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  Resum del Treball (màxim 250 paraules): 

La intel·ligència de negoci (Business Intelligence) és el conjunt d’estratègies i 
aspectes rellevants enfocats a l’administració i creació de coneixement sobre 
el medi. En els últims anys s’ha convertit en una eina imprescindible a totes 
les empreses degut a l’avantatge competitiva potencial que generen, 
proporcionant informació privilegiada per respondre als problemes de negoci. 

En aquest projecte es vol explorar en el mercat per trobar una bona solució 
Open Source de Business Intelligence que possibiliti l’anàlisi de la informació 
generada per aerogeneradors de diferents marques/models situats a alguns 
parcs eòlics de diferents zones i donar resposta a algunes preguntes que han 
estat plantejades. 

La finalitat del Treball ha estat crear un Data Warehouse que permetés 
transformar les dades mitjançant processos ETL i crear cubs OLAP per 
explotar-les amb eficàcia des de la plataforma de BI escollida. Un cop 
analitzades les diferents eines Open Source de mercat, s’ha optat per 
Pentaho. 

Els objectius del projecte s’han complert satisfactòriament ja que, un cop 
analitzades i explotades les dades, s’ha pogut respondre amb èxit a les 
qüestions plantejades. A més, ara es disposa d’un Data Warehouse i unes 
estructures OLAP escalables que donen la possibilitat de realitzar nous estudis 
de negoci i l’adició de noves dades. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

 

The business intelligence (BI) is set of strategies and relevant aspects of the 
administration and focused on creating awareness on the environment. In 
recent years it has become an indispensable tool for all companies due to 
potential competitive advantage generated by providing privileged information 
to respond to business problems. 

This project aims to explore the market to find a good Open Source Business 
Intelligence solution that enables the analysis of information generated by wind 
turbines of different brands/models some wind farms located in different areas 
and to respond to some questions have been raised. 

The purpose of the work was create a data warehouse that would transform 
data using ETL processes and create OLAP cubes to exploit them effectively 
from the BI platform chosen. Having analyzed the different Open Source tools 
market has opted for Pentaho. 

The project objectives have been met satisfactorily because once exploited 
and analyzed the data, has been able to successfully respond to the issues 
raised. In addition, it now has a Data Warehouse and OLAP scalable structures 
that give the possibility of further studies of business and the addition of new 
data. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Context i justificació del Treball 

El Treball de Final de Màster presentat en aquesta memòria consisteix en un 

entorn BI (Business Intelligence) que possibilita l’anàlisi de la informació generada pels 

aerogeneradors situats en diferents parcs eòlics, en concret tres, situats a tres àrees 

diferents. L’anàlisi s’ha dut a terme amb tres models de tres fabricants diferents. 

 

Avui en dia, la energia Eòlica és la més avançada tècnicament. A més, de totes les 

energies renovables, és també la més rentable. Segons alguns experts, només aquesta 

energia podria algun dia abastir Europa sense problemes, sent el seu potencial, pel 2020, 

tres vegades superior a la demanda prevista. 

 

Un aerogenerador és un dispositiu capaç de transformar l’energia eòlica en energia 

elèctrica. Les parts de l’aerogenerador que permeten realitzar aquesta transformació són 

les pales, la multiplicadora (caixa d’engranatges) i el generador, encarregat de produir 

l’energia elèctrica. 

 

Els aerogeneradors que actualment es construeixen, estan altament sensoritzats. 

L’elevat nombre de dades que es recullen, pot donar molta informació sobre l’estat 

actual dels diferents sistemes que els composen. Indicadors com la potència, la 

temperatura, les vibracions o el vent ens poden ajudar en gran mesura a anticipar 

aturades i evitar fallades que poden arribar a ser molt costoses. 

 

El rendiment d’un aerogenerador depèn, entre d’altres, de la seva localització 

geogràfica. No obstant, un manteniment adequat permet treure més profit quan les 

condicions atmosfèriques són les adequades. 

 

I és en quest punt, on es fa palesa la necessitat d’instaurar un magatzem de dades 

(Data Warehouse) que reculli les dades generades per tots els aerogeneradors dels 
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diferents parcs eòlics, juntament amb un sistema d’intel·ligència de negoci que permeti 

analitzar i extreure les dades necessàries. 

 

1.2. Objectius del Treball 

L’objectiu d’aquest treball és el disseny i implementació d’un sistema de Business 

Intelligence que faciliti l’adquisició, l’emmagatzemament i l’explotació de les dades 

provinents de diferents parcs eòlics. Per tant, el treball tindrà els següents objectius: 

 

1. Dissenyar un magatzem de dades (Data Warehouse) que permeti emmagatzemar 

la informació adquirida des dels aerogeneradors de diferents parcs eòlics. Tenint 

en compte que aquests poden ser de diferent fabricant i model. 

 

2. Implementar aquest magatzem de dades i programar els processos ETL 

(extracció, transformació i càrrega) que permetin alimentar el Data Warehouse a 

partir dels fitxers base facilitats. 

 

3. Analitzar les diferents plataformes BI Open Source disponibles al mercat que ens 

permetin explotar la informació emmagatzemada. 

 

4. Triar i implementar una d’aquestes eines Open Source de tal forma que es disposi 

d’una capa de programari per l’anàlisi de la informació. 

 

5. Resoldre les següents preguntes: 

 

 Quins són els parcs eòlics més productius. No necessàriament les zones 

amb constants de vent més altes són les millors, de vegades la col·locació 

dels aerogeneradors o la tecnologia (marca, model) poden fer variar la 

potència generada en cada cas. 

 

 Marques i models més productius. La tecnologia de fabricació varia per 

cada model, això pot ajudar a decidir una propera inversió. 
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 Zones amb millor relació vent/potència. Donat el cas que es vulgui ampliar 

un parc o crear-ne un de nou, aquesta dada ens pot ser molt útil per valorar la 

ubicació definitiva. 

 

 Temps mitjos en la resolució d’alarmes. Tenir informació sobre com es 

resolen les alarmes (que acostumen a aturar els aerogeneradors) ens pot ajudar 

a analitzar quins són els problemes dels parcs o aerogeneradors. 

 

 Efectivitat dels operaris o empreses de manteniment. És desitjable que una 

empresa de manteniment minimitzi els temps d’espera. Aquesta informació 

és vital per establir els criteris contractuals o renovar-los. 

 

 Relacions entre vent/alarmes o temperatura/alarmes. La temperatura 

interna d’un aerogenerador pot ser un indicador de futures avaries, de la 

mateixa forma que ho poden ser ratxes de vent extremes molt continuades.  

 

1.3. Enfocament i mètode seguit 

A continuació es llisten una sèrie de regles de negoci, principals actors i conceptes 

que s’han tingut en compte per implementar el projecte. 

 

Aerogeneradors i Parcs Eòlics 

 Existeixen diferents tipus de fabricants d’aerogeneradors i cada fabricant 

ofereix diferents models al mercat. Cada model es caracteritza principalment 

de la potència que és capaç de generar la turbina (expressada en KW). 

 

 Cada parc eòlic pot tenir diferents marques i models d’aerogeneradors. 

 

 La geografia es divideix en regions, les quals poden tenir varis parcs eòlics. 

GEO posicionant els aerogeneradors donarem capacitats geogràfiques al 

sistema. 

 

Temps 
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 Generalment cada aerogenerador envia dades cada deu minuts, tot i que de 

vegades es poden obtenir dades amb una granularitat diària. Podent-se fer 

agrupacions a nivell mensual i anual. 

Alarmes i Mantenidors 

 Quan es produeix una alarma, aquesta ve informada amb un sistema on s’ha 

produït l’alarma: Pitch (pales), Multiplicadora, Generador o Altres per la resta 

de parts de l’aerogenerador. 

 

 A més cada registre d’alarma informa sobre el temps que s’ha trigat en resoldre 

l’alarma. 

 

 Serà important saber qui ha estat l’encarregat de reparar els desperfectes o 

gestionar una alarma. Normalment, el manteniment d’un parc es pot contractar 

a una o més empreses i cada empresa assigna uns operaris a cada parc. 

 

Indicadors 

 Es preveu poder analitzar dades numèriques sobre la potència generada, la 

velocitat del vent, la temperatura dins l’aerogenerador i les alarmes produïdes. 

 

La metodologia seguida per a donar lloc a la realització d’aquest projecte ha estat, 

llegir i analitzar els requeriments necessaris a partir de l’enunciat. A partir d’aquí s’ha 

elaborat el pla de treball amb totes les fases i fites necessàries. 

 

A mode de resum, la metodologia ha consistit en analitzar els objectius que es 

pretenien aconseguir, crear un Data Warehouse que acompleixi amb els requeriments 

dels objectius, analitzar les eines BI Open Source, seleccionar la que millor s’ajusti al 

projecte, carregar les dades del Data Warehouse implementat i donar resposta als 

objectius explotant les dades del Data Warehouse mitjançant l’eina analítica 

seleccionada. 
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1.4. Planificació del treball 

Amb la finalitat d’acomplir amb tots els objectius del projecte, s’ha realitzat un pla 

de treball on queden representades totes les tasques, activitats i fites que s’han realitzat 

per dur a bon terme el projecte.   

Les tasques s’han ajustat a les quatre primeres fites del projecte, ja que la cinquena 

és el debat virtual, i el producte, memòria i presentació s’han d’entregar a la quarta fita 

(Entrega final). 

A continuació es mostra com ha quedat la planificació del projecte: 

Tasques i activitats Durada 

Data 

inici Data fi Fites 

1.Anàlisi i planificació dels objectius del TFM 
14 dies 17/09/15 30/09/15 

  

   1.1.Lectura de l'enunciat i anàlisi dels objectius 

del treball 
2 dies 17/09/15 18/09/15 

  

   1.2.Lectura i anàlisi de les bibliografies 

proposades 
3 dies 19/09/15 21/09/15 

  

   1.3.Navegació web a la recerca d’informació 

addicional necessària 
3 dies 22/09/15 24/09/15 

  

   1.4.Cerca de l'eina per elaborar pla de treball 
1 dia 25/09/15 25/09/15 

  

   1.5.Aprenentatge per elaborar un pla de treball 

amb l'eina seleccionada 
1 dia 26/09/15 26/09/15 

  

   1.6. Elaboració del Pla de Treball 
2 dies 27/09/15 28/09/15 

  

   1.7.Redacció de memòria de la part proporcional 
2 dies 29/09/15 30/09/15 PAC 1 - Pla de 

projecte 

2.Anàlisi i elecció de les eines per crear Data 

Warehouse i Business Intelligence 
13 dies 01/10/15 13/10/15 

  

   2.1.Anàlisi comparatiu i elecció d'una de les eines 

BI Open Source proposades 
6 dies 01/10/15 06/10/15 

  

   2.2.Recerca i anàlisi de SGBD relacionals Open 

Source compatibles amb l'eina BI escollida 
5 dies 07/10/15 11/10/15 

  

   2.3.Redacció de memòria de la part proporcional 
2 dies 12/10/15 13/10/15 

  

3.Disseny i implementació del Data Warehouse 
39 dies 14/10/15 21/11/15 

  

   3.1.Anàlisi de les dades originals i les seves 

interrelacions 
2 dies 14/10/15 15/10/15 

  

   3.2.Definició dels camps necessaris per crear 

dimensions i mesures 
3 dies 16/10/15 18/10/15 

  

   3.3.Aprenentatge d’instal·lació i ús del SGBD 

relacional escollit 
3 dies 19/10/15 21/10/15 

  

   3.4.Disseny i implementació de la base de dades 

de la Staging Area 
4 dies 22/10/15 25/10/15 
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   3.5.Disseny del model conceptual del Data 

Warehouse 
12 dies 26/10/15 06/11/15 

  

   3.6.Redacció de memòria de la part proporcional 
5 dies 07/11/15 11/11/15 PAC 2 - 

Lliurament 

   3.7.Implementació del Data Warehouse 
10 dies 12/11/15 21/11/15 

  

4.Càrrega de les dades al Data Warehouse 
9 dies 22/11/15 30/11/15 

  

   4.1.Validació prèvia de les dades abans de la 

càrrega ETL 
1 dia 22/11/15 22/11/15 

  

   4.2.Càrrega de les dades al Data Warehouse amb 

ETL 
6 dies 23/11/15 28/11/15 

  

   4.3.Redacció de memòria de la part proporcional 
2 dies 29/11/15 30/11/15 

  

5.Explotació de les dades amb BI 
26 dies 01/12/15 26/12/15 

  

   5.1.Aprenentatge per elaborar cubs OLAP 
2 dia 01/12/15 02/12/15 PAC 3 - 

Lliurament 

   5.2.Creació dels cubs OLAP 
3 dies 03/12/15 05/12/15 

  

   5.3.Redacció de memòria de la part proporcional 
2 dies 06/12/15 07/12/15 

 

   5.3.Aprenentatge d'ús de l'eina BI escollida 
4 dies 08/12/15 11/12/15 

  

   5.4.Anàlisi i extracció dels indicadors clau 
4 dies 12/12/15 15/12/15 

  

   5.5.Explotació de les dades mitjançant l'eina BI 
3 dies 16/12/15 18/12/15 

  

   5.6.Disseny i execució de bateria de proves 
3 dies 19/12/15 21/12/15 

 

   5.7.Donar resposta a les qüestions platejades en 

els objectius del TFM 
2 dies 22/12/15 23/12/15 

  

   5.8.Redacció de memòria de la part proporcional 
3 dies 24/12/15 26/12/15 

  

6.Extracció i redacció de les conclusions del 

treball 
3 dies 27/12/15 29/12/15 

  

   6.1.Redacció de memòria de les conclusions del 

TFM 
3 dies 27/12/15 29/12/15 

  

7.Finalització de la memòria i creació de la 

presentació 
10 dies 30/12/15 08/01/16 

 

   7.1.Elaboració dels últims retocs de la memòria 
5 dies 30/12/15 03/01/15 

  

   7.2.Elaboració de la presentació 

5 dies 04/01/16 08/01/16 
PAC 4  - 

Memòria i 

Presentació 

8.Debat virtual  
3 dies 19/01/16 21/01/16 

  

   8.1.Revisar correu electrònic periòdicament i 

donar resposta a les preguntes plantejades 
3 dies 19/01/16 21/01/16 

Debat Virtual 
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1.5. Breu sumari de productes obtinguts 

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

implementat en Oracle Database Enterprise Edition i una estructura de dades en forma 

de cubs OLAP que connecta amb el Data Warehouse per fer les consultes i extraccions 

de les dades desitjades des de qualsevol plataforma de Business Intelligence que permeti 

explotar cubs OLAP. En aquest cas, s’ha fet servir Pentaho Community Edition i un dels 

seus plugins, anomenat Saiku Analytics, per explotar les dades i generar els informes. Els 

productes finals resultants entregats juntament amb aquesta memòria són: 

 Manuals de descàrrega, instal·lació i configuració de: SGBD Oracle Database 

Enterprise Edition, Oracle SQL Developer, Pentaho BI Server CE i Pentaho 

Schema Workbench. 

 Script DW_Parcs_Eolics.sql que conté la crida als scripts de creació i bolcat de 

dades al Data Warehouse amb els procediments necessaris pels processos ETL. 

 Arxiu CubParcsEolics.xml amb l’estructura dels cubs OLAP. 

 Informes generats mitjançant Saiku Analytics, inclosos al capítol 4 d’aquesta 

memòria. 

 Quadre de comandament creat amb Pentaho CDE Dashboard, inclòs al capítol 

5. 

