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

La finalitat d’aquest treball consisteix en dissenyar e implantar un sistema de 
negoci per a l’anàlisi publicitari. 

El context d’aplicació es refereix a la evolució de si la publicitat visual es 
efectiva i te efectes sobre els compradors potencials del productes exposats, i 
per tant sobre les vendes. Les noves tecnologies poden ajudar, i de fet ho fan, 
a poder atreure la atenció dels ciutadans a través de publicitat incisiva en les 
aplicacions mòbils o xarxes socials, i de reproducció d’anuncis en pantalles. 

La metodologia utilitzada es basa en la premissa de la variabilitat i flexibilitat 
de tot l’entorn de treball, i en la utilització de software Open Soure tant d’anàlisi 
de Business Intelligence, com de disseny d’un magatzem de dades, com de 
creació de quadres de comandament. 

Els resultats obtinguts ens permeten debatre sobre la conveniència d’aquest 
tipus de publicitat, ja que trobem diferencies depenent de la zona geogràfica o 
el tipus de famílies de productes impactats. La implantació d’aquest sistema 
ens hi dona molta informació i per tant grans possibilitats d’anàlisi per tal de 
prendre les millors decisions. 

Podríem diferenciar dos tipus de conclusions, una sobre tot el disseny e 
implantació de la solució, amb el compliment dels objectius plantejats i una 
sèrie de lliçons apreses (tècniques, metodològiques, de planificació), i una 
segona sobre la informació analitzada relacionada amb la resposta a les 
preguntes analítiques que es formulen, on arribem a la conclusió que aquest 
tipus de publicitat es efectiva. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

 

The purpose of this work is to design and implement a business system for 

advertising analysis. 

 

The application context refers to the evolution of whether visual advertising is 

effective and affects the potential buyers of the exposed products, and 

therefore on sales. New technologies can help, and in fact do so, to be able to 

attract the attention of the citizens through incisive advertising in mobile 

applications or social networks, and on the reproduction of ads on screens. 

 

The methodology used is based on the premise of the variability and flexibility 

of the entire work environment, and the use of Open Soure software for both 

Business Intelligence analysis, design of a data warehouse, and creation of 

dashboards. 

 

The results obtained allow us to discuss the advisability of this type of 

advertising, since we find differences depending on the geographical area or 

the type of families of impacted products. The implementation of this system 

gives us a lot of information and therefore great possibilities of analysis in order 

to make the best decisions. 

 

We could differentiate two types of conclusions, one on the whole design and 

implementation of the solution, with the fulfillment of the objectives set and a 

series of lessons learned (techniques, methodologies, planning), and a second 

on the analyzed information related to the response to the analytical questions 

that are formulated, where we come to the conclusion that this type of 

advertising is effective.  
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1. Introducció 
 

• Descriure el problema que pretén resoldre el projecte. 

El context en que es desenvolupa el projecte està relacionat amb el mon 

de la publicitat. L’efecte visual que es veu actualment en moltes tendes 

tan físiques com virtuals demostra que aquesta forma de mostrar els 

articles busquen, i en molt casos assoleixen, un augment de les vendes.  

Aquest possible augment de vendes te molt a veure amb la expansió i 

evolució de les noves tecnologies, i sobretot des de que han fet la seva 

irrupció les aplicacions en els mòbils, i en les xarxes socials en general. 

En aquest context es molt interessant analitzar aquestes dades en 

l’entorn de Business Intel·ligent, que ens donarà informació que 

permetrà prendre decisions de negoci, basades en informacions molt 

mes estudiades i per tant més raonables; aquest es el problema que 

pretén resoldre aquest projecte. 

 

1.1 Context i justificació del Treball 

• Descriure el treball concret que es portarà a terme. 

Com ja s’ha explicat anteriorment el treball estarà relacionat amb el mon 

de la publicitat, i més en concret estarà basat en una campanya 

publicitària, que consistirà en la reproducció d’anuncis de tipus visual 

(monitors o pantalles) situats en centres comercials.  

L’objectiu d’aquest treball consistirà en mesurar aquests tipus d’anuncis 

comparats amb d’altres que es publiquen de forma tradicional.  

