to create a Data warehouse that fits the available 
data, transform them using ETL processes and create OLAP cubes to operate 
effectively from the chosen BI platform. After a study of the alternatives on the 
market, the option chosen was Pentaho. 

The objectives have been met satisfactorily, and after the analysis and 
exploitation of the data, all questions set out have been successfully respond. 
In addition, the leaders of the club now have a scalable DW and OLAP 
structures, since they can add new data and analysis. 
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OLAP, Pentaho, Data Warehouse, ETL process, Business Intelligence  

 

 



Treball de final de Màster en Enginyeria Informàtica.  UOC 

 

 

 

Joan Vericat Barquet Pàgina 1 

 

Índex 

1.  INTRODUCCIÓ .................................................................................................................................. 4 

1.1  Context i situació plantejada ............................................................................................................... 4 

1.2  Objectius del treball ................................................................................................................................ 4 

1.3  Enfocament i mètode a seguir ............................................................................................................ 5 

1.4  Planificació del treball ............................................................................................................................ 6 

1.5  Sumari dels productes obtinguts ....................................................................................................... 7 

1.6  Breu descripció dels capítols de la memòria ................................................................................ 7 

2. ANÀLISI I ELECCIÓ DE LES EINES A UTILITZAR ..................................................................... 8 

2.1  Plataformes de BI Open Source. Solució escollida: Pentaho BI Suite ................................... 8 

2.2  Sistema de gestió de Bases de Dades: MySQL ............................................................................. 10 

3. DISSENY DEL DATA WAREHOUSE I CÀRREGA DE DADES .................................................. 12 

3.1  Breu introducció als conceptes Data Warehouse i processos ETL .................................... 12 

3.2  Anàlisi de les dades originals. Definició d’indicadors clau ................................................... 13 

3.2.1 Importació de dades des d’arxiu original excel a una BD MySQL .............................. 14 

3.2.2 Indicadors clau ............................................................................................................................... 17 

3.3  Model conceptual i implementació de la Staging area ........................................................... 17 

3.4  Model conceptual del Data Warehouse ......................................................................................... 19 

3.4.1  Definicions ...................................................................................................................................... 20 

3.4.2  Esquema del model. Dimensions i fets ................................................................................ 20 

3.4.3  Diagrama del model conceptual ............................................................................................. 23 

3.5  Implementació del Data Warehouse .............................................................................................. 24 

3.5.1 Taules de la base de dades “ClubFitnessDW” .................................................................... 24 

3.6  Càrrega de dades al Data Warehouse ............................................................................................. 26 

3.6.1 Scripts SQL i Stored Procedures................................................................................................ 26 

3.6.2 Estat de les taules definitives del Data Warehouse ......................................................... 31 

4. EXPLOTACIÓ DE DADES ................................................................................................ 34 
4.1  Creació dels cubs OLAP ....................................................................................................................... 34 

4.1.1  Implementació dels cubs OLAP amb Pentaho Schema Workbench ........................ 34 

4.1.2  Validació de resultats mitjançant MDX queries ............................................................... 37 

4.1.3  Connexió al Data Warehouse i publicació dels cubs ...................................................... 39 

4.2  Navegació pels cubs OLAP amb Jpivot ........................................................................................... 41 

4.3  Navegació i explotació de dades amb Saiku Analytics ............................................................ 43 

4.4  Generació d’informes amb Saiku Analytics .................................................................................. 45 

4.4.1  Informe de l’evolució en el temps dels accessos als centres ...................................... 45 

4.4.2  Informe de les franges horàries més accedides ............................................................... 54 

4.4.3  Informe de la distribució dels accessos en el temps ...................................................... 58 

4.4.4  Informe dels perfils de socis que visiten els centres ..................................................... 64 

4.4.5  Informe de l’evolució en el temps dels ingressos dels centres ................................. 70 

4.4.6 Informe de la correlació entre accessos i ingressos dels centres .............................. 79 

4.5  Resposta a les qüestions plantejades............................................................................................. 81 

5.  CONCLUSIONS .................................................................................................................. 84 

6.  GLOSSARI .......................................................................................................................... 86 

7.  BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................. 88 

8.  ANNEXOS ........................................................................................................................... 90 
Annex 1.  Script creació BD CFStagingArea ......................................................................................... 90 

Annex 2.  Script de bolcat de dades a la BD CFStagingArea .......................................................... 94 

   Annex 3. Arxiu de definició dels cubs OLAP.........................................................................................95 



Treball de final de Màster en Enginyeria Informàtica.  UOC 

 

 

 

Joan Vericat Barquet Pàgina 2 

 

 

Llista de figures 

Fig 1. Processos ETL .......................................................................................................................................... 13 

Fig 2. Transformacions del model de dades ............................................................................................ 14 

Fig 3. Model de dades original ....................................................................................................................... 16 

Fig 4. Model conceptual Staging Area ......................................................................................................... 19 

Fig 5. Model conceptual Data Warehouse ................................................................................................. 23 

Fig 6. Model MySQL del DW ............................................................................................................................ 25 

Fig 7. Contingut taula de clubs ...................................................................................................................... 31 

Fig 8. Contingut taula de quotes ................................................................................................................... 31 

Fig 9. Contingut taula de membres .............................................................................................................. 32 

Fig 10. Contingut taula de temps .................................................................................................................. 32 

Fig 11. Contingut taula d'ingressos ............................................................................................................. 33 

Fig 12. Contingut taula d'accessos ............................................................................................................... 33 

Fig 13. Interfície web principal del Pentaho Schema Workbench ................................................... 34 

Fig 14. Estructura dels cubs OLAP ' Accessos' (esquerra) i 'Ingressos' (dreta) des de 

Pentaho SW ............................................................................................................................................................ 35 

Fig 15. Finestra de configuració de la connexió del cub al Data Warehouse .............................. 39 

Fig 16. Test OK de la connexió a la base de dades MySQL .................................................................. 40 

Fig 17. Publicació del cub OLAP al Datasource 'clubfitnessdw' ........................................................ 40 

Fig 18. Interfície d'accés a la User Administration Web Console ...................................................... 41 

Fig 19. Creació de nova vista Jpivot ............................................................................................................. 41 

Fig 20. Selecció del club que volem explorar amb Jpivot .................................................................... 42 

Fig 21. Navegació a través de Jpivot pel cub d'ingressos .................................................................... 42 

Fig 22. Accés al Saiku Analytics ..................................................................................................................... 43 

Fig 23. Creació d'un nou anàlisis amb Saiku Analytics ........................................................................ 43 

Fig 24. Creació d'una cerca al cub OLAP a partir dels filtres de les dimensions del cub ....... 44 

Fig 25. Personalització dels filtres aplicats a les files i columnes dels resultats d'una cerca 

al cub ........................................................................................................................................................................ 45 

Fig 26. Especificació d'una MDX query per personalitzar els filtres aplicats sobre una cerca 

al ub .......................................................................................................................................................................... 45 

Fig 27. Quadre de nombre d'accessos totals anuals distribuïts per centres .............................. 46 

Fig 28. Gràfica de nombre d'accessos totals per anys ......................................................................... 46 

Fig 29. Gràfica de nombre d'accessos totals per anys segons centre ............................................ 47 

Fig 30. Gràfica de distribució anual del nombre d'accessos al centre ASTU .............................. 48 

Fig 31. Gràfica de distribució anual del nombre d'accessos al centre BILB ............................... 48 

Fig 32. Gràfica de distribució anual del nombre d'accessos al centre LVTE .............................. 49 

Fig 33. Gràfica de distribució anual del nombre d'accessos al centre SEVI ................................ 49 

Fig 34. Gràfica de distribució anual del nombre d'accessos al centre KOLN ............................. 50 

Fig 35. Gràfica de distribució anual del nombre d'accessos al centre DENV ............................. 50 

Fig 36. Taula de distribució mensual del nombre d'accessos totals segons centres .............. 51 



Treball de final de Màster en Enginyeria Informàtica.  UOC 

 

 

 

Joan Vericat Barquet Pàgina 3 

 

Fig 37. Gràfica de distribució mensual del nombre d'accessos totals ........................................... 52 

Fig 38. Gràfica de distribució mensual del nombre d'accessos totals segons centre ............. 53 

Fig 39. Taula de distribució horària del nombre d'accessos totals segons centres................. 55 

Fig 40. Gràfica de distribució horària del nombre d'accessos totals ............................................. 56 

Fig 41. Gràfica de distribució horària del nombre d'accessos totals segons el centre ........... 57 

Fig 42. Gràfica de distribució horària del nombre d'accessos totals segons el país................ 57 

Fig 43. Taula de distribució trimestral del nombre d'accessos totals segons centres ........... 58 

Fig 44. Gràfica de distribució trimestral del nombre d'accessos totals........................................ 59 

Fig 45. Gràfica de distribució trimestral del nombre d'accessos totals segons centre .......... 59 

Fig 46. Taula de distribució mensual del nombre d'accessos totals segons centres .............. 60 

Fig 47. Gràfica de distribució mensual del nombre d'accessos totals ........................................... 60 

Fig 48. Gràfica de distribució mensual del nombre d'accessos totals ........................................... 61 

Fig 49. Taula de distribució diària del nombre d'accessos totals segons centres .................... 62 

Fig 50. Gràfica de distribució diària del nombre d'accessos totals ................................................ 63 

Fig 51. Gràfica de distribució mensual del nombre d'accessos totals segons centres ........... 63 

Fig 52. Taula de distribució d'accessos als centres segons el sexe dels seus membres ........ 64 

Fig 53. Gràfica de distribució d'accessos totals segons sexe del visitant ..................................... 65 

Fig 54. Gràfica de distribució d'accessos als centres segons el sexe dels seus membres ..... 65 

Fig 55. Taula de distribució d'accessos als centres segons l'estat civil dels seus membres 66 

Fig 56. Gràfica de distribució d'accessos totals segons l'estat civil del visitant ........................ 66 

Fig 57. Gràfica de distribució d'accessos als centres segons l'estat civil dels seus membres

 .................................................................................................................................................................................... 67 

Fig 58. Taula de distribució d'accessos als centres segons l'edat dels seus membres ........... 68 

Fig 59. Gràfica de distribució d'accessos totals segons l'edat del visitant .................................. 68 

Fig 60. Gràfica de distribució d'accessos a cada centre segons l'edat del visitant ................... 69 

Fig 61. Taula de distribució mensual dels ingressos totals de cada centre ................................ 70 

Fig 62. Gràfica de distribució anual dels ingressos totals del club ................................................. 71 

Fig 63. Gràfica de distribució mensual dels ingressos totals segons cada centre .................... 71 

Fig 64. Gràfica de distribució anual dels ingressos al centre ASTU ............................................... 72 

Fig 65. Gràfica de distribució anual dels ingressos al centre BILB ................................................. 72 

Fig 66. Gràfica de distribució anual dels ingressos al centre LVTE ................................................ 73 

Fig 67. Gràfica de distribució anual dels ingressos al centre SEVI ................................................. 73 

Fig 68. Gràfica de distribució anual dels ingressos al centre KOLN ............................................... 74 

Fig 69. Gràfica de distribució anual dels ingressos al centre DENV ............................................... 74 

Fig 70. Taula de distribució mensual dels ingressos ............................................................................ 75 

Fig 71. Gràfica de distribució anual dels ingressos segons el país dels centres ........................ 76 

Fig 72. Gràfica de distribució mensual dels ingressos acumulats a Espanya ............................. 77 

Fig 73. Gràfica de distribució mensual dels ingressos als 4 centres espanyols ........................ 78 

Fig 74. Taula de rati d'utilització d'instal.lacions (€/visites) segons centre distribuit per 

anys ........................................................................................................................................................................... 80 

  



Treball de final de Màster en Enginyeria Informàtica.  UOC 

 

 

 

Joan Vericat Barquet Pàgina 4 

 

1.  INTRODUCCIÓ 

1.1  Context i situació plantejada 

 
 El Treball de Final de Màster que es presenta en la present memòria consisteix en la 

creació d’un entorn de Business Intelligence (BI) que permeti analitzar la informació d’una sèrie 

de clubs de fitness (concretament 6 centres) que formen part d’una mateixa entitat que els 

gestiona. 

 En els darrers anys, diferents motius com ara la creixent preocupació per l’estat de 

forma i de salut de les persones, o el fet que en els ritmes de vida actuals la gent disposa de més 

temps lliure, han provocat que hi hagués un petit “boom” d’interès per fer esport de forma 

regular. Aquest creixement gairebé exponencial de l’interès de la gent per realitzar esport ha 

fomentat l’aparició de moltíssims gimnasos i clubs de fitness, que intenten donar sortida a 

aquestes noves necessitats de les persones. La gent vol fer esport però ho vol fer amb certes 

comoditats, com horaris flexibles, instal·lacions noves i ben equipades, etc... 

 És per això que cada cop hi ha més clubs de fitness i, a més, aquests creixen i 

s’expandeixen amb molta rapidesa. Precisament aquesta expansió, potser mal calculada des 

d’un principi per part dels responsables o gestors d’aquests centres, ha fet que moltes empreses 

hagin anat obrint centres a diferents localitats sense tenir un control centralitzat dels seus 

sistemes d’informació. En el nostre cas concret, tenim un club de fitness anomenat CBFIT que 

ja disposa de 6 centres en diferents ciutats (4 a l’estat espanyol i 2 a l’estranger), però que no té 

centralitzada la informació, disposant d’una simple base de dades independent per a cada centre. 

 És en aquest punt on els responsables de CBFIT han vist la necessitat d’analitzar a 

nivell global la informació dels seus centres per tal de respondre’s certes preguntes i prendre 

decisions clau per al futur del seu negoci i optimitzar-ne, així, els resultats; que al cap i a la fi, 

són incrementar el volum de socis, i, per tant, els beneficis. Degut que els responsables tenen la 

sensació que hi ha hagut un decreixement de l’assistència dels socis als seus centres i també una 

davallada en els ingressos d’aquests, volen estudiar la informació de la que disposen per poder 

treure conclusions que els permetin implementar-ne solucions de negoci eficients.  

 I és aquí on entra en joc la necessitat d’instaurar un magatzem de dades global i un 

sistema d’intel·ligència de negoci per analitzar i extreure les dades necessàries. 

1.2  Objectius del treball 

 
 L’objectiu final d’aquest treball és fer l’anàlisi del sistema del club de Fitness que es 

planteja. La finalitat principal del projecte és donar una solució en forma d’entorn de BI a partir 

d’un conjunt de fitxers que contenen les dades recopilades dels diferents centres de CBFIT. 

Caldrà dissenyar, implementar, carregar i explotar un magatzem de dades (Data Warehouse) per 

donar solució a la problemàtica plantejada i descrita en l’apartat anterior. 
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 Ja entrant més al detall, a continuació s’enumeren els objectius concrets que volem 

assolir amb la realització d’aquest projecte:  

- Dissenyar i implementar un Data Warehouse amb capacitat per emmagatzemar les 

dades descentralizades actuals. 

- Fer la càrrega d’aquestes dades al Data Warehouse generat a través dels processos ETL 

(Extract, Transform and Load) d’extracció, transformació i càrrega. 

- Analitzar les principals alternatives disponibles de plataformes BI Open Source del 

mercat (en el nostre cas ens centrarem en Pentaho, JasperSoft, SpagoBI i BIRT) i triar la 

que més s’ajusti a les nostres necessitats de cara a fer l’explotació de les dades. 

- Dur a terme l’explotació de les dades del Data Warehouse a través de la plataforma BI 

seleccionada per tal de poder extreure certs indicadors clau que ajudin als responsables 

de CBFIT a tenir una visió analítica del seu sistema i a respondre les següents 

preguntes: 

 S’ha produït un decrement dels accessos dels socis als seus centres respecte els 

accessos d’un any enrere? Necessiten un anàlisi de l’evolució dels accessos a 

cadascun dels centres. 

 Quines són les franges horàries més demandades pels socis? Es volen detectar 

les franges amb més i amb menys volum d’accessos en funció del centre i de l’any, 

per poder així potenciar les de menys volum i descongestionar les més 

sol·licitades. 

 Quina és la distribució de visites en funció del temps? Per tal de fer campanyes 

per captació de clients i prendre mesures de l’estil “el dia del soci” volen tenir una 

visió jeràrquica de les visites segons criteris temporals (segons per dies de la 

setmana, les setmanes dels mesos, i els mesos de l’any). 

 Quin és el perfil de socis que visiten els seus centres? Es volen conèixer les 

diferents tipologies de soci que visiten els seus clubs (sexe, rangs d’edat, estat 

civil...). 

 Quina es l’evolució de les quotes mensuals en funció del temps? Es vol 

corroborar si és cert que els socis estan deixant de pagar les quotes mensuals i, per 

tant, estan davallant els ingressos. 

 Quin és el rati d’utilització d’instal·lacions en funció del ingrés? Es vol fer una 

correlació entre els ingressos de cada centre i els accessos que aquests tenen. 

1.3  Enfocament i mètode a seguir 

 Aquest TFM englobat dins l’àmbit de Business Intelligence pretén ser un exercici de 

coneixement i exploració dels processos a seguir en la implantació d’un projecte d’anàlisi de 

dades enfocada a donar respostes a certes qüestions plantejades pel client. Com a tal, doncs, la 

metodologia seguida ha estat la d’estudiar i analitzar els requeriments del projecte a partir de 
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l’enunciat donat, i s’ha elaborat un pla de treball detallat amb totes les fases que ha de tenir un 

projecte d’aquestes característiques.  

 A grans trets, aquesta metodologia ha consistit a analitzar els objectius del Treball, crear 

des de zero un Data Warehouse que s’ajusti a les necessitats generades per aquests objectius, 

escollir una eina Open Source de BI (Pentaho) per carregar-hi el DW implementat i utilitzar una 

eina d’anàlisi de dades integrada en Pentaho per explotar aquestes i donar resposta als objectius 

marcats en l’enunciat. 

1.4  Planificació del treball 

 Per a la correcta implementació de totes les fases d’aquest Treball s’ha elaborat un 

detallat Pla de Treball (adjuntat en una entrega parcial d’aquest TFM) on s’ha definit una 

temporització i calendari de fites per tal d’anar completant de la forma més estricta i completa 

possible totes i cadascuna de les activitats en què es descompon el Treball. 

Calendari d’activitats 

 Les diferents tasques i activitats desenvolupades durant l’elaboració d’aquest projecte 

(amb les seves fites corresponents) queden resumides en la següent taula: 

Tasques i activitats Dates Fita 

Data  

inici 

Data 

finalització 
1.Anàlisi i planificació dels objectius del TFM 22/09 05/10  

1.1 Lectura i anàlisi de l’enunciat i objectius del treball 22/09 23/09  

1.2 Cerca i lectura de recursos web i bibliogràfics 24/09 28/09  

     1.3 Elaboració d’un Pla de Treball 29/09 05/10 Lliurament 

PAC 1 (06/10) 

2. Anàlisi i elecció de les eines a utilitzar: plataforma BI i 

SGBD 
21/10 24/10  

2.1 Anàlisi comparatiu de 4 plataformes Open Source 21/10 23/10 Reunió 

virtual (23/10) 

2.2 Elecció de la plataforma BI i del SGBD per a la base 

de dades 

24/10 24/10  

3. Disseny i implementació d’un Data Warehouse 27/10 28/11  

3.1 Anàlisi de les dades originals. Definició indicadors 

clau 

27/10 29/10  

3.2 Disseny i implementació de base de dades de la 

Staging area prèvia a la càrrega ETL 

30/10 06/11  

3.3 Disseny del model conceptual del Data Warehouse 07/11 16/11 Lliurament 

PAC 2 (15/11) 

     3.4 Implementació del Data Warehouse 17/11 28/11  

4. Càrrega de dades al Data Warehouse 01/12 04/12  

4.1 Validació de les dades per a la seva càrrega ETL 01/12 02/12  

4.2 Càrrega de dades al Data Warehouse mitjançant 

processos ETL 

03/12 04/12  

5. Explotació de les dades 05/12 24/12  

5.1 Creació de Cubs OLAP 05/12 08/12 Lliurament 

PAC 3 (09/12) 

5.2 Anàlisi i extracció dels indicadors clau 09/12 12/12  

5.3 Explotació de les dades 15/12 17/12  

5.4 Donar resposta a les 6 qüestions plantejades en els 

objectius 

18/12 21/12  

5.5 Configuració quadre de comandament 22/12 24/12  
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6. Extracció i redacció de les conclusions del treball 25/12 26/12  

7. Elaboració de la Memòria final del TFM i de la Presentació 

Virtual 

29/12 08/01 Entrega final 

(09/01/15) 

8. Debat virtual 21/01

/15 

23/01/15 Debat virtual 

(21/01/15 – 

23/01/15) 

1.5  Sumari dels productes obtinguts 

 Els productes obtinguts amb la realització d’aquest TFM són un Data Warehouse 

implementat en MySQL  i una estructura de dades en forma de cubs OLAP que connecta amb 

aquest DW per fer les consultes i extraccions de dades desitjades desde qualsevol plataforma de 

BI que permeti explotar cubs OLAP. En aquest cas, s’ha fet servir Pentaho-CE i l’eina analítica 

Saiku per explotar les dades i generar els informes. Els productes finals resultants entregats 

juntament amb aquesta memòria són: 

- Arxiu Club_fitness.mwb amb el model MySQL que inclou el Data Warehouse. 