 

1.6. Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

Capítol 2. Anàlisi i elecció de l’eina BI i de l’SGBD.  

Aquest capítol conté una anàlisi breu amb les alternatives Open Source més 

conegudes del mercat de Business Intelligence i els SGBD amb més popularitat i que 

millor s’adapten a aquest projecte. Explica quines són les eines que s’utilitzaran durant el 

desenvolupament del projecte argumentat les decisions presses. 

Capítol 3. Disseny del Data Warehouse.  

 Aquest capítol consta de la documentació referent a la primera fase del projecte. 

Es mostren tots els passos seguits per dissenyar i implementar el Data Warehouse que 

emmagatzemarà totes les dades d’origen que es volen analitzar. El capítol inclou la 
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importació de les dades originals al SGBD, els processos de transformació ETL i la creació 

i importació de les dades al Data Warehouse. 

Capítol 4. Explotació de dades. 

 Un cop dissenyat i omplert el Data Warehouse amb totes les dades desitjades, en 

aquest capítol es defineix tota la metodologia seguida per a realitzar l’explotació de dades 

que facilitarà l’assoliment dels objectius del TFM. 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. Per últim, 

aquest capítol també inclou els informes resultants de l’extracció de dades i les respostes 

a les qüestions plantejades en els objectius del treball. 

Capítol 5. Quadre de comandament. 

 En aquest capítol s’explica de manera resumida com crear un quadre de 

comandament molt bàsic amb Pentaho CDE Dashboard. També es llisten breument els 

nou indicadors continguts al quadre de comandament creat, així com una captura de com 

ha quedat el quadre de comandament finalitzat. 

Capítol 8. Annexos.  

 S’han afegit 7 annexos a la memòria: 3 scripts de creació de taules del DW i 

d’importació de dades, 3 scripts auxiliars que són cridats pels 3 scripts anteriors i un arxiu 

.xml amb la definició de l’estructura dels cubs OLAP utilitzats durant l’explotació de 

dades. 
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2. ANÀLISI I ELECCIÓ DE L’EINA BI I DE L’SGBD 

Com a requisit indispensable per dur a terme la realització del projecte era crític 

escollir les eines precises, és a dir, les que millor poguessin complir amb els objectius 

del treball. Una mala elecció podia transformar el projecte en un fracàs. 

  

Era necessari escollir una eina o suite d’eines per a la part d’anàlisi i explotació 

de dades Business Intelligence i un SGBD (Sistema de Gestió de Bases de Dades) per 

a importar les dades d’origen, crear la base de dades a partir dels fitxers amb les dades 

originals i crear el Data Warerhouse definitiu. 

 

No s’ha fet una anàlisi exhaustiva, només una comparativa bàsica entre tres SGBD 

i quatre eines BI. Les eines analitzades han estat les que són més populars entre la 

comunitat d’usuaris. 

  

2.1. Comparativa d’eines Business Intelligence Open Source 

En l’actualitat existeix una gran varietat d’eines de Business Intelligence (BI), 

cosa que dificulta l’elecció de la solució més adequada que, en qualsevol cas, té a 

veure amb els objectius que es vulguin assolir. 

 

L’anàlisi s’ha realitzat sobre quatre de les eines de Business Intelligence Open 

Source millors del moment. S’han recollit les seves avantatges principals i s’han 

analitzat comparant les característiques de cadascuna. 

 

A continuació es realitza un breu resum de cadascuna de les quatre eines 

analitzades: 

 Pentaho Community. Creada al 2004, és l’actual líder en quant a solucions de 

Business Intelligence Open Source. Ofereix tot l’espectre de recursos per 

desenvolupar, mantenir i explotar un projecte BI. Des de les ETL (Extract 

Transform and Load) amb Data Integration fins als quadres de comandament 

amb el Dashboard Designer o el Community Dashboard Framework. La 

forma com Pentaho ha construït la seva solució BI és integrant diferents 
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projectes ja existents i de solvència reconeguda. Data Integration era Kettle, 

de fet, encara conserva el seu nom antic com a nom col·loquial. Mondrian és 

l’altre component de Pentaho que segueix mantenint entitat pròpia. Pentaho 

es defineix a si mateix com una plataforma de BI orientada a solució, centrada 

en processos que inclou tots els principals components requerits per 

implementar solucions basades en processos i que ha sigut concebuda des del 

principi per estar basada en processos. La plataforma és capaç d’executar les 

regles de negoci necessàries, expressades en forma de processos i activitats i 

de representar i entregar la informació adequada en el moment adequat. 

 

 Jaspersoft Business Intelligence Suite. És la denominació del conjunt d’eines 

que permeten a les organitzacions generar informació basada en les seves 

pròpies dades de gestió per l’avaluació i pressa de decisions diàries, en forma 

dinàmica i online. El framework de treball de JasperSoft permet integrar 

fàcilment les diverses fonts de dades disponibles a l’empresa i, mitjançant 

tècniques d’anàlisis multidimensional, obtenir indicadors que, presentats en 

taulers de control i informes dinàmics, proveeixen informació a Direcció. 

Disposa de Jasper ETL per la selecció i processament de múltiples fonts de 

dades que configuren i alimenten els Data Warehouse corporatius. Jasper 

Analysis s’utilitza pel disseny i suport de cubs OLAP que complementen 

l’anàlisi de la informació online. Jasper Reports és l’eina per dissenyar i 

presentar els informes. JasperServer està configurat com a contenidor 

d’aplicacions standalone que conté tots els elements, sumant les capacitats de 

seguretat i d’accessibilitat de recursos. 

 

 SpagoBI. No té versió Enterprise, és completament gratuït. Tampoc disposa 

de característiques de mercat més enllà del seu propi nucli BI. És part de la 

iniciativa SpagoWorld fundat i recolzat pel Grup d’Enginyeria. El sistema està 

format per mòduls que es relacionen amb el nucli, això fa que sigui flexible 

d’evolucionar. Ofereix una amplia varietat de funcions d’anàlisi i un 

impressionant conjunt de funcions avançades de visualització de dades, 

incloent anàlisi geoespacial i cartografia. Disposa d’eines de reporting, anàlisis 
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multidimensional (OLAP), ETL, datamining, etc. És l’eina business 

intelligence totalment gratuïta més potent del mercat en l’actualitat. 

 

 BIRT. Té dos components principals: un dissenyador d’informes visuals dintre 

d’Eclipse IDE per crear informes BIRT i un component de rutina per generar 

informes que poden ser posats en ús en qualsevol entorn Java (Java 

enviroment). El projecte BIRT també inclou un motor de gràfics que està 

integrat en el dissenyador d’informes i, a més a més, pot ser utilitzat per separat 

per incloure gràfiques a una aplicació. Els dissenys es fan en XML i poden 

accedir a cert nombre de fonts de dades diferents, incloent SQL databases, JDO 

datastores, JFire Scripting Objects, POJOs, XML i serveis web. El projecte té 

suport des d’una activa comunitat d’usuaris en BIRT Exchange i 

desenvolupadors d’Eclipse.org Projecto BIRT. 

 

S’ha pres la decisió que l’eina més adequada per aquest projecte és Pentaho BI 

Suite Community Edition pels motius que s’enumeren a continuació: 

 L’eina ETL Pentaho Data Integration és la més completa. 

 La corba d’aprenentatge és bastant baixa. 

 Utilitza una aproximació de metadades i un model multidimensional 

centralitzat. 

 La versió Community, que és la més estesa i utilitzada, té suport a través de la 

comunitat a Internet i dels fòrums, d’on es pot obtenir infinitat d’informació i 

manuals. 

 Major compatibilitat amb diferents tipus d’orígens de dades. 

 Disposa de totes les eines necessàries per totes les fases d’un projecte BI. 

Les eines que utilitzarem són les següents: 

 Pentaho BI Server Community Edition 6.0. És la versió gratuïta de Pentaho 

BI Server, ja que també existeix la versió Enterprise. Disposa d’un gran 

nombre d’orígens de dades (datasources) i connexions a molts tipus de Data 

Warehouse. Inclou una consola d’usuari basada en interfície web que permet 

administrar el servidor. L’usuari també pot crear contingut d’anàlisi de negoci, 
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visualitzar i planificar informes mitjançant la interfície basada en web i 

gestionar la seguretat de Pentaho. 

 

 Pentaho Schema Worbench (Mondrian). És una interfície de disseny que 

permet crear i provar esquemes de cubs OLAP Mondrian visualment. El motor 

de Mondrian processa sol·licituds MDX amb ROLAP (Relational OLAP). 

Aquests fitxers d’esquema són models de metadades XML que es creen en una 

estructura específica utilitzada pel motor de Mondrian. Aquests models XML 

poden ser considerats estructures de cubs que utilitzen taules de fets i 

dimensions que es troben en el seu RDBMS existents. No requereix que un cub 

físic real sigui construït o mantingut, únicament es crea el model de 

metadades. 

 

 Saiku Business Analytics. Permet als usuaris explorar fonts de dades 

complexes utilitzant una interfície drag and drop i amb una terminologia de 

negoci fàcil d’entendre, tot dins d’un navegador. Les dades es poden veure des 

de diferents perspectives, profunditzar al detall. Les respostes obtingudes es 

poden emmagatzemar, compartir, exportar a Excel o PDF i tot directament des 

del navegador. Saiku Business Analytics és un plugin que es pot instal·lar des 

del Marketplace de la Community Edition de Pentaho. 

  

2.2. Comparativa dels SGBD (Sistemes de Gestió de Bases de Dades) 

Per tal d’importar a una base de dades les dades originals facilitades i construir el 

magatzem de dades (Data Warehouse), es necessari un sistema de bases de dades, 

preferentment relacional. Aquesta base de dades és la que posteriorment explotarà 

Pentaho. A la base de dades es tindran les dades originals sense modificar, 

importades des dels fitxers facilitats en format Excel. A partir d’aquestes dades 

originals s’han de fer els processos ETL per a crear el Data Warehouse definitiu. 

Aquests processos ETL es poden fer per dos vies: des de l’eina Data Integration de 

Pentaho (Kettle) o mitjançant procediments emmagatzemats (store procedures) de 

la base de dades. L’opció escollida ha sigut la segona perquè no hi havia gaire volum 

de transformacions a realitzar i la corba d’aprenentatge del Data Integration és 
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considerable. Si el volum de dades fos més gran s’hauria de fer el salt al PDI 

(Pentaho Data Integration). 

L’anàlisi s’ha realitzat amb tres dels SGBD més coneguts del mercat, dos Open 

Source, MySQL i Postgresql, i un comercial, Oracle. 

Al quadre següent es mostren les característiques principals de cadascun dels tres 

SGBD: 

Característiques / 

Funcionalitats 
MySQL Oracle Postgresql 

Model de base de 

dades 
RDBMS RDBMS RDBMS 

Rànquing Motors de 

base de dades 

1 Puntuació: 1.278,96 

#2 General 

#2 RDBMS 

1 Puntuació: 1.466,95 

#1 General 

#1 RDBMS 

1 Puntuació: 1.278,96 

#5 General 

#4 RDBMS 

Web www.mysql.com www.oracle.com www.postgresql.org 

Llicència Open Source Propietària Open Source 

Punt fort 

Relació preu/rendiment. 

Gran rendiment quan les 

aplicacions tenen una 

arquitectura lleugera. 

Base de dades de portaavions 

amb capacitat per executar 

grans OLTP i VLDBs. 

Basada en objectes relacionals 

DBMS. 

Productes de BD 

Enterprise (€) 

Community (lliure)  

Enterprise (€€€€) 

Standard (€€) 

Standard One (€) 
Express (free) - fins a 4 GB 

Plus Enterprise Edition (€€) 

Plus Standard Edition (€) 
Core Distiribution (free) 

Perspectiva 

d'aplicacions 

Aplicacions web que 

sovint no aprofiten la 

funcionalitat de servidor 

de base de dades. Les 

aplicacions web es 

preocupen més de lectures 

ràpides. 

Més ús com a base de dades 

pura amb PL/SQL, XML, 

APEX, Java, etc. 

Webs amb moltes peticions. 

Fins a 500.000 peticions per 

dia aproximadament. 

Administració 

Configuració bàsica i 

posada en marxa trivial. 

Configuracions més 

avançades poden ser més 

complexes.  

Requereix una gran quantitat 

de coneixement en 

profunditat i habilitat per 

gestionar entorns de gran 

mida. Pot arribar a ser 

extremadament complex, 

però també molt potent. 

Gestió d'usuaris i de la base de 

dades de dificultat 

senzilla/mitjana. 

Popularitat 

Extremadament popular 

entre les companyies web, 

startups, petites i mitjanes 

empreses, petits i mitjans 

projectes. 

Extremadament popular en 

aplicacions de negoci mitjans 

i grans i en Data Warehouse 

mitjans i grans. 

Característiques molt 

semblants a les de codi 

propietari. 

Data Warehouse petits i 

mitjans. 

Dominis d'aplicacions 

més populars 

Web (MySQL excels) 

Gaming 

Entorns OLTP petits i 

mitjans. 

OLTP i aplicacions de 

negoci mitjans i grans. 

Oracle destaca en 

aplicacions empresarials de 

gran mida (EBS, Siebel, 

PeopleSoft, JD Edwards, 

Retek, …) 

Data warehouse mitjans i 

grans. 

Web 

Data Warehouse mitjans i 

grans. 

http://www.mysql.com/
http://www.oracle.com/
http://www.postgresql.org/
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Entorns de 

desenvolupament més 

comuns 

1) PHP 

2) Java 

3) Ruby on Rails 

4) .NET 

5) Perl 

1) Java 

2) .NET 

3) APEX 

4) Ruby on Rails 

5) PHP 

Nota: Oracle està focalitzant 

en Java les pròximes 

generacions d'aplicacions 

empresarials. 

1) .NET 

2) C 

3) C++ 

4) Java 

5) Perl 

6) Python 

7) Tcl 

Servidor de base de 

dades (Instància) 

Instància de base de dades 

que emmagatzema la 

memòria global en el 

procés en segon pla 

mysqld. 

Les sessions dels usuaris 

són gestionades a través 

de fils. 

Instància de base de dades 

amb nombrosos processos en 

segon pla depenent de la 

configuració. System Global 

Area és la memòria 

compartida pel SMON, 

PMON, DBWR, LGWR, 

ARCH, RECO, etc. 

Instància de base de dades amb 

la memòria compartida 

PostgreSQL share buffer 

chache. 

Servidor de base de 

dades 

(Emmagatzematge 

físic) 

Compost pels esquemes 

de base de dades. 

Cada motor 

d'emmagatzematge 

emmagatzema la 

informació de manera 

diferent. 

Motors 

d’emmagatzematge 

comuns: MYISAM - 

emmagatzema dades en 

fitxers .FRM, MYD i 

.MYI. InnoDB - 

emmagatzema dades en 

un tablespace (espai de 

taules) comú o individual 

per taula. 

Els logs binaris s'utilitzen 

com a punts de 

recuperació. 

Utilitza espai de taules de 

metadades del sistema, dades 

dels usuaris i els índexs. Els 

espais de taules comuns són: 

SYSTEM 

SYSAUX 

USER DATA 

USER INDEXES 

TEMPORARY 

UNDO 

Els fitxers redo i archive 

logs s'utilitzen com a punts 

en temps de recuperació.  

Utilitza espai de taules per 

emmagatzemar les diferents 

taules. 

Particions 
Lliure, característiques 

bàsiques 

(€€€) amb moltes opcions No, però es pot realitzar 

utilitzant l'herència de taules. 

Replicació 

Lliure, relativament fàcil 

de configurar i gestionar. 