La forma de mesurar-los, es a dir, de fer un anàlisi acurat, consistirà en 

fer-ho a través de cubs o quadres de comandament, el que permetrà 

extraure conclusions molt mes fines i confiables. 
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En definitiva la solució de BI que volem implantar dins de la campanya 

publicitària ens permetrà observar que està passant actualment, com 

s’està realitzant la publicitat dels anuncis a mesurar, comprendre com 

impacta aquests anuncis en els consumidors, preveure que pot ocórrer si 

es fan determinats canvis, i col·laborar i decidir quin es el camí que s’ha 

de seguir per tal que s’aconsegueixi els objectius demanats. 

   
 

1.2 Objectius del Treball 

•  Indicar els objectius a assolir en el projecte. 

Els objectius específics del treball són: 
 
o Dissenyar una magatzem de dades (Data Warehouse) que permeti 

emmagatzemar la informació adquirida dels diferents orígens. 

 

o 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. 

 

o Analitzar les diferents plataformes BI Open Source disponibles al 

mercat que ens permetin explotar la informació emmagatzemada. 

 

o Triar i implantar una d’aquestes eines Open Source de tal forma que 

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

 
 

1.3 Enfocament i mètode seguit 
 
L’enfocament a seguir per tal d’aconseguir els objectius es basaran en el 

desenvolupament d’un producte nou que ens ha de permetre arribar a 

les conclusions sobre el beneficis o no beneficis que comporten la 

publicitat basada en impactes visuals. 

Enfocar-lo cap aquest entorn, es a dir, basat en un sistema 

d’intel·ligència de negoci, es la millor manera d’analitzar les dades, que 

ens proporcionaran la informació necessària per prendre les decisions 

correctes. 
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1.4 Planificació del Treball 

Per tal de planificar el nostre treball s’utilitzarà el Microsoft Project, que 

ens ajudarà a temporalitzar i definir les tasques que es definiran 

inicialment i que podran variar segons les necessitats que tinguem al 

llarg del quadrimestre. 

• Descompondre el treball en tasques. Diagrama de Gantt 

Les tasques que compondran el projecte son les següents: 

1. Anàlisi i proposta metodològica per BI 

Analitzar i decidir la metodologia BI a utilitzar. L’anàlisi consistirà en 

dos opcions: 

o Pròpies o recomanades per BI, com poden ser: Demand Driven, 

User Driven i Prototype Dirven Approach. 

o Adaptacions basades en metodologies com SCRUM o AGILE. 

En base a aquesta proposta es procedirà a realitzar una planificació 

que segueixi la línia de la metodologia de la opció escollida. 

Mentrestant la planificació es basarà en les tasques comunes a 

realitzar i que aportin el valor corresponent. 

 

2. Anàlisi i proposta de l'eina BI a utilitzar 

Analitzar i decidir la plataforma que utilitzarem i que ens permetrà 

l’anàlisi de la informació generada i derivada de la campanya 

publicitària a estudiar. S’hauran d’analitzar les funcionalitats que 

s’ofereix i que haurien d’incloure inicialment: 

o Gestió i anàlisi d’informació i anàlisi multidimensional OLAP. 

o Presentació d’informes. 

o Mineria de dades. 

o Creació de quadres de comandament (cubs i dashboards). 

Amb la plataforma escollida podrem explotar la informació 

emmagatzemada.  

Les eines, Open Source, que un principi s’analitzaran seran:  

o Pentaho ,JasperSoft, BIRT, RapidMiner, SpagoBI 
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3. Creació de l'entorn de treball 

Una vegada tenim la plataforma decidida, crearem l’entorn de treball 

basat en l’eina escollida. Això vol dir: 

o Definir i validar els requisits i prerequisits de l’entorn tan de 

hardware com de software. 

o Instal·lació de la plataforma en el sistema. 

o Configuració de les diferents parts que composen la plataforma. 

1. Definir connexió base de dades. 

2. Consola d’administració. 

o Preparació de la part d’administració. 

o Definir el manteniment de la plataforma. 

3. Backup 

 

4. Disseny i implementació del DWH del projecte 

Fer el disseny i posterior implementació de la part del DataWarehouse. 

Aquest disseny hauria de constar de les següents parts: 

o Etapa de construcció. Definició de dimensions 

o Carrega de dimensions i de fets. Relació amb els processos ETL 

o Desenvolupament dels cubs OLAP 

 

 El sistema hauria de permetre: 

o Administrar grans quantitats d’informació. 

o Integrar i associar informació de diverses fonts. 

o Guardar històric de dades. 