- Script DW_Club_Fitness.sql que engloba els diferents scripts de creació i bolcat de dades 

al DW, amb els stored procedures necessaris per als processos ETL. 

- Arxiu ClubFitnessCube.xml amb l’estructura de dades OLAP. 

- Informes resultants de l’extracció de dades (inclosos en el capítol 4 de la present memòria). 

1.6  Breu descripció dels capítols de la memòria 

 Capítol 2. Anàlisi i elecció de les eines utilitzades. Aquest capítol mostra un petit 

anàlisi de les diferents alternatives Open Source del mercat en l’àmbit de Business Intelligence, 

i explica quines són les eines que s’utilitzaran durant el desenvolupament del projecte, a més de 

justificar-ne els motius. 

 Capítol 3. Disseny i implementació del Data Warehouse. Aquest capítol de la memòria 

ja es dedica a documentar la primera fase de la implementació d’aquest Treball. L’objectiu del 

capítol és mostrar tots els passos seguits per dissenyar i implementar el Data Warehouse que 

finalment emmagatzemarà totes les dades d’origen que es volen analitzar. El capítol mostra no 

només el disseny del Data Warehouse definitiu, sinó també la fase d’importació de dades i els 

processos ETL seguits per adaptar-les al Data Warehouse dissenyat. 

 Capítol 4. Explotació de dades. Un cop dissenyat i omplert el Data Warehouse amb 

totes les dades desitjades, aquest capítol defineix tota la metodologia seguida per a realitzar 

l’explotació de dades que facilitarà l’assoliment dels objectius del Treball. Concretament es 

defineix com s’han implementat els cubs OLAP amb les dades del Data Warehouse, com es 

vincula aquest a la plataforma de BI Pentaho i com s’han extret les dades a partir de 

l’explotació dels cubs OLAP. Finalment, aquest capítol també inclou els informes resultants de 

l’extracció de dades i la resposta a les qüestions plantejades en els objectius del Treball. 

 Capítol 8. Annexos. S’han afegit 3 annexos a la memòria: dos scripts .sql de creació de 

les taules del DW i d’importació de dades, i un arxiu .xml que defineix l’estructura dels cubs 

OLAP utilitzats durant l’explotació de dades. 
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2. ANÀLISI I ELECCIÓ DE LES EINES A UTILITZAR 
 
 Per tal de dur a terme el desenvolupament d’aquest projecte s’ha realitzat un breu estudi 

previ de les diferents alternatives de què es disposava per a la implementació del mateix. En 

aquest cas, calia prendre una decisió en dos àmbits: 

- La plataforma de Business Intelligence que es vol fer servir per implementar el Data 

Warehouse i carregar-hi les dades originals per a la futura explotació de dades. 

- El SGBD amb el que s’implementarà la base de dades relacional que emmagatzemarà totes 

les dades d’origen, i que ens servirà tant per implementar la base de dades intermèdia 

(Staging Area) com el Data Warehouse definitiu. 

L’objectiu d’aquest projecte no és pas fer un estudi exhaustiu de les alternatives del mercat 

disponibles per a cadascuna de les dues funcionalitats anteriors, de manera que s’ha fet un 

anàlisi molt breu de les solucions possibles que es resumeixen en els següents subapartats. 

2.1  Plataformes de BI Open Source. Solució escollida: Pentaho BI Suite 

Probablement, l’elecció de la plataforma de Business Intelligence a utilitzar per a la 

implementació del Data Warehouse necessari és una de les decisions crucials durant la fase 

d’anàlisi previ de requeriments i eines de treball. Aquesta plataforma és la que ens permetrà 

implementar el model conceptual que es definirà més endavant, fer-hi la càrrega de dades 

mitjançant procediments ETL i desenvolupar-hi la posterior extracció de dades i generació 

d’informes que ens permetran, al cap i a la fi, respondre les preguntes i objectius plantejats a 

l’enunciat. 

Avui en dia en el mercat hi ha molts productes orientats a la intel·ligència de negoci que 

ens permeten realitzar aquestes tasques, però ens hem centrat en només 4 d’ells ja que dues de 

les prioritats són que la solució escollida sigui integrada (que compti amb mòduls per 

implementar cadascuna d les fases del projecte) i de programari lliure (Open Source). És per 

això que s’ha decidit reduir les alternatives a: 

- SpagoBI.  Aquesta és una plataforma d’integració  totalment gratuïta (no disposa de versió 

de pagament) que té una estructura modular en la qual tots i cadascun dels diferents mòduls 

es relacionen amb el nucli del sistema, la qual cosa garanteix l’harmonia de la plataforma i 

la seva capacitat evolutiva. Aquesta solució satisfà tots els requisits de la intel·ligència de 

negoci, tant en l’àmbit de l’anàlisi i la gestió de dades, l’administració i la seguretat. 

Ofereix solucions per a l’anàlisi multidimensional (OLAP), mineria de dades (Data 

Mining), càrrega da dades (ETL), quadres de comandament (Dashboards) i elaboració 

d’informes. 

Com a eina totalment lliure és una de les plataformes més potents del mercat. 
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- JasperSoft. Es tracta d’un conjunt d’eines de programari lliure encarades a les solucions de 

BI, incloent eines d’extracció de dades, anàlisi i elaboració d’informes. Recentment 

adquirida per TIBCO Software, JasperReports Server com a mòdul principal, que és una 

aplicació Java que proporciona capacitats avançades d’elaboració d’informes, informes ad-

hoc, quadre de comandament i administració de permisos, entre altres funcionalitats. 

També pot incorporar una versió comercialitzada amb un ampli suport per a diversos 

formats d’orígens de dades i bases de dades, incloent No-SQL i altres orígens de dades 

orientats al Big Data.  

- BIRT. The Business Intelligence and Reporting Tools és una plataforma de codi obert 

englobada dins del projecte Eclipse que proveeix capacitats de BI a aplicacions web i  

client, especialment les basades en Java i Java EE. L’objectiu de la plataforma és dotar de 

les eines necessàries a aquestes aplicacions per a la generació d’informes i l’anàlisi 

multidimensional (OLAP). 

El projecte compta amb el suport d’una àmplia comunitat d’usuaris (BIRT Exchange) i 

de desenvolupadors d’Eclipse.org. 

BIRT té dos components principals: un dissenyador d’informes virtuals dins d’Eclipse 

IDE per generar informes BIRT, i un generador d’informes rutinaris preparats per a ser 

implementats en qualsevol entorn Java. Els informes BIRT es fan en XML i suporten 

diversos tipus d’orígens de dades com bases de dades SQL, magatzems de dades JDO, 

XML o diversos serveis web, entre altres.  

- Pentaho BI Suite. És la plataforma per excel·lència en l’àmbit de BI ja que es tracta d’un 

potent i robust conglomerat d’eines que proporcionen totes les funcionalitats necessàries 

per a la implementació d’un magatzem de dades i totes les tasques que se’n deriven: desde 

l’anàlisi multidimensional a la generació d’informes, passant per eines de càrrega de dades 

ETL i configuració de quadres de comandament. 

Es tracta d’una plataforma orientada a les solucions i centrada em els processos. 

Aquesta eina ha de permetre executar les regles de negoci necessàries, expressades en 

forma de processos i activitats, i mostrar la informació desitjada en el moment adequat. És 

per això que Pentaho defineix com un dels seus elements clau el workflow de processos.   

Després d’avaluar aquestes quatre plataformes a partir d’un conjunt de requeriments i 

criteris d’elecció que s’enumeren a continuació, s’ha decidit que la eina més adequada per al 

desenvolupament d’aquest treball és Pentaho BI Suite Community Edition. Els criteris que 

s’han tingut en compte són: 

- Nivell de integració dels diferents mòduls de cadascuna de les solucions. 

- Robustesa i fiabilitat de la plataforma (i de la companyia que la suporta). 

- Qualitat i quantitat de mòduls implementats. 

- Flexibilitat i major compatibilitat amb diferents tipus d’orígens de dades. 
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- Volum de la comunitat a Internet i del suport que es pot obtenir a partir d’aquesta i 

dels respectius fòrums. 

En base a tots aquests criteris, s’ha decidit utilitzar la plataforma de Pentaho BI Suite ja 

que, donat que és la plataforma de referència en l’àmbit de BI, té una gran quantitat d’eines de 

suport a la web, ja sigui a través de la seva extensa comunitat, o de l’enorme quantitat de fòrums 

i manuals que es poden trobar a la xarxa. A més, aquesta plataforma és totalment gratuïta 

(només algunes eines de suport són de pagament) i disposa de tots els mòduls necessaris per a 

implementar el Data Warehouse desitjat, passant per totes i cadascuna de les seves fases. 

Concretament, les eines que ens ofereix la plataforma que s’utilitzaran són: 

- BI Server-CE 5.2. És el servidor de la plataforma de Pentaho en la seva versió de 

comunitat  (Community Edition), que està suportada per la mateixa companyia Pentaho i 

incorpora un ampli ventall de Datasources i connexions a diferents tipus de Data 

Warehouse, a més d’una Consola web molt pràctica on es poden publicar els cubs OLAP i 

explorar-los a través de JPivot o d’altres eines d’anàlisi que s’hi poden incorporar 

mitjançant la instal·lació de plug-ins. Aquest servidor funciona conjuntament amb un 

servidor web Apache-Tomcat per fer córrer la consola web (User Administration Console) i 

el servidor de Pentaho  Data Integration. 

- Pentaho Schema Workbench (PSW). Proporciona una interfície gràfica per la definició de 

cups OLAP preparats per al posterior anàlisi amb les eines d’anàlisi de Pentaho. Permet 

realitzar un esquema visual que ens permetrà entendre millor l’estructura de les diferents 

dimensions, fets i jerarquies del Data Warehouse definitiu. 

- Saiku analytics. És un plugin disponible en la versió Community Edition del servidor BI 

Server de la plataforma Pentaho que permet navegar pels cubs OLAP, mostrar i exportar 

informes i estadístiques i extreure una àmplia varietat de gràfiques. Aquest plugin 

s’instal·la des del Marketplace de la Community Edition de la plataforma Pentaho, i pot 

treballar amb dades de diferents orígens, com SQL, Community Data Access, MDX... El 

gran avantatge d’aquesta eina radica en la simplicitat a la hora d’elaborar pas a pas 

informes i gràfics a través d’un intuïtiva GUI.  

2.2  Sistema de gestió de Bases de Dades: MySQL 

Abans de passar a l’explotació de dades des de les eines analítiques de la plataforma 

Pentaho caldrà confeccionar un Data Warehouse que serà al que es connectarà Pentaho., i on 

s’implementarà mitjançant una base de dades relacional tots els fets, dimensions i jerarquies del 

sistema, a més dels indicadors clau de l’explotació de dades. A més, també s’implementarà una 

base de dades intermèdia que contindrà totes les dades originals i sense filtrar. Aquesta base de 

dades no serà més que una exportació de tot el conjunt de dades que serveix d’entrada a aquest 

projecte i que es presenta en format Excel amb diferents pestanyes. 
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Tenint en compte que es vol implementar aquesta base de dades en un format flexible, 

altament compatible i que no presenti complicacions a la hora de realitzar la càrrega de dades 

mitjançant procediments ETL al Data Warehouse, s’ha decidit utilitzar un dels SGBD relacional 

més utilitzats i estesos a la xarxa, com és el MySQL. En concret, l’eina que s’utilitzarà és el 

MySQL Workbench 6.2. Amb aquesta producte es realitzarà, no només el bolcat de dades des 

de les font d’origen, sinó també el procés ETL (mitjançant scripts SQL i stored procedures) 

d’adaptació de les dades de cara a l’estructura final del Data Warehouse. 

Aquest SGBD és un producte desenvolupat tant a nivell de desenvolupadors interns 

com de desenvolupadors de software lliure, presenta una alta compatibilitat amb diferents 

plataformes i aplicacions client. Alguns dels trets distintius que converteixen aquest SGBD en 

un dels més potents dins de les bases de dades relacionals, és el fet que permet utilitzar diferents 

motors d’emmagatzematge per a cada taula, o la possibilitat d’agrupar transaccions, reunint 

múltiples transaccions de diverses connexions per incrementar el nombre de transaccions per 

segon. 
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3. DISSENY DEL DATA WAREHOUSE I CÀRREGA DE DADES 

3.1  Breu introducció als conceptes Data Warehouse i processos ETL 

Què és un Data Warehouse? 

Un magatzem de dades (o Data Warehouse) és una base de dades orientada a un determinat 

àmbit d’una empresa o organització,  integrada, no volàtil i variable en el temps (és a dir, amb 

informació històrica), que ajuda a la presa de decisions de l’entitat que la utilitza. Si ens centrem 

purament en el que afecta a les dades, podem dir que un magatzem de dades és: 

- orientat a temes, perquè les dades de la base de dades estan organitzats de manera que tots 

els elements de dades relatives al mateix objecte queden units entre si; 

- variant en el temps, perquè els canvis produïts al llarg del temps queden registrats per tal 

que els informes generats puguin reflectir aquestes variacions; 

- no volàtil, ja que la informació no es modifica ni es destrueix, sinó que una vegada 

emmagatzemada una dada es converteix en informació de només lectura i es manté per a 

futures consultes; 

- integrat, perquè la base de dades conté dades de tots els sistemes operacionals de la 

organització, i aquestes dades han de ser consistents. 

 Les dades d’un magatzem de dades provenen dels sistemes d’informació transaccionals 

de les organitzacions i el magatzem realitza la funció d’integració de les dades, ja que 

periòdicament es poden realitzar operacions de càrrega (o refresc) de dades al magatzem. Les 

dades emmagatzemades es poden agrupar en el magatzem formant unitats conceptuals 

anomenades Data Marts, que són subconjunts de dades que ajuden a la presa de decisions en 

departaments concrets d’una organització. 

 Addicionalment a aquesta definició molt bàsica de magatzem de dades, es pot afegir una 

connotació més àmplia al concepte Data Warehouse si atenem, no només a la naturalesa i 

característiques de les dades emmagatzemades, sinó també a la forma d’extreure, transformar i 

carregar-les. En aquest sentit, s’obté una definició de magatzem de dades molt més propera i 

adient a l’àmbit de la intel·ligència de negoci, que és la que ens interessa en aquest projecte. Des 

d’aquets punt de vista, un Data Warehouse ha de contenir tota la informació necessària i útil per 

a una empresa i s’utilitza com a magatzem de dades per posteriorment transformar-les en 

informació útil per a l’usuari. Un magatzem de dades ha d’entregar la informació correcta, a la 

gent indicada i en el format adequat i d’una manera òptima. Un Data Warehouse dóna resposta 

a les necessitats dels usuaris experts, utilitzant Sistemes de Suport a Decisions (DSS), Sistemes 

d’Informació Executiva (EIS) o eines per realitzar consultes i informes. 

Processos ETL 

 Els processos ETL (Extact, Transform and Load) són una part essencial de la integració 

de dades i del seu resultat depèn la cohesió d’aplicacions i sistemes que treballin amb aquestes 

dades. Les seves sigles indiquen 
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 Extreure (Extract) 

 Transformar (Transform) 

 Carregar (Load) 

 i representen les tres fases d’aquest procés. La primera fase d’extracció consisteix en 

localitzar i extreure les dades des del seu sistema d’origen. En la majoria de casos, aquestes 

dades són el resultat de la fusió de diferents sistemes com ERP, CRM, bases de dades, etc... 

L’objectiu de l’extracció és homogeneïtzar els diferents formats d’origen de les dades ja que 

aquestes, si provenen de diferents fonts o sistemes, també poden presentar estructures de dades 

diferents. És important que aquesta fase d’extracció causi el mínim impacte en el sistema 

d’informació d’origen, ja que aquest ha de ser capaç de seguir funcionant amb normalitat.  

 Un cop unificats els formats i estructures cal començar una fase de transformació 

d’aquestes dades per tal de deixar-les en un estat homogeni i amb l’estructura adequada per a 

poder fer la càrrega al sistema de destí o Data Warehouse que s’hagi dissenyat.. Aquest pas es 

pot realitzar tant mitjançant eines pròpies específiques de processos ETL (com pot ser el Data 

Integration de Pentaho), com directament des del propi Data Warehouse a traves de les eines de 

manipulació de dades que aquest permeti. 

 Finalment, la fase de càrrega és aquella en la qual les dades transformades en el pas 

anterior són carregades al sistema destí ja amb l’estructura adequada per tal de procedir als 

anàlisis desitjats i la conseqüent generació d’informes. En la majoria de casos, es generen Data 

Warehouse o data marts on es manté un historial dels registres de manera que es pugui fer una 

auditoria d’aquests i disposar d’un rastre de tota la història d’un valor al llarg del temps. 

La següent figura representa l’evolució d’un procés ETL des de la localització i selecció inicial 

de les dades fins als processos analítics d’aquestes al final del procés, que al cap i a la fi és 

l’objectiu final de les tècniques de Business Intelligence que s’estan tractant en aquest projecte. 

 

 

Fig 1. Processos ETL 
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3.2  Anàlisi de les dades originals. Definició d’indicadors clau 

 Per a la realització d’aquest Projecte es parteix d’un arxiu en format de fulla de càlcul 

Excel que conté diverses pestanyes amb tota la informació i registres acumulats pels diversos 

centres del club de fitness. Aquestes dades, abans de ser carregades al Data Warehouse 

mitjançant processos ETL, encara han de patir certes transformacions prèvies per tal de dur-les a 

un estat que ens simplifiqui aquesta càrrega. Per tant, en aquest punt s’ha hagut de fer un petit 

pretractament i redistribució de les dades per dur-les a aquest estat que anomenarem Staging 

area, tal com es mostra en la següent figura 2. 

 

Fig 2. Transformacions del model de dades 

 Com es pot observar, es passarà per aquest estat intermedi anomenat Staging area, que 

serà una base de dades intermèdia (implementada amb MySQL) entre les fonts de dades 

originals i el Data Warehouse definitiu. Aquesta Staging area  ja patirà una certa transformació 

de les dades originals, ja que els seus objectius són: 

- Facilitar l’extracció de dades (amb processos ETL) des de les fonts d’origen realitzant 

un pretractament d’aquestes si és necessari. 

- Realitzar el que es coneix com Data Cleansing (detecció, correcció i eliminació de 

dades errònies). 

- Millorar la qualitat de les dades. 

3.2.1 Importació de dades des d’arxiu original excel a una BD MySQL 
 
 Per tal de poder fer aquest pretractament de les dades de la Staging area, en primer lloc 

el que s’ha fet és un bolcat massiu de totes les dades de l’arxiu original a una base de dades 

MySQL temporal. Aquesta BD tindrà, inicialment, una implementació molt bàsica, sense 

relacions explícites entre taules, ni claus foranes, ja que el seu objectiu només és tenir en format 
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MySQL el que originalment estava en fulla de càlcul excel. En aquest procés, s’ha volgut 

prioritzar que el bolcat massiu es realitzés correctament i sense errors, de manera que s’ha 

buscat una solució altament flexible. Així, doncs, la majoria dels camps generats a la base de 

dades són en format de cadenes de caràcters (VARCHAR(255)), tot i tractar-se en alguns casos 

de camps que en futurs estats tindran un altre format (ja sigui de data, d’hora...). Per tal de dur a 

terme aquest bolcat, s’han realitzat els següents passos: 

1. Creació d’un arxiu excel .csv (separat per comes) per a cada pestanya de l’arxiu de dades 

excel original. 