Característiques bàsiques 

però funcionen molt bé. 

Alta escalabilitat 

horitzontal. 

€€€, moltes característiques i 

opcions. Molta complexitat 

amb moltes característiques. 

Permet filtrar i manipular 

una gran quantitat de dades.  

Replicació mestre-esclau 

gratuïta. 

Transaccions 

ACID. InnoDB i els futurs 

motors Falcon i Maria. 

ACID. Suporten transaccions 

les taules indexades i 

regulars. 

ACID. 

Backup/Recovery 

Sense suport en línia 

incorporat. 

Replicació. 

Instantànies S.O. 

InnoDB Hot Backup. 

Recovery Manager (RMAN) 

suporta còpies en calent i 

s'executa com un repositori 

central independent per 

varius servidors de base de 

dates Oracle. 

Suporta backups en calent i 

online. 

SQL dump. 

Nivell de sistema de fitxers. 

Arxivat continu. 

Exportar/Importar 
Fàcil, molt bàsic. Moltes característiques. Moltes característiques però 

amb certa dificultat. 
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Gestió/Monitorització 

(€) MySQL Enterprise 

Monitor ofereix 

funcionalitats bàsiques. 

Solucions Open Source 

addicionals. 

Pot utilitzar scripts 

d'administrador. 

(€€€€) Grid Control ofereix 

grans quantitats de 

funcionalitats. 

Moltes opcions de tercers 

tals com BMC, Quest, 

Embarcadero i CA. 

Vàries eines disponibles de 

monitorització de l'activitat de 

la base de dades i anàlisi del 

rendiment. 

Emmagatzematge 

Cada motor 

d'emmagatzematge 

utilitza un sistema 

d’emmagatzematge 

diferent. Des de fitxers 

individuals fins a espais 

de taules. 

Taules gestionades en espais 

de taules. ASM ofereix 

striping i mirroring utilitzant 

discs ràpids barats. 

Taules emmagatzemades en 

espais de taules. 

Procediments 

emmagatzemats 

Característiques molt 

bàsiques, s'executen en 

fils de sessions 

interpretades. Escalabilitat 

limitada. 

Característiques avançades, 

s'executa interpretat o 

compilat. Grans quantitats 

construïdes en paquets 

afegeixen funcionalitat 

significativa. Extremadament 

escalable. 

Moltes característiques però 

amb una sintaxis molt poc 

intuïtiva. 

Fig. 1. Taula comparativa dels SGBD 

1 Dades segons DB-Engines Ranking d’octubre de 2015. 

 

Els tres SGBD acompleixen amb tots els requisits que són necessaris per cobrir 

aquest projecte sobradament. MySQL destaca per ser molt ràpid, però no està pensat per 

grans volums de dades. PostgreSQL pot semblar lent comparat amb MySQL amb volums 

de dades petits però manté la mateixa velocitat amb bases de dades molt més grans. 

Oracle està pensat per a bases de dades relacionals quasi il·limitades. Aquest últim lidera 

el rànquing de les bases de dades, no solament el de les relacionals, sinó també el general. 

El punt que ha estat decisiu en l’elecció i que ha declinat la balança a favor de 

l’SGBD d’Oracle ha estat l’experiència i els coneixements en aquest SGBD per part de 

qui ha de desenvolupar el projecte. L’elecció de l’SGBD d’Oracle ha permès un estalvi 

de una part del temps en la planificació del projecte al no haver de reservar temps a 

l’aprenentatge d’un SGBD desconegut pel desenvolupador del projecte. 

La versió escollida concreta és Oracle Enterprise Edition 12c Release 1. També 

s’utilitzarà l’eina gratuïta Oracle SQL Developer versió 4.1.2 que servirà per a crear els 

scripts que generaran els esquemes, taules, processos ETL i qualsevol altre objecte de 

base de dades que sigui necessari durant la implementació del projecte.  
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3. DISSENY DEL DATA WAREHOUSE 

A continuació es fa una breu introducció del que és un Data Warehouse, conceptes i 

funcionalitats bàsiques, i quines són les tendències tecnològiques del mercat. 

3.1. Que és un Data Warehouse? 

Degut a les dificultats dels sistemes tradicionals per satisfer les necessitats 

informacionals, sorgeix el concepte de Data Warehouse, com a solució a les necessitats 

informacionals globals de l’empresa. Aquest terme encunyat per Bill Inmon, es tradueix 

literalment com a magatzem de dades. 

L’avantatge principal d’aquest tipus de sistemes es basa en el seu concepte 

fonamental: l’estructura de la informació. Aquest concepte significa l’emmagatzematge 

d’informació homogènia i fiable, en una estructura basada en la consulta i el tractament 

jerarquitzat de la mateixa, i en un entorn diferenciat dels sistemes operacionals. Un Data 

Warehouse es caracteritza per: 

 Integrat. Les dades emmagatzemades en el Data Warehouse han d’estar 

integrades en una estructura consistent, per tant, les inconsistències entre els 

diferents sistemes operacionals han de ser eliminades. La informació sol 

estructurar-se també en diferents nivells de detall per adequar-se a les diferents 

necessitats dels usuaris. 

 

 Temàtic. Només les dades necessàries pel procés de generació del coneixement 

del negoci s’integren des de l’entorn operacional. Les dades s’organitzen per 

temes per facilitar el seu accés i entesa per part dels usuaris finals. Per exemple, 

totes les dades sobre els clients poden ser consolidades en una única taula del 

Data Warehouse. D’aquesta forma, les peticions d’informació sobre els clients 

seran més fàcils de contestar donat que tota la informació resideix en el mateix 

lloc. 

 

 Històric. El temps és part implícit de la informació continguda en un Data 

Warehouse. En el sistemes operacionals, les dades sempre reflecteixen l’estat de 
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l’activitat del negoci en el moment present. Pel contrari, la informació 

emmagatzemada al Data Warehouse serveix, entre d’altres coses, per realitzar 

anàlisis de tendències. Per tant, el Data Warehouse es carrega amb els diferents 

valors que pren una variable en el temps per permetre comparacions. 

 

 No volàtil. El magatzem d’informació d’un Data Warehouse existeix per ser 

llegit i no modificat. La informació és, per tant, permanent, significant 

l’actualització del Data Warehouse, la incorporació dels últims valors que van 

prendre les diferents variables contingudes en ell sense cap tipus d’acció sobre el 

que ja existia.  

Disposar d’un sistema de base de dades relacionals, no significa disposar d’un suport 

directe per la pressa de decisions. Moltes d’aquestes decisions es basen en una anàlisi de 

naturalesa multidimensional, que s’intenten resoldre amb la tecnologia no orientada per 

aquesta naturalesa. Aquesta anàlisi multidimensional, parteix d’una visió de la informació 

com les dimensions de negoci. 

Al mateix temps, aquestes dimensions tenen una jerarquia, interpretant-se a un cub 

en el qual cada cub elemental és una dada elemental, del que es pot extreure informació 

agregada. 

Una altra característica del Data Warehouse és que conté dades relatives a les dades, 

concepte que s’ha vingut associant al terme metadades. Les metadades permeten mantenir 

informació de la procedència de la informació, la periodicitat de refrescament, la seva 

fiabilitat, forma de càlcul, etc. En definitiva, dades relatives a les dades del nostre 

magatzem. 

Aquestes metadades seran les que permetran simplificar i automatitzar l’obtenció des 

dels sistemes operacionals als sistemes informacionals. Els objectius que han d’acomplir 

les metadades, segons el col·lectiu al que va dirigit, serien: 

 Suportar l’usuari final, ajudant-lo a accedir al Data Warehouse amb el seu propi 

llenguatge de negoci, indicant quina informació hi ha i quin significat té. Ajudar 

a construir les consultes, informes i anàlisis, mitjançant eines de navegació. 
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 Suportar als responsables tècnics del Data Warehouse en aspectes d’auditoria, 

gestió de la informació històrica, administració del Data Warehouse, elaboració 

de programes d’extracció de la informació, especificació de les interfícies per la 

realimentació als sistemes operacionals dels resultats obtinguts, etc. 

A la il·lustració següent es poden veure el processos que conformen un Data 

Warehouse: 

 

Fig. 2. Diagrama de processos de Data Warehouse 

Des del punt de vista de l’usuari únic, l’únic procés visible és la explotació del 

magatzem de dades, encara que l’èxit del Data Warehouse es basa en els tres processos 

inicials que alimenten la informació del mateix i suposen el major percentatge de l’esforç 

(al voltant del 80%)  a l’hora de desenvolupar el magatzem. 

Les diferències d’un Data Warehouse amb un sistema tradicional es poden 

resumir a la taula següent: 

OLTP DATA WAREHOUSE 

Predomina l'actualització Predomina la consulta 

L'activitat més important és de tipus operatiu (dia a dia) 
L'activitat més important és l'anàlisi i la decisió 

estratègica 

Predomina el procés puntual Predomina el procés massiu 

Major importància a l'estabilitat Major importància al dinamisme 

Dades en general desagregats Dades en diferents nivells de detall i agregació 
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Importància de la dada actual Importància de la dada històrica 

Importància del temps de resposta de la transacció 

instantània 
Importància de la resposta massiva 

Estructura relacional Visió multidimensional 

Usuaris amb perfils mitjans o baixos Usuaris amb perfils alts 

Explotació de la informació relacionada amb la operativa de 

cada aplicació 

Explotació de tota la informació interna i externa 

relacionada amb el negoci 

Fig. 3. Taula comparativa OLTP vs Data Warehouse 

 

Una de les claus de l’èxit en la construcció d’un Data Warehouse és el 

desenvolupament de forma gradual, seleccionant un departament usuari pilot i ampliant 

progressivament el magatzem de dades a la resta dels usuaris. Per això, és important 

escollir aquest usuari inicial o pilot, sent important que sigui un departament amb pocs 

usuaris, al qual la necessitat d’aquest tipus de sistemes sigui molt alta i es puguin obtenir 

i mesurar resultats a curt termini. 

Un Data Warehouse pot aportar els següents beneficis: 

 Proporciona una eina per la pressa de decisions en qualsevol àrea funcional, 

basant-se en informació integrada i global del negoci. 

 Facilita l’aplicació de tècniques estadístiques d’anàlisi i modelització per trobar 

relacions ocultes entre les dades del magatzem, obtenint un valor afegit pel negoci 

de dita informació. 

 Proporciona la capacitat d’aprendre de les dades del passat i de predir situacions 

futures en diversos escenaris. 

 Simplifica dintre de l’empresa la implantació de sistemes de gestió integral de la 

relació amb el client. 

 Suposa una optimització tecnològica i econòmica en entorns de centre 

d’informació, estadística i generació d’informes amb retorns de la inversió 

espectacular. 
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3.2. Anàlisi de les dades originals 

El primer pas a l’hora de dissenyar un Data Warehouse és analitzar les dades que es 

volen explotar amb l’eina BI. En aquest cas, les dades han estat facilitades al fitxer en 

format Excel ParcsEolicsFitxersDades.xlsx, que conté les fulles següents: 

 PARCS EÒLICS. Nom, zona i coordenades dels parcs eòlics. 

 AEROGENERADORS. Marques, models i potència dels aerogeneradors. 

 MANTENIMENT. Nom de l’empresa, codi i nom de l’operari de les empreses 

de manteniment. 

 LECTURES COLLALBA. Codi de l’aerogenerador, data i hora de la lectura, 

temperatura, velocitat del vent i potència generada. 

 ALARMES COLLALBA. Codi de l’aerogenerador, categoria de l’alarma, 

descripció de l’alarma, data i hora d’inici, data i hora de finalització i codi del 

operari. 

 LECTURES TALUENGO. Codi de l’aerogenerador, data i hora de la lectura, 

temperatura, velocitat del vent i potència generada. 

 ALARMES TALUENGO. Codi de l’aerogenerador, categoria de l’alarma, 

descripció de l’alarma, data i hora d’inici, data i hora de finalització i codi del 

operari. 

 LECTURES PIEDRAS DE ALTO. Codi de l’aerogenerador, data i hora de la 

lectura, temperatura, velocitat del vent i potència generada. 

 ALARMES PIEDRAS DE ALTO. Codi de l’aerogenerador, categoria de 

l’alarma, descripció de l’alarma, data i hora d’inici, data i hora de finalització i 

codi del operari. 

 

3.2.1. Importació de les dades originals a la base de dades Oracle 

Per tal d’importar les dades originals a la base de dades Oracle, es guardarà cada 

fulla del fitxer Excel original de manera independent en format .csv. Es crearà una taula 

externa per cadascuna de les 9 fulles de l’Excel original que apuntaran a cadascun dels 

fitxers .csv. 
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Aquestes taules externes no tindran els camps definits amb diferents formats, sinó 

que tots els camps es definiran com a VARCHAR2 de 255 caràcters de longitud per tal 

que no quedin dades sense importar a la base de dades per errors de format en les dades 

originals o per camps amb longitud superiors als definits a les taules externes. Tampoc hi 

haurà claus primàries, ni restriccions, ni cap relació entre les diferents taules externes. A 

continuació es nombren els passos que han estat necessaris per importar les dades 

originals a la base de dades Oracle en forma de taules externes: 

1. Emmagatzemat de cadascuna de les 9 fulles de l’Excel original en fitxers en 

format .csv independents. Després d’aquest pas s’obtindran els 9 fitxers següents: 

 aerogeneradors.csv 

 alarmes_collalba.csv 

 alarmes_piedras_de_alto.csv 

 alarmes_taluengo.csv 

 lectures_collalba.csv 

 lectures_piedras_de_alto.csv 

 lectures_taluengo.csv 

 mantiment.csv 

 parcs_eolics.csv 

 

2. Transformació dels arxius anteriors a codificació UTF-8 amb un editor de text. 

Per aquest projecte s’ha emprat l’editor Notepad ++ v.6.7.5. 

 

3. Creació de l’usuari “EOLICS_EXT_DB” i assignació dels permisos necessaris. 

Creació del directori “EOLICS_EXT_DIR” apuntant al directori on estan els 

fitxers .csv i assignació dels permisos de lectura sobre aquest directori a l’usuari 

“EOLICS_EXT_DB”. Creació de les 9 taules externes amb el mateix nom 

cadascuna que el del fitxer .csv al qual apunten. 

 

4. La creació de l’usuari, el directori i les taules es farà amb l’script tmp_DB.sql 

que s’executarà des de l’Oracle SQL Developer. L’script es pot veure a l’Annex 

1. 
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5. Un cop realitzats els passos anteriors s’haurà creat a la BD l’usuari 

“EOLICS_EXT_DB”, el directori “EOLICS_EXT_DIR” i les taules següents: 

 

Fig. 4. Taules externes de la base de dades amb les dades originals 

Les taules anteriors contenen les dades sense manipular, tal i com estan als fitxers 

originals, però els seus camps no tenen formats de tipus date, number, etc. És per això 

que s’hauran de transformar per tal de tenir els atributs amb el format més adient abans 

de crear el Data Warehouse. 

 

3.2.2. Indicadors claus 

Abans de realitzar les transformacions de les dades originals es definiran els 

indicadors claus que són els que marcaran les transformacions que serà necessari 

implementar. Els indicadors claus s’extreuen dels objectius i preguntes a les quals s’ha 

de donar resposta al final d’aquest treball. 
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Segons això, els indicadors que seran necessaris per donar resposta a totes les 

preguntes del projecte són els següents: 

 Potència generada per cadascun dels parcs eòlics. 

 Potència generada per cadascuna de les marques i models d’aerogeneradors. 