 

  
5. Disseny i implementació dels processos ETL  

Realitzar el disseny i posteriorment la implementació dels processos 

ETL que ens permetin fer la carrega de dades, es a dir: 

o Extracció de les dades dels fitxers bases o de les dades 

indicades. 

o Transformació i optimització d’aquests dades en informació valida. 

o Carrega amb l’emmagatzematge de les dades en models 

multidimensionals. 
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6. Creació de l'entorn BI per l'anàlisi (cubs, dashboard,  ....) 

En aquesta part es configurarà l’entorn de tota la part de l’anàlisi  amb 

els cubs i els quadres de comandament (Operatius o integrals), 

depenent de si els volem per determinats departaments o per la 

direcció general, i que ajudaran a la pressa de decisions. 

 

7. Anàlisi de les dades i conclusions. 

S’analitzaran totes les dades obtingudes i es realitzaran les 

conclusions pertinents en base a aquesta informació. 

 
Totes aquestes tasques s’han descrit en un diagrama de Gantt amb una 

duració determinada i unes dates aproximades.  

 

En cap cas aquesta serà la planificació definitiva, només es tracta d’una 

aproximació, ja que de moment es desconeixen tan la metodologia que 

s’escollirà i moltes de les variables que composen BI. 

 
 
DIAGRAMA DE GANTT 
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• Planificar les tasques en fites temporals. Diagrama de Gantt 

Com es pot veure en el diagrama de Gantt, s’han planificat una sèrie de 

tasques com fites temporals a aconseguir. Com ja s’ha comentat abans 

no son les fites definitives, ja que encara no es coneix amb profunditat 

les tasques que es realitzaran, i aquestes podrien anar variant a mesura 

que el treball va avançant.  

• Proposta metodologia: 18/10 

• Proposta metodologia BI: 01/11 

• Configuració de la plataforma: 07/11 

o Creació de taules de dimensions i de fets 22/11 

o Implementació processos ETL. 10/12 

• Anàlisi de dades i conclusions: 05/01 

 
S’ha considerat que aquestes son les fites mes importants en la 

planificació inicial. 

 
 

1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 

El producte que obtindrem, una vegada ja tinguem desenvolupat tota la 

part de disseny e implementació, serà un quadre de comandament final 
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(dashboard) que ens permetrà valorar totes les variables plantejades al 

llarg d’aquest treball. 

 
No entrarem en una descripció detallada, això ho anirem veient en la 

evolució d’aquesta memòria. 

 
 

1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

 
La resta de capítols s’explicaran en cada part. De forma breu podem 

comentar que tindrem diferents capítols que ens ajudaran a avançar en 

el desenvolupament del treball: 

• Capítol 2. Fases: Inclourà l’estudi, anàlisi, disseny e 

implementació de tot el projecte. Es la part més important per tal 

de tenir el sistema de intel·ligència de negoci acabat. 

• Capítol 3. Conclusions: Es definiran les conclusions en base als 

objectius plantejats a l’inici, i analitzarem si les hem aconseguit i 

quines parts no. 

• Capítol 4. Glossari: Contindrà una definició dels termes o 

paraules mes importants. 

• Capítol 5. Bibliografia. Detall de la informació utilitzada en el 

desenvolupament del treball 

• Capítol 6. Annexos.  
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2. Fases del Treball 
 
En aquest apartat 2 es descriu tota la fase d’estudi, disseny, e implementació 

(diagrama de Gannt) de la solució d’intel·ligència de negoci que s’aporta, per tal 

de extreure les conclusions adients que ens ajudarà i facilitarà en la pressa de 

decisions en el nostre exercici. Breument, els capítols d’aquest punt dos, son: 

• Fase 1. Anàlisi Plataforma Open Source. 

• Fase 2. Creació de l’entorn de treball. 

• Fase 3. Disseny e implementació. 

• Fase 4. Anàlisi i conclusions . 

 

 

2.1. Fase1. Anàlisis metodologia i Plataforma 
Open Source. 

 

Anàlisis metodologia 

A l’hora d’analitzar i escollir finalment una metodologia que sigui 

suficientment flexible, hem d’agafar aquella que millor s’adapti al 

nostre pla de treball.  

Algunes de les característiques que alguns experts estableixen i que 

s’haurien de complir son algunes d’aquestes: 

• Orientació al canvi mes que estar orientat a un producte final. 

• El projecte ha de ser gestionat de forma global i transversal. 