2. Transformació d’aquests arxius .csv a codificació UTF-8 (ja que molts valors contenen 

accents o caràcters especials). 

3. Eliminació de la primera fila (noms de columnes) de cadascun d’aquests fitxers .csv, per 

evitar errors de format durant la importació. 

4. Creació d’una BD MySQL anomenada ‘CFStagingArea’ (des de MYSQL Workbench 

6.2) amb una taula per a cada fitxer .csv (és a dir, per cada pestanya de l’arxiu de dades 

original). Aquestes taules són les que es poden observar a la Fig.3 (Model de dades 

original). Cal aclarir que els formats de cadascun dels atributs d’aquestes taules són el 

més flexibles possible (VARCHAR(N) en la majoria de casos) per evitar conflictes de 

formats durant la importació. Posteriorment, ja es farà un tractament de dades per aplicar 

els formats adequats a cadascun dels atributs, sobretot pels formats de dates (per exemple, 

DATETIME en mysql). L’script SQL de creació d’aquesta base de dades 

(‘TablesCreationDW.sql”) es pot consultar en l’Annex 1 al final d’aquesta memòria. 

5. Importació de les dades dels arxius .csv a les taules corresponents de la BD. Això es fa 

amb l’execució d’un breu script SQL (“TablesImportStagingArea.sql”) que es pot 

consultar també en l’Annex 2 al final d’aquesta memòria. Per exemple, per a la taula de 

membres del club de Denver (members_Denv), l’script d’importació és el següent: 

load data infile "/Program Files/MySQL/MySQL Workbench 6.2  CE/extras/Members_DENV.csv" 

into table members_denv 

fields terminated by ';' 

lines terminated by '\n'; 

 Un cop acabat aquest procés de bolcat de dades, ja es pot mostrar un petit diagrama amb 

les taules que es deriven directament de la fulla de càlcul original. Aquestes taules mostren tots 

els atributs que presenten els registres del sistema d’informació de l’empresa, sense cap mena de 

relació entre elles ni sense tractaments previs realitzats sobre cap dels seus atributs. L’objectiu 

d’aquest diagrama no és mostrar el model conceptual de la Staging area encara, sinó mostrar 

d’una forma més clara el contingut de la informació de què disposem i la seva distribució més 

primària en taules. La següent figura mostra gràficament aquesta distribució de la informació: 
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Fig 3. Model de dades original 

 Tot i que aquestes taules ja disposen de tota la informació necessària per a la 

implementació del Data Warehouse, potser la seva distribució en taules no és encara la més 

adequada, ni tampoc molts dels formats dels seus atributs. Cal tenir en compte que hi ha certs 

atributs que caldrà que tinguin format de data o de data i hora (DATE i DATETIME) i cal fer-hi 

una sèrie de transformacions per tal d’adaptar la BD el màxim possible a la posterior exportació 

al DW. A més, hi ha certs atributs de les taules de membres (sobretot els referents a dades de 

caràcter personal) que poden no ser útils en cap moment del Treball i hauran de ser ignorats. 

Totes aquestes transformacions que hauran de patir les dades abans de sotmetre-les als 
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processos ETL per donar lloc al DW, es realitzaran sobre aquesta base de dades ja creada que 

s’anomenarà “CFStagingArea”. Aquestes transformacions de les dades i la BD definitiva de la 

Staging area estan documentades en el capítol ‘3.3  Model conceptual i implementació de la 

Staging area’. 

3.2.2 Indicadors clau 
 
 Abans de passar, però, al disseny i implementació de la Staging area, és interessant 

començar a definir ja els indicadors clau que ens guiaran en els processos de disseny tant de la 

Staging area com del Data Warehouse. Aquests indicadors clau els extraiem dels objectius i 

preguntes a les que es vol donar resposta al final d’aquest Treball, i són imprescindibles per fer 

un disseny adequat i precís dels models conceptuals.  

 Atenent, doncs, als objectius definits en l’apartat corresponent d’aquest document, 

aquests indicadors mitjançant els quals podran mesurar-se els fets sol·licitats són: 

- Nombre d’accessos realitzats pels socis a cadascun dels centres. 

- Nombre d’accessos realitzats pels socis en cada franja horària. Per entendre aquest 

indicador caldrà definir prèviament una sèrie de franges horàries, que es farà més endavant.  

- Nombre d’accessos realitzats pels socis en cada unitat de calendari. Per entendre aquest 

indicador caldrà també definir prèviament aquestes unitats de calendari (que seran els 7 

dies de la setmana, les 4 o 5 setmanes de cada mes, i els 12 mesos de l’any). 

- Ingressos mensuals dels centres a partir de les quotes abonades pels socis. 

- Perfil del soci que visita els centres (en funció del seu sexe, edat i estat civil). 

3.3  Model conceptual i implementació de la Staging area 
 
 Tal com ja s’ha definit en l’apartat anterior, necessitem fer una petita transformació de 

les dades originals, que ara ja tenim en la BD MySQL “CFStagingArea”. L’objectiu de la 

Staging area és transformar les dades per deixar-les en un estat més senzill i coherent, i del qual 

ens sigui més fàcil començar a realitzar els processos ETL que ens permetran confeccionar el 

magatzem dades. Aquest procés també ens permetrà tenir un sistema més escalable, i que 

permeti, en un moment donat, afegir dades de possibles nous centres, sense necessitat de 

modificar el model conceptual del sistema.  

 Aquestes transformacions afecten, sobretot, a la distribució de la informació en taules i 

a com es relacionen aquestes taules entre elles, tot definint adequadament les claus primàries 

(PK) i  les  claus foranes (FK) entre aquestes. Majoritàriament, s’ha reduït el nombre de taules 

inicials aprofitant que els propis atributs d’aquestes ja ens permeten fer aquesta simplificació. 

També s’ha creat alguna taula addicional per tal de donar cabuda ja, a la futura dimensió del 

“Temps” que ens caldrà implementar en el DW. 

 Degut que es pretén crear un sistema que permeti futures insercions de dades noves o 

actualitzacions de les existents, i que no calgui adaptar prèviament el format de les dades dels 
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arxius excel d’on s’absorbeix la informació, s’ha repetit el procés de bolcat de dades a partir del 

mateix arxiu original, però sense partir en aquest cas les diferents pestanyes de l’arxiu excel. 

D’aquesta forma, s’ha dissenyat una Staging Area i un procés de bolcat de dades que permetrà 

en el futur incorporar noves dades (si són presentades en el mateix format que en l’enunciat 

d’aquest treball) de forma directa a aquesta Staging Area. 

  Ja entrant més al detall,  atenent als objectius del projecte i als indicadors clau que ens 

han de permetre arribar a aquests objectius, s’han pres les següents decisions de disseny: 

1. Substitució de les 6 taules de membres dels diferents centres per una sola taula 

anomenada ‘members’, convertint en clau primària d’aquesta la combinació entre els 

atributs ‘Member_number’ i ‘Club_name’, ja que el ‘Member_number’ és identificador 

únic dins de cada centre, però no globalment a tots els centres.  

2. Substitució de les 3 taules d’accessos (separades fins ara per anys) per una sola taula 

anomenada ‘Access’. Donat que en la pròpia informació de l’accés ja es té l’any 

d’aquest, s’ha considerat que no cal tenir aquesta separació per anys de les dades 

inicials. En aquesta taula no tenim clau primària, ja que amb els atributs que tenim no 

podem assegurar que no hi hagi dos accessos exactament amb les mateixes dades; 

imaginem, per exemple, un soci que entra, s’adona que s’ha deixat una cosa fora, i surt i 

torna a entrar, tot en el mateix minut (que és la unitat de temps mínima de la que 

disposem d’informació dels accessos).  

3. Creació de claus foranes per relacionar les taules existents: 

- L’atribut ‘Club_name’ de la taula ‘members’ és  clau forana referenciant l’atribut 

‘Codi_club’ de la taula de ‘Clubs’ (que és l’identificador de 4 caràcters que fa 

referència a la localització dels centres: ‘SEVI’, ‘BILB’, ‘ASTU’, ‘LVTE’, ‘KOLN’, 

‘DENV’). 

- Clau forana compartida anomenada ‘Member_i_club’, que referencia  els atributs 

‘Member_number’ i ‘Club’ de la nova taula d’accessos ‘Access’ amb els atributs 

‘Member_number’ i ‘Club_name’ de la clau primària de la nova taula de membres 

‘Members’. 

 Amb aquest tractament del format de les dades i de la seva distribució en taules, el 

model conceptual resultant que defineix la base de dades “CFStagingArea” queda tal com 

mostra la següent figura 4. 
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Fig 4. Model conceptual Staging Area 

 Pel que fa a la implementació d’aquesta BD transformada de la Staging area, s’ha 

procedit a crear la nova estructura de taules i les relacions entre elles mitjançant un script SQL 

similar al del bolcat de dades inicial però ja amb totes les transformacions de la Staging Area 

aplicades. Aquests scripts de creació del schema MySQL “CFStagingArea” i d’emplenat de les 

taules es poden consultar en el capítol 3.6.1 d’aquest document. La base de dades resultant, 

anomenada, CFStagingArea, serà l’estructura a partir de la qual ja es procedirà a dissenyar i 

implementar el Data Warehouse definitiu. 

3.4  Model conceptual del Data Warehouse 

 
 En aquest capítol es definirà el model conceptual del Data Warehouse amb el qual es 

treballarà amb la plataforma de BI Pentaho. Partint de la Staging area definida en l’apartat 

anterior, aquest DW s’implementarà i s’omplirà de dades  mitjançant processos ETL, i sobre ell 

es durà a terme l’extracció de dades desitjada. El model de dades que s’utilitzarà serà el que 

s’anomena un model multidimensional. 
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 Un model multidimensional es pot definir com una variació de les bases de dades 

relacionals en la que s’utilitzen estructures multidimensionals (dimensions) per organitzar la 

informació i on es defineixen les relacions entre aquestes (fets). Aquesta forma d’organitzar la 

informació genera unes estructures en forma de cubs de múltiples dimensions (hipercubs). I, a la 

seva vegada, aquestes models en forma d’hipercubs donen lloc en la seva implementació als 

cubs OLAP que es definiran sobre la plataforma Pentaho i es detallen en el capítol 4 d’aquesta 

memòria. 

 Abans d’entrar pròpiament en el disseny del DW, és necessari definir una sèrie de 

termes que seran emprats durant la definició del model, que són els conceptes en què es 

desglossa un model multidimensional. 

3.4.1  Definicions 
 
Dimensions: perspectives o entitats respecte les quals una organització vol mantenir 

organitzada la seva informació (temps, localització, clients...). 

Membres: noms o identificadors que marquen una posició dins d’una dimensió. Per exemple, 

dies, mesos o anys, poden ser membres de la dimensió temps. 

Jerarquies: els membres de les dimensions s’acostumen a organitzar de forma jeràrquica. 

Fets: col·leccions de dades relacionades compostes per un indicador i un context. Les 

dimensions determinen els contexts dels fets, i cada fet particular està associat  a un membre 

d’una dimensió. 

Indicadors: atributs numèrics associats als fets; és a dir, el que realment es vol mesurar. 

3.4.2  Esquema del model. Dimensions i fets 
 
 Un cop definits els conceptes associats a un model multidimensional, es procedeix a 

definir les dimensions (i jerarquies associades) i fets que es necessiten per modelar la 

informació de la que es disposa. Cal afegir que s’ha optat per un model amb esquema en forma 

d’estrella; és a dir, una taula de fets envoltada de dimensions, on les dimensions tindran una 

clau primària simple, i la clau principal dels fets estarà composta per les claus primàries de les 

dimensions que l’afecten. Les següents taules mostren aquestes dimensions i fets (amb una nota 

explicativa al respecte de la dimensió Temps, necessària per entendre el pas de la Staging Area 

al DW).  

1. Dimensió Membres 

Nom Membres 

Descripció Aquesta dimensió conté tots els membres socis dels 6 centres que 

formen part del club de fitness (CBFIT).. 
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Atributs Els atributs de la dimensió membres són: 

- MemberId (identificador únic a la taula membres) 

- Número soci 

- Codi del club 

- Nom del membre 

- Ciutat 

- País 

- Data de registre 

- Sexe 

- Edat 

- Franja_edat 

- Estat civil 

- Data de naixement 

- Tennis fee 

- Padel fee 

- Personal trainer fee 

- Since when is debtor 

Jerarquia Nivell 0: club 

Nivell 1: membre 

 

2. Dimensió Clubs 

Nom Clubs 

Descripció Aquesta dimensió conté els 6 centres que pertanyen al Club de 

Fitness. 

Atributs Els atributs de la dimensió de clubs són: 

- Codi del club 

- Nom del club 

- País del club 

Jerarquia Nivell 0: país 

Nivell 1: club 

 

3. Dimensió Quotes 

Nom Quotes 

Descripció Aquesta dimensió emmagatzema tots els tipus de quotes (tant 

obligatòries com optatives) disponibles en el sistema, amb el seu preu 

com a atribut principal que ens pemetrà calcular els ingressos (que es 

podran veure a la taula de fets). 

Atributs Els atributs de les quotes són: 

- Codi de la quota 

- Descripció de la quota 

- Preu 

- Tipus de quota 

- Obligatòria/opcional 

Jerarquia Nivell 0: quota 
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4. Dimensió Temps 

Nom Temps 

Descripció Aquesta dimensió ens permet emmagatzemar la variable temps en 

cadascun dels seus nivells de jerarquia 

Atributs Els atributs d’aquesta dimensió són: 

- TempsId 

- TempsComplet 

- Dia 

- Mes 

- NomMes 

- Trimestre 

- Any 

- DiaSetmana 

- DescripcioDiaSetmana 

- Hora 

- Minut 

Jerarquia Nivell 0: any 

Nivell 1: trimestre 

Nivell 3: mes 

Nivell 4: dia 

Nivell 5: hora 

 

 L’aparició de la dimensió ‘Temps’ en aquest model multidimensional és molt important 

ja que codificarà el moment en el qual es produeixen tots els fets que es definiran en les taules 

de fets detallades a continuació. Si bé en la base de dades de la Staging Area  aquesta 

informació apareixia en forma d’atribut de tipus DATETIME a la taula ’Accessos’, ara es 

procedeix a crear una dimensió a part per poder emmagatzemar tota la informació temporal que 

afectarà als registres de les taules de fets. Aquest pas és clau ja que la majoria d’anàlisis de 

dades que els propietaris del club de fitness demanen giren entorn a l’evolució d’accessos i 

ingressos (els dos fets principals del sistema d’informació) al llarg del temps; i, a més, es vol 

analitzar aquesta informació amb diferents granularitats d’aquesta dimensió temporal. És per tot 

això, que s’ha decidit traslladar la informació de l’atribut “TempsAcces” de la taula d’accessos 

de la Staging Area a una nova taula (o dimensió encara en la fase de disseny) anomenada 

‘Temps’ en el DW. 

Fets 

1. Taula de fets d’Accessos 

Nom Accessos 

Descripció Aquest fet defineix els accessos realitzats pels socis en els seus 

centres, i, a través dels indicadors corresponents, reportarà informació 

sobre el perfil dels socis que accedeixen als centres i la distribució 

temporal i per centres d’aquests accessos. 

Dimensions - Membres 

- Clubs 

- Temps 
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Indicadors - Nombre d’accessos realitzats pels socis a cadascun dels centres. 

- Nombre d’accessos realitzats pels socis en cada franja horària.  

- Nombre d’accessos realitzats pels socis en cada unitat de 

calendari. 

- Sexe, estat civil i franja d’edat del soci. 

 

2.  Taula de fets d’Ingressos 

Nom Ingressos 

Descripció Aquest fet defineix els ingressos de cada centre a partir de les quotes 

abonades pels seus socis. 

Dimensions - Quotes 

- Membres 

- Clubs 

- Temps 

Indicadors - Ingressos mensuals de cada centre 

3.4.3  Diagrama del model conceptual 
 
 Amb tots els fets i dimensions ja definits, aquest és el diagrama del model 

multidimensional del Data Warehouse dissenyat: 

 

Fig 5. Model conceptual Data Warehouse 

 (*)  L’atribut TempsId de la taula de fets Ingressos identificarà una sèrie de registres de la taula temps on només 

s’especificaran els atributs mes i any d’aquesta dimensió, ja que per al cas d’ingressos només es vol arribar als nivells 

de granularitat temporal mensual i anual. 
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 Com es pot observar, les taules ‘Accessos’ i ‘Ingressos’ materialitzaran els fets del 

sistema d’informació, i a partir dels seus indicadors clau, es podrà fer l’extracció de dades 

posterior. Mentre que la taula de la dimensió ‘Temps’, registrarà la informació temporal que cal 

emmagatzemar per identificar els fets de les taules ‘Accessos’ i ‘Ingressos’.  

 Si bé pel que fa als accessos, aquests es podran omplir directament des de la Staging 

area ja que aquesta informació ja ens ve detallada en les dades subministrades, en el cas dels 

ingressos, aquests hauran de ser calculats a partir dels atributs corresponents de les taules de 

dimensions de ‘Membres’ i ‘Quotes’. Precisament per poder registrar aquests ingressos 

correctament, caldrà crear un registre per a cada combinació de “membre”, “quota”  i  “mes” a 

la taula ‘Ingressos’. És per això que caldrà que la dimensió “Temps”  tingui registres per cada 

mes de cadascun dels tres anys informatitzats. Per tant, caldrà que, prèviament,  a la dimensió 

‘Temps’ hi hagi 36 registres (per als mesos que van de gener de 2011 a desembre de 2013), que 

només donin valor als atributs ‘mes’ i ‘any’, i que tinguin buits la resta de camps. 

3.5  Implementació del Data Warehouse 
 
 En aquest apartat es detallarà la implementació del Data Warehouse, i es farà mostrant 

aquesta implementació des de dos àmbits. Per una banda, es presentaran les taules de la base de 

dades MySQL amb tots els seus atributs, que donen lloc a les dimensions i fets definits en 

l’apartat anterior. I, per altra banda, es mostraran els càlculs de tots els atributs de les taules de 

fets que requereixen ser computats a partir de certs atributs de les dimensions corresponents. 

Aquests càlculs estan implementats en forma de scripts SQL i Stored Procedures vinculats a la 

mateixa base de dades. Aquests procediments hauran de ser cridats a la hora de bolcar el DW a 

la plataforma Pentaho de cara a la creació de cubs OLAP que es definirà en el següent capítol. 

3.5.1 Taules de la base de dades “ClubFitnessDW” 
 
 La següent figura (Fig.6) mostra la implementació en MySQL de les taules que donen 

lloc al DW modelitzat en la Fig5 anterior. En aquest diagrama es poden observar, no només les 

relacions entre dimensions i fets del model conceptual, sinó quins atributs identifiquen els 

registres i les relacions entre les taules (claus primàries i claus foranes) i el format específic de 

cadascun d’aquests atributs. 
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Fig 6. Model MySQL del DW 

 Alguns aspectes que cal destacar d’aquesta distribució de taules del DW i els canvis que 

s’hi poden percebre respecte l’estructura de la Staging area prèvia són els següents: 

1. S’han afegit una sèrie d’atributs a la dimensió temps que ens permetran desglossar al detall 

la informació proporcionada pel camp TempsAcces de la Staging Area. Els atributs afegits 

a la taula ‘Temps’ per emmagatzemar aquesta informació són: 

a. TempsComplet, de tipus Datetime, que emmagatzema tota la informació temporal.  

b. Dia, de tipus Integer, pot prendre valors [1, 2, 3...,29, 30, 31]. 

c. Mes, de tipus Integer, pot prendre valors [1, 2, 3,...,10, 11, 12]. 

d. NomMes, de tipus VARCHAR(255). 

e. Trimestre, de tipus Integer, que pot prendre valors [1, 2, 3, 4]. 

f. Any, de tipus Integer, pot prendre valors [2011, 2012, 2013]. 

g. Hora, de tipus Integer, pot prendre valors [08, 09, 10,..., 21, 22, 23]. 

h. Minut, de tipus Integer, pot prendre valors entre [00, 01, 02...., 57, 58, 59]. 

i. DiaSetmana, de tipus Integer pot prendre valors [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

j. DescripcioDiaSetmana, de tipus Varchar(255), que identifica el nom del dia de la 

setmana [dilluns, dimarts...dissabte, diumenge]. 
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2. S’han eliminat diversos atributs de la dimensió “Membres” que són innecessaris per a 

l’estudi que es vol fer. Concretament, s’han ignorat alguns dels atributs d’informació de 

caràcter personal de les taules de membres (com fax, telèfon, adreça...). No obstant, s’han 

mantingut certs atributs que ens poden ser útils per respondre la pregunta que fa referència 

als perfils de clients que accedeixen als centres (sexe, edat...). 