 Potència generada en relació al vent per cadascuna de les zones. 

 Temps mitjos en resolució d’alarmes. Alarmes que aturen els aerogeneradors. 

 Temps mitjos en la resolució de les incidències per cadascun dels operaris i 

empresa de manteniment. 

 Relacions entre vent/alarmes o temperatura/alarmes. 

 

3.2.3. Transformacions de les dades originals i disseny del model 

conceptual 

L’objectiu de realitzar les transformacions sobre les dades originals és obtenir un 

disseny que simplifiqui el processos ETL que s’hauran de realitzar per a crear el Data 

Warehouse. Les transformacions afecten a la distribució de les taules i les relacions entre 

elles mitjançant la definició de claus primàries i claus foranes. S’ha reduït el nombre de 

taules de les nou inicials a cinc. 

A continuació es llisten les decisions de disseny que s’han pres: 

 Taula “AEROGENERADORS”. Creació del camp 

“CODI_AEROGENERADOR” compost per les inicials “CA” si el parc és 

COLLALBA, “PA” si és PIEDRAS DE ALTO o “TA” si és 

TALUENGO”, més les tres primeres inicials de la marca de 

l’aerogenerador més el codi “001”, ja que, de moment, als parcs només hi 

una unitat de cada combinació marca/model. Definició del camp 

“CODI_AEROGENERADOR” com a clau primària única. Transformació 

del camp “POTENCIA” a tipus NUMBER. Adició dels camps 

“NOM_PARC” i “ZONA” de la taula “EXT_PARCS_EOLICS” per tal 

d’unificar les taules i evitar redundàncies en el moment de la creació del 

Data Warehouse. 
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 Taula “MANTENIMENT”. Definició del camp “CODI_OPERARI” 

com a clau primària única. 

 

 Taula “ALARMES”. Unificació de les tres taules d’alarmes externes a 

aquesta taula. Transformació del camp original 

“CODI_AEROGENERADOR” a “CAGAM001” si el camp original conté 

el valor “CAGA001”, a “CAVES001” si conté “CAVE001”, a 

“PAGAM001” si conté “PAGA001” i a “TAGAM001” si conté 

“TAGA001”, la resta de valors s’han deixat tal com estaven al camp 

original de les taules externes. Creació del camp “DURADA_MINUTS” 

que conté el càlcul del temps de duració de l’alarma com la diferència en 

minuts entre els camps “DATA_FI” i “DATA_INICI”. Creació del camp 

“DATA_ALARMA” com la transformació a format DATE del camp 

“DATA_INICI” de les taules externes sense tenir en compte hores, minuts 

i segons. D’aquesta forma s’ha fet una agrupació per dia del camp 

“DURADA_MINUTS”, així s’obté una granularitat diària que donarà 

valors mínims, màxims i mitjos dels temps de han durat les alarmes.  A la 

taula “ALARMES” s’han descartat els camps “CATEGORIA”, 

“DESC_ALARMA” i “DATA_FI” per considerar que no seran necessaris 

pels anàlisis posteriors. Definició de la clau primària composta pels camps 

“CODI_AEROGENERADOR” i “DATA_ALARMA”. Creació de les 

claus foranes  “CODI_AEROGENERADOR” i “CODI_OPERARI” 

referenciades a les claus del mateix nom de les taules 

“AEROGENERADORS” i “MANTENIMENT” respectivament.   

 

 Taula “LECTURES”. Unificació de les tres taules de lectures externes a 

aquesta taula. Transformació del camp “CODI_AEROGENERADOR” en 

“CAGAM001” si el camp original conté el valor “CAGA001” i a 

“TAGAM001” si conté “TAGA001”, la resta de valors s’han deixat tal 

com estaven al camp original de les taules externes. Conversió a tipus 

DATE del camp “DATA_LECTURA” sense tenir en comptes hores, 

minuts i segons. Conversió a tipus NUMBER dels camps 



Treball de final de Màster en Enginyeria Informàtica 
UOC 
 
 

 

29 David Martin Tinaquero 

“TEMP_AEROGENERADOR”, “VELOCITAT_VENT” i 

“POTENCIA_GENERADA”. Agrupació pel camp “DATA_LECTURA” 

dels valors dels tres camp anteriors en mitjanes dels dos primers i suma 

del tercer, cosa que permet una granularitat diària amb la qual es podran 

obtenir valors mínims, màxims i mitjos d’aquest valors. Definició de la 

clau primària composta pels camps “CODI_AEROGENERADOR” i 

“DATA_LECTURA”. Definició de la clau forana 

“CODI_AEROGENERADOR” referenciada a la clau primària de mateix 

nom de la taula “AEROGENERADORS”.  

A continuació es mostra el model conceptual resultant un cop aplicades les 

decisions anteriors: 

 

Fig. 5. Model conceptual de l'usuari EOLICS_DB 

 

Totes les transformacions de les dades, creació dels nous camps, definicions de 

claus primàries i foranes s’ha dut a terme a través d’un script, create_DB.sql, que s’ha 

executat des de l’Oracle SQL Developer. Després de l’execució de l’script es crearan 

totes les taules a l’usuari “EOLICS_DB”. Es pot veure l’script create_DB.sql a l’Annex 

3. 
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3.2.4. Disseny del model conceptual del Data Warehouse 

En aquest apartat es definirà el model conceptual del Data Warehouse que es 

crearà a partir de l’usuari “EOLICS_DB”. El Data Warehouse s’implementarà i s’omplirà 

mitjançant procediments emmagatzemats de base dades (store procedures) que 

realitzaran els processos ETL que són necessaris. El model de dades que s’utilitzarà serà 

el multidimensional. 

Tal i com s’ha explicat més amunt, un model multidimensional utilitza estructures 

multidimensionals per organitzar la informació i es defineixen les relacions entre elles 

(anomenats fets). Aquesta forma d’organitzar la informació genera unes estructures en 

forma de cubs amb múltiples dimensiones (en concret, hipercubs). Aquests models en 

forma de hipercubs donen lloc en la seva implementació als cubs OLAP, que seran els 

que es definiran a la plataforma Pentaho. 

Dels models multidimensionals es destaca: 

 Adequat per resumir i organitzar dades. 

 Enfocat per treballar sobre dades de tipus numèric. 

 Més simple. Més fàcil de visualitzar i entendre que el modelat E/R 

(Entitat/Relació). 

 

3.2.5. Definicions 

A continuació es nombren els termes que seran utilitzats durant la definició del 

model del Data Warehouse:  

 Dimensions. Perspectives o entitats respecte a les quals una organització vol 

mantenir les seves dades organitzades, per exemple: temps, localització, client, 

proveïdors, etc. 

 

 Membres. Noms o identificadors que marquen una posició dintre de la dimensió. 

Alguns exemples: mesos, trimestres i anys són membres de la dimensió temps. 

Ciutats, regions i països són membres de la dimensió localització. 
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 Jerarquies. Els membres de les dimensions es solen organitzar en forma de 

jerarquies. 

 

 Fets. Col·leccions de dades relacionals composades per mesures i un context. Les 

dimensions determinen el context dels fets. Cada fet particular està associat a un 

membre de cada dimensió. 

 

 Mesures. Atributs numèrics associats als fets (el que realment es mesura). 

Exemples: volum de les vendes, cost associat a un producte, número de 

transaccions efectuades, percentatge de beneficis, etc. 

 

3.2.6. Dimensions i fets 

Un cop introduïts alguns conceptes sobre el que és un Data Warehouse i les 

principals entitats que participen en ell, ja es pot donar pas a la definició de les dimensions 

amb els seus membres i jerarquies, les taules de fets i els indicadors/mesures. El model 

de Data Warehouse  que es dissenyarà és de tipus estrella, que consisteix en una taula de 

fets envoltada de dimensions amb claus primàries simples i la clau de la taula de fets 

estarà composta per les claus primàries de les dimensions que l’envolten. 

A continuació es llisten les taules de dimensions i fets amb les seves propietats 

respectives: 

Dimensions 

1.Dimensió Aerogeneradors 

Nom DIM_AEROGENERADORS 

Descripció Conté totes les marques i els models respectius dels diferents aerogeneradors dels parcs eòlics. 

Atributs 

  ID_AEROGENERADOR

  CODI_AEROGENERADOR

  MARCA

  MODEL_AEROGENERADOR

  NOM_PARC

  ZONA

  POTENCIA

Jerarquies 

Jerarquia Marca 

 nivell 0: marca 

 nivell 1: model 

 nivell 2. aerogenerador 
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Jerarquia Zona 

 nivell 0: zona 

 nivell 1: parc 

 nivell 2: aerogenerador 

 

2.Dimensió Manteniment 

Nom DIM_MANTENIMENT 

Descripció Conté totes les empreses de manteniment i els seus operaris. 

Atributs 

  ID_MANTENIMENT

  NOM_EMPRESA

  CODI_OPERARI

  NOM_OPERARI

Jerarquies 
nivell 0: empresa 

nivell 1: operari 

 

3.Dimensió Temps 

Nom DIM_TEMPS 

Descripció Conté l'atribut temps en diferents nivells de jerarquia. 

Atributs 

  ID_TEMPS

  DATA_COMPLETA

  ANY

  TRIMESTRE

  MES

  NOM_MES

  SETMANA_ANY

  SETMANA_MES

  DIA_ANY

  DIA_MES

  DIA_SETMANA

  NOM_DIA

Jerarquies 

nivell 0: any 

nivell 1: trimestre 

nivell 2: mes 

nivell 3: dia 

nivell 4: hora 
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Fets 

1.Alarmes 

Nom FETS_ALARMES 

Descripció 

Conté els registres de les alarmes produïdes pels aerogeneradors dels diferents parcs i l'operari 

que les ha tractat. Els indicadors informaran dels temps que s'ha trigat en la resolució de les 

alarmes i de la quantitat d'alarmes totals generades. 

Dimensions 

  DIM_AEROGENERARORS

  DIM_MANTENIMENT

  DIM_TEMPS

Atributs 

  ID_AEROGENERADOR

  ID_MANTENIMENT

  ID_TEMPS

  DURADA_MINUTS

Indicadors 

  Temps en la resolució d'alarmes per empresa de manteniment.

  Temps en la resolució d'alarmes per operador.

  Nombre d'alarmes per marca d'aerogenerador.

  Nombre d'alarmes per model d'aerogenerador.

  Nombre d'alarmes per zona.

  Nombre d'alarmes per parc eòlic.

2.Lectures 

Nom FETS_LECTURES 

Descripció 

Conté els registres de les lectures dels aerogeneradors dels diferents parcs eòlics. Els indicadors 

informaran de la potència generada, la velocitat del vent i la temperatura de l'aerogenerador en 

el moment de la lectura. 

Dimensions 
  DIM_AEROGENERADORS

  DIM_TEMPS

Atributs 

  ID_AEROGENERADOR

  ID_TEMPS

  TEMP_AEROGENERADOR

  VELOCITAT_VENT

  POTENCIA_GENERADA

Indicadors 

  Potencia generada a cada zona.

  Potència generada a cada parcs eòlics.

  Potència generada per cada marca d'aerogenerador.

  Potència generada per cada model d'aerogenerador.

  Velocitat mitja del vent a cada zona.

  Velocitat mitja del vent a cada parc eòlic.

  Temperatura mitja del nucli per cada zona.

  Temperatura mitja del nucli per cada parc eòlic.

  Temperatura mitja del nucli per cada marca d'aerogenerador.

  Temperatura mitja del nucli per cada model d'aerogenerador.
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3.2.7. Diagrama del model conceptual 

Un cop definides totes les dimensions i les taules de fets, es mostra el diagrama 

del model conceptual del Data Warehouse: 

 

Fig. 6. Model conceptual del Data Warehouse 

 

Les taules “FETS_LECTURES” i “FETS_ALARMES” són les taules on es 

materialitzaran els fets i, a partir dels seus indicadors claus, es podrà fer l’extracció de 

dades posterior.  

 

3.2.8. Implementació del Data Warehouse 

Amb l’objectiu de tenir en un esquema aïllat les dimensions i taules de fets del 

Data Warehouse definits en l’apartat anterior, es crearà un nou usuari de base de dades 

de nom “EOLICS_DW”. Les dimensions i les taules de fets es crearan i ompliran 

mitjançant procediments de base de dades al mateix usuari. Aquests procediments 

realitzaran dos tasques, creació de les dimensions i taules de fets en primer lloc, i 

emplenat de les anteriors, incloent els càlculs dels atributs de les taules de fets.  
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3.2.9. Taules de l’usuari “EOLICS_DW” 

A la figura següent es mostren les taules que es corresponen a la implementació 

del Data Warehouse que s’ha modelat a l’apartat 3.2.7. Al diagrama es mostren les 

relacions entre les dimensions i les taules de fets del model conceptual, a més, dels 

atributs que identifiquen els registres i les relacions entre les taules, així com el format 

específic de cadascun dels atributs. 

 

Fig. 7. Model conceptual de l'usuari EOLICS_DW 

A continuació s’exposen alguns punts que cal destacar sobre la distribució de les 

taules del Data Warehouse, així com les modificacions que s’han fet respecte a les taules 

de l’usuari “EOLICS_DB”: 

1. S’ha afegit un ID numèric com a clau primària a cada dimensió i taula de fets. Els 

IDs de les dimensions s’han assignat fruit d’ordenar la taula 

“AEROGENERADORS” pel camp “CODI_AEROGENERADOR” i la taula 

“MANTENIMENT pel camp “NOM_EMPRESA” en primer ordre i 

“CODI_OPERARI” en segon. L’ID de la dimensió “DIM_TEMPS” s’ha creat de 

posar en format “YYYYMMDD” la data continguda a cada registre. Finalment, 

per assignar els IDs de les taules de fets s’han creat les dos seqüències 

autoincrementables: “SEQ_ID_ALARMES” i “SEQ_ID_LECTURES”. 

 

2. La dimensió “DIM_TEMPS” conté diferents atributs que poden emmagatzemar 

les dates en varis formats que permetran desglossar de forma detallada la 
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informació proporcionada pels camps “DATA_ALARMA” i 

“DATA_LECTURA” de les taules “ALARMES” i “LECTURES” de l’usuari 

“EOLICS_DB” respectivament. A continuació es mostren els formats de 

cadascun dels camps de la dimensió “DIM_TEMPS”: 

 DATA_COMPLETA. Camp de tipus DATATIME amb la data 

completa: dia, mes, any, hora, minuts i segons [dd/mm/yyyy 

hh24:mi:ss, 01/01/2015 00:00:00]. Com que la granularitat mínima 

que volem és diària la hora, minuts i segon d’aquest camp sempre tenen 

valor: “00:00:00”. 

 ANY. Camp de tipus NUMBER amb els quatre dígits de l’any [yyyy, 

2015]. 

 TRIMESTRE. Camp de tipus NUMBER amb el número del trimestre 

[1, 2, 3, 4]. 

 MES. Camp de tipus NUMBER amb el número del mes [1, 2, 3 , ..., 

10, 11, 12]. 

 NOM MES. Camp de tipus VARCHAR2 amb el nom del mes 

[GENER,  FEBRER, MARÇ, ..., OCTUBRE, NOVEMBRE, 

DESEMBRE]. 

 SETMANA ANY. Camp de tipus NUMBER amb el número de la 

setmana del any [1, 2, 3, ..., 52, 53, 54]. 

 SETMANA_MES. Camp de tipus NUMBER amb el número de la 

setmana del mes. [1, 2, 3, 4, 5]. 

 DIA ANY. Camp de tipus NUMBER amb el número del dia de l’any 

[1,2,3, ..., 364, 365, 366]. 