• Gestió de múltiples sub-projectes simultàniament. 

• S’han de considerar totes les tasques i processos, siguin o no 
crítics. 

• Orientat a les persones i a les seves relacions. 

• Alineat amb les necessitats de negoci. 

 

Entre les metodologies plantejades trobem de dos tipus: 

o Pròpies o recomanades per BI, com poden ser: Demand Driven, 

User Driven i Prototype Dirven Approach.  
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Son metodologies orientades a la confecció de prototipus per a la 

obtenció dels requisits que siguin suficientment precisos. El que 

es pretén es mostrar a l’usuari un prototip funcional, per tal de 

que sigui el que dirigeixi el procés de creació del sistema de BI. 

Els mateixos usuaris defineixin les necessitats d’informació, les 

consultes que s’han de fer al sistema i el manteniment i evolució 

futura del mateix. 

  

o Adaptacions basades en metodologies com SCRUM o AGILE. 

Metodologies que es basen en l'adaptabilitat de qualsevol canvi 

com a mitjà per augmentar les possibilitats d'èxit d'un projecte. 

 

 

He de dir que segons el que he llegit i a la meva inexperta opinió, en 

Business Intelligence hi ha molta improvisació i les implantacions es 

basen mes en les millors practiques (best practices) que en 

metodologies completes, i aquí agafa molta importància els Factors 

crítics d’èxit. 

Per el nostre exercici segurament la metodologia tindrà molt poca 

implicació sobre la nostra planificació, i ens ha d’ajudar a com 

gestionar les diferents tasques que deriven d’aquesta planificació. 

Per això jo en aquest cas utilitzaré una metodologia basada en 

SCRUM que m’ha de donar una major flexibilitat davant els canvis de 

requeriments o d’altres aspectes que crec que hauré de prendre durant 

el desenvolupament del projecte.   

  

 

Anàlisis Plataforma Open Source 

En aquest apartat de la fase 1 s’ha fet un anàlisi de les plataformes 

Open Source que poden utilitzar-se per implementar el treball, tenint 

en compte que la cerca d’aquestes plataformes s’ha realitzar basant-

se en la informació que dona Internet al respecte de Business 
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Intelligence, comparant les seves funcionalitats, per tal d’escollir la que 

millor s’adapti a les nostres necessitats. 

 

En principi les funcionalitats que tractarem en la comparativa seran les 

necessàries per tal de desenvolupar el nostre treball. Aquestes seran: 

o Gestió i tractament de la informació (Extracció, transformació i 

carrega de dades). 

o Anàlisi multidimensional OLAP. 

o Elaboració d’informes. 

o Mineria de dades. 

o Creació de quadres de comandament (cubs i dashboards). 

 

A la planificació inicial s’havien detallat cinc eines (Pentaho, 

JasperSoft, SpagoBI , BIRT, RapidMiner,).  

Per minimitzar aquesta part i no fer-la tan laboriosa s’analitzaran les 

tres primeres amb mes profunditat, i de les altres dues es donaren 

unes pinzellades mes breus.   

 

2.1.1. Pentaho 
 

La suite de Pentaho té una sèrie d’altres projectes open source que 

s’integren paulatinament en el seu portfoli de productes. Els seus 

punts forts es focalitzen en la integració de les dades i en la 

automatització d’informes. Les seves aplicacions més interesants son:  

Pentaho Business Analytics Platform: aplicació web que permet 

als usuaris depositar tota la informació en un lloc central. 

Pentaho Data Integration: Eina de ETL. 

Pentaho Report Designer (PRD): Es tracta d’una evolució de 

JFreeReport. Aquesta solució de reporting de codi obert suporta 

diversos formats de sortida, com PDF, Excel, HTML, Text, Rich 

Text File, XML y CSV. 

Pentaho Marketplace: La plataforma es pot ampliar amb 

diversos plugins. 
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Pentaho Aggregation Designer (PAD): Es crea i s’optimitza el 

contingut de les bases de dades. El nucli de la eina es el 

servidor OLAP Mondrian. 

Pentaho Schema Workbench (PSW): Interfície gràfica de disseny 

per crear i provar esquemes per als cubs OLAP de Mondrian. 

Pentaho Metadata Editor (PME): PME s’utilitza per descriure de 

forma detallada les estructures de dades subjacents amb l’ajuda 

d’un arxiu XML. 