3. Degut a futurs requeriments dels cubs OLAP que es confeccionaran en la següent fase del 

projecte, s’ha afegit una clau primària autoincrementable a la dimensió ‘Membres’, 

mitjançant l’atribut ‘MemberId’. Fins ara s’havien tractat els camps ‘Member_numer’ i 

‘Club_name’ com a clau primària compartida, però degut al requeriment que les dimensions 

siguin referenciades des de les taules de fets mitjançant un únic atribut de clau forana, s’ha 

optat per introduir aquesta PK a la dimensió Membres, que serà l’atribut que la relacionarà 

amb les taules de fets “Accessos” i “Ingressos”. 

4. Finalment, s’ha afegit l’atribut ‘Quantitat’ (en format decimal) a la taula de fets “Ingressos” 

per tal d’emmagatzemar l’import de cadascun dels ingressos mensuals que s’enregistraran en 

aquesta taula, provinent de cadascuna de les quotes abonades pels socis. 

3.6  Càrrega de dades al Data Warehouse 

3.6.1 Scripts SQL i Stored Procedures 
 
 A continuació s’exposen els scripts sql i stored procedures que s’encarreguen d’anar 

omplint la base de dades “ClubFitnessDW” a partir de la “CFStagingArea”, i de fer els càlculs 

corresponents per tal d’omplir degudament la taula d’ingressos, que és la única que requereix de 

certs càlculs previs per tal de confeccionar-la amb les dades que es necessiten.  

Script ”processos_ETL_Data Warehouse.sql” 

 Aquest script  omple les taules de dimensions “quotes”, “membres”, “temps” i 

“accessos”, a partir de les taules de la Staging area.  

-- Es copia la taula monthly_fees de la Staging Area a la taula quotes del DW 

INSERT clubfitnessdw.quotes 

SELECT * 

FROM cfstagingarea.monthly_fees; 

 

-- S'actualitzen els camps String importats del CSV amb l'string correcte 

UPDATE clubfitnessdw.quotes SET codi = 'CHILD' WHERE codi LIKE '%CHILD%'; 

UPDATE clubfitnessdw.quotes SET codi = 'TEEN' WHERE codi LIKE '%TEEN%'; 

UPDATE clubfitnessdw.quotes SET codi = 'ADUL' WHERE codi LIKE '%ADUL%'; 

UPDATE clubfitnessdw.quotes SET codi = 'PENS' WHERE codi LIKE '%PENS%'; 

UPDATE clubfitnessdw.quotes SET codi = 'TENIS' WHERE codi LIKE '%TENIS%'; 

UPDATE clubfitnessdw.quotes SET codi = 'PADEL' WHERE codi LIKE '%PADEL%'; 

UPDATE clubfitnessdw.quotes SET codi = 'PETRA' WHERE codi LIKE '%PETRA%'; 

 

-- ------------------------------------------------------------------------------ 

 

-- Es copia la taula clubs de la Staging Area a la taula clubs del DW 

INSERT clubfitnessdw.clubs 

SELECT * 

FROM cfstagingarea.clubs; 

-- ----------------------------------------------------------------------------- 
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-- Es copien la taula members de la Staging Area a la taula membres del DW (sense els atributs DATE) 

INSERT INTO clubfitnessdw.membres (Club_name, Member_number, Member_name, City, Country, Sex, 

Marital_status, Monthly_tennis_fee, Monthly_padel_fee, Monthly_personal_trainer_fee) 

SELECT `members`.`Club_name`, `members`.`Member_number`, `members`.`Member_name`, `members`.`City`, 

`members`.`Country`, `members`.`Sex`, 

 `members`.`Marital_status`, `members`.`Monthly_tennis_fee`, `members`.`Monthly_padel_fee`, 

`members`.`Monthly_personal_trainer_fee` 

FROM cfstagingarea.members; 

 

-- Es copien els atributs de format DATE amb la conversio de VARCHAR a DATE corresponent, i s'assignen els 

valors dels camps AGE i AGE_GROUP 

UPDATE 

    clubfitnessdw.membres INNER JOIN cfstagingarea.members 

SET 

    clubfitnessdw.membres.Registration_data = str_to_date(cfstagingarea.members.Registration_data, '%d/%m/%Y'), 

    clubfitnessdw.membres.Birth_date = str_to_date(cfstagingarea.members.Birth_date, '%d/%m/%Y'), 

    clubfitnessdw.membres.Age = DATEDIFF(CURDATE(),str_to_date(cfstagingarea.members.Birth_date, 

'%d/%m/%Y')) DIV 365 

     

    WHERE  (clubfitnessdw.membres.Club_name = cfstagingarea.members.Club_name  

      AND clubfitnessdw.membres.Member_number = cfstagingarea.members.Member_number); 

       

UPDATE      

 clubfitnessdw.membres 

SET  clubfitnessdw.membres.Group_age = IF(Age <= 20, 'Fins a 20 anys', IF((Age > 20 && Age <=30), 'de 21 a 30 

anys',  

 IF((Age > 30 && Age <=40), 'de 31 a 40 anys', IF((Age > 40 && Age <=50), 'de 41 a 50 anys', 

    IF((Age > 50 && Age <=60), 'de 51 a 60 anys', IF(Age > 60 , 'Majors de 60 anys', NULL)))))); 

     

     

UPDATE 

    clubfitnessdw.membres INNER JOIN cfstagingarea.members 

SET 

    clubfitnessdw.membres.Since_when_is_debtor = str_to_date(cfstagingarea.members.Since_when_is_debtor, 

'%d/%m/%Y') 

 

    WHERE  (clubfitnessdw.membres.Club_name = cfstagingarea.members.Club_name  

      AND clubfitnessdw.membres.Member_number = cfstagingarea.members.Member_number 

      AND cfstagingarea.members.Since_when_is_debtor != 'null'); 

   

 

-- Es crea una PK autoincrementable a la taula membres per tenir una PrimaryKey unica (no combinada) de cara al 

cub OLAP 

ALTER TABLE clubfitnessdw.membres ADD MembreId INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT 

FIRST, 

  ADD PRIMARY KEY (MembreId); 

-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Omplim la taula de Temps amb les dades temporals dels registres d'accessos de la Staging Area 

INSERT INTO clubfitnessdw.temps (TempsId, TempsComplet) 

    SELECT DISTINCT UNIX_TIMESTAMP(str_to_date(TempsAcces, '%d/%m/%Y %H:%i')), 

str_to_date(TempsAcces, '%d/%m/%Y %H:%i') 

  FROM cfstagingarea.access; 

 

-- S'acaben d'omplir tots els camps de la taula temps a partir de la data completa 

UPDATE clubfitnessdw.temps 

 SET Dia = DAY(TempsComplet), Mes = MONTH(TempsComplet), NomMes = 

MONTHNAME(TempsComplet), Trimestre = QUARTER(TempsComplet), 

        NumAny = YEAR(TempsComplet), Hora = HOUR(TempsComplet), Minut = MINUTE(TempsComplet), 

DiaSetmana =DAYOFWEEK(TempsComplet),  

        DescripcioDiaSetmana = DAYNAME(TempsComplet);    

-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

-- Es crea una PK autoincrementable a la taula accessos de la Staging Area 

ALTER TABLE cfstagingarea.access ADD AccesId INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT FIRST, 

  ADD PRIMARY KEY (AccesId); 
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-- S'actualitzen els camps String importats del CSV amb l'string correcte 

UPDATE cfstagingarea.access SET Club = 'ASTU' WHERE Club LIKE '%ASTU%'; 

UPDATE cfstagingarea.access SET Club = 'BILB' WHERE Club LIKE '%BILB%'; 

UPDATE cfstagingarea.access SET Club = 'SEVI' WHERE Club LIKE '%SEVI%'; 

UPDATE cfstagingarea.access SET Club = 'LVTE' WHERE Club LIKE '%LVTE%'; 

UPDATE cfstagingarea.access SET Club = 'KOLN' WHERE Club LIKE '%KOLN%'; 

UPDATE cfstagingarea.access SET Club = 'DENV' WHERE Club LIKE '%DENV%'; 

        

   

-- S'omple la taula Accessos del DW a partir de les dades de la Staging Area, i li vinculem el TempsId  

-- corresponent de la taula temps del DW 

INSERT INTO clubfitnessdw.accessos (MemberId, ClubId, TempsId) 

    SELECT (SELECT MembreId from membres where membres.Member_number = 

cfstagingarea.access.Member_number and membres.Club_name = cfstagingarea.access.Club),  

  Club, UNIX_TIMESTAMP(str_to_date(TempsAcces, '%d/%m/%Y %H:%i')) 

   FROM cfstagingarea.access; 

 

 

-- Crida del procediment que crea els registres mensuals de la taula de temps per analitzar 'ingressos' i 'accessos' 

call clubfitnessdw.creacio_unitats_calendari(); 

 

-- Crida del procediment que omple la taula de fets ingressos amb els càlculs pertinents 

call clubfitnessdw.omplir_ingressos(); 

Procedure “creació_unitats_calendari.sql” 

 Aquest procedure crea els registres mensual a la taula de  “Temps” necessaris per 

enregistrar els ingressos mensuals de cada centre. 

-- CREACIO PROCEDURE creacio_unitats_calendari() 

USE `clubfitnessdw`; 

DROP procedure IF EXISTS `creacio_unitats_calendari`; 

 

DELIMITER $$ 

USE `clubfitnessdw`$$ 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `creacio_unitats_calendari`() 

BEGIN 

 

 DECLARE i,j int; 

    DECLARE tempsString VARCHAR(255); 

 SET i = 2010;-- inicialitzem la variable "i" 

 loop_label_i: LOOP -- inici del cicle i (loop dels anys) 

  SET j = 0;-- inicialitzem la variable "j" 

        SET i = i + 1; -- contador i 

   IF i = 2014 THEN 

    LEAVE loop_label_i; -- informa que acaba el loop dels anys (j) 

   END IF; 

  loop_label_j: LOOP -- inici del cicle j (loop dels mesos)    

            SET j = j + 1; 

   IF j = 13 THEN 

    LEAVE loop_label_j; -- informa que acaba el loop dels mesos (i) 

   END IF; 

   SET tempsString = 'null'; 

   SET tempsString = 

CONCAT(CONCAT(CONCAT(CONCAT('01/',LPAD(j,2,'00')),'/'),i),' 00:00'); 

            INSERT into clubfitnessdw.temps (TempsId, TempsComplet, Mes, NomMes, NumAny)  

              VALUES (UNIX_TIMESTAMP(str_to_date(tempsString, '%d/%m/%Y %H:%i')),str_to_date(tempsString, 

'%d/%m/%Y %H:%i'),j, MONTHNAME(str_to_date(tempsString, '%d/%m/%Y %H:%i')), i); 

  END loop; 

 END loop; 

     

END$$ 

 

DELIMITER ; 
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Procedure “omplir_ingresos.sql” 

 Aquest procedure s’encarrega d’anar inserint a la taula de “Ingressos” tots els registres 

mensual provinents dels abonaments de cadascuna de les quotes per part de cada soci. 

L’algoritme testeja, per a cada soci, si cal introduir la quota corresponent a ‘Tenis’, ‘Padel’ o 

‘Personal_trainer’, a més de la quota obligatòria mensual, per a la qual ha de calcular 

prèviament l’edat de cada soci en el moment d’abonar la quota per tal de diferenciar les 4 quotes 

mensuals obligatòries (de nen, d’adolescent, d’adult i de pensionista). Un altre aspecte a 

destacar d’aquesta funció, és que també té en compte la data a partir de la qual un soci no paga, 

per tal de no registrar els ingressos corresponents a la taula “Ingressos” a partir d’aquesta data 

d’impagament. Aquest és el codi resultant dl procediment: 

-- CRECIO PROCEDURE omplir_ingressos() 

 

USE `clubfitnessdw`; 

DROP procedure IF EXISTS `omplir_ingressos`; 

 

DELIMITER $$ 

USE `clubfitnessdw`$$ 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `omplir_ingressos`() 

BEGIN 

 DECLARE done1 INT DEFAULT 0; 

    DECLARE done2 INT DEFAULT 0; 

 DECLARE naixement, debtor, registre DATE; 

    DECLARE num_membre, id_temps, edat INT; 

    DECLARE temps_c double; 

    DECLARE quota_padel, quota_tennis, quota_trainer CHAR(1); 

    DECLARE club, codi_quota VARCHAR(255); 

    DECLARE preu DECIMAL(5,2); 

  

    DECLARE cursor_membres  

  CURSOR FOR SELECT MembreId, Club_name, Registration_data, Birth_date, 

Monthly_tennis_fee, Monthly_padel_fee, Monthly_personal_trainer_fee, Since_when_is_debtor 

   FROM membres; 

  

 DECLARE cursor_temps 

  CURSOR FOR SELECT TempsId, TempsComplet 

   FROM temps 

    WHERE Dia IS NULL; 

 

                 

 DECLARE CONTINUE HANDLER  

        FOR NOT FOUND SET done1 = 1;    

         

 OPEN cursor_membres; 

     

    bucle_membres: LOOP 

     

  FETCH cursor_membres  

   INTO  num_membre, club, registre, naixement, quota_tennis, quota_padel, 

quota_trainer, debtor; 

             

             

  -- SELECT club, num_membre, registre, naixement, quota_tennis, quota_padel, quota_trainer, 

debtor; 

 

  IF done1 = 1 THEN  

   LEAVE bucle_membres; 

  END IF; 

 

  -- Insertem les quotes opcionals de padel 
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        IF quota_tennis = 'Y' THEN 

   SET codi_quota = 'TENIS'; 

            SET preu = (SELECT Price from quotes where Codi = 'TENIS'); 

   INSERT INTO ingressos (MemberId, ClubId, QuotaId, TempsId, Quantitat) 

    SELECT num_membre, club, codi_quota, temps.tempsId, preu 

     FROM temps  

     WHERE (temps.Dia IS NULL AND temps.TempsComplet > 

registre AND (temps.TempsComplet < debtor OR debtor IS NULL)); 

  END IF; 

             

  -- Insertem les quotes opcionals de padel 

       IF quota_padel = 'Y' THEN 

   SET codi_quota = 'PADEL'; 

            SET preu = (SELECT Price from quotes where Codi = 'PADEL'); 

   INSERT INTO ingressos (MemberId, ClubId, QuotaId, TempsId, Quantitat) 

    SELECT num_membre, club, codi_quota, temps.tempsId, preu  

     FROM temps  

     WHERE (temps.Dia IS NULL AND temps.TempsComplet > 

registre AND (temps.TempsComplet < debtor OR debtor IS NULL)); 

  END IF; 

        

       -- Insertem les quotes opcionals de personal trainer 

       IF quota_trainer = 'Y' THEN 

   SET codi_quota = 'PETRA'; 

            SET preu = (SELECT Price from quotes where Codi = 'PETRA'); 

   INSERT INTO ingressos (MemberId, ClubId, QuotaId, TempsId, Quantitat) 

    SELECT num_membre, club, codi_quota, temps.tempsId, preu 

     FROM temps  

     WHERE (temps.Dia IS NULL AND temps.TempsComplet > 

registre AND (temps.TempsComplet < debtor OR debtor IS NULL)); 

  END IF;  

         

        -- Insertem les quotes mensuals obligatories  

   

        block2: BEGIN 

                

  DECLARE CONTINUE HANDLER  

   FOR NOT FOUND SET done2 = 1;  

         

         

  open cursor_temps; 

         

        bucle_temps: LOOP 

         

   SET done2 = 0; 

         

   FETCH cursor_temps 

    INTO id_temps, temps_c; 

             

   IF done2 = 1 THEN  

   LEAVE bucle_temps; 

            END IF; 

    

             

            SET edat = DATEDIFF(DATE(temps_c),naixement) DIV 365; 

             

            IF edat<12 THEN SET codi_quota = 'CHILD'; 

   ELSEIF (12<=edat AND edat< 18) THEN SET codi_quota = 'TEEN'; 

   ELSEIF (18<=edat AND edat< 65) THEN SET codi_quota = 'ADUL'; 

   ELSE  SET codi_quota = 'PENS'; 

            END IF; 

             

            IF (DATE(temps_c) > registre AND (DATE(temps_c) < debtor OR debtor IS NULL)) 

   THEN  

    SET preu = (SELECT Price from quotes where codi_quota = Codi); 

                INSERT INTO ingressos (MemberId, ClubId, QuotaId, TempsId, Quantitat) 

     SELECT  num_membre, club, codi_quota, id_temps, preu; 
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   END IF;     

             

        END LOOP bucle_temps; 

        END block2; 

 CLOSE cursor_temps;  

 END LOOP bucle_membres; 

 CLOSE cursor_membres; 

END$$ 

DELIMITER ; 

 

3.6.2 Estat de les taules definitives del Data Warehouse 
 
 Després de l’execució d’aquests scripts, ja tenim el Data Warehouse complimentat amb 

totes les dades tal qual les necessitem per començar a realitzar l’anàlisi objectiu d’aquest treball. 

Les següents figures mostren una previsualització de l’estat en que queden les taules del schema 

MySQL dissenyat en aquest capítol.  

 

Fig 7. Contingut taula de clubs 

 

 

 

Fig 8. Contingut taula de quotes 
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Fig 9. Contingut taula de membres 

 

 

Fig 10. Contingut taula de temps 
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Fig 11. Contingut taula d'ingressos 

 

Fig 12. Contingut taula d'accessos 
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4. EXPLOTACIÓ DE DADES 

4.1  Creació dels cubs OLAP 

4.1.1  Implementació dels cubs OLAP amb Pentaho Schema Workbench 

 El primer pas de la fase d’explotació de les dades bolcades al DW és la confecció dels 

cubs OLAP (Online Analytical Processing) que s’han definit i dissenyat en el capítol anterior. 

L’eina utilitzada per a aquesta tasca és el Pentaho Schema Workbench, que permetrà crear tots 

els objectes dels cubs (dimensions, jerarquies, nivells i mesures), relacionar-los amb les taules i 

atributs del DW amb que es vinculen i definir la forma com aquest cub es publicarà a la 

plataforma Pentaho.  

 L’arxiu resultant d’aquest procés és un arxiu .xml (“CubeFitnessClub.xml”), que conté 

tota la informació referent a la configuració del cub, però sense paràmetres de la connexió a la 

base de dades (veure annex 3). La connexió es defineix de forma independent des de l’opció 

“Options/Connection” del menú superior de l’aplicació. Aquesta opció et permet configurar 

múltiples tipus de bases de dades i fonts d’origen. La interfície web és molt clara, té un panell 

esquerre on es despleguen els diferents cubs i els seus objectes interns, mentre que el panell 

central permet definir tots els atributs de l’objecte seleccionat (Fig 13). 

 Per a la correcta publicació del cub al BI Server de Pentaho hi ha una sèrie de 

restriccions que cal complir obligatòriament, com per exemple: 

- Tot cub ha de tenir definit almenys un indicador (o mesura), i ha d’estar relacionat a una 

taula de fets. 

- Tota dimensió ha de tenir com a mínim una jerarquia. 