 DIA MES. Camp de tipus NUMBER amb el número del dia del mes. 

[1, 2, 3, ..., 29, 30, 31]. 

 DIA SETMANA. Camp de tipus NUMBER amb el número del dia de 

la setmana [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

 NOM DIA. Camp de tipus VARCHAR2 amb el nom del dia de la 

setmana [DILLUNS, DIMARTS, DIMECRES, DIJOUS, 

DIVENDRES, DISSABTE, DIUMENGE]. 
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3. S’ha creat un procediment per omplir la dimensió “DIM_TEMPS”. La dimensió 

de temps s’omple amb l’interval des de la data mínima fins a la data màxima de 

les taules “ALARMES” i “LECTURES”, és a dir, la data mínima entre totes les 

dates de les dues taules serà la primera data de la dimensió “DIM_TEMPS” i la 

data màxima, també entre les dues taules, serà la última data continguda a la 

dimensió. D’aquesta manera la dimensió “DIM_TEMPS” només contindrà 

l’interval de dates que serà necessari per realitzar les anàlisis. 

 

4. Les taules de fets “FETS_ALARMES” i “FETS_LECTURES” s’omplen 

mitjançant dos sentències INSERT que utilitzen una QUERY cadascuna amb 

JOINS entre les claus primàries de les taules “ALARMES” i “LECTURES” amb 

les dimensions pertinents. 

L’script que crea l’usuari “EOLICS_DW”, les dimensions, les taules de fets i que 

conté els procediments que omplen la dimensió de temps i les dos taules de fets es pot 

veure a l’Annex 5. 

 

3.2.10. Taules resultants del Data Warehouse 

Un cop executats els scripts esmentats a l’apartat anterior, es tindrà el Data 

Warehouse complimentat amb totes les dades que seran necessàries per realitzar les 

anàlisis objectius d’aquest treball. A les següents captures es mostren els estat als quals 

han quedat les taules de l’usuari “EOLICS_DW” després de l’execució dels scripts. 

 

Fig. 8. Contingut de la dimensió DIM_AEROGENERADORS 
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Fig. 9. Contingut de la dimensió DIM_MANTENIMENT 

 

 

Fig. 10. Contingut de la dimensió DIM_TEMPS 

 

 

Fig. 11. Contingut de la taula de fets FETS_ALARMES 
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Fig. 12. Contingut de la taula de fets FETS_LECTURES 
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4. EXPLOTACIÓ DE DADES 

4.1. Creació dels cubs OLAP amb Pentaho Schema Worckbench 

(Mondrian) 

La fase d’explotació de les dades d’un Data Warehouse  comença per la creació 

dels cubs OLAP (Online Analytical Processing) que s’han definit i dissenyat al capítol 

anterior. L’eina que s’utilitzarà per aquesta tasca és Pentaho Schema Workbench, que 

permet crear els objectes que són necessaris (dimensions, jerarquies, nivells i mesures), 

relacionar-los amb les taules del Data Warehouse amb que es vinculen i definir la forma 

com es publicaran els cubs al Pentaho BI Server. 

 Després d’aquest procés s’obtindrà el fitxer en format XML 

“CubParcsEolics.xml”, que contindrà la informació referent a la configuració del cub 

però sense els paràmetres de la connexió a la base de dades. Aquest fitxer es pot veure a 

l’Annex 7.  

La forma de definir la connexió a la base de dades Oracle a Pentaho Schema 

Workbench es fa des de l’opció “Options/Connection” del menú superior de l’aplicació. 

Aquesta opció permet configurar molt tipus d’orígens de bases de dades diferents. La 

interfície de disseny es user friendly, molt intuïtiva i fàcil d’utilitzar. 

Per tal que els cubs es puguin publicar al Pentaho BI Server correctament s’han 

de complir les següents restriccions: 

 Cada cub ha de tenir definit al menys un mesura i ha d’estar relacionat amb 

una taula de fets i amb una dimensió com a mínim. 

 Cada dimensió ha de tenir una jerarquia com a mínim. 

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

 Cada nivell d’una jerarquia ha d’especificar la columna de la taula 

relacionada amb la seva jerarquia, el tipus de dades i el tipus d’atribut del 

nivell dins de la jerarquia. 
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4.1.1. Configuració de la connexió a la base de dades Oracle 

A continuació s’indiquen les passes necessàries per configurar la connexió a la 

base de dades Oracle des de Pentaho Schema Workbench: 

1. Des de la barra de menú navegar a “Options/Connection...” i s’obrirà la 

finestra de configuració de la connexió.  

2. Definir un nom per la connexió al camp “Connection Name”. 

3. Al camp “Connection Type” escollir Oracle. 

4. Els camp “Host Name“,“Tablespace for Data“,“Tablespace for Indices“ i 

“Port Numer“ es deixen en blanc.  

5. Al camp “Database Name“ introduir el contingut del fitxer tnsnames.ora de 

la instal·lació de la base de dades Oracle que es troba a la ruta: 

“C:\app\grid\product\12.1.0\dbhome_1\NETWORK\ADMIN“. Aquesta 

ruta pot canviar en funció de les dades introduïdes durant la instal·lació de la 

base de dades Oracle. 

6. Als camps “User Name“ i “Password“ introduir les dades de login de l’usuari 

“EOLICS_DW”. 

7. La finestra de configuració de la connexió ha de quedar com a la figura 

següent: 

 

Fig. 13.Finestra de configuració de la connexió a la BD del Pentaho Schema Workbench 
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8. Per validar que la connexió funciona correctament abans de polsar el botó 

“OK” polsar el botó “Test” i, si tot està bé, sortirà la finestra següent: 

 

Fig. 14. Missatge de validació de la connexió a BD del Pentaho Schema Workbench 

 

Si les passes anteriors s’han completat amb èxit, ja estarà configurada la connexió 

a la base de dades Oracle des de Pentaho Schema Workbench. 

 

4.1.2. Creació i publicació de cubs des de Pentaho Schema Workbench 

A continuació es citen les passes a seguir per a crear i publicar al BI Server els 

cubs OLAP des de Pentaho Schema Workbench: 

1. Des de la barra de menú navegar a “File/New/Schema“. 

2. Posicionar el ratolí a sobre de Schema de la barra lateral esquerra per posar-li 

un nom a l’esquema. 

3. Per afegir un cub polsar el botó dret a sobre Schema o bé polsar el botó de la 

barra d’opcions amb un cub i un signe “+” dibuixat.  

                                                          

4. Posar un nom al cub. 

5. Per associar el cub amb la taula de fets escollir l’opció “Add Table“ des del 

menú que es desplega fent botó dret a sobre del cub. 

6. Per afegir dimensions que han de ser compartides per més d’un cub al mateix 

esquema crear des de Schema, en cas que les dimensions només les hagi 

d’utilitzar un sol cub crear des del mateix cub. 

7. Un cop es crea una dimensió es crea una jerarquia automàticament. Posar un 

nom. Si s’han de crear més jerarquies a la dimensió polsar el botó dret a sobre 

de la dimensió i escollir l’opció “Add Hierarchy“.  
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8. A cada jerarquia associar la taula amb la dimensió que conté la columna a la 

que es vol associar a la jerarquia. 

9. Per crear els nivells polsar el botó dret a sobre de la jerarquia i escollir l’opció 

“Add Level“. 

10. A cada nivell posar un nom (name), la columna que es vol associar al nivell 

(column), el tipus de dada (type) i el tipus de nivell (leveltype). 

11. Per associar les dimensions als diferents cubs escollir l’opció “Add Dimension 

Usage” des del menú d’opcions del cub. 

12. Posar un nom a la dimensió associada (name), escollir la clau forana 

(foreignKey) i l’origen de la dimensió (source). 

13. Un cop s’han definit els cubs i les dimensions i s’han associat les dimensions 

als cubs, s’han de crear les mesures. 

14. Escollir l’opció “Add Measure“ des del menú d’opcions del cub.  

15. Posar un nom (name), tipus d’agregació (aggregator), la columna de la taula 

de fets (column) i el tipus de dada (datatype). 

16. Desar els cubs com a fitxer en format XML. 

17. Navegar a “File/Save As ... “ des de la barra de menú. Escollir el nom i la ruta 

on es vol desar. 

18. Per últim, només queda publicar els cubs al Pentaho BI Server. 

19. Navegar a “File/Publish...“ des de la barra de menú. A la finestra que s’obre 

posar l’usuari i contrasenya del Pentaho BI Server amb permís per publicar. 
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Fig. 15. Finestra per publicar cubs del Pentaho Schema Workbench 

 

20. Si el cub s’ha publicat correctament sortirà el missatge següent: 

 

 

Fig. 16. Finestra de confirmació de publicació de Pentaho Schema Workbench 

 

Seguint les passes anteriors s’han creat els cubs “Alarmes” i “Lectures” dins 

l’esquema “CubParcsEolics”, amb les dimensions “Aerogeneradors”, “Manteniment” i 

“Temps” i les mesures “Durada minuts” i “Numero alarmes” al cub “Alarmes” i “Potencia 

generada”, “Temperatura aerogeneradors” i “Velocitat vent” al cub “Lectures”. S’han 

mantingut els nivells de les jerarquies de cada dimensió tal com s’havien especificat a 

l’apartat 3.2.6. A les figures següents es pot veure el detall de com ha quedat l’esquema 

que conté els objectes implicats en els cubs al Pentaho Schema Workbench. 
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Fig. 17. Cubs Alarmes i Lectures 

 

Fig. 18. Dimensions Aerogeneradors i Manteniment 
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Fig. 19. Dimensió Temps 

A la dimensió “Aerogeneradors” s’han creat les jerarquies “Marca” i “Zona” amb 

els nivells: “Marca”, “Model” i “Aerogenerador” i “Zona”, “Parc” i “Aerogenerador” 

respectivament. A la dimensió “Manteniment” s’ha creat la jerarquia “Empresa” amb els 

nivells “Empresa” i “Operari”. A la dimensió “Temps” s’han creat les jerarquies 
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“Temps”, “Anual”, “Trimestral”, “Mensual”, “Setmanal” i “Diaria”. La jerarquia 

“Temps” conté els nivells: “Any”, “Trimestre”, “Mes”, “Setmana” i “Dia”. La jerarquia 

“Anual” conté el nivell “Any”, la “Trimestral” el nivell “Trimestre”, la “Mensual” el 

nivell “Mes”, la “Setmanal” el nivell “Setmana” i la “Diaria” el nivell “Dia”.  

S’ha d’assenyalar que les dades contingudes als fitxers originals només contenen 

dades de l’1 al 31 de març de 2013, per tant, no caldria crear les jerarquies “Anual” i 

“Trimestral” ni els nivells “Any” i “Trimestre”, però s’ha fet tenint en compte 

l’escalabilitat del sistema. Si arribessin fitxers de dades amb intervals de lectures o 

alarmes d’almenys un any serien útils per realitzar les anàlisis. 

Tampoc s’ha creat cap jerarquia i nivell inferior a un dia, como hora, minut, ..., ja 

que als objectius d’aquest projecte es demana una granularitat mínima de dia. 

A la taula següent es mostra la distribució de les dimensions, jerarquies i nivells 

que es poden utilitzar en els filtres dels cubs Alarmes i Lectures. 

Cub "Alarmes"  Taula de fets "FETS_ALARMES" Cub "Lectures"  Taula de fets "FETS_LECTURES" 

Indicador 

Durada minuts 

Indicadors 

Potencia generada 

Numero alarmes 
Temperatura aerogenerador 

Velocitat vent 

Dimensió Jerarquia Nivell Dimensió Jerarquia Nivell 

Aerogeneradors Marca Marca Aerogeneradors Marca Marca 

Model Model 

Aerogenerador Aerogenerador 

Zona Zona Zona Zona 

Parc Parc 

Aerogenerador Aerogenerador 

Manteniment Empresa Empresa   

Operari 

Temps Temps Any Temps Temps Any 

Trimestre Trimestre 

Mes Mes 

Setmana Setmana 

Dia Dia 

Anual Any Anual Any 

Trimestral Trimestre Trimestral Trimestre 

Mensual Mes Mensual Mes 

Setmanal Setmana Setmanal Setmana 

Diaria Dia Diaria Dia 
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De la mateixa manera que el que s’ha comentat sobre les jerarquies “Anual” i 

“Trimestral”, hi ha altres nivells que no caldrà fer servir per respondre a les qüestions 

plantejades en els objectius d’aquest projecte, però l’objectiu era crear una estructura 

OLAP que, afegint indicadors i definint nous filtres, obtinguem un ampli ventall de 

possibilitats d’anàlisis a realitzar.  

 

4.1.3. Navegació pels cubs OLAP amb Jpivot 

Jpivot és l’eina d’anàlisi de cubs OLAP que ve instal·lada per defecte al Pentaho 

BI Server CE, per tant, es pot fer un primer anàlisi dels cubs per comprovar que les dades 

que contenen són correctes i que les dimensions, jerarquies i nivells són suficients per 

donar resposta als objectius d’aquest projecte. A continuació es citen les passes 

necessàries per analitzar els cubs publicats des de Pentaho Schema Workbench amb 

JPivot. 

1. Introduir l’adreça http://localhost:8080 al navegador web. 

 

Fig. 20. Pantalla de login de l’Administration Web Console 

 

 

 

http://localhost:8080/
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2. Navegar a “Create New” i “JPivot View”. 

 

Fig. 21. Menú d'opcions de Pentaho BI Server 

 

3. Seleccionar l’esquema que es correspongui amb el nom que s’ha publicat des de 

Pentaho Schema Workbench i el cub que es vulgui analitzar de l’esquema 

seleccionat. Per exemple, “Alarmes”. 

 

Fig. 22. Desplegables de selecció d’esquema i cub 

 

4. A continuació s’obre l’estructura de dades del cub OLAP amb tots els seus 

objectes en forma de desplegables. Es pot navegar per les dades interactuant amb 

les jerarquies i nivells de les diferents dimensions. 
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Fig. 23. Vista del cub Alarmes des de JPivot 

 

Amb JPivot es poden explorar les dades i comprovar que l’estructura dels cubs 

OLAP és correcta en quan a la seva sintaxis, i respecte al contingut si al navegar entre les 

jerarquies i nivells de les dimensions s’obtenen les dades del Data Warehouse esperades.  

Però, tal i com s’especifica a l’apartat 2.1 d’aquest treball, JPivot no serà l’eina 

amb la que es faran les anàlisis dels cubs, ja que aquesta no és la millor eina per explotar 

les dades dels cubs i fer les anàlisis corresponents. L’eina seleccionada és Saiku Analytics, 

que és una eina més eficient que JPivot i que permet generar molts tipus de gràfics i 

informes necessaris per realitzar els diferents anàlisis. 
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Saiku Analytics és un plugin de Pentaho BI Server que es pot descarregar des del 

Marketplace. A continuació es citen les passes necessàries per descarregar i instal·lar 

Saiku Analytics al Pentaho BI Server. 

1. Seleccionar l’opció “Marketplace“ des del desplegable d’opcions del menú 

“Home“. 

 

Fig. 24. Desplegable del menú Home de Pentaho BI Server 

 

2. Introduir el text “Saiku” al cercador i, un cop retorni els resultats, polsar al 

botó “Install” de la fila del Saiku Analytics. 
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Fig. 25. Resultat de la cerca Saiku al Marketplace 

 

3. Polsar el botó “OK” quan s’obri la finestra demanant la confirmació 

d’instal·lació.  