 

2.1.2. Jaspersoft 
 

Jaspersoft es un proveïdor de software comercial de codi obert 

centrat en Business Intelligence.  

La seva suite de software de BI, (Tibco Jaspersoft) inclou un 

dissenyador i un motor d’informes, un depòsit del servidor, la 

programació d’informes i BI mòbil, juntament amb els fòrums de la 

comunitat i una wiki que el recolza. 

 

Algunes de les seves aplicacions son: 

 

JasperReports Server: Servidor d’informes que facilita funcions 

OLAP en un servidor Mondrian adaptat.  

JasperReports Library: Jaspersoft facilita una biblioteca Java 

per poder crear informes.  

Jaspersoft Studio: Editor per crear els informes.  

Jaspersoft ETL: Eina ETL basada en Talend OS que permet la 

connexió a entorns Big Data destacant la seva rapidesa i 

eliminant problemes de latència.  

Mobile BI: aplicació nativa per a terminals iPhone i Android per  

accedir als informes i als panels de control des de el mòbil. 

 
 

2.1.3. SpagoBI 
 

A diferencia de Pentaho y Jaspersoft, que comercialitzen els seus 

productes amb una doble llicència, la iniciativa SpagoWorld ofereix la 

http://community.jaspersoft.com/
https://www.spagobi.org/
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seva suite de BI exclusivament como una solució open source. Els 

programes inclosos son els següents: 

 

SpagoBI Server: aquest servidor constitueix el cor de la suite 

oberta BI i facilita diverses eines d’anàlisis i funcions. 

SpagoBI Studio: entorn integrat de desenvolupament. 

SpagoBI Meta: entorn per a la gestió de les metadades. 

SpagoBI SDK: permet a la suite de Spago disposar d’una capa 

d’integració que permet incorporar eines externes com Talend 

OS (ETL), Jedox o Mondrian (OLAP), Weka o R (data mining) o 

BIRT o JasperReports Library (informes). 

 

2.1.4. Birt 
 

Permet crear visualitzacions de dades e informes que es poden 

incrustar en aplicacions del client Web, especialment els basats en 

Java. 

Una de les seves avantatges es que està molt recolzat per la 

comunitat d’usuaris en l’ajuda de possibles incidències. 

 

2.1.5. RapidMiner 
 

Plataforma d’anàlisis de codi obert per a data mining. Integra un 

aprenentatge automàtic i anàlisis predictiu. Permet dissenyar a la 

empresa les seves pròpies rutines d’anàlisis de dades de forma visual. 

Funciona amb Hadoop, CSV, Excel, Oracle i MySQL.  

 

Després d’analitzar les funcionalitats que necessitem per al nostre 

exercici de les diferents eines, i de fer una comparativa de totes elles 

he arribat a la conclusió que l’aplicació que pot encaixar mes es 

PENTAHO 
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Com ja s’ha comentat, Pentaho es una recopilació d’aplicacions per 

donar resposta a les funcionalitats més demandades.  

Unes de les avantatges es que aquestes aplicacions son creades i 

dissenyades amb independència de la resta, amb un esquema 

modular, el que permet integrar-les amb altres que no formen part de 

la suite. 

 
Les avantatges en les funcionalitats que farem servir son: 
 

o Informes: Permet crear informes i personalitzar-les, i també 

exportar-les en multitud de formats. 

o Anàlisis: A través del seu anàlisi millora la presa de decisions 

en el negoci. 

o Vista dimensional de dades. 

o Navegació i exploració 

o Anàlisi Ad Hoc 

o Drill-down 

o Quadres de comandament: Ofereix a l’usuari opcions de 

visualització en temps real de dades. 

o Identificació de mètriques clau 

o Drill a reports de suport 

o Integració de dades (kettle): Es una de les parts mes 

valorades de Pentaho. Disposa de potents aplicacions per la 
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transformació i carrega de les dades en diverses plataformes 

de bases de dades. 

o Entorn gràfic de desenvolupament 

o Tecnologia estàndard: Java, XML, JavaScript 

o Basat en transformacions i treballs 

o Inclou quatre eines: Spoon (disseny de  

 transformacions ETL), PAN (execució de  

   transformacions dissenyades amb Spoon), CHEF  

   (per crear treballs), i Kitchen (per executar treballs) 

 

    
 
 

o Multi-plataforma: Tan a nivell de client com de servidor. 

o Data_Mining (WEKA): Es caracteritza per descobrir patrons 

ocults en les dades, o prevenir esdeveniments futurs basats en 

patrons històrics. 