- Cada jerarquia ha d’estar relacionada amb una taula de dimensions. 

- Cada nivell d’una jerarquia ha d’especificar correctament la/es columna/es de la taula 

relacionada/es amb la seva jerarquia, el tipus de dades d’aquest atribut i el tipus de nivell 

dins de la jerarquia. 

 

Fig 13. Interfície web principal del Pentaho Schema Workbench 
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 Un cop definits tots aquests paràmetres dels cubs OLAP, ens queda l’estructura 

d’aquests desplegada al panell de l’esquerra, amb el qual es pot interactuar amb tots els objectes 

per modificar-los quan convingui. Les següents figures mostren la definició dels cubs 

d’accessos i d’ingressos que s’han creat en aquesta fase. 

 Com es pot observar a la següent figura 14, s’han mantingut els nivells de les jerarquies 

de cada dimensió tal com s’han especificat en l’apartat 3.4.2 d’aquesta memòria, a excepció 

d’un parell de detalls, que s’han implementat a posteriori degut a certs requeriments observats 

durant la fase d’explotació de les dades. Aquestes petites modificacions en el disseny del cub, 

no afecten en absolut el disseny del DW, i només comporten afegir certes jerarquies addicionals, 

tant a la dimensió ‘Temps’ com a la dimensió ‘Membres’ del cub ‘Accessos’.  

 

Fig 14. Estructura dels cubs OLAP ' Accessos' (esquerra) i 'Ingressos' (dreta) des de Pentaho SW 
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 En concret, s’han afegit 3 jerarquies de membres, corresponents a la tipificació dels 

membres dels clubs en funció del seu sexe, edat i estat civil. Les jerarquies creades són d’un sol 

nivell i es diuen  ‘JerarquiaSexe’, ‘JerarquiaEstatCivil’ i ‘JerarquiaEdat’.  També s’han afegit 

5 jerarquies temporals a la dimensió ‘Temps’ del cub ‘Accessos’, per tal de poder generar els 

informes que donen resposta a dues de les qüestions plantejades en el treball, que són les 

d’obtenir la distribució temporal dels accessos als centres (segons trimestre, mes i dia de la 

setmana), i la distribució horària d’aquests (de 0 a 23 hores).  

 També cal destacar que per al cub ‘Ingressos’ només s’han definit dos nivells de 

jerarquia a la dimensió ‘DimensioTemps’ ja que per als ingressos només es vol tenir un nivell de 

profunditat anual o mensual. En canvi, per al cub ‘Accessos’ si que s’han implementat tots els 

nivells possibles en la granularitat del temps, a més de les jerarquies addicionals esmentades. 

Així, doncs, la següent taula mostra la distribució de dimensions, jerarquies i nivells que es 

poden utilitzar en els filtres dels dos cubs. 

Cub ‘Accessos’ → Taula de fets “Accessos”  Cub ‘Ingressos’ → Taula de fets “Ingressos” 

Indicador Nombre d’accessos Indicador Ingressos (€) 

Dimensió Jerarquia Nivell Dimensió Jerarquia Nivell 

DimensioClubs JerarquiaClubs País DimensioClubs JerarquiaClubs País 

Club Club 

DimensioMembres JerarquiaMembres Club DimensioMembres JerarquiaMembres Club 

Membre Membre 

JerarquiaSexe Sexe  

JerarquiaEstaCivil EstatCivil 

JerarquiaEdat Edat 

DimensioTemps JerarquiaTemps Any DimensioTemps Jerarquia Temps Any 

Trimestre Mes 

Mes DimensioQuotes Jerarquia Quotes Quota 

Dia  

Hora 

JerarquiaAnual Any  

JerarquiaTrimestral Trimestre  

JerarquiaMensual Mes  

JerarquiaDiaria Dia  

JerarquiaHoraria Hora  
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 Per a respondre les qüestions plantejades en els objectius d’aquest projecte no és 

imprescindible fer servir tots els nivells ni dimensions assignats a cadascun dels dos cubs 

implementats, sinó que l’objectiu és crear una estructura OLAP que només afegint certs 

indicadors nous i definint nous filtres (ja siguin interactius amb una eina d’anàlisi o mitjançant 

cerques MDX) es pugui tenir un ampli ventall de possibilitats d’anàlisis a realitzar. Per 

exemple, si es desitja, tant per als ingressos com per als accessos, es podran realitzar estudis 

segons el país dels clubs de fitness utilitzant el nivell ‘Pais’ de la ‘JerarquiaClubs’ de la 

‘DimensioClubs’. Tanmateix, amb l’estructura actualment dissenyada, també es podrien aplicar 

cerques segons qualsevol dels atributs aportats per la dimensió de ‘Quotes’(preu, tipus de quota, 

si és opcional o obligatòria...), aprofitant la ‘JerarquiaQuotes’ associada. No obstant, l’objectiu 

de l’elaboració d’aquest cub no és poder disposar de tota la informació que doni resposta amb 

detall a les sis qüestions plantejades en l’objectiu d’aquest projecte. En el capítol 4.6  es poden 

contemplar els informes i conclusions extrets d’aquests estudis. 

4.1.2  Validació de resultats mitjançant MDX queries 

 El Pentaho Schema Workbench permet fer consultes MDX sobre el cub implementat, la 

qual cosa ens permet visualitzar l’estructura del cub i tenir una primera referència de les dades 

que aquest permet extreure, fins i tot abans de publicar-lo en un Datasource de la plataforma 

Pentaho. Per tal de comprovar que les dimensions i mesures definides ens reporten la 

informació desitjada, s’han desenvolupat dues cerques MDX molt bàsiques, una sobre cada cub, 

per tal de validar-ne la correcció dels resultats. 

Comprovació query MDX sobre el cub ‘Accessos’ 

Query 

SELECT {[Measures].[Nombre_accessos]} ON COLUMNS, 

 Hierarchize({[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2011], [DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2012], 

 [DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2013]}) ON ROWS FROM [Accessos] 

Output 

Axis #0: 

{} 

Axis #1: 

{[Measures].[Nombre_accessos]} 

Axis #2: 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2011]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2012]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2013]} 

Row #0: 48.104 

Row #1: 37.402 

Row #2: 25.237 

Comprovació query MDX sobre el cub ‘Ingressos’ 

Query 

 SELECT {[Measures].[Ingressos(€)]} ON COLUMNS, 

 Hierarchize(Union(Union(Union({[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2011], 

 [DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2012], [DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2013]}, 
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 [DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2011].Children), [DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2012].Children), 

 [DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2013].Children)) ON ROWS FROM [Ingressos] 

Output 

Axis #0: 

{} 

 

Axis #1: 

{[Measures].[Ingressos(€)]} 

 

Axis #2: 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2011]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2011].[January]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2011].[February]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2011].[March]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2011].[April]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2011].[May]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2011].[June]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2011].[July]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2011].[August]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2011].[September]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2011].[October]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2011].[November]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2011].[December]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2012]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2012].[January]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2012].[February]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2012].[March]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2012].[April]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2012].[May]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2012].[June]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2012].[July]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2012].[August]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2012].[September]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2012].[October]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2012].[November]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2012].[December]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2013]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2013].[January]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2013].[February]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2013].[March]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2013].[April]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2013].[May]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2013].[June]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2013].[July]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2013].[August]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2013].[September]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2013].[October]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2013].[November]} 

{[DimensioTemps.JerarquiaTemps].[2013].[December]} 

 

Row #0: 237.708,1 

Row #1: 19.798,3 

Row #2: 19.788,8 

Row #3: 19.784,7 

Row #4: 19.810,5 

Row #5: 19.801 

Row #6: 19.791,5 

Row #7: 19.796,9 

Row #8: 19.811,8 

Row #9: 19.811,8 

Row #10: 19.837,6 

Row #11: 19.837,6 

Row #12: 19.837,6 

Row #13: 234.002,3 

Row #14: 19.852,5 
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Row #15: 19.852,5 

Row #16: 19.783,3 

Row #17: 19.537,7 

Row #18: 19.537,7 

Row #19: 19.462 

Row #20: 19.462 

Row #21: 19.375,3 

Row #22: 19.401,1 

Row #23: 19.263,1 

Row #24: 19.230,1 

Row #25: 19.245 

Row #26: 215.643,9 

Row #27: 19.167,8 

Row #28: 18.869,1 

Row #29: 18.638 

Row #30: 18.573,8 

Row #31: 18.174,8 

Row #32: 18.048,8 

Row #33: 17.905,9 

Row #34: 17.355,7 

Row #35: 17.269,5 

Row #36: 17.196,3 

Row #37: 17.222,1 

Row #38: 17.222,1 

4.1.3  Connexió al Data Warehouse i publicació dels cubs 

 El següent pas és configurar correctament la connexió al Data Warehouse on resideixen 

les taules amb que es relacionen tots els objectes interns dels cubs OLAP i publicar el cub a un 

Datasource del BI Server, que ha d’haver estat prèviament creat des de la User Administration 

Console. En primer lloc, cal definir la connexió a la base de dades utilitzant els paràmetres de 

connexió a l’esquema MySQL Workbench creat i instal·lar els drivers JDBC corresponents; en 

aquest cas s’ha utilitzat el connector oficial “mysql-connector-java-5.1.34-bin”. Les següents 

figures 15 i 16 il·lustren aquest pas. 

 

Fig 15. Finestra de configuració de la connexió del cub al Data Warehouse 
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Fig 16. Test OK de la connexió a la base de dades MySQL 

 El següent i darrer pas, és publicar el/s cub/s OLAP al Datasource desitjat del BI Server 

de Pentaho a través de la connexió definida en el pas anterior. És molt important que el JNDI 

Datasource que es pot observar a la figura 17 correspongui exactament al nom del Datasource 

definit al BI Server des de la User Administration Console. 

 

Fig 17. Publicació del cub OLAP al Datasource 'clubfitnessdw' 

 Si la publicació s’efectua correctament s’obre una finestra que indica que el 

procediment s’ha completat amb èxit i ja es pot procedir a navegar per les dades del cub des de 

la consola web d’administració. 



Treball de final de Màster en Enginyeria Informàtica.  UOC 

 

 

 

Joan Vericat Barquet Pàgina 41 

 

4.2  Navegació pels cubs OLAP amb Jpivot 

 Per tal de poder fer un primer anàlisi dels cubs generats i comprovar-ne les dades que 

relacionen es pot fer una exploració mitjançant Jpivot, una llibreria JSP que permet explorar 

estructures de dades OLAP, i que ja ve incorporada en la versió 5.2 del BI Server Community 

Edition. Per fer això cal entrar a la web console amb un usuari i contrasenya que tingui accés al 

DataSource “clubfitnessdw” (en aquest cas s’ha utilitzat l’usuari administrador genèric de la 

consola de  Pentaho), crear una nova Jpivot view des del menú principal i seleccionar el cub 

publicat al que volem accedir (veure figures 18, 19, i 20). 

 

Fig 18. Interfície d'accés a la User Administration Web Console 

 

 

Fig 19. Creació de nova vista Jpivot 
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Fig 20. Selecció del club que volem explorar amb Jpivot 

 Una vegada s’ha seleccionats el schema (que està vinculat al datasource 

“clubfitnessdw”) i el cub desitjats, s’obre l’estructura de dades del cub OLAP amb tots els seus 

objectes en forma de desplegables, i es pot navegar per les dades d’aquest tot interactuant amb 

les jerarquies i nivells de les diferents dimensions (veure figura 21). 

 

Fig 21. Navegació a través de Jpivot pel cub d'ingressos 

 Aquest pas és útil de cara a fer una primera exploració de les dades i per testejar, en un 

primer moment, que l’estructura del cub OLAP definida és correcta, no només a nivell 

d’estructura i sintaxi, sinó també a nivell de contingut, i, per tant, que a partir de seleccionar els 

nivells i jerarquies de les diferents dimensions, s’obtenen les dades del DW esperades. No 

obstant, aquesta no és la millor eina per tal de començar a explotar les dades del cub i fer-ne els 

anàlisis corresponents. Per a això hi ha altres eines molt més complexes i eficients que 

serveixen per analitzar en profunditat les dades  i generar-ne tots els gràfics i informes 
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necessaris. Una eina molt potent que proporciona el mateix Pentaho BI Suite és el Report 

Designer, però en aquest projecte s’ha optat per utilitzar el plugin Saiku Analytics, una eina 

més senzilla però suficientment potent per generar els anàlisis que es volen realitzar sobre els 

accessos i els ingressos dels clubs de fitness del treball actual. 

4.3  Navegació i explotació de dades amb Saiku Analytics 

 El plugin Saiku Analytics (disponible al Marketplace des de la mateixa consola web de 

Pentaho BI Server-ce) és una eina molt pràctica i intuïtiva que permet navegar per les 

estrcutures de dades OLAP d’una forma similar a la vista en l’apartat anterior amb Jpivot, però 

amb una interfície gràfica molt més agradable i potent. Per accedir a un nou Saiku Analysis cal 

accedir a  l’opció Crate new->New Saiku AnalyticsNew des del menú principal de la consola 

web i pitjar el botó Start new query (veure figures 22 i 23). 

 

Fig 22. Accés al Saiku Analytics 

 

Fig 23. Creació d'un nou anàlisis amb Saiku Analytics 
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 Aquesta utilitat té una interfície gràfica similar a la mostrada anteriorment de la llibreria 

Jpivot, però amb força més opcions i un panell esquerra de navegació pels objectes del molt més 

amigable i usable. Al menú superior es mostren totes les opcions de diferents tipus de guardat i 

d’exportació (a .xml, .pdf, .png...) que proporciona Saiku Analytics, opcions d’edició, de 

consultes MDX, etc...  I en el panell de navegació esquerra es poden seleccionar totes les 

mesures i nivells de les diferents jerarquies de les dimensions del cub, per tal de filtrar les 

columnes i files del resultat de la query segons aquestes dimensions. La forma d’interactuar amb 

els objectes del cub és molt intuïtiva, i tan sols seleccionant i arrossegant (drag n’ drop) els 

objectes al camp dels resultats desitjat es pot realitzar una cerca (veure figura 24). 

 Addicionalment, però, es pot arribar a un nivell molt més sofisticat en les cerques tot 

editant qualsevol filtre a partir de comandes MDX. Les MDX queries permeten scriptar 

qualsevol tipus de filtre que es vulgui aplicar d’una forma molt més específica. Saiku analytics 

permet, no només crear tot tipus de cerques MDX, sinó també afegir comandes MDX per 

personalitzar els filtres aplicats a nivell de dimensions (veure figura 26). D’aquesta forma es 

poden personalitzar les mesures o indicadors utilitzats, ordenar els registres resultants segons els 

criteris desitjats, limitar-ne el nombre de resultats, entre altres opcions (veure figura 25). 

 

 

Fig 24. Creació d'una cerca al cub OLAP a partir dels filtres de les dimensions del cub 
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Fig 25. Personalització dels filtres aplicats a les files i columnes dels resultats d'una cerca al cub 

 

Fig 26. Especificació d'una MDX query per personalitzar els filtres aplicats sobre una cerca al cub 

4.4  Generació d’informes amb Saiku Analytics 

 Després de testejar els cubs amb la llibreria Jpivot, amb el plugin Pivot4J  (que és una 

variant de l’anterior amb unes interfícies gràfiques més ben dissenyades i una major varietat de 

gràfics i exportacions disponibles) i amb Saiku Analytics, s’ha decidit per a aquest projecte 

continuar amb els anàlisis de dades demanats i generar els informes i gràfics corresponents amb 

aquesta última eina. Saiku Analytics és una eina prou potent per donar cabuda als informes que 

necessitem generar i també permet exportar els resultats als formats desitjats ( .pdf , .xls i 

diversos formats d’imatge. 

 Seguint els passos descrits en el capítol 4.3 Navegació i explotació de dades amb Saiku 

Analytics i aplicant els filtres corresponents, tant mitjançant el panell interactiu esquerra com 

aplicant ordres i afegint filtres als resultats amb comandes MDX, s’han generat una sèrie de 

taules i gràfiques que il·lustraran la resposta a les qüestions plantejades pels directius dels clubs 

de fitness. Els següents sis apartats mostren d’una forma esquemàtica aquests resultats. 

4.4.1  Informe de l’evolució en el temps dels accessos als centres  

 Per mostrar l’evolució del nombre d’accessos als diferents clubs de fitness durant els 

darrers tres anys (2011-2013) s’ha decidit filtrar els resultats reportats per l’indicador nombre 

d’accessos (registrat per la mesura ‘Nombre_accessos’ del cub ‘Accessos’) segons el nivell 
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‘Club’ de la dimensió ‘Membres’, per tal de reportar resultats individuals per cada centre, i 

segons els nivells ‘Any’ i ‘Mes’ de la dimensió ‘Temps’, per veure’n l’evolució temporal durant 

aquest període de tres anys. Les següents figures mostren els resultats de la cerca del nombre 

d’accessos segons aquestes variables, començant per un quadre amb els nombres d’accessos 

totals (per club i per any) 

 

 

Fig 27. Quadre de nombre d'accessos totals anuals distribuïts per centres 

 

 

 

Fig 28. Gràfica de nombre d'accessos totals per anys 
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Fig 29. Gràfica de nombre d'accessos totals per anys segons centre 

 Les dues gràfiques anteriors mostren una tendència clarament a la baixa pel que fa al 

nombre total d’accessos registrats anualment entre 2011 i 2013, tant en nombres absoluts totals 

com separant les dades d’accessos per a cada centre. En la figura 29 es pot comprovar com la 

tendència a la baixa és pràcticament idèntica en els 6 centres, i a més segueix una progressió 

gairebé constant de 2011 a 2012 i de 12012 a 2013. 

 A continuació s’han desglossat els nombres d’accessos anuals de forma individualitzada 

per cada centre per tal de poder observar els resultats globals per a cadascun d’aquests. No 

obstant, aquestes gràfiques (figures 30, 31, 32, 33, 34 i 35) no demostren un comportament 

diferent en la projecció dels accessos anuals segons el centre analitzat del club de fitness.  
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Fig 30. Gràfica de distribució anual del nombre d'accessos al centre ASTU 

 

 

Fig 31. Gràfica de distribució anual del nombre d'accessos al centre BILB 
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Fig 32. Gràfica de distribució anual del nombre d'accessos al centre LVTE 

 

 

Fig 33. Gràfica de distribució anual del nombre d'accessos al centre SEVI 
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Fig 34. Gràfica de distribució anual del nombre d'accessos al centre KOLN 

 

 

Fig 35. Gràfica de distribució anual del nombre d'accessos al centre DENV 

 

 Tot i que de cara a estudiar l’evolució dels accessos registrats és més útil la informació 

anual mostrada en les gràfiques anteriors, també s’ha cregut convenient analitzar la distribució 

mensual d’aquests accessos, més que per contraposar les diferències mensuals entre els accessos 

(que s’analitzarà en l’informe de l’apartat 4.4.3), per comprovar si hi ha hagut algun efecte 

important en la tendència a la baixa en els accessos a partir d’algun mes en concret. La següent 

taula i les posteriors gràfiques mostren, doncs,  l’evolució mensual durant aquest període 

triennal. 
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Fig 36. Taula de distribució mensual del nombre d'accessos totals segons centres 



Treball de final de Màster en Enginyeria Informàtica.  UOC 

 

 

 

Joan Vericat Barquet Pàgina 52 

 

 

 

Fig 37. Gràfica de distribució mensual del nombre d'accessos totals 
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Fig 38. Gràfica de distribució mensual del nombre d'accessos totals segons centre 
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 La distribució mensual de la figura 37 ens indica que, tot i que la davallada en els 

accessos entre 2011 i 2012 va ser força progressiva i amb tendències similars entre els mateixos 

mesos de cadascun dels anys, a partir del gener del 2013 hi ha una forta davallada que es manté 

fins a l’agost d’aquest mateix any. En canvi, els darrers 4 mesos de 2013 tornen a registrar un 

increment d’accessos als nivells dels anys anteriors (o fins i tot lleugerament superiors).  

 Finalment, a la darrera gràfica (figura 38) es pot veure com el comportament de forma 

individualitzada segons cada centre no presenta variacions en  aquesta evolució mensual dels 

accessos totals durant el 2013. 

