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OBJECTIUS 

 

Disseny i implementació d’un magatzem de dades (Data Warehouse) 

Extracció, transformació i càrrega (processos ETL) de les dades 
originals al Data Warehouse 

Anàlisi i selecció d’una eina de Business Intelligence Open Source 

Creació dels cubs OLAP amb les estructures de dades 

Anàlisi i explotació de les dades mitjançant informes amb l’eina BI 

 



PREGUNTES A RESOLDRE 

 

Quins són els parcs eòlics més productius? 

Quines són les marques i models més productives? 

Quines són les zones amb millor relació vent/potència? 

Quins són els temps mitjos en la resolució d’alarmes? 

Quina és l’efectivitat dels operaris o empreses de manteniment? 

Quina relació existeix entre vent/alarmes o temperatura/alarmes? 

 

 



PENTAHO, L’EINA BI OPEN SOURCE ESCOLLIDA 

 

Corba d’aprenentatge molt baixa 

Utilitza una aproximació de metadades i un model centralitzat 

La versió Community Edition és la més estesa i utilitzada 

Molt suport a través de documentació i fòrums 

Compatibilitat amb molts tipus d’orígens de dades diferents 

Disposa de totes les eines necessàries per a totes les fases del 
projecte  



DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DEL DATA 
WAREHOUSE 

 

1. Importació de les dades originals a l’SGBD Oracle 

2. Transformació de les dades originals 

3. Disseny del model conceptual del DW 

4. Implementació del DW 

5. Disseny i execució dels processos ETL 



IMPORTACIÓ DE LES DADES ORIGINALS A 
L’SGBD D’ORACLE 

 

 

Creació de l’usuari EOLICS_EXT_DB per importar les dades originals 

Definició i implementació de les taules externes amb la mateixa 
estructura que els fitxers de dades originals 

Importació a l’SGBD de les dades originals sense manipular 



TRANSFORMACIÓ DE LES DADES ORIGINALS 

Creació de l’usuari EOLICS_DB per crear les taules amb les dades un 
cop manipulades 

Conversió de les dades als tipus de dades més adients: date, number, 
etc 

Unificació de les taules d’alarmes i lectures dels tres parcs 

Definició de claus primàries i foranes 

Eliminació de dades innecessàries 

Agrupació amb granularitat diària de la durada de les alarmes en 
minuts, la potència generada, la mitja de la velocitat del vent i de la 
temperatura dels aerogeneradors 

 



MODEL RELACIONAL DE L’USUARI EOLICS_DB 



DISSENY DEL MODEL CONCEPTUAL DEL DW 

 

 

Definició de les dimensions i les seves claus primàries, atributs, 
jerarquies i nivells corresponents 

Disseny de les taules de fets i les seves claus primàries, atributs, 
indicadors/mesures i les dimensions relacionades 

 



MODEL CONCEPTUAL DEL DATA WAREHOUSE 



IMPLEMENTACIÓ DEL DATA WAREHOUSE 

 

Creació de l’usuari EOLICS_DW per crear les dimensions i taules de 
fets i els procediments emmagatzemat que fan els processos ETL 

Creació de dos seqüències auto-incrementables per assignar IDs a 
cadascuna de les taules de fets corresponents 

Disseny i execució dels processos ETL per omplir les dimensions i 
taules de fets 

 



MODEL RELACIONAL DEL DATA WAREHOUSE 



EXPLOTACIÓ DE LES DADES AMB PENTAHO 

 

1. Configuració de les dades de connexió a l’SGBD d’Oracle amb 
Pentaho 

2. Definició i creació dels cubs OLAP amb Pentaho Schema Workbench 

3. Publicació dels cubs OLAP al Pentaho BI Server 

4. Explotació dels cubs OLAP amb Saiku Analytics 

5. Donar resposta a les preguntes plantejades al projecte 



CONFIGURACIÓ DE LES DADES DE CONNEXIÓ A 
L’SGBD D’ORACLE 



DEFINICIÓ I CREACIÓ DELS CUBS OLAP AMB 
PENTAHO SCHEMA WORKBENCH 



PUBLICACIÓ DELS CUBS OLAP AL PENTAHO BI 
SERVER 



EXPLOTACIÓ DELS CUBS OLAP AMB SAIKU 
ANALYTICS 



DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DEL QUADRE DE 
COMANDAMENT AMB PENTAHO CDE DASHBOARD 



CONCLUSIONS 

És imprescindible a qualsevol empresa dur a terme un procés de disseny i 
implementació d’un Data Warehouse. 
És molt important disposar d’una eina adequada per a prendre decisions 

claus que afecten a l’estratègia del negoci. 
Existeixen moltes eines BI Open Source al mercat. Pentaho  es presenta com 

a una bona eina BI gràcies a la quantitat d’informació existent, àmplia 
comunitat de desenvolupadors i el continu avanç tecnològic al que es troba 
immers. 
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 amb eines ETL. 
Els cubs OLAP utilitzen estructures multidimensionals que agilitzen la 

consulta de grans quantitats de dades i les fa ideals en el camps del BI. 
 