   

Aquesta suite Businnes Intelligence també té alguna part negativa, 

com pot ser que la funcionalitat d’informes no es tan bona com les de 

JasperSoft o Birt, que permeten dissenyar gràfics mes robustes.  

 

De totes maneres la valoració que podem fer de les parts més 

positives tenen mes pes sobre la seva elecció que aquesta part amb 

valoració mes negativa. Per el tema dels informes podem utilitzar eines 

independents a Pentaho como pot ser Tableau o alguna altra.  
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2.2. Fase 2. Creació de l’entorn de treball 
 

2.2.1. Definició de requeriments i requisits 
 

Els requeriments mínims a nivell hardware son: 
 

o Processador: Intel EM64T or AMD64 Dual-Core 

o RAM: 8GB amb 4 Gb dedicats als servidors Pentaho 

o Espai en disc: 20Gb espai lliure després de la instal·lació. 

 

 A nivell software els requeriments son els següents: 

 

o Sistema Operatiu: Microsoft Windows 2008 Server R2 & 2012  

 Server R2, CentOS 6 & 7, Red Hat Enterprise 6 & 7, Ubuntu

 Server 14.04 LTS & 16.04 LTS, SUSE Linux SLES 11 (SP3+)  

o Repositori de bases de dades: MySQL 5.6 & 5.7 (SQL 92),  

 Oracle 11.2 & 12.1 (SQL 92), PostgreSQL 9.4 & 9.5*, MS SQL  

  Server 2012, 2014 

o Origen de Dades:  

o Pentaho reporting: JDBC 3**/4**, ODBC, OLAP4J, 

XML, Pentaho Analysis, Pentaho Data Integration, 

Pentaho Metadata, Scriptable 

o Pentaho server: Relational (JDBC), Hibernate, 

Javascript, Metadata (MQL), Mondrian (MDX), XML 

(XQuery), Security User/Role List Provider, Data 

Integration Steps (PDI), Other Action Sequences, Web 

Services, XMLA 

o Pentaho Data Integration: JDBC 3**/4**, OLAP4J, 

Salesforce, XML, CSV, Microsoft Excel 

 
A nivell hardware l’equip que s’utilitzarà per fer la implementació de la 

pràctica es un: 

o Model: HP ProBook 430 G4.  

o Processador: Intel Core i5-7200U CPU 2,50Ghz 

o Memòria: 8GB 

o Sistema Operatiu: Microsoft Windows 10  
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A nivell de Bases de dades s’utilitzarà en principi MySQL com a gestor, 

i s’avaluarà també el seu us per veure quin magatzem de dades es 

mes convenient, i millor per a l’entorn de Business intelligence. 

  

 

2.2.2. Instal·lació i configuració de la 
plataforma 

 
En aquesta part s’ha realitzat la instal·lació de la versió de Pentaho 

Enterprise Edition versió 7.1 community. 

 

La instal·lació d’aquesta suite permet tenir una sèrie d’aplicacions com es 

mostra a la figura:  

 

 
 
La part mes important de la suite es el Data Integration amb el Spoon, que 

ens permetrà realitzar tot el tractament de les dades, des de la entrada, 

passant per les diferents transformacions que tindran, fins la sortida que 

realitzarem a les taules del DataWarehouse. 
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Un altre aplicació que farem servir amb posterioritat per fer el disseny dels 

cubs que després ens permetran l’anàlisi de les dades, serà el Schema 

Workbench, que connectarà amb el magatzem de dades per generar la 

informació necessària que haurem d’analitzar. 
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2.3. Fase 3. Disseny e implementació 
 

2.3.1. Modelització del DataWarehouse 
 

En aquesta part s’explica el modelatge que es farà sobre la informació 

obtinguda i la forma de representar-la dins d’un DataWarehouse. 

 

Abans de començar amb aquesta modelització faré una introducció 

molt breu al DataWarehouse. 

 

 
 
El nostre model es basarà en un modelat de dades multidimensional. 

Aquest model tracta les dades com un cub que ens permet 

precisament visualitzar-les en múltiples dimensions. 