4.4.2  Informe de les franges horàries més accedides  

 L’objectiu d’aquest informe és extreure una relació de les hores del dia que registren 

més accessos als diferents centres. D’aquesta manera s’haurien de poder treure conclusions 

sobre una possible millora en els serveis dels centres, per exemple, definint noves quotes amb 

restriccions horàries, per tal de poder distribuir millor les instal·lacions i potenciar aquelles 

franges horàries de menor accés. 

 Per elaborar aquest informe s’ha explorat el cub ‘Accessos’ des d’una jerarquia 

addicional de la dimensió ‘Temps’, que només engloba un sol nivell de granularitat horària. 

Així, doncs, s’han filtrat els resultats del cub a partir dels valors d’aquesta ‘JerarquiaHoraria’ 

de la ‘DimensioTemps’, que es correspon amb l’atribut ‘hora’ (formalitzat com un enter entre 0 

i 23) d’aquesta dimensió. 

 La següent taula i la posterior gràfica (figures 39 i 40) mostren la distribució horària 

dels accessos als diferents centres durant el període de 2011 a 2013. 
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Fig 39. Taula de distribució horària del nombre d'accessos totals segons centres 
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Fig 40. Gràfica de distribució horària del nombre d'accessos totals 

 

 D’entrada ja s’observa que les franges horàries més concorregudes són les compreses 

entre les 16 i les 20h de la tarda (amb una punta d’accés entre les 18:00 i les 18:59), i entre les 

9 i les 15h del matí (amb unes puntes d’accés repartides d’una forma bastant equitativa entre les 

10:00 i les 14:59). Totes les franges horàries (d’una hora de durada) anteriors a les 9:00h i 

posteriors a les 20:00h, incloent també la franja horària coincident amb l’hora de la sobretaula 

(de 15:00h a 15:59h), registren una afluència inferior a les 7000 visites totals, força inferior a la 

mitjana per hora en la resta de franges del dia. 

 Un cop analitzades les dades a nivell global, s’ha cregut interessant desglossar aquesta 

distribució horària de visites entre els diferents centres i, sobretot, els diferents països, ja que els 

horaris i hàbits dels habitants d’Espanya no coincideixen amb els dels alemanys o nord-

americans. Els següents dos gràfics mostren la distribució de visites per hora en funció del 

centre i del país del centre, respectivament (figures 41 i 42). No obstant, al segon gràfic (per 

paísos) no s’observen diferències de comportament en la distribució d’accessos  important entre 

els països.  
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Fig 41. Gràfica de distribució horària del nombre d'accessos totals segons el centre 

 

 

Fig 42. Gràfica de distribució horària del nombre d'accessos totals segons el país 
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4.4.3  Informe de la distribució dels accessos en el temps  

 En aquest informe es vol proporcionar tota la informació necessària per resoldre els 

dubtes sobre la distribució que han seguit els accessos als diferents centres del club distribuïts 

segons diferents unitats de calendari. Ens interessa saber, durant els anys 2011, 2012 i 2013,  

com s’han distribuït aquests accessos segons el trimestre de l’any, segons el mes de l’any i 

segons el dia de la setmana. No es busca una evolució dels accessos en el temps (com en 

l’informe de l’apartat 4.4.1) sinó una distribució segons la unitat de calendari analitzada. 

 Per a elaborar aquest informe, anàlogament al cas de l’informe de la distribució horària 

dels accessos, s’han utilitzat unes jerarquies d’un sol nivell addicionals de la 

‘DimensioTemps’,que són la ‘JerarquiaTrimestral’, la ‘JerarquiaMensual’ i la 

‘JerarquiaDiaria’. Per tenir una primera mostra s’han extret les xifres d’accessos globals (sense 

filtrar per club ni per país) explorant el cub ‘Accessos’ i filtrant segons aquestes tres jerarquies 

de la dimensió ‘Temps’.  

Distribució trimestral 

 El primer anàlisi d’aquest informe està enfocat a mostrar la distribució de les visites als 

centres per trimestres, englobant els 4 trimestres anuals de cadascun dels 3 anys analitzats. A 

continuació es mostra la taula d’aquesta distribució d’accessos segons el centre.  

 

 

Fig 43. Taula de distribució trimestral del nombre d'accessos totals segons centres 

 

 Les següents gràfiques  (figures 44 i 45) demostren el que els números de la taula 

anterior indiquen, i és que la distribució trimestral de visites als centres demostren que el darrer 

trimestre de l’any (mesos d’octubre, novembre i desembre) són els que generen més afluència. 

Mentre que els dos trimestres centrals (entre abril i setembre), que engloben tots els mesos, són 

els que registren menys accessos als centres. La figura 45 mostra que aquesta tendència es 

manté més o menys estable entre tots els centres del club de fitness. 
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Fig 44. Gràfica de distribució trimestral del nombre d'accessos totals 

 

Fig 45. Gràfica de distribució trimestral del nombre d'accessos totals segons centre 
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Distribució mensual 

 Anàlogament a l’anàlisi trimestral, per elaborar l’informe sobre la distribució mensual 

dels accessos als centres, s’ha explorat el cub ‘Accessos’ de forma idèntica, però en aquest cas 

filtrant per la ‘JerarquiaMensual’ creada a la dimensió ‘Temps’. A continuació es mostren la 

taula de resultats i les dues gràfiques corresponents (accessos totals i repartits per centres). 

 

Fig 46. Taula de distribució mensual del nombre d'accessos totals segons centres 

 

Fig 47. Gràfica de distribució mensual del nombre d'accessos totals 
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Fig 48. Gràfica de distribució mensual del nombre d'accessos totals 
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 Tant en la distribució dels totals com en la distribució per centres, observem un 

comportament molt similar en la distribució mensual d’accessos. S’observa, tal com ja indicava 

l’informe per trimestres, que els darrers mesos de l’any són els que presenten una major 

afluència de socis, especialment els mesos de setembre, octubre i novembre. El mes d’octubre, 

amb més de 14.000 visites totals, és clarament el mes més concorregut. En el pol oposat, tenim 

el mes d’agost, que amb poc més de 5.000 visites totals és de lluny el mes amb menys accessos 

als centres. La resta de mesos (de gener a juliol, i el mes de desembre) mantenen uns índexs de 

visites similars (entre les 7.000 i 9.000 visites totals en els 3 anys, és a dir, entre 2.500 i 3.000 

visites per mes). 

Distribució diària 

 Finalment, per acabar amb aquest informe de distribucions temporals, es vol saber quin 

és el repartiment de visites segons el dia de la setmana en què es produeixen. Per dur a terme 

aquest anàlisi s’ha repetit el mateix procediment que pels casos trimestral i mensual, però 

utilitzant en aquest cas la ‘JerarquiaDiaria’ d’un sol nivell creada a la dimensió ‘Temps’. A 

continuació es pot observar la taula de resultats segons el centre i amb els totals cumulats per 

centre i per dia de la setmana. 

 

 

Fig 49. Taula de distribució diària del nombre d'accessos totals segons centres 

 La taula ja evidencia el que s’esperava, i és que dissabte i diumenge són els dies amb 

menys accessos, registrant cadascun d’ells menys de 5.000 visites totals; és a dir, sumant els 

accessos registrats en els dos dies del cap de setmana no s’arriba ni de lluny al registre 

d’accessos del dia laborable amb menys afluència, que seria el divendres. De fet, curiosament, 

es percep una tendència progressiva a la baixa a mesura que avança la setmana. De manera que 

dilluns és el dia amb més visites, seguit per dimarts, i així successivament fins al divendres, que 

és el dia laborable més fluix. Les següents dues gràfiques (figures 50 i 51) mostren aquesta 

tendència; la primera en nombre d’accessos totals, i la segona distribuïda segons els centres, on 

tampoc en aquest cas s’evidencien diferències importants entre ells. 
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Fig 50. Gràfica de distribució diària del nombre d'accessos totals 

 

Fig 51. Gràfica de distribució mensual del nombre d'accessos totals segons centres 
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4.4.4  Informe dels perfils de socis que visiten els centres 

 L’objectiu d’aquest informe és mostrar quin és el perfil de soci que més visites realitza, 

proporcionalment, als diferents centres del club de fitness. Es vol definir aquest “perfil tipus” en 

base a tres condicionants: sexe, estat civil i edat. Per a catalogar els accessos segons aquests 

aspectes, s’ha definit una escala de rangs d’edat de 10 anys per a classificar els socis segons 

aquest paràmetre. D’aquesta manera, els diferents valors que poden prendre aquests 3 atributs 

són. Els diferents valors que poden prendre aquests atributs són: 

- Sexe:  ‘M’ (male), ‘F’ (female). 

- Estat civil: Married, Divorces, Common-law, Single. 

- Edat:  < 20 anys,  entre 20 i 30, entre 30 i 40, entre 40 i 50, entre 50 i 60, > 60 anys. 

 Per implementar aquesta solució, s’han afegit tres jerarquies addicionals a la dimensió 

‘Membres’ que cataloguen els elements d’aquesta dimensió segons aquests tres paràmetres. Les 

jerarquies afegides a aquesta dimensió són ‘JerarquiaEstaCivil’, ‘JerarquiaEdat’ i 

‘JerarquiaSexe’.   

 Per elaborar aquest anàlisi s’han elaborat una sèrie de diagrames de sectors que 

classifiquen els accessos segons els valors que prenen per a aquestes jerarquies els membres de 

la dimensió ‘Membres’.  

Segons sexe 

 La següent taula i gràfics mostren la distribució dels accessos globals i als diferents 

centres segons el sexe dels membres que efectuen aquestes visites: 

 

 

Fig 52. Taula de distribució d'accessos als centres segons el sexe dels seus membres 
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Fig 53. Gràfica de distribució d'accessos totals segons sexe del visitant 

 

 

 

Fig 54. Gràfica de distribució d'accessos als centres segons el sexe dels seus membres 
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 Es pot observar que a la majoria de centres hi ha un nombre d’accessos lleugerament 

superior d’homes que de dones (51% d’homes per un 49% de dones en global, i mai superant en 

cap centre  els 16 punts de diferència entre uns i altres). En aquest sentit, el centre que mostra 

una major diferència és el de KOLN, on els homes suposen un 57,8% de les visites, per només 

un 42,2% de dones. El centre LVTE mostra uns percentatges totalment igualats, amb un 50% de 

visites per cada sexe. Mentre que l’únic cas on predomina la presència de dones en el centre és 

el de DENV, l’únic centre dels EEUU. 

Segons estat civil 

 La següent taula i gràfics mostren la distribució dels accessos globals i als diferents 

centres segons l’estat civil dels membres que efectuen aquestes visites: 

 

Fig 55. Taula de distribució d'accessos als centres segons l'estat civil dels seus membres 

 

 

Fig 56. Gràfica de distribució d'accessos totals segons l'estat civil del visitant 
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Fig 57. Gràfica de distribució d'accessos als centres segons l'estat civil dels seus membres 

 En el primer diagrama de sectors, es pot veure com els solters són els que representen 

un major percentatge de visites globals, amb més d’un 30% de visites, seguits dels divorciats, 

amb prop d’un 25%. Els perfils que menys freqüenten els centre en aquest aspecte, són els 

casats i parelles de fet, amb un 23% i un 20% respectivament.  

 Si observem els diagrames per centres, s’observen alguns trets força destacables, com 

per exemple, que els centres ASTU i LVTE mostren un percentatge de visitants casats molt baix 

(al voltant del 10%), mentre que a SEVI i KOLN, superen el 30%. Precisament aquests dos 

centres (SEVI i KOLN), compensen aquests percentatges amb un índex molt baix de parelles de 

fet entre els seus membres (poc més del 10%), xifra que a la resta de centres s’acosta o supera el 

20%. En aquest aspecte, seria interessant relacionar aquests darrers percentatges amb el 

percentatge real de casats i parelles de fet que hi ha a la societat en cadascuna de les ciutats dels 

centres, ja que aquest aspecte pot influir de manera notòria en els percentatges mostrats. 

 

Segons edat 

 La següent taula i gràfics mostren la distribució dels accessos globals i als diferents 

centres segons la franja d’edat a la que pertanyen els membres que efectuen aquestes visites 

(segons les les franges d’edat definides a l’inici d’aquest informe). 
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Fig 58. Taula de distribució d'accessos als centres segons l'edat dels seus membres 

 

 

 

 

Fig 59. Gràfica de distribució d'accessos totals segons l'edat del visitant 
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Fig 60. Gràfica de distribució d'accessos a cada centre segons l'edat del visitant 



Treball de final de Màster en Enginyeria Informàtica.  UOC 

 

 

 

Joan Vericat Barquet Pàgina 70 

 

 En el diagrama de sectors es pot observar com en termes globals, la gent gran (d’edat 

superior als 60 anys) és la que més freqüenta els centres, amb prop d’un 30% del total de les 

visites. Mentre que pel que fa a les franges d’edat englobades en la mitjana edat (de 31 a 40 

anys, de 41 a 50 anys i de 51 a 60 anys) mostren una assistència percentualment similar (al 

voltant d’un 15% del total). També la franja d’edat que va del 21 als 30 mostra una presència 

similar a les franges d’edat mitjana. En canvi, els més joves (menors de 20 anys) només 

representen el 12% de visites totals. 

 Si fem l’anàlisi per centres, podem veure en la segona gràfica de barres (figura 60) com 

el centre SEVI és l’únic que no té a la gent de més de 60 anys com els de més afluència. En 

aquest cas excepcional, la franja d’edat amb més visites és la les dels joves d’entre 21 i 30 anys, 

i els menors de 20 anys són la tercera franja en nombre d’accessos; precisament aquestes són les 

franges amb menys presència a la resta de centres. En aquest aspecte, també és destacable l’alta 

presència de joves en el centre de KOLN, per al que la segona franja amb més afluència 

(després de la de majors de 60%, predominant en tots els centres) és la dels joves de 21 a 30 

anys. 

 

4.4.5  Informe de l’evolució en el temps dels ingressos dels centres 

 Per a l’elaboració d’aquest informe s’ha utilitzat la mateixa metodologia que en el cas 

de l’informe sobre l’evolució dels accessos als diferents centres de l’apartat 4.4.1, però aplicada 

en aquest cas al cub ‘Ingressos’ i mesurant l’indicador ‘Ingressos(€)’ d’aquest cub. Per tant, 

s’ha explorat el cub aplicant filtres al nivell ‘Club’ de la dimensió ‘Membres’ i als nivells ‘Any’ 

i ‘Mes’ de la dimensió ‘Temps’. Les següents taula i figures mostren l’evolució anual des de 

2011 fins a 2013 dels ingressos totals a tots 6 centres del club de fitness. 

 

 

Fig 61. Taula de distribució mensual dels ingressos totals de cada centre 
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Fig 62. Gràfica de distribució anual dels ingressos totals del club 

 

Fig 63. Gràfica de distribució mensual dels ingressos totals segons cada centre 
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 A diferència del que passava en el cas de l’evolució anual del nombre d’accessos, en 

aquest cas si que sembla que hi ha un comportament diferenciat segons el centre del club de 

fitness que analitzem. Per tant, s’ha estimat oportú mostrar gràfiques individualitzades per cada 

centre de l’evolució dels ingressos d’aquests, tant a nivell anual com mensual durant aquests 

tres anys, per tal d’establir diferents conclusions per cada centre. Les següents gràfiques (figures 

64, 65, 66, 67, 68 i 69)  mostren aquestes evolucions. 

 

Fig 64. Gràfica de distribució anual dels ingressos al centre ASTU 

 

 

Fig 65. Gràfica de distribució anual dels ingressos al centre BILB 
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Fig 66. Gràfica de distribució anual dels ingressos al centre LVTE 

 

 

Fig 67. Gràfica de distribució anual dels ingressos al centre SEVI 
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Fig 68. Gràfica de distribució anual dels ingressos al centre KOLN 

 

Fig 69. Gràfica de distribució anual dels ingressos al centre DENV 

 D’una forma molt clara es pot observar com la tendència a la baixa dels ingressos (en €) 

registrats durant els anys 2011 a 2013 al club, es concentra en els clubs ASTU, BILB, LVTE i 

SEVI; és a dir, tots els d’àmbit espanyol. En canvi, als centres KOLN (Alemanya) i DENV 

(EEUU) no registren aquesta davallada que, sobretot, es concentra a l’evolució de 2012 cap a 

2013. Podem assegurar, doncs, que la quantitat de socis que han deixat de pagar les seves quotes 

són socis majoritàriament dels centres espanyols. Per aquest motiu, s’ha cregut convenient 

aprofitar el nivell ‘Pais’ de la dimensió ‘Club’ per tal de comprovar gràficament com aquesta 

caiguda dels ingressos se centren en els centres de l’estat espanyol. La següent taula (figura 70) 

i la corresponent gràfica (figura 71) mostren aquesta comparativa. 
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Fig 70. Taula de distribució mensual dels ingressos 
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Fig 71. Gràfica de distribució anual dels ingressos segons el país dels centres 

 

 Els registres d’ingressos en valors absoluts són, evidentment, superiors a Espanya 

perquè hi ha 4 centres, per només un a EEUU i un altre a Alemanya. Però en la comparativa 

anual, podem observar com hi ha una davallada en els ingressos a Espanya, mentre que es 

mantenen a EEUU i a Alemanya. 

 Per acabar de constatar aquesta davallada que s’ha produït en els ingressos dels centres 

d’Espanya, la següent gràfica (figura 72) mostra l’evolució d’aquesta caiguda dels ingressos 

distribuïda per mesos (entre gener de 2011 i desembre de 2013). 
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Fig 72. Gràfica de distribució mensual dels ingressos acumulats a Espanya 

 

 Finalment, la següent figura 73 mostra la mateixa evolució però distribuïda entre els 4 

centres afectats per la davallada (els 4 de l’estat espanyol). El gràfic mostra com en tots els 

casos, la davallada s’intensifica a partir de gener de l’any 2013, però en el cas dels centres 

LVTE i SEVI, la caiguda a l’inici d’aquest darrer any és més dràstica. Per la seva banda, al 

centre ASTU la davallada és més progressiva i ja comença al 2012. Mentre que el centre BILB, 

dins de la caiguda dels ingressos, és el que mostra una minusvàlua  menys pronunciada, i 

repartida d’una forma més progressiva anualment (similar entre 2011 i 2012 i entre 2012 i 

2013). 
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Fig 73. Gràfica de distribució mensual dels ingressos als 4 centres espanyols 
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4.4.6 Informe de la correlació entre accessos i ingressos dels centres 

 El darrer informe que es vol presentar en aquest treball fa referència a l’índex 

d’utilització de les instal·lacions en funció dels ingressos registrats per cada centre. Això s’obté 

relacionant el nombre d’accessos totals d’un centre (o segons la distribució que es desitgi) amb 

els ingressos totals d’aquest mateix centre. 