 

 

Fig. 26. Finestra de confirmació d’instal·lació de Saiku Analytics 

 

4. Perquè el canvi tingui efecte s’ha de reiniciar el Pentaho BI Server. 

5. Si tot ha anat bé, al menú “Create New“ s’haurà afegit Saiku Analytics. 
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Fig. 27. Menú d'opcions de Create New de Pentaho BI Server 

 

4.1.4. Navegació i explotació dels cubs de dades amb Saiku Analytics 

El plugin Saiku Analytics és una eina ideal per navegar per estructures de dades 

de cubs OLAP, degut a que té una interfície gràfica molt senzilla però a la vegada molt 

potent.  

A l’apartat anterior s’han nombrat les passes per instal·lar aquest plugin des del 

Marketplace, en aquest apartat es detallaran les passes per a accedir a una anàlisi nou amb 

Saiku Analytics. 

1. Navegar a “Create New/Saiku Analytics“, com s’ha indicat al pas 5, per 

comprovar que s’havia instal·lat correctament el plugin. 

2. Polsar el botó “Create a new query”. 
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Fig. 28. Menú d'opcions de Saiku Analytics 

 

3. La interfície de disseny és molt intuïtiva. A l’esquerra sota la llegenda 

“Cubos“ hi ha un desplegable que permet escollir el cub que es vol analitzar 

entre tots els disponibles. Sota la llegenda “Medidas“ hi ha tots els indicadors 

del cub escollit. Sota la llegenda “Dimensions“ hi han les dimensions que 

formen part del cub seleccionat. A la barra de menús sobre la part central estan 

les opcions disponibles com: navegar per directoris, desar, blanquejar la query 

actual, editar, executar la query de manera manual o automàtica, ocultar pares, 

no mostrar buits, intercanviar eixos, mostrar codi MDX, fer zoom, entre 

d’altres. Saiku permet exportar els informes a varis formats com: Excel, CSV 
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o PDF. Per últim, al lateral dret estan els botons de canvi de mode a visió de 

taules o de gràfics i els diferents models de gràfics que es poden escollir.   

 

Fig. 29. Interfície de disseny de Saiku Analytics 

 

4. Com a exemple s’ha fet una cerca al cub “Lectures” a partir dels filtres de les 

dimensions del cub. Com a mesura s’ha escollit “Potencia generada”, a les 

files s’han posat els dies de la setmana i a les columnes els nivells “Marca” i 

“Model”. 

 

Fig. 30. Resultat de cerca al cub Lectures 
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4.2. Generació dels informes amb Saiku Analytics 

Després de descriure els passos necessaris per analitzar cubs OLAP amb Saiku 

Analytics a l’apartat precedent, ha arribat el moment de crear les taules i gràfiques que 

donaran resposta a les preguntes que es volen resoldre a aquest projecte. 

Cadascun dels sis punts següents es centra en cadascuna de les sis preguntes 

plantejades al projecte i intentarà argumentar les respostes que es donaran al final del 

projecte.  

 

4.2.1. Informe de producció dels parcs eòlics 

Per analitzar la producció dels diferents parcs eòlics s’ha decidit filtrar els resultats 

reportats per l’indicador “Potencia generada”, registrat per la mesura “Potencia 

generada” del cub “Lectures”, segons el nivell “Parc” de la jerarquia “Zona” de la 

dimensió “Aerogeneradors”, per tal de reportar els resultats individuals per parc eòlic. 

A la primera anàlisi, amb l’objectiu d’obtenir la quantitat de potència generada total de 

cadascun dels parcs, no s’ha afegit la dimensió temps. 

 

Fig. 31. Gràfica de distribució per parcs eòlics de la potència generada total 
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A la gràfica de la figura 31 es pot veure clarament com el parc eòlic que ha generat 

més potència elèctrica en total ha estat el de Taluengo. 

Com que les lectures contingudes al cub “Lectures” corresponen només a març 

del 2013, no té sentit fer cap anàlisi pels nivells “Any” o “Mes”. A la següent anàlisi s’ha 

afegit el nivell “Setmana” de la dimensió “Temps”.  

 

Fig. 32. Gràfica de distribució setmanal per parcs eòlics de la potència generada 

Es pot observar que a la primera, tercera i quarta setmana el parc eòlic que més 

potència ha generat continua sent el de Taluengo, però a la segona i cinquena setmana el 

parc que més potència ha generat ha sigut el de Piedras de Alto. El parc de Collalba, que 

és el segon en el global mensual, ha estat el segon en producció a les tres primeres 

setmanes i l’últim a les dos últimes. 

 

Fig. 33. Taula de distribució setmanal de la potència generada pels parcs eòlics amb totals per parcs i setmanes 
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Mostrant els resultats en forma de taula (Figura 33) amb totals setmanals, es pot 

veure que la potència generada entre els tres parcs va decreixent des de la primera 

setmana, que es quan més potència s’ha generat, fins a la cinquena, que és on s’ha produït 

menys. En canvi, si es miren les dades individualment per parc, la cosa canvia, el de 

Collalba és el que més s’apropa a aquesta tendència, ja que coincideix totes les setmanes, 

excepte la segona que ha produït menys que a la tercera, encara que per poca diferència. 

Si s’analitzen les dades pels dies de la setmana, es pot observar que els dies més 

productius en nombres globals són els dissabtes. Les dades per parc mantenen aquesta 

tendència a excepció del parc Piedras de Alto, que el dia de més producció és el dijous. 

El pitjor dia global és el dilluns, però a nivell individual de parc només coincideix amb el 

global el de Collalba, ja que pel parc Piedras de Alto el pitjor dia és el Dimarts i pel parc 

de Taluengo és el divendres.  

 

Fig. 34. Taula de distribució de la potència generada per dies de la setmana i parcs eòlics 

 

4.2.2. Informe de producció de les marques i models d’aerogeneradors 

L’objectiu d’aquest informe és obtenir quins són els aerogeneradors més 

productius en quant a marca i model. Donat que els tres parcs disposen d’aerogeneradors 

de les tres marques i models, també es pot analitzar si els aerogeneradors de la mateixa 

marca tenen un rendiment diferent a cadascun dels parcs. 

De la mateixa forma que s’ha fet amb l’informe de producció per parcs eòlics, i 

amb l’objectiu de veure la producció total de cada marca/model d’aerogenerador, la 

primera anàlisi s’ha fet sense afegir la dimensió “Temps”. 
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Fig. 35. Distribució de la potència generada total  per marques/models d'aerogeneradors 

 

En números globals la marca i model d’aerogenerador que més ha produït és el 

GAMESA G114, però un cop s’ha afegit el nivell “Parc” de la dimensió 

“Aerogeneradors” (Figura 36), es pot observar que el GAMESA G114 és el més 

productiu a Piedras de Alto i a Taluengo empatat amb el ALSTON ECO100, en canvi 

al parc de Collalba l‘aerogenerador més productiu és el VESTAS V90, per tant, es 

confirma que aerogeneradors de marques/models diferents es comporten diferent a cada 

parc. 
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Fig. 36. Distribució de la potència generada per marques/ models i parcs eòlics 

Com que només hi ha un parc per cadascuna de les tres zones, els resultats 

realitzats amb una distribució per zones són idèntics als obtinguts per parcs. 

L’aerogenerador més productiu a Castella Lleó és el GAMESA G114, a Catalunya és el 

VESTAS V90 i a Navarra hi ha un empat entre el GAMESA G114 i l’ALSTON ECO100. 

 

Fig. 37. Distribució de la potència generada per marques/models i zones 
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4.2.3. Informe de relació vent/potència de les zones 

Amb la finalitat de calcular la relació potència generada per velocitat del vent de 

cada zona, ha sigut necessari afegir a Saiku Analytics una mesura calculada (Calculated 

Measures). Aquesta mesura és el resultat de la divisió de la mesura “Potencia generada” 

entre la mesura “Velocitat vent”. Per afegir la mesura calculada s’han seguit els passos 

següents: 

1. Polsar en el botó “Add” al costat de “Medidas”: 

 

 

Fig. 38. Botó Add de l’apartat Medidas a Saiku Analytics 

 

2. Quan s’obre el quadre de la Figura 39 posar un nom a la mesura, per exemple, 

“Potencia vs Vent”. Al desplegable “Measure” seleccionar “Potencia generada”, 

després polsar el botó “/” i al desplegable “Measure” seleccionar “Velocitat vent”. 

Al desplegable “Dimension” seleccionar “Measures”. Al desplegable “Format” 

seleccionar “#,##0.00 Decimal”. Per últim, polsar el botó “Add”. 
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Fig. 39. Pantalla d’agregació de la mesura “Potencia vs Vent” 

 

3. Un cop realitzats els passos precedents, es pot veure la nova mesura calculada 

“Potencia vs Vent” a l’apartat Medidas. 

 

Fig. 40. Mesura calculada "Potencia vs Vent" 

 

Seguint amb la línia dels dos informes precedents, el primer que s’ha fet es 

extreure els totals per cada zona, entenent com a totals la potència generada per velocitat 

del vent, que és la nova mesura “Potencia vs Vent”. 
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A la següent gràfica es pot veure com la zona de Navarra és la que ha tingut una 

millor relació potència/vent durant el mes de març de 2013. 

 

Fig. 41. Distribució de la relació potència/vent total per zones 

 

Fent la mateixa anàlisi per setmanes es pot apreciar com Navarra no es manté com 

la primera durant totes les setmanes, sinó que només és la millor a la primera i tercera 

setmana. A la segona setmana, en canvi, la zona amb millor relació potència/vent és 

Catalunya i a les setmanes quarta i cinquena ho és la zona de Castella Lleó. 
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Fig. 42. Distribució setmanal de la relació potència/vent per zones 

 

Fent la mateixa anàlisi ara per dies de la setmana, es pot observar com Navarra té 

la millor relació potència/vent tots els dies excepte els dijous i els divendres, que té millor 

relació potència/vent Castella i Lleó. 

 

Fig. 43. Gràfica potència/vent per zones i dies de la setmana 
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A Navarra és on hi ha la mitjana de velocitat del vent més alta (Figura 44) i, a més 

a més, és on es genera més potència amb relació a la velocitat del vent. El fet que es generi 

més electricitat pot ser degut a que, tal i com s’ha vist a l’informe 4.2.2, el aerogeneradors 

GAMESA G114 i l’ALSTON ECO100 es comporten millor a la zona de Navarra que a 

la resta de zones. 

 

Fig. 44. Distribució total de velocitats mitjanes del vent per zones 

 
 

4.2.4. Informe de temps mitjos de resolució d’alarmes 

Per tal de realitzar una anàlisi correcta, s’ha hagut de crear la mesura calculada 

“Temps mig resolucio”, de la mateixa forma que s’ha fet en l’informe precedent. 

Aquesta nova mesura ha estat el resultat de dividir la mesura “Durada minuts” entre la 

mesura “Numero alarmes”, d’aquesta forma s’ha obtingut el temps mig de resolució de 

les alarmes. 

La primera anàlisi que es farà és la de distribució total dels temps mitjos de 

resolució d’alarmes per parcs eòlics. 



Treball de final de Màster en Enginyeria Informàtica 
UOC 
 
 

 

66 David Martin Tinaquero 

 

Fig. 45. Distribució dels temps mitjos de resolució d'alarmes total per parcs eòlics 

 

Segons mostra la gràfica de la figura 45, els temps mitjos més grans en la resolució 

de les alarmes l’ha patit el parc de Collalba, quasi el doble que el de Taluengo i, més del 

doble que el de Piedras de Alto. 

Fent el mateix anàlisi per setmanes, es pot veure com els temps mitjos pitjors de 

la primera, tercera i cinquena setmana els ha tingut el parc de Collalba. En canvi, a la 

segona setmana els pitjors temps els ha tingut el parc de Piedras de Alto i a la quarta el 

parc de Taluengo. 
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Fig. 46. Distribució setmanal dels temps mitjos de resolució d'alarmes per parcs eòlics 

 

Si es fa la mateixa anàlisi per dies de la setmana es veu com Collalba té els temps 

mitjos pitjors els dimarts, dimecres, dissabtes i diumenges. El de Piedras de Alto té els 

temps mitjos pitjors els dilluns i divendres. El de Taluengo només té els temps mitjos 

pitjors els dijous. 

 

Fig. 47. Distribució per dies de la setmana dels temps mitjos de resolució d'alarmes per parcs eòlics 
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Al haver-hi només un parc a cada zona, els resultats de les anàlisis amb per zones 

en comptes de per parcs eòlics són idèntics. A continuació es poden veure les tres 

gràfiques anteriors amb la jerarquia “Zona” en comptes de “Parc”. 

 

Fig. 48. Distribució dels temps mitjos de resolució d'alarmes total per zones 

 

 

Fig. 49. Distribució setmanal dels temps mitjos de resolució d'alarmes per zones 
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Fig. 50. Distribució per dies de la setmana dels temps mitjos de resolució d'alarmes per zones 

 

Després de realitzar les anàlisis per zones i parcs, s’ha procedit a repetir el mateix 

exercici amb les marques i models dels aerogeneradors, per tant, la primera anàlisi serà 

amb el total mensual sense cap filtre de temps. Tal i com es veu a la figura 51, els 

aerogeneradors que pitjor temps mitjos en resolució d’alarmes han tingut són els 

ALSTON ECO100, amb quasi el doble que el VESTAS-V90 i quasi el triple que el 

GAMESA-G114. 
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Fig. 51. Distribució dels temps mitjos de resolució d'alarmes total per marca/model 

 

El GAMESA-G114 és el que té un temps mig millor en resolució d’alarmes, 

encara que és el que més alarmes en total ha tingut, tal i com es pot veure a la gràfica de 

la Figura 51. Veient això es poden interpretar moltes coses, per exemple, que en aquest 

model les alarmes són més fàcils de reparar o que envia alarmes abans que la situació 

sigui més greu i, així, es repari abans que la incidència sigui més complicada. Potser els 

altres aerogeneradors només envien les alarmes un cop hi ha una incidència de tipus 

greu i per això la reparació té un temps més gran o bé, les peces per reparar-los triguen 

més a arribar. Però la qüestió és que els GAMESA-G114, sigui pel motiu que sigui són 

els que es reparen amb menys temps i, per tant, poden estar més temps actius produint 

electricitat. 

Sempre que s’han fet anàlisis que impliquen els aerogeneradors s’ha tingut en 

compte que tenen el mateix temps d’antiguitat, ja que a cap lloc indica si uns són més 

nous que els altres. 
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Fig. 52. Distribució del número d'alarmes total per marca/model 

 

4.2.5. Informe d’efectivitat del operaris i empreses de manteniment 

Per analitzar l’efectivitat dels operaris, s’ha tornat a utilitzar la mesura calculada 

“Temps mig resolucio” creada a l’apartat 4.2.4. La primera anàlisi s’ha fet sense afegir 

la dimensió “Temps” i, tal i com es pot veure a la figura 53, El Xavier A. és amb 

diferència  l’operari amb pitjor efectivitat a tot el mes. A l’altre extrem està el Pedro K., 

que és el que té el temps mig de resolució d’alarmes més baix, per tant, el més efectiu 

de tots els operaris. 
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Fig. 53. Distribució de temps mitjos en resolució d'alarmes total per operaris 

 

Fent la mateixa anàlisi per setmanes. Es pot observar com les coses canvien. A la 

primera setmana, el Toni J. es situa com el pitjor de tots els operaris, encara que quasi 

igualat amb el Xavier A. El millor continua sent el Pedro K. 

 

Fig. 54. Distribució de temps mitjos de resolució d'alarmes de la primera setmana per operaris 
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A la segona, les coses canvien, l’operari menys efectiu destacat és el Juan I. i el 

més efectiu el Salvador V. 