 Per dur a terme l’anàlisi s’han explorat els dos cubs, ‘Accessos’ i ‘Ingressos’,  i  s’han 

extret els seus indicadors clau, ‘nombre_accessos’ i  ‘ingressos(€)’, respectivament.  Un cop 

obtingudes aquestes dades, només cal relacionar-les aplicant el factor 

‘ingressos/nombre_accessos’ per obtenir el rati d’utilització. De fet, per tal de realitzar aquest 

anàlisi es poden recuperar les taules i gràfiques ja elaborades per als informes dels apartats 4.4.1 

i 4.4.5, que ens han servit per extreure les dades de nombres d’accessos i d’ingressos de cada 

centre durant el període comprès entre 2011 i 2013. A continuació recuperem les taules 

d’accessos i d’ingressos per centres ja obtingudes a les figures XX i XX, i s’elabora una taula 

que mostra l’índex d’utilització (en forma de € per visita) calculat en funció d’aquests 

indicadors clau extrets. 
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Rati 

utilització 

(€/visita) 

 

Clubs 

 

Club 

ASTU 

 

Club 

BILB 

 

Club 

LVTE 

 

Club 

SEVI 

 

Club 

KOLN 

 

Club 

DENV 

 

 

 

Any 2011 

Nombre 

d’accessos 

totals 

 

8064 

 

8065 

 

8041 

 

7997 

 

7900 

 

8037 

Ingressos 

totals 

 

37486 

 

34800 

 

35007 

 

36069 

 

44919 

 

49425 

Rati 

d’utilització 

(€/visites) 

4,65 4,31 4,35 4,51 5,69 6,15 

 

 

 

Any 2012 

Nombre 

d’accessos 

totals 

 

6273 

 

6380 

 

6086 

 

6247 

 

6223 

 

6193 

Ingressos 

totals 

 

36815 

 

33913 

 

34246 

 

34400 

 

45024 

 

49601 

Rati 

d’utilització  

(€/visites) 

5,87 5,32 5,63 5,51 7,24 8,01 

 

 

 

Any 2013 

Nombre 

d’accessos 

totals 

 

4231 

 

4253 

 

4208 

 

4081 

 

4223 

 

4241 

Ingressos 

totals 

 

32932 

 

30883 

 

28950 

 

29295 

 

44075 

 

49506 

Rati 

d’utilització  

(€/visites) 

7,78 7,26 6,88 7,18 10,44 11,67 

Fig 74. Taula de rati d'utilització d'instal.lacions (€/visites) segons centre distribuit per anys 

 Tal com es pot veure, l’índex d’utilització de les instal·lacions ha anat pujant 

progressivament amb el pas dels anys, i això és un denominador comú a tots els centres per 

igual. No obstant, és destacable remarcar que, en contraposició al que passa als centres de 

l’estranger (KOLN, i DENV), els centres espanyols (ASTU, BILB, LVTE i SEVI) són els que 

tenen un rati d’utilització més baix, la qual cosa vol dir que tenen més visites al centre per cada 

€ ingressat. Aquesta dada, mirant la taula de la figura 74, no és degut a que registrin un nombre 

d’accessos superior, sinó que és perquè tenen un total d’ingressos inferior en relació a un 

nombre similar de visites.  

 En qualsevol cas, es pot assegurar d’una forma transversal al centre en qüestió o al 

territori nacional del centre, que s’han reduït paulatinament el nombre d’accessos totals; de fet, 

el nombre d’accessos (en tots els centres) ha caigut al 2013 fins a la meitat de les xifres 

registrades al 2011. En canvi, només en els centres de territori espanyol, aquesta caiguda dels 

accessos ha anat acompanyada d’una caiguda també en els ingressos, cosa que ha fet que el rati 

d’utilització en quantitat d’€ per visita segueixi sent superior als centres de l’estranger (KOLN i 

DENV). 
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4.5  Resposta a les qüestions plantejades 

 Aquest apartat pretén resumir breument les dades i conclusions extretes a partir dels 

informes elaborats en els sis apartats anteriors. Per aprofundir en la resposta de cadascuna de les 

qüestions plantejades pels dirigents del club de fitness és necessari llegir l’informe corresponent 

i observar-ne les taules i gràfiques adjuntes. No obstant, a continuació es dóna una resposta breu 

a cadascuna d’aquestes sis qüestions a mode de sumari d’aquest capítol d’explotació de dades i 

generació d’informes. 

Qüestió 1. S’ha produït un decrement dels accessos dels socis als seus centres respecte els 

accessos d’un any enrere? 

 Rotundament si. En l’evolució del període comprès entre 2011 i 2013, les visites als 

diferents centres s’han anat reduint paulatinament fins baixar a xifres globals que estan al 

voltant del 50% de les inicials (25000 visites al 2013 enfront de les gairebé 50000 del 2011). La 

baixada més dràstica s’ha produït en el darrer any 2013, que ha registrat més de 12000 visites 

menys l’any 2012.  

 Per mesos, s’observa la caiguda més important s’ha produït durant els primers 8 mesos 

de l’any 2013. No obstant, s’observa una important recuperació en els darrers 4 mesos del 

mateix 2013, que arriben a registrar xifres d’accessos similars als dels mateixos mesos d’anys 

anteriors.  

 Per centres no s’observa una gran diferència, i la tendència a la baixa del nombre 

d’accessos es manté més o menys uniforme a tots els centres del club de fitness. Per completar 

la informació, veure informe de l’apartat 4.4.1. 

Qüestió 2. Quines són les franges horàries més demandades pels socis? 

 Les franges horàries més concorregudes són les de 11 a 13 hores del matí, i de 18 a 20 

hores per la tarda. Aquestes dues franges de dues hores són les que presenten una major 

afluència en tots els centres (de forma transversal tant al centre com al país). No obstant, també 

les franges matinals anteriors a les 11 (de 9 a 11 del matí), així com les de primera hora de la 

tarda (de 16 a 18h) registren un nombre proporcionalment força elevat de visites 

 Per contra, la hora de sobretaula (de 15 a 16h), així com a primera hora del matí (abans 

de les 10h) i a última de la tarda (a partir de les 20h), són les franges que presenten menys 

visites als centres. 

 L’anàlisi per països no mostra un comportament gaire diferent en aquest aspecte, i les 

franges amb més visites coincideixen, a grans trets, a tots els centres per igual. Per completar 

aquesta informació, llegir l’informe de l’apartat 4.4.2 
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Qüestió 3. Quina és la distribució de visites en funció del temps? 

 S’ha realitzat l’anàlisi de la distribució temporal de visites segons tres unitats de 

calendari: per trimestres, per mesos i per dies de la setmana. Per trimestres, els més 

concorreguts són el darrer trimestre de l’any i el primer, per aquest ordre. En canvi, els 

trimestres centrals (que engloben els diferents períodes de vacances) són els que presenten 

menys accessos.  

 L’estudi per mesos deixa palesa aquesta tendència observada per trimestres. Els mesos 

amb més accessos són els darreres de l’any (especialment els mesos d’octubre i novembre), a 

excepció del mes de desembre que registra uns nombres menors que els dels mesos del seu 

voltant. Els mesos amb menys afluència són els que engloben períodes de vacances; l’agost, el 

juliol i l’abril, que acostuma a incloure la Setmana Santa. 

 Finalment, el desglossament per dies ens mostra que els dies amb més visites són, de 

llarg, els laborables, amb una curiosa tendència a la baixa a mesura que passa la setmana. De 

manera que entre els 5 dies laborables de la setmana, el dilluns és el que registra més accessos i 

divendres el que menys.  A l’altre extrem trobem els dies del cap de setmana, amb registres 

força baixos d’accessos tant dissabte com diumenge.  

Per més informació, consultar l’informe de l’apartat 4.4.3 

Qüestió 4. Quin és el perfil de socis que visiten els seus centres? 

 S’han definit tres variables per analitzar els perfils de socis que més visiten els centres. 

Aquestes variables han estat, l’edat (definint 4 franges d’edat diferents), el sexe i l’estat civil. 

 Per sexe, s’ha observat que hi ha poca diferència entre els homes i le dones el que fa als 

accessos als centres, amb un lleuger avantatge de gairebé dos punts per al sexe masculí. Només 

al centre de DENV (EEUU) es registren més accessos de dones que d’homes. 

 Per estat civil, són els solters i divorciats els que més presència tenen als diferents 

centres. Mentre que els casats són els que menys accessos globals registren. No obstant, 

s’observen casos específics curiosos, com els centres de SEVI i KOLN, que presenten un 

nombre d’accessos provinents de persones casades molt superior a la resta. 

 Finalment, si es distribueixen els accessos per franges d’edat, s’observa una clara 

presència predominant de gent gran (majors de 60 anys). La resta de franges tenen uns ratis 

d’afluència mot similars, si bé les franges de gent jove (menors de 30 anys) són les que menys 

visites tenen. 

 Per completar aquesta informació, llegir l’informe de l’apartat 4.4.4. 

Qüestió 5. Quina es l’evolució de les quotes mensuals en funció del temps? 

 Anàlogament al cas de la primera qüestió, sobre l’evolució en el temps de les visites als 

centres, l’evolució de les quotes mensuals abonades pels socis també ha patit una progressiva 
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davallada durant el període comprès entre 2011 i 2013, sobretot durant el darrer any. Entre 2011 

i 2012 la caiguda és gairebé insignificant (al voltant de 3000€ totals, de 237000€ a 234000€ en 

ingressos). Però durant el darrer any, els ingressos han caigut fins als 215000€, suposant una 

pèrdua de més d’un 10% dels ingressos globals. Aquest fet s’explica degut al creixent nombre 

de socis que ha deixat d’abonar les diferents quotes mensuals associades als serveis que tenia 

contractats. 

 Si es desglossen les pèrdues segons centre o, fins i tot, segons països, s’observa com els 

centres de territori espanyol són els únics que incorren en aquesta caiguda dels ingressos. A 

més, s’observa que és sobretot en els darrers mesos de l’any 2013 quan aquesta caiguda de les 

quotes ingressades és més important. Altrament, però, els dos centres de l’estranger (KOLN a 

Alemanya i DENV a EEUU) no registren menys ingressos que en els anys anteriors. Per 

completar aquesta informació, veure l’informe del capítol 4.4.5. 

Qüestió 6. Quin és el rati d’utilització d’instal·lacions en funció del ingrés? 

 El rati d’utilització de les instal·lacions (expressat en forma de € per visita) mostra una 

evolució a l’alça en tots els centres, ja que tots ells registren una davallada en el nombre de 

visites, que proporcionalment supera la caiguda dels ingressos. Això fa que en l’evolució entre 

2011 i 2013, aquest rati hagi crescut paulatinament, per situar-se entre un mínim de 6,88 €/visita 

(LVTE) i un màxim de 11,67 €/visita (DENV) a finals del 2013; mentre que  al 2011 estava 

entre un mínim de 4,31 €/visita  (BILB) i un màxim de 6,15 €/visita (DENV). 

 Es pot assegurar, doncs, que la davallada en els ingressos no és tant notòria com la 

caiguda d’accessos, però si que tant un aspecte com l’altre són preocupants indicadors de que el 

negoci està anant a la baixa i que caldrien polítiques de reabsorció de socis i de fidelització 

d’aquests. A l’informe de l’apartat 4.4.6 es pot trobar informació més detallada sobre aquesta 

qüestió. 
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5.  CONCLUSIONS 

Gràcies al desenvolupament d’aquest TFM emmarcat en l’àmbit de Business 

Intelligence es pot concloure que: 

- Les eines de Business Intelligence que hi ha al mercat donen un gran ventall de 

possibilitats d’anàlisi de dades  a les organitzacions que necessiten prendre decisions de 

negoci, i són molt útils a la hora d’explotar d’una forma senzilla i eficient els volums de 

dades generats per les empreses. A més, es pot constatar que les eines Open Source 

disponibles al mercat, adaptant-les a cada entorn poden cobrir perfectament les 

necessitats de qualsevol empresa.  

- És vital per a qualsevol organització dur a terme un procés de disseny i implementació del 

Data Warehouse adequat per emmagatzemar totes les dades dels seus sistemes 

d’informació d’una forma eficient i escalable. 

- Els processos d’importació i de migració de dades entre diferents sistemes d’informació o 

Data Warehouse són molt importants i cal tenir-los el més automatitzats possible; també 

és vital reduir al mínim l’impacte que poden causar aquests processos en el funcionament 

quotidià de les empreses. 

- Els processos ETL per a dur a terme aquests processos migratoris de dades són de gran 

importància i cal analitzar i revisar en profunditat tots i cadascun dels passos d’aquests 

processos per tal que el sistema destí pugui abastir completament els requeriments 

funcionals desitjats. 

- Les estructures de dades OLAP permeten fer abstraccions precises i concretes de la 

informació emmagatzemada en els Data Warehouse més complexos, permetent als 

dirigents de les empreses realitzar anàlisis profunds i detallats sobre els seus conjunts de 

dades sense necessitat de conèixer amb exactitud l’estructura completa del DW que hi ha 

darrer del sistema d’informació. 

 

Pel que fa a l’assoliment final dels objectius marcats a l’enunciat d’aquest Treball cal dir 

que s’han complert amb èxit tots els punts plantejats. S’ha desenvolupat un DW amb 

l’estructura adequada per emmagatzemar les dades proporcionades inicialment, s’ha 

automatitzat el procés de bolcat de dades al DW dissenyat i s’han pogut realitzar tots els anàlisis 

que els dirigents del club de fitness pretenien fer per respondre totes les qüestions que es 

plantejaven. Els informes elaborats amb els resultats dels anàlisis han de permetre’ls dur a terme 

la presa de decisions empresarial necessària per corregir o millorar el funcionament del seu 

negoci.  

Per limitacions de temps no s’han pogut realitzar un parell de tasques que inicialment 

estaven previstes en el Pla de Treball, i que queden com una clara línia futura de treball més 

enllà de l’abast d’aquest Treball. Aquestes dues tasques són: 
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- Realitzar l’explotació de dades que en el present Treball s’ha fet amb el plugin per 

Pentaho de Saiku Analytics, però utilitzant alguna eina més completa i que permeti 

extreure les dades, mostrar les gràfiques i generar els informes corresponents d’una forma 

més amigable per al client. Les limitacions de Saiku Analytics han fet que certes figures 

no tinguin l’aspecte gràfic desitjable. Pentaho Analyzer i Pentaho Repost Designer 

podrien ser les eines que ens permetessin realitzar aquests anàlisis i informes d’una forma 

profunda i adequada. 

- Elaborar un quadre de comandament complet que permeti als dirigents del club de fitness 

tenir un ampli ventall de possibilitats d’explotació de dades a fer i configurar els seus 

propis anàlisis dins dels cubs OLAP vinculats al Data Warehouse de la organització. 

Pentaho Dashboard podria ser l’aplicació més adient per realitzar aquesta tasca. 

 

Les limitacions de temps comentades anteriorment i algun problema de configuració de la 

plataforma de BI Pentaho en l’entorn de treball utilitzat ha fet endarrerir algunes de les fites 

marcades en el Pla de Treball i eliminar algun objectiu addicional (no especificat en l’enunciat) 

com són les dues línies de treball futures mencionades en aquestes conclusions. No obstant, 

aquests contratemps, més enllà d’endarrerir la finalització d’alguna de els activitats del Treball, 

no han suposat un impediment important per a la planificació i temporització marcades a l’inici 

del projecte. 

Finalment, a nivell personal m’ha enriquit molt poder desenvolupar aquest projecte i estic 

molt content d’haver-me decidit per l’àrea de Business Intelligence. Aquest Treball m’ha 

permès aprendre molt d’un entorn que desconeixia abans de veure-m’hi immers. D’una banda, 

he pogut conèixer la metodologia de treball seguida en la implantació de projectes de BI en 

l’àmbit empresarial i els objectius que cal assolir en cadascuna de les etapes d’aquests projectes. 

I, d’altra banda, m’he familiaritzat amb algunes aplicacions i eines Open Source de BI molt 

eficients i amb les que m’agradaria seguir treballant en el futur. 
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6.  GLOSSARI 

API. Application Programming Interface. És un conjunt de funcions i mètodes que ofereix una 

certa biblioteca per ser utilitzada per un altre software. 

BBDD. Acrònim de base de dades. 

BI. Business Intelligence. Defineix la intel·ligència de negoci com un un conjunt d’estratègies 

encarats a l’administració i creació de coneixement sobre l’àmbit d’una em presa o organització, 

a partir de l’anàlisi de les dades existents en aquesta. 

BI-server-ce (BI Server Commnunity Edition). Versió gratuïta i de lliure distribució de la 

plataforma de BI Pentaho, editada per la comunitat d’usuaris i suportada per Pentaho.  

CSV. Comma-separated values. Tipus d’arxiu editable des de qualsevol fulla de càlcul en el 

qual tots els registres que conté estan separats per comes (o punts i coma) 

OLAP. Online Analytical Processing (processament analític en línia). És una tecnologia o 

solució que subministra respostes ràpides de consultes a una base de dades. Es fa servir en 

informes de qualsevol àrea de l'empresa: vendes, marketing, compres, direcció, etc. 

Datasource. Origen de dades, és el nom que rep el conjunt de configuracions  específic per 

connectar a una base de dades d’un servidor. 

Data Warehouse. Magatzem de dades, és una col·lecció de dades orientada a un àmbit 

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

la presa de decisions en l’entitat en què s’utilitza. 

ETL. Extract, Transform, Load. S’utilitza per descriure els processos d’extracció, transformació 

i càrrega que permeten a les organitzacions moure dades des de múltiples fonts, formatejar-los, 

netejar-los i carregar-los en una altra base de dades. 

Foreign key. La clau forana és una limitació referencial entre dues taules d’una base de dades. 

JDBC. Java Database Connection. És una API que permet l’execució d’operacions sobre bases 

de dades des del llenguatge de programació Java. 

JNDI. Java Naming and Directory Interface. És una API de Java per a serveis de directori 

(DNS). Permet als clients descobrir i buscar objectes i dades a través d’un nom. 

Jpivot. És una etiqueta d’una llibreria JSP que renderitza taules OLAP i permet als usuaris 

realitzar cerques i navegar a través de cubs i estructures OLAP. 

MDX. Multidimensional expressions. És un llenguatge de consultes per a bases de dades 

multidimensionals sobre cubs OLAP, i permet canviar l’estructura o rotació d’un cub. 

MWB. Extensió dels tipus d’arxiu que guarden schemas de bases de dades MySQL. Es poden 

obrir amb MySQL Workbench. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Base_de_dades
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MySQL. És un sistema de gestió de bases de dades (SGBD) relacional, multifil i multiusuari 

que desenvolupa MySQL com a software lliure en un esquema de llicenciament dual. 

Open Source. Codi obert, és l’expressió amb la que es coneix al software distribuït i 

desenvolupat lliurement. 

Pentaho BI Suite. És un conjunt de programes lliures per generar intel·ligència de negoci que 

inclouen eines integrades per generar informes, mineria de dades, processos ETL, etc... 

Pentaho Schema Workbench. És l’eina integrada en el Pentaho BI Suite que permet crear, 

obrir i modificar estructures de dades OLAP (cubs OLAP), generant arxius .xml. 

Plugin. És una aplicació que es relaciona amb una altra afegint-li una funció nova i, 

generalment, molt específica. 

Primary key. És un element (o atribut) únic i identificador d’un cert registre dins d’una taula 

d’una base de dades. 

Saiku analytics. És una eina implementada en Java, que existeix tant en versió empresarial com 

en plugin gratuït que s’integra en diferents plataformes de Business Intelligence, i que permet 

explorar cubs OLAP, analitzar-ne les dades, generar informes, etc... 

Script. És un arxiu d’ordres o de processament per lots que és interpretat per un intèrpret de 

comandes i s’utilitza per realitzar diverses tasques de forma seqüencial. 

SGBD. Sistema de Gestió de Bases de Dades. Software que serveix per crear, consultar, 

gestionar i modificar bases de dades. 

Staging area. Concepte que s’utilitza per definir una base de dades temporal que serveix per a 

realitzar un cert moviment, transformació o neteja de dades, en un procés migratori entre bases 

de dades. 

Stored procedure. Procediment emmagatzemat, és un programa emmagatzemat físicament dins 

d’una base de dades, que s’executa directament en el motor de la base de dades, que serveix per 

manipular directament les dades i retornar un resultat a l’usuari. 

Apache Tomcat. És un contenidor web amb suport de servlets i JSP’s desenvolupat per Apache 

Software Foundation. Sovint es presenta en combinació amb el servidor web Apache. 

UAC. User Administration Console. Serveix per definir una consola (que pot ser web o per línia 

de comandes) i que serveix per dur a terme totes les gestions a nivell d’usuari i d’administració 

d’un cert sistema, servidor o conjunt de serveis. 

XML. Extensible Markup Language. És un llenguatge de marques utilitzat per emmagatzemar 

dades en forma llegible. Aquest llenguatge dóna suport a bases de dades, sent així útil quan 

diverses aplicacions es volen comunicar entre si o integrar informació. 
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8.  ANNEXOS 

Annex 1.  Script creació BD CFStagingArea 

A continuació es mostra l’script SQL “TablesCreationDW.sql” emprat per crear 

l’estructura de taules, tant de la base de dades inicial “CFStagingArea”, com de la base 

de dades final “ClubFitnessDW”. 

 

-- MySQL Script generated by MySQL Workbench 

-- 01/02/15 14:46:43 

-- Model: New Model    Version: 1.0 

-- MySQL Workbench Forward Engineering 

 

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0; 

SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0; 

SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='TRADITIONAL,ALLOW_INVALID_DATES'; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Schema CFStagingArea 

-- ----------------------------------------------------- 

DROP SCHEMA IF EXISTS `CFStagingArea` ; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Schema CFStagingArea 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `CFStagingArea` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE 

utf8_unicode_ci ; 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Schema ClubFitnessDW 

-- ----------------------------------------------------- 

DROP SCHEMA IF EXISTS `ClubFitnessDW` ; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Schema ClubFitnessDW 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `ClubFitnessDW` ; 

USE `CFStagingArea` ; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `CFStagingArea`.`Clubs` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `CFStagingArea`.`Clubs` ( 

  `CodiClub` VARCHAR(255) NOT NULL, 

  `ClubName` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

  `Country` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`CodiClub`)) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 

 

CREATE UNIQUE INDEX `CodiClub_UNIQUE` ON `CFStagingArea`.`Clubs` (`CodiClub` ASC); 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `CFStagingArea`.`Members` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `CFStagingArea`.`Members` ( 

  `Club_name` VARCHAR(255) NOT NULL, 

  `Member_number` INT NOT NULL, 

  `Member_name` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

  `Profession` VARCHAR(255) NULL, 

  `Address` VARCHAR(255) NULL, 
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  `City` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

  `Region` VARCHAR(255) NULL, 

  `PostalCode` VARCHAR(255) NULL, 

  `Country` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

  `Phone` VARCHAR(255) NULL, 

  `Fax` VARCHAR(255) NULL, 

  `Registration_data` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

  `Sex` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 

  `Marital_status` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

  `Birth_date` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

  `Monthly_tennis_fee` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 

  `Monthly_padel_fee` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 

  `Monthly_personal_trainer_fee` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 

  `Since_when_is_debtor` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

  `Registration_web` CHAR(1) NULL, 

  PRIMARY KEY (`Club_name`, `Member_number`), 

  CONSTRAINT `Club_name` 

    FOREIGN KEY (`Club_name`) 

    REFERENCES `CFStagingArea`.`Clubs` (`CodiClub`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 

 

CREATE INDEX `Club_name_idx` ON `CFStagingArea`.`Members` (`Club_name` ASC); 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `CFStagingArea`.`Monthly_fees` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `CFStagingArea`.`Monthly_fees` ( 

  `Code` VARCHAR(255) NOT NULL, 

  `Description` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

  `Price` DECIMAL(5,2) NULL DEFAULT NULL, 

  `Fee_type` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

  `Obligatory/optional` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`Code`)) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `CFStagingArea`.`Access` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `CFStagingArea`.`Access` ( 

  `TempsAcces` VARCHAR(255) NULL, 

  `Member_number` INT NULL, 

  `Club` VARCHAR(255) NULL) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 

 

USE `ClubFitnessDW` ; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `ClubFitnessDW`.`Clubs` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ClubFitnessDW`.`Clubs` ( 

  `CodiClub` VARCHAR(255) NOT NULL, 

  `ClubName` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

  `Country` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`CodiClub`)) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
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-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `ClubFitnessDW`.`Membres` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ClubFitnessDW`.`Membres` ( 

  `Club_name` VARCHAR(255) NULL, 

  `Member_number` INT NULL, 

  `Member_name` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

  `City` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

  `Country` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

  `Registration_data` DATE NULL DEFAULT NULL, 

  `Sex` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 

  `Marital_status` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

  `Birth_date` DATE NULL DEFAULT NULL, 

  `Age` INT NULL, 

  `Group_age` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

  `Monthly_tennis_fee` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 

  `Monthly_padel_fee` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 

  `Monthly_personal_trainer_fee` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL, 

  `Since_when_is_debtor` DATE NULL DEFAULT NULL, 

  CONSTRAINT `Club_FK` 

    FOREIGN KEY (`Club_name`) 

    REFERENCES `ClubFitnessDW`.`Clubs` (`CodiClub`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `ClubFitnessDW`.`Quotes` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ClubFitnessDW`.`Quotes` ( 

  `Codi` VARCHAR(255) NOT NULL, 

  `Description` VARCHAR(255) NULL, 

  `Price` DECIMAL(5,2) NULL DEFAULT NULL, 

  `Fee_type` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

  `Obligatory/optional` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`Codi`)) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `ClubFitnessDW`.`Temps` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ClubFitnessDW`.`Temps` ( 

  `TempsId` INT NOT NULL, 

  `TempsComplet` DATETIME NULL, 

  `Dia` INT NULL, 

  `Mes` INT NULL, 

  `NomMes` VARCHAR(255) NULL, 

  `Trimestre` INT NULL, 

  `NumAny` INT NULL, 

  `Hora` INT NULL, 

  `Minut` INT NULL, 

  `DiaSetmana` INT NULL, 

  `DescripcioDiaSetmana` VARCHAR(255) NULL, 

  PRIMARY KEY (`TempsId`)) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `ClubFitnessDW`.`Accessos` 

-- ----------------------------------------------------- 
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ClubFitnessDW`.`Accessos` ( 

  `AccesId` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `MemberId` INT NULL, 

  `ClubId` VARCHAR(255) NULL, 

  `TempsId` INT NULL, 

  PRIMARY KEY (`AccesId`), 

  CONSTRAINT `TempsFK` 

    FOREIGN KEY (`TempsId`) 

    REFERENCES `ClubFitnessDW`.`Temps` (`TempsId`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `ClubFK` 

    FOREIGN KEY (`ClubId`) 

    REFERENCES `ClubFitnessDW`.`Clubs` (`CodiClub`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 

 

CREATE INDEX `TempsFK_idx` ON `ClubFitnessDW`.`Accessos` (`TempsId` ASC); 

 

CREATE INDEX `ClubFK_idx` ON `ClubFitnessDW`.`Accessos` (`ClubId` ASC); 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `ClubFitnessDW`.`Ingressos` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ClubFitnessDW`.`Ingressos` ( 

  `IngresId` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `MemberId` INT NULL, 

  `ClubId` VARCHAR(255) NULL, 

  `QuotaId` VARCHAR(255) NULL, 

  `TempsId` INT NULL, 

  `Quantitat` DECIMAL(5,2) NULL, 

  PRIMARY KEY (`IngresId`), 

  CONSTRAINT `TempsIdFK` 

    FOREIGN KEY (`TempsId`) 

    REFERENCES `ClubFitnessDW`.`Temps` (`TempsId`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `QuotaFK` 

    FOREIGN KEY (`QuotaId`) 

    REFERENCES `ClubFitnessDW`.`Quotes` (`Codi`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 

 

CREATE INDEX `TempsIdFK_idx` ON `ClubFitnessDW`.`Ingressos` (`TempsId` ASC); 

 

CREATE INDEX `QuotaFK_idx` ON `ClubFitnessDW`.`Ingressos` (`QuotaId` ASC); 

 

 

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE; 

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS; 

SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS; 
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Annex 2.  Script de bolcat de dades a la BD CFStagingArea 

En aquest annex es mostra l’script SQL “TablesImportStagingArea.sql” utilitzat 

per carregar- tot el contingut de l’arxiu excel de dades original a la Staging Area. Les 

comandes d’importació de dades utilitzen unes rutes d’accés als arxius que només són 

vàlides en l’entorn local d’execució. Aquest és el seu codi: 

 

load data infile "/Users/jvericat/Dropbox/UOC/TFM/Dades i BBDD/CSV import staging area/Clubs.csv" 

into table cfstagingarea.clubs 

fields terminated by ';' 

lines terminated by '\n'; 

 

load data infile "/Users/jvericat/Dropbox/UOC/TFM/Dades i BBDD/CSV import staging 

area/Monthly_fees.csv" into table cfstagingarea.monthly_fees 

fields terminated by ';' 

lines terminated by '\n'; 

 

load data infile "/Users/jvericat/Dropbox/UOC/TFM/Dades i BBDD/CSV import staging 

area/Members_ASTU.csv" into table cfstagingarea.members 

fields terminated by ';' 

lines terminated by '\n'; 

 

load data infile "/Users/jvericat/Dropbox/UOC/TFM/Dades i BBDD/CSV import staging 

area/Members_BILB.csv" into table cfstagingarea.members 

fields terminated by ';' 

lines terminated by '\n'; 

 

load data infile "/Users/jvericat/Dropbox/UOC/TFM/Dades i BBDD/CSV import staging 

area/Members_LVTE.csv" into table cfstagingarea.members 

fields terminated by ';' 

lines terminated by '\n'; 

 

load data infile "/Users/jvericat/Dropbox/UOC/TFM/Dades i BBDD/CSV import staging 

area/Members_SEVI.csv" into table cfstagingarea.members 

fields terminated by ';' 

lines terminated by '\n'; 

 

load data infile "/Users/jvericat/Dropbox/UOC/TFM/Dades i BBDD/CSV import staging 

area/Members_KOLN.csv" into table cfstagingarea.members 

fields terminated by ';' 

lines terminated by '\n'; 

 

load data infile "/Users/jvericat/Dropbox/UOC/TFM/Dades i BBDD/CSV import staging 

area/Members_DENV.csv" into table cfstagingarea.members 

fields terminated by ';' 

lines terminated by '\n'; 

 

load data infile "/Users/jvericat/Dropbox/UOC/TFM/Dades i BBDD/CSV import staging 

area/Access_2011.csv" into table cfstagingarea.access 

fields terminated by ';' 

lines terminated by '\n'; 

 

load data infile "/Users/jvericat/Dropbox/UOC/TFM/Dades i BBDD/CSV import staging 

area/Access_2012.csv" into table cfstagingarea.access 

fields terminated by ';' 

lines terminated by '\n'; 

 

load data infile "/Users/jvericat/Dropbox/UOC/TFM/Dades i BBDD/CSV import staging 

area/Access_2013.csv" into table cfstagingarea.access 

fields terminated by ';' 

lines terminated by '\n'; 
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Annex 3.  Arxiu de definició dels cubs OLAP 

L’arxiu “ClubFitnessCube.xml” on es defineixen les dimensions, jerarquies, 

nivells i mesures dels cubs OLAP creats amb Pentaho Schema Workbench segons els 

procediments descrits en el capítol 4.1, és el següent: 

<Schema name="ClubFitness"> 

  <Cube name="Accessos" visible="true" cache="true" enabled="true"> 

    <Table name="accessos" alias="Accessos"> 

    </Table> 

    <Dimension type="StandardDimension" visible="true" foreignKey="MemberId" highCardinality="false" 

name="DimensioMembres"> 

      <Hierarchy name="JerarquiaMembres" visible="true" hasAll="true" allMemberName="allMembers" 

primaryKey="MembreId"> 

        <Table name="membres" alias="Membres"> 

        </Table> 

        <Level name="Club" visible="true" column="Club_name" nameColumn="Club_name" type="String" 

internalType="String" uniqueMembers="false" levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 

        </Level> 

        <Level name="Membres" visible="true" column="MembreId" nameColumn="MembreId" type="Integer" 

uniqueMembers="false" levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 

        </Level> 

      </Hierarchy> 

      <Hierarchy name="JerarquiaSexe" visible="true" hasAll="true" allLevelName="allSex" 

primaryKey="MembreId"> 

        <Table name="membres" alias="Membres"> 

        </Table> 

        <Level name="Sexe" visible="true" column="Sex" nameColumn="Sex" type="String" uniqueMembers="false" 

levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 

        </Level> 

      </Hierarchy> 

      <Hierarchy name="JerarquiaEstatCivil" visible="true" hasAll="true" allLevelName="allMaritalStatus" 

primaryKey="MembreId"> 

        <Table name="membres" alias="Membres"> 

        </Table> 

        <Level name="EstaCivil" visible="true" column="Marital_status" nameColumn="Marital_status" type="String" 

uniqueMembers="false" levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 

        </Level> 

      </Hierarchy> 

      <Hierarchy name="JerarquiaEdat" visible="true" hasAll="true" allLevelName="allAges" 

primaryKey="MembreId"> 

        <Table name="membres" alias="Membres"> 

        </Table> 

        <Level name="Edat" visible="true" column="Group_age" nameColumn="Group_age" type="String" 

uniqueMembers="false" levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 

        </Level> 

      </Hierarchy> 

    </Dimension> 

    <Dimension type="TimeDimension" visible="true" foreignKey="TempsId" highCardinality="false" 

name="DimensioTemps" description="Temps"> 

      <Hierarchy name="JerarquiaAnual" visible="true" hasAll="true" allMemberName="allYears" 

primaryKey="TempsId"> 

        <Table name="temps" alias="Temps"> 

        </Table> 

        <Level name="Any" visible="true" column="NumAny" nameColumn="NumAny" ordinalColumn="NumAny" 

type="Integer" uniqueMembers="false" levelType="TimeYears" hideMemberIf="Never"> 

        </Level> 

      </Hierarchy> 

      <Hierarchy name="JerarquiaTrimestral" visible="true" hasAll="true" allMemberName="allQuarters" 

primaryKey="TempsId"> 

        <Table name="temps" alias="Temps"> 

        </Table> 
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        <Level name="Trimestre" visible="true" column="Trimestre" nameColumn="Trimestre" 

ordinalColumn="Trimestre" type="Numeric" uniqueMembers="false" levelType="TimeQuarters" 

hideMemberIf="Never"> 

        </Level> 

      </Hierarchy> 

      <Hierarchy name="JerarquiaMensual" visible="true" hasAll="true" allMemberName="allMonths" 

primaryKey="TempsId"> 

        <Table name="temps" alias="Temps"> 

        </Table> 

        <Level name="Mes" visible="true" column="Mes" nameColumn="NomMes" ordinalColumn="Mes" 

type="Numeric" uniqueMembers="false" levelType="TimeMonths" hideMemberIf="Never"> 

        </Level> 

      </Hierarchy> 

      <Hierarchy name="JerarquiaDiaria" visible="true" hasAll="true" allMemberName="allDays" 

primaryKey="TempsId"> 

        <Table name="temps" alias="Temps"> 

        </Table> 

        <Level name="Dia" visible="true" column="DiaSetmana" nameColumn="DescripcioDiaSetmana" 

ordinalColumn="DiaSetmana" type="Numeric" uniqueMembers="false" levelType="TimeDays" 

hideMemberIf="Never"> 

        </Level> 

      </Hierarchy> 

      <Hierarchy name="JerarquiaHoraria" visible="true" hasAll="true" allMemberName="allTime" 

primaryKey="TempsId"> 

        <Table name="temps" alias="Temps"> 

        </Table> 

        <Level name="Hora" visible="true" column="Hora" nameColumn="Hora" ordinalColumn="Hora" 

type="Numeric" uniqueMembers="false" levelType="TimeHours" hideMemberIf="Never"> 

        </Level> 

      </Hierarchy> 

      <Hierarchy name="JerarquiaTemps" visible="true" hasAll="true" allMemberName="allTime" 

primaryKey="TempsId"> 

        <Table name="temps" alias="Temps"> 

        </Table> 

        <Level name="Any" visible="true" column="NumAny" nameColumn="NumAny" ordinalColumn="NumAny" 

type="Numeric" uniqueMembers="false" levelType="TimeYears" hideMemberIf="Never"> 

        </Level> 

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

ordinalColumn="Trimestre" type="Numeric" uniqueMembers="false" levelType="TimeQuarters" 

hideMemberIf="Never"> 

        </Level> 

        <Level name="Mes" visible="true" column="Mes" nameColumn="NomMes" ordinalColumn="Mes" 

type="Numeric" uniqueMembers="false" levelType="TimeMonths" hideMemberIf="Never"> 

        </Level> 

        <Level name="Dia" visible="true" column="DiaSetmana" nameColumn="DescripcioDiaSetmana" 

ordinalColumn="DiaSetmana" type="Numeric" uniqueMembers="false" levelType="TimeDays" 

hideMemberIf="Never"> 

        </Level> 

        <Level name="Hora" visible="true" column="Hora" nameColumn="Hora" ordinalColumn="Hora" 

type="Integer" uniqueMembers="false" levelType="TimeHours" hideMemberIf="Never"> 

        </Level> 

      </Hierarchy> 

    </Dimension> 

    <Dimension type="StandardDimension" visible="true" foreignKey="ClubId" highCardinality="false" 

name="DimensioClubs"> 

      <Hierarchy name="JerarquiaClubs" visible="true" hasAll="true" allMemberName="allClubs" 

primaryKey="CodiClub"> 

        <Table name="clubs" alias="Clubs"> 

        </Table> 

        <Level name="Pais" visible="true" column="Country" nameColumn="Country" type="String" 

uniqueMembers="false" levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 

        </Level> 

        <Level name="Club" visible="true" column="CodiClub" nameColumn="CodiClub" type="String" 

uniqueMembers="false" levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 

        </Level> 
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      </Hierarchy> 

    </Dimension> 

    <Measure name="Nombre_accessos" column="AccesId" datatype="Integer" aggregator="count" visible="true"> 

    </Measure> 

  </Cube> 

  <Cube name="Ingressos" visible="true" cache="true" enabled="true"> 

    <Table name="ingressos" alias="Ingressos"> 

    </Table> 

    <Dimension type="TimeDimension" visible="true" foreignKey="TempsId" highCardinality="false" 

name="DimensioTemps" description="Temps"> 

      <Hierarchy name="JerarquiaTemps" visible="true" hasAll="true" allMemberName="allTime" 

primaryKey="TempsId"> 

        <Table name="temps" alias="Temps"> 

        </Table> 

        <Level name="Any" visible="true" column="NumAny" nameColumn="NumAny" ordinalColumn="NumAny" 

type="Numeric" uniqueMembers="false" levelType="TimeYears" hideMemberIf="Never"> 

        </Level> 

        <Level name="Mes" visible="true" column="Mes" nameColumn="NomMes" ordinalColumn="Mes" 

type="Numeric" uniqueMembers="false" levelType="TimeMonths" hideMemberIf="Never"> 

        </Level> 

      </Hierarchy> 

    </Dimension> 

    <Dimension type="StandardDimension" visible="true" foreignKey="MemberId" highCardinality="false" 

name="DimensioMembres"> 

      <Hierarchy name="JerarquiaMembres" visible="true" hasAll="true" allMemberName="allMembers" 

primaryKey="MembreId"> 

        <Table name="membres" alias="Membres"> 

        </Table> 

        <Level name="Club" visible="true" column="Club_name" nameColumn="Club_name" type="String" 

uniqueMembers="false" levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 

        </Level> 

        <Level name="Membres" visible="true" column="MembreId" nameColumn="MembreId" type="Integer" 

uniqueMembers="false" levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 

        </Level> 

      </Hierarchy> 

    </Dimension> 

    <Dimension type="StandardDimension" visible="true" foreignKey="ClubId" highCardinality="false" 

name="DimensioClubs"> 

      <Hierarchy name="JerarquiaClubs" visible="true" hasAll="true" allMemberName="allClubs" 

primaryKey="CodiClub"> 

        <Table name="clubs" alias="Clubs"> 

        </Table> 

        <Level name="Pais" visible="true" column="Country" nameColumn="Country" type="String" 

uniqueMembers="false" levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 

        </Level> 

        <Level name="Club" visible="true" column="CodiClub" nameColumn="CodiClub" type="String" 

uniqueMembers="false" levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 

        </Level> 

      </Hierarchy> 

    </Dimension> 

    <Dimension type="StandardDimension" visible="true" foreignKey="QuotaId" highCardinality="false" 

name="DimensioQuotes"> 

      <Hierarchy name="JerarquiaQuotes" visible="true" hasAll="true" allMemberName="allQuotes"> 

        <Table name="quotes" alias="Quotes"> 

        </Table> 

        <Level name="Quotes" visible="true" column="Codi" nameColumn="Codi" type="String" 

uniqueMembers="false" levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 

        </Level> 

      </Hierarchy> 

    </Dimension> 

    <Measure name="Ingressos(&#8364;)" column="Quantitat" datatype="Numeric" aggregator="sum" 

visible="true"> 

    </Measure> 

  </Cube> 

</Schema> 