 

Fig. 55. Distribució de temps mitjos de resolució d'alarmes de la segonaa setmana per operaris 

 

A la tercera setmana (Figura 56) el Xavier A. torna destacar com el pitjor operari. 

El millor operari a la tercera setmana és l’Albert A. 

A la quarta setmana (Figura 57) torna ha haver-hi canvis, ja que l’operari menys 

efectiu és el Gabriel P. El millor ara és el Vicente M. 

Per últim, a la cinquena i última setmana (Figura 58), el Xavier A. és el pitjor 

operari amb molta diferència respecte a la resta d’operaris. El millor també ha canviat cap 

al Juan I. 
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Fig. 56. Distribució de temps mitjos de resolució d'alarmes de la tercera setmana per operaris 

 

 

Fig. 57. Distribució de temps mitjos de resolució d'alarmes de la quarta setmana per operaris 
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Fig. 58. Distribució de temps mitjos de resolució d'alarmes de la cinquena setmana per operaris 

 

S’ha repetit l’anàlisi per dies de la setmana i s’ha observat que: els dilluns el millor 

operari és l’Albert A., els dimarts el Salvador A., els dimecres el Vicente M., els dijous 

el Juan I., els divendres el Xavier A., els dissabtes l’Albert A. i el diumenge hi ha un 

empat entre el Pedro K. i el Vicente M.  

És curiós que el Pedro K. és l’operari més efectiu de tot el mes, però quan 

s’analitzen les dades setmanalment, només és el millor la primera setmana. Passa el 

mateix quan s’analitzen les mateixes dades per dies de la setmana, ja que només és el 

millor els diumenges, encara que empatat amb el Vicente M. 

 

Fig. 59. Taula de temps mitjos de resolució d'alarmes per operaris i dies de la setmana 
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Un cop s’han analitzat els temps mitjos per operaris, a continuació es farà el 

mateix per empreses de manteniment per tal de veure quina és la més eficient. Com 

sempre s’ha començat amb les dades globals de tot el mes, és a dir, sense la dimensió 

“Temps”.  

Tal i com es pot veure a la gràfica de la Figura 60, l’empresa amb una mitjana de 

temps en resolució d’alarmes millor ha estat MAER, li segueix de prop GDES i COBRA 

és l’empresa més ineficient de forma destacada. Tal i com es veu a la gràfica de la Figura 

61, COBRA té un temps mig superior que el de les altres dos empreses juntes.  

 

Fig. 60. Gràfica de temps mitjos de resolució d'alarmes mensual per empreses de manteniment 
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Fig. 61. Distribució dels temps mitjos de resolució d'alarmes totals de les empreses de manteniment 

 

A la següent anàlisi s’ha afegit el nivell “Setmana” de la dimensió “Temps”. A la 

primera, tercera i cinquena setmana s’ha mantingut la mateixa tendència que al total del 

mes. A la segona setmana, s’han intercanviat les posicions MAER i COBRA. A la quarta 

setmana COBRA s’ha intercanviat la posició amb GDES, encara que estan molt 

igualades. A la gràfica de la Figura 62 també es pot apreciar com els pitjors temps mitjos 

en resolució d’alarmes han estat durant la tercera setmana, i els millors a la quarta. 
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Fig. 62. Distribució setmanal dels temps mitjos de resolució d'alarmes de les empreses de manteniment 

 

Per últim, s’han analitzat els temps mitjos per dies de la setmana. Els dimecres, 

dissabtes i diumenges, la tendència és la mateixa que la del total del mes. Els dilluns i 

dimarts la millor empresa és GDES i les pitjors són MAER i COBRA respectivament. Els 

dijous la millor empresa és MAER i la pitjor és GDES, i els divendres la millor empresa 

és COBRA i la pitjor MAER. També es pot veure com els dies amb mitjanes pitjor són 

dimarts, dijous i divendres. 
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Fig. 63. Distribució dels temps mitjos de resolució d'alarmes per dies de la setmana i empreses de manteniment 

 

4.2.6. Informe de relacions entre vent/alarmes i temperatura/alarmes 

Per a dur a terme l’anàlisi de les relaciones entre vent/alarmes i temperatura/alarmes 

s’han hagut d’explotar els dos cubs, “Alarmes” i “Lectures”, i els seus indicadors 

“Numero alarmes” del primer cub i “Velocitat vent” i “Temperatura aerogenerador” del 

segon. Un cop s’han obtingut aquestes dades, ha calgut relacionar-les aplicant els factors 

“Numero alarmes/Velocitat vent” i “Numero alarmes/Temperatura aerogenerador” per 

obtenir els ratis d’alarmes produïdes per velocitat del vent i per temperatura dels 

aerogeneradors respectivament. 

El primer que s’ha fet és extreure el nombre d’alarmes que s’han produït durant el 

mes sencer per cada marca d’aerogenerador. El resultat es pot veure a les taula de la 

Figura 64. 
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Fig. 64. Taules amb les alarmes produïdes al mes per marques 

 

A continuació s’ha realitzat una anàlisi amb la mesura “Temperatura 

aerogenerador” de tots els dies del mes, i s’han posat les temperatures, mínimes, mitges i 

màximes mensuals de cada marca (Figura 65). 

 

 

 

 

Fig. 65. Taules de temperatures mínimes, mitges i màximes mensuals per marca 

 

Es pot veure com el GAMESA, que ha estat el que més alarmes ha patit durant el 

més, és el que ha tingut una temperatura mitja i màxima més alta. Per tant, es podria dir 

que el nombre d’alarmes produïdes és directament proporcional a la temperatura de 

l’aerogenerador. Els ratis obtinguts es poden veure a la taula de la Figura 66. 
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Aerogeneradors ALSTON GAMESA VESTAS 

Numero d'alarmes 41 49 38 

Temperatura mínima 25,33 24,67 24,33 

Temperatura mitja 28,37 28,47 28,08 

Temperatura màxima 32,67 32,67 31,67 

Rati Alarmes/Temperatura mínima 1,62 1,99 1,56 

Rati Alarmes/Temperatura mitja 1,45 1,72 1,35 

Rati Alarmes/Temperatura màxima 1,26 1,50 1,20 

Fig. 66. Taula de rati d'alarmes vs temperatura dels aerogeneradors 

 

Un cop realitzades les anàlisis amb les temperatures, es repetirà amb les velocitats 

del vent. A la Figura 67 es poden veure les taules amb les velocitats del vent mínimes, 

mitges i màximes mensuals agrupades marques d’aerogenerador. 

 

 

 

 

Fig. 67. Taules de velocitats del vent mínimes, mitges i màximes mensuals per parcs eòlics 

 

Les dades obtingudes referents a la velocitat del vent, mostren que els GAMESA 

són els que han tingut la velocitat del vent mínima, mitja i màxima més alta de les tres 
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marques. Per tant, també sembla que el nombre d’avaries és proporcional a la velocitat 

del vent. Els ratis obtinguts es poden veure a la taula de la Figura 68. 

 

Aerogeneradors ALSTON GAMESA VESTAS 

Numero d'alarmes 41 49 38 

Velocitat vent mínima 2,33 2,67 2,00 

Velocitat vent mitja 6,18 6,42 6,29 

Velocitat vent màxima 10,67 11,67 10,33 

Rati Alarmes/Velocitat vent mínima 17,57 18,38 19,00 

Rati Alarmes/Velocitat vent mitja 6,63 7,63 6,04 

Rati Alarmes/Velocitat vent màxima 3,84 4,20 3,68 

Fig. 68. Taula de rati d'alarmes vs velocitat del vent rebut pels aerogeneradors 

 

4.3. Respostes a les preguntes plantejades 

A aquest apartat s’intenta donar resposta a les preguntes plantejades al projecte, 

resumint les conclusions extretes dels informes elaborats als sis apartats anteriors. 

Pregunta 1. Quins són els parcs eòlics més productius. No necessàriament les zones amb 

constants de vent més altes són les millors, de vegades la col·locació dels aerogeneradors 

o la tecnologia (marca, model) poden fer variar a potència generada en cada cas. 

El parc eòlic més productiu, tenint en compte el total de les dades contingudes al 

cub “Lectures” (març de 2013), és el de Taluengo, li segueix el de Collalba i el menys 

productiu és el de Piedras de Alto. També s’observa com la potència generada global dels 

tres parcs va baixant des de la primera setmana del mes fins a la última. Tant el de Collalba 

com el de Taluengo mantenen aquesta tendència a la baixa, però a la tercera setmana 

tenen una petita pujada per sobre de la segona setmana. El parc de Piedras de Alto té una 

tendència complementaria les quatre primeres setmanes del mes respecte als altres dos 

parcs, és a dir, les setmanes més productives han estat la segona i la quarta. 

Pregunta 2. Marques i models més productius. La tecnologia de fabricació varia per 

cada model, això ens pot ajudar a decidir una propera inversió. 

 En números globals la marca i model d’aerogenerador més productiu ha estat el 

GAMESA G114, li segueix el VESTAS V90 i l’últim ha sigut l’ALSTON ECO100. S’ha 
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confirmat que cadascun dels aerogeneradors té un rendiment diferent en funció del parc 

al qual estan. Al parc eòlic de Piedras de Alto el que millor rendiment ha donat és el 

GAMESA G114, al de Collalba ha estat el VESTAS V90 i al de Taluengo han tingut un 

rendiment idèntic l’ALSTON ECO100 i el GAMESA G114. Per tant, en cas d’haver 

d’ampliar els parcs amb nous aerogeneradors s’haurien de tenir en compte aquests 

resultats per comprar a cada parc els aerogeneradors que més rendiment donen a 

cadascun. Degut a que només hi ha un parc per zona, els resultats obtinguts per zones han 

estat els mateixos que per parc. A  Castella Lleó l’aerogenerador més productiu ha estat 

el GAMESA G114, a Catalunya el VESTAS V90 i a Navarra, un doble empat entre 

l’ALSTON ECO100 i el GAMESA G114. 

Pregunta 3. Zones amb millor relació vent/potència. Donat el cas que es vulgui ampliar 

un parc o crear-ne un de nou, aquesta dada ens pot ser molt útil per valorar la ubicació 

definitiva. 

 Segons les dades obtingudes de totes les dades registrades al cub “Lectures”, la 

zona que ha tingut una millor relació de potència generada/velocitat del vent ha sigut 

Navarra. Navarra també és la zona que ha tingut una mitjana de velocitat del vent més 

alta, seguida de Catalunya i, com a última, Castella Lleó. Ha coincidit que les zones amb 

mitjanes de vent més altes són les que han tingut millor relació potència 

generada/velocitat vent, per tant, en cas de que s’hagi d’ampliar els parcs és millor invertir 

en parcs amb les mitjanes de velocitat del vent més altes, ja que són els més eficients. 

Pregunta 4. Temps mitjos en la resolució d’alarmes. Tenir informació sobre com es 

resolen les alarmes (que acostumen a aturar els aerogeneradors) ens pot ajudar a 

analitzar quins són els problemes dels parcs o aerogeneradors. 

 Els temps mitjos pitjors en quan a resolució de les alarmes dels totals continguts 

al cub “Alarmes” els ha patit el parc de Collalba, quasi el doble que el de Taluengo i més 

del doble que el de Piedras de Alto.  

 De la mateixa forma que s’ha dit a la pregunta 2, com que només hi ha un parc 

per zona, els resultats són idèntics per zones, per tant, la Zona de Catalunya és la que ha 

patit el temps de resolució d’alarmes pitjor, la segona ha estat la zona de Navarra, i la 

zona amb temps mitjos millors ha sigut la de Castella Lleó. 
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 En quant als temps mitjos de resolució d’alarmes segons les marques i models dels 

aerogeneradors, s’ha vist que els que tenen pitjors temps de resolució són els ALSTON 

ECO100, amb un temps mig molt superior al dels altres dos. Els millors temps en la 

resolució de les alarmes han sigut els dels GAMESA G114. El fet que els GAMESA 

G114 siguin els que millors temps en resolució d’alarmes han tingut, tot i que han sigut 

els que major número d’alarmes han registrat, fa pensar que potser tenen un sistema de 

generació d’alarmes més proactiu que els de les altres marques/models i que comencen a 

enviar alarmes en una etapa més precoç abans que la incidència sigui més greu, per tant, 

la reparació també serà menys complexa i al mateix temps requerirà una inversió de temps 

inferior. 

Pregunta 5. Efectivitat dels operaris o empreses de manteniment. És desitjable que una 

empresa de manteniment minimitzi els temps d’espera. Aquesta informació és vital per a 

establir els criteris contractuals o renovar-los. 

 L’operari amb els temps mitjos de resolució d’alarmes millors a tot el mes de 

Març, per tant el més efectiu, ha sigut el Pedro K, encara que la cosa està bastant igualada. 

A l’extrem oposat, destaca amb els pitjors temps de resolució el Xavier A. 

 En quant a les empreses, els millors temps els ha tingut MAER, encara que bastant 

igualada amb GDES. En canvi, COBRA té uns temps mitjos total de resolució d’alarmes 

més grans que els de les altres dos empreses juntes, per tant, és considera que és la menys 

eficient en quan a resolució d’alarmes. 

 També s’ha vist que la setmana amb pitjors temps de resolució d’alarmes ha sigut 

la tercera del mes. 

Pregunta 6. Relacions entre vent/alarmes o temperatura/alarmes. La temperatura 

interna d’un aerogenerador pot ser un indicador de futures avaries, de la mateixa forma 

que ho pot ser ratxes de vent extremes molt continuades. 

 Segons s’ha vist amb la unió de les anàlisis de les alarmes, temperatures dels 

aerogeneradors i velocitats del vent mensuals de cada marca d’aerogeneradors, sembla 

ser que el percentatge d’alarmes que es produeixen és directament proporcional tant a la 

temperatura com a la velocitat del vent, per tant, com més pugin aquestes dos, més 

probabilitat de produir-se una alarma hi haurà.  



Treball de final de Màster en Enginyeria Informàtica 
UOC 
 
 

 

85 David Martin Tinaquero 

5. QUADRE DE COMANDAMENT 

En aquest apartat s’explicarà com s’ha desenvolupat el quadre de comandament 

que conté alguns dels indicadors més importants d’aquest projecte. En primer lloc, 

s’exposen els passos per a crear el quadre amb Pentaho CDE Dashboard, per després, 

mostrar cadascun dels indicadors que s’han creat. 

5.1. Passos per crear un quadre de comandament amb Pentaho CDE 

Dashboard 

A continuació s’enumeren els passos que s’han seguit per a crear el quadre de 

comandament: 

1. Navegar a “Create New/CDE Dashboard” des de la pàgina principal de 

Pentaho BI Server. 

 

Fig. 69. Menú de selecció per crear CDE Dashboard 

 

2. Polsar a sobre “Save as...”, navegar fins a la ruta on es vulgui desar el fitxer, 

posar un nom al fitxer (File Name) i un títol (Title). 
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Fig. 70. Finestra de salvaguardat del quadre de comandament 

 

3. Existeixen dos opcions per crear el disseny de la pàgina (distribució de les 

gràfiques, mida de la lletra, títol, colors, etc): crear-lo des de zero o bé utilitzar 

una de les plantilles que conté Pentaho CDE Dashboard. En aquest cas s’ha 

fet ús d’una de les plantilles, ja que facilita el desenvolupament. Polsar el botó 

“Apply Template”  i escollir la que més s’adapti a les necessitats del 

projecte. En aquest cas s’ha escollit el model 3 amb tres columnes. 
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Fig. 71. Pantalla de selecció de plantilles 

 

4. Per aquest quadre es vol tenir 9 gràfiques, per tant, s’han de crear 2 files amb 

3 columnes igual que les que du de la plantilla. Primerament s’eliminarà el 

peu des de la vista “Layout Structure”, posant-se a sobre de la fila amb el nom 

“Footer” i polsant al botó “Delete” . 

 

Fig. 72. Estructura de disseny del Pentaho CDE Dashboard 
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5. Per crear les 2 files amb les 3 columnes es pot fer amb el botó “Duplicate 

Layout Element” un cop a sobre de la fila amb el nom “Body”. 

6. Un cop creades, per tal de facilitar el desenvolupament s’ha de posar nombres 

que identifiquin millor els objectes. Per exemple, posar f i el número de fila 

(f1, f2 i f3) a les files i el mateix per les columnes (c1_1, c1_2, c1_3, c2_1, 

c2_2, c2_3, c3_1, c3_2 i c3_3). 

7. S’ha de fer el mateix amb les files que s’utilitzen com a espais entre files 

(Spacer). 

8. Ara s’han de crear les gràfiques que es volen posar a cadascun dels espais 

reservats a la plantilla. Per no allargar aquest petit tutorial i, degut a que és un 

procés repetitiu, s’explicarà com crear una de les gràfiques com a model. 

9. Navegar a “Datasources Panel” des del botó amb el mateix nom . 

10. Navegar a “Wizards/OLAP Chart wizard” des del menú lateral esquerra. 

11. Seleccionar el catàleg des del desplegable “Catalog”.  

12. Seleccionar el cub des del desplegable “Cube”. 

13. Posar un nom al camp “Name”. 

14. Seleccionar l’espai reservat al qual es vulgui col·locar la gràfica al camp “Html 

Object”. 

15. Arrossegar el nivell d’una de les dimensions disponibles del cub seleccionat 

(Dimensions) al camp “Rows” i una mesura de les disponibles (Measures) al 

camp “Column”. 

 

Fig. 73. Finestra de creació de gràfica OLAP 
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16. Cada canvi que es faci es pot veure amb el botó “Preview your Dashboard” 

. 

17. Repetir les passes del 9 a 16 per cadascuna de les gràfiques a crear. 

 

5.2. Indicadors creats al quadre de comandament 

En aquest apartat es mostraran les 9 gràfiques que s’han inclòs al quadre de 

comandament.  

 Top Parcs més Productius. És una gràfica de barres amb el total de la 

potència produïda total per cadascun dels tres parcs. 

 

Fig. 74. Gràfica Top Parcs més Productius 

 

 Distribució de Potència Generada per Marques. Gràfica de tipus formatge 

amb la distribució de la potència total generada per les diferents marques 

d’aerogeneradors. 
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Fig. 75. Gràfica Distribució de Potència Generada per Marques 

 

 Distribució Setmanal de Potència Generada. Gràfica de barres de la 

potència generada total a cadascuna de les 5 setmanes del mes. 

 

Fig. 76. Gràfica Distribució Setmanal de Potència Generada 

 

 Resolució d’Alarmes per Empreses. Gràfica de tipus formatge amb la 

distribució dels temps invertir per resoldre alarmes per cadascuna de les 

empreses. 
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Fig. 77. Resolució d'Alarmes per Empreses 

 

 Temps Resolució d’Alarmes per Parcs. Gràfica de barres amb la duradade 

durada de les alarmes total de cadascun dels parc eòlics.  

 

Fig. 78. Temps Resolució per Parcs 

 

 Distribució de Temps de Resolució d’Alarmes per Operaris. Gràfica de 

tipus formatge amb els temps de resolució de les alarmes de cadascun dels 

operaris de les empreses de manteniment. 
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Fig. 79. Gràfica Distribució de Temps de Resolució d'Alarmes per Operaris 

 

 Número d’Alarmes per Marques. Gràfica de barres amb el número 

d’alarmes produïdes a cadascuna de les marques d’aerogeneradors. 

 

Fig. 80. Número d'Alarmes per Marques 

 

 Evolució de Potència Generada per Dies. Gràfica amb la potència generada 

total distribuïdes pels dies del mes. 
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Fig. 81. Gràfica Evolució de Potència Generada per Dies 

 

 Velocitat Mitja del Vent per Zones. Gràfica amb la velocitat mitja del vent 

a cadascuna de les zones. 

 

Fig. 82. Gràfica Velocitat Mitja del Vent per Zones 

 

A les Figura 83 es pot veure el quadre de comandament des de Pentaho CDE 

Dashboard. 
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Fig. 83. Quadre de comandament dels Parcs Eòlics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Treball de final de Màster en Enginyeria Informàtica 
UOC 
 
 

 

95 David Martin Tinaquero 

6. CONCLUSIONS 

Al llarg d’aquest TFM s’han anat extraient una sèrie de conclusions que venen a 

representar el fruit final del treball realitzat, que han hagut de partir, necessàriament, de 

l’anàlisi previ fet sobre els parcs eòlics. Es pot concloure que: 

 És imprescindible per a qualsevol empresa dur a terme un procés de disseny i 

implementació del Data Warehouse adequat per emmagatzemar totes les 

dades dels seus sistemes d’informació de forma eficient i escalable. També és 

de vital importància disposar d’una eina BI adequada per a prendre decisions 

importants que afectin a l’estratègia del negoci. 

 Les dades no es poden explotar eficientment tal i com es troben 

emmagatzemades a les bases de dades OLTP, sinó que han de ser manipulades 

abans d’exportar-les al Data Warehouse amb les eines ETL que millor 

s’ajustin a les necessitats de l’organització.  

 Pentaho es presenta com a una bona eina BI gràcies a la gran quantitat 

d’informació existent, àmplia comunitat de desenvolupadors i el continu 

avanç tecnològic en el que es troba immers, el qual permet crear 

actualitzacions i millores de gran valor afegit. 

S’han assolit els objectius marcats a l’enunciat del TFM. S’ha escollit un sistema 

de bases de dades relacionals per importar les dades facilitades a l’enunciat del treball, 

manipular-les i crear el Data Warehouse, s’ha escollit l’eina BI Open Source per a 

explotar el Data Warehouse creat, s’han fet les anàlisis que han sigut necessàries per 

donar resposta a les qüestions plantejades al TFM i, per últim, s’ha creat un quadre de 

comandament amb 9 dels indicadors claus amb Pentaho CDE Dashboards. 

Cal a dir que els processos ETL s’han realitzat mitjançant procediments PL/SQL, 

degut al poc volum de dades facilitades a l’enunciat d’aquest TFM, però s’ha de tenir en 

compte que en el cas de que fos un volum major, la manera òptima de fer el processos 

ETL seria amb Pentaho Data Intergration (Kettle), que és una eina molt més eficient per 

grans volums de dades. 

A nivell personal m’ha sigut de molta ajuda aquest projecte perquè, de manera 

paral·lela, hem realitzat una implantació d’un BI a l’empresa a la qual treballo, i tot i que 
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s’havia pensat utilitzar l’eina Oracle Business Intelligence, després de conèixer Pentaho, 

l’empresa ha canviat cap a aquesta última però en la versió Enterprise, això sí. També 

m’ha quedat molt clara la metodologia a seguir per implantar un BI i com crear les 

estructures que formen el Data Warehouse, les quals no tenia molt clares. A la meva feina 

encara estem amb el projecte d’implantació del BI, tot i que ja el tenim molt avançat. El 

que està clar és que seguiré treballant fort en aquesta àrea per treure més suc a les dades 

que maneguem a la meva empresa i que ajuden a Direcció a prendre moltes decisions 

estratègiques. 
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7. GLOSSARI 

Business Intelligence. Es denomina intel·ligència empresarial, intel·ligència de negoci 

o BI, al conjunt d’estratègies i aspectes rellevants enfocats a l’administració i creació de 

coneixement sobre el mitjà, a través de l’anàlisi de les dades existents a una organització 

o empresa. 

Dashboard. És una interfície gràfica centrada en l’usuari que integra dades d’acord amb 

els problemes, funcions principals o processos comercials crítics de l’empresa. 

Freqüentment estan dissenyats per tractar un únic problema de forma aïllada i 

desenvolupar des de simples informes en línia fins a una complexa representació visual 

d’indicadors clau. Un dashboard de distribució pot incloure entre 20 i 25 indicadors 

diferents per establir la eficiència i la qualitat dels espais d’emmagatzemament, mesurats 

diàriament i representats en taules amb figures i gràfics, diagrames, agulles o rellotges. 

Data Mart. És una versió especial d’un magatzem de dades (Data Warehouse). Són 

subconjunts de dades amb el propòsit d’ajudar a que una àrea específica dintre del negoci 

pugui prendre decisions. Les dades existents en aquest context poden ser agrupades, 

explorades i propagades de múltiples formes perquè diversos grups d’usuaris realitzin 

l’explotació de les mateixes de la forma més convenient segons les seves necessitats. 

Data Warehouse. En el context de la informàtica, un magatzem de dades és una 

col·lecció de dades orientada a un determinat àmbit (empresa, organització, etc.), 

integrat, no volàtil i variable en el temps, que ajuda a la presa de decisions en l’entitat a 

la que s’utilitza. 

Datamining. (Mineria de dades). És el conjunt de tècniques i tecnologies que permeten 

explorar grans quantitats de bases de dades, de manera automàtica o semi automàtica, 

amb l’objectiu de trobar patrons repetitius, tendències o regles que expliquen el 

comportament de les dades en un determinat context. 

ETL. Extract, transform and Load (extreure, transformar i carregar) és el procés que 

permet a les organitzacions moure dades des de múltiples fonts, reformatetjar-los i 

netejar-los, i carregar-los a una altra base de dades, data mart, o Data Warehouse per 

analitzar, o en un altre sistema operacional per recolzar un procés de negoci. 
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Framework. En el desenvolupament de programari, és una estructura conceptual i 

tecnològica de suport definit, normalment amb artefactes o mòduls de programari 

concrets, que pot servir de base per l’organització i desenvolupament de programari. 

Típicament, pot incloure suport de programes, biblioteques i un llenguatge interpretat, 

entre altres eines, per ajudar a desenvolupar i unir els diferents components d’un projecte. 

MDX (MultiDimesional eXpressions). És un llenguatge de consulta per bases de dades 

multidimensionals sobre cubs OLAP, s’utilitza en Business Intelligence per generar 

reports per la presa de decisions basades en dades històriques , amb la possibilitat de 

canviar l’estructura o rotació del cub. 

OLAP. (On-Line Analytical Processing). És una solució utilitzada en el camp de 

l’anomenada intel·ligència de negocis (Business Intelligence) que té com objectiu 

agilitzar la consulta de grans quantitats de dades. Utilitza estructures multidimensionals 

(o cubs OLAP) que contenen dades resumides de grans bases de dades o sistemes 

transaccionals (OLTP). S’utilitza en informes de negocis de vendes, marketing, informes 

de direcció, mineria de dades i àrees semblants. 

OLTP (OnLine Transaction Processing). És un tipus de processament que facilita i 

administra aplicacions transaccionals, usualment per entrada de dades i recuperació i 

processament de transaccions. 

Online. Fa referència a un estat de connectivitat, davant del terme fóra de línia (offline) 

que indica un estat de desconnexió. 

Open Source. És l’expressió amb la que es coneix al programari o maquinari distribuït i 

desenvolupat lliurement. Es focalitza més en els beneficis pràctics (accés al codi font) 

que en qüestions ètiques o de llibertat que tant es destaquen en el programari lliure. 

Plugin. És una aplicació que es relaciona amb una altra per agregar-li una nova funció i, 

generalment, molt específica. Aquesta aplicació addicional és executada per l’aplicació 

principal i interactuen per mitjà de la interfície de programació d’aplicacions.  

Reporting. És l’esforç de les empreses ens instrumentar processos, procediments i fluxos 

d’informació. El mètode d’obtenció d’informació derivat d’aquests fluxos d’informació 

han de ser el més ràpid, àgil i fiable possible. 
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SGBD. Sistema Gestor de Bases de Dades. És un conjunt de programes que permeten 

l’emmagatzematge, modificació i extracció de la informació a una base de dades, a més 

de proporcionar eines per afegir, esborrar, modificar i analitzar les dades. Els usuaris 

poden accedir a la informació utilitzant eines específiques d’interrogació i de generació 

d’informes, o bé mitjançant aplicacions a l’efecte. 

SQL (Strucutured Query Language). És un llenguatge declaratiu d’accés a bases de 

dades relacionals que permet especificar diversos tipus d’operacions en elles.  

Staging Area. És una àrea intermèdia d’emmagatzematge de dades utilitzada pel 

processament dels mateixos durant els processos d’extracció, transformació i càrrega 

(ETL). Aquesta àrea es troba entre la font de les dades i el seu destí, que moltes vegades 

són magatzems de dades, data marts o altres repositoris de dades. 

Standalone. Fa referència a una aplicació que pot ser utilitzada en qualsevol ordinador 

sense necessitat de ser instal·lada. 
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9. ANNEXOS 

Annex 1. Script de creació de l’usuari “EOLICS_EXT_DB” 
 

El següent script, create_ext_DB.sql, crea una taula externa per cadascun dels 9 

fitxers .csv que contenen les dades originals. L’script crida a un altre script, 

mata_sessio_eolics_ext_db.sql, que mata totes les sessions obertes de l’usuari 

“EOLICS_EXT_DB”. L’script mata_sessio_eolics_ext_db.sql es pot veure a l’Annex 

2. 
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Annex 2. Script per matar les sessions de l’usuari “EOLICS_EXT_DB” 
 

El següent script mata totes les sessions obertes de l’usuari “EOLICS_EXT_DB”. 
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Annex 3. Script de creació de l’usuari “EOLICS_ DB” 
 

El següent script, create_DB.sql, crea la base de dades a partir de les taules 

externes de l’usuari “EOLICS_EXT_DB” donant format als camps, creant clau primàries 

i foranes, i unificant taules amb idèntica estructura. L’script crida a un altre script, 

mata_sessio_eolics_db.sql, que mata totes les sessions obertes de l’usuari 

“EOLICS_DB”. L’script mata_sessio_eolics_db.sql es pot veure a l’Annex 4. 
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Annex 4. Script per matar les sessions de l’usuari “EOLICS_DB” 
 

El següent script mata totes les sessions obertes de l’usuari “EOLICS_DB”. 
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Annex 5. Script de creació de l’usuari “EOLICS_ DW”  
 

El següent script, create_DW.sql, crea la base de dades a partir de les taules de 

l’usuari “EOLICS_ DB” amb les dimensions, taules de fets, claus primàries i foranes i 

camps calculats. L’script crida a un altre script, mata_sessio_eolics_dw.sql, que mata 

totes les sessions obertes de l’usuari “EOLICS_DW”. L’script 

mata_sessio_eolics_dw.sql es pot veure a l’Annex 6. 
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Annex 6. Script per matar les sessions de l’usuari “EOLICS_DW” 
 

El següent script mata totes les sessions obertes de l’usuari “EOLICS_DW”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Treball de final de Màster en Enginyeria Informàtica 
UOC 
 
 

 

119 David Martin Tinaquero 

Annex 7. Contingut del fitxer “CubParcsEolics.xml” 
 

 Conté les definicions dels cubs Alarmes i Lectures; les dimensions 

Aerogeneradors, Manteniment i Temps amb les seves jerarquies i nivells; les taules de 

fets Alarmes i Lectures amb les seves mesures. 
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