 

Un cub està definit per dos components: “fets” i “dimensions”: 

o Els  fets es refereixen a les activitats que son objecte    

d’anàlisi, o sigui les dades d’estudi, i estan relacionades amb 

les dimensions. Normalment es tracta de taules molt grans i 

estan desnormalitzades. 

o Les dimensions caracteritzen l’activitat a modelar, es a dir, 

representen factors per el qual s’analitza una determinada 
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àrea de negoci, i contenen les metadades dels fets. Son taules 

mes petites i també estan desnormalitzades. 

 

La informació rellevant sobre el fet (activitat) es representa per un 

conjunt d’indicadors. 

La informació descriptiva de cada dimensió es representa per un 

conjunt d’atributs (atributs de dimensió). 

  

El problema es resoldrà tenim en compte les regles de negoci i els 

conceptes plantejats a l’enunciat que resumin breument: 

 

o El nivell de detall o granuralitat serà de dia. 

o Les agrupacions podran ser setmanals, mensuals, trimestrals i  

 anuals. 

o Hi ha sis centres comercials dels que tindrem informació sobre  

la zona i ciutat on es situen. També informació sobre els 

impactes (Big Screen i Information Point Screen), i si son 

urbans o perifèrics. 

o Tindrem diferents famílies de productes (food, electronics,  

 clothing, sports i home). 

o No tots els productes d’una mateixa família tindran el mateix  

 nombre d’impactes visuals.  

o Com a indicadors disposarem les vendes realitzades d’un  

 article durant el dia, també el nombre de visitants del centre  

 comercial, i el punt publicitari amb els impactes que s’han  

 produït al llarg del temps. 

  
El procediment per a realitzar el modelatge es basarà en  

diversos passos: 

 

2.3.1.1. Pas 1: Definim l’activitat a modelar. 
 

La nostre activitat consistirà en mesurar la reproducció d’anuncis,(en 

grans pantalles o monitors situats en els punts d’informació) d’articles 

en els Centres Comercials, per analitzar si aquests articles anunciats 
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incrementen les vendes respecte a altres articles publicitats de forma 

tradicional. 

 

2.3.1.2. Pas 2: Definim granularitat i jerarquies 
 

Disposarem d’una granularitat mínima d’un dia. 

A mes a mes, agruparem informació diària, setmanal, mensual, 

trimestral i anual. Els impactes, vendes i numero de visitants es 

mesuren de forma diària. 

 

Com que tenim una granularitat de dimensió, es a dir, tenim diversos 

nivells d’associacions de dades, també disposarem de jerarquies 

relacionades amb les dimensions, i per tant hem d’aplicar les regles de 

normalització de les BBDD relacionals. 

 

La normalització consisteix en augmentar el numero de taules, el que 

ens permetrà evitar redundàncies i podrem emmagatzemar la 

informació en menys espai.  

 

El meu plantejament, segons he estat veient en la documentació que 

he trobat, consisteix en utilitzar un esquema en “floc de neu”, i podria 

ser una bona opció en el nostre exercici. 

 

 

2.3.1.3. Pas 3: Identificar Dimensions.  
 
Identifiquem les dimensions que caracteritzen el procés. Tindrem les 

següents:  

Dimensió Temps: 

La taula temps estarà dissenyada tenint en compte les següents 

circumstancies: 

o El camp clau serà de tipus integer amb valors numèrics de 

 tipus “yyyymmdd” 

o La resta de camps correspondran a cadascú dels valors  
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(dia, setmana, mes, trimestre i any), de tipus text per poder 

visualitzar-los. 

o Hi haurà camps ID anàlegs als anteriors però de tipus  

  enters per poder realitzar ordenacions i agrupacions. 

o El camp “mes” anirà acompanyat de l’any, “2016 Gener”, per 

 optimitzar, i per tant no farà falta buscar l’any. 

 
   

TempsID Int(11) 

Data 
Dia 
Setmana 
Mes 
Trimestre 
Any 

datetime 
int(11) 
int(11) 
int(11) 
int(11) 
int(11) 

  
 
Dimensió Productes: 

La taula productes estarà dissenyada tenint en compte les següents 

circumstancies: 

o Dimensió referida a quin es l’objecte de l’activitat. 

o FamiliaID: Identifica la família a on pertany el producte. 

o Nom: Es referirà al nom del producte. 

o Tindrem una dimensió associada per identificar les famílies  

 dels productes.                      

 
 

ProducteID Int(11) 

FamiliaID 
NomProducte 

Int(11) 
Varchar(45) 

 
                                   
 

 
 
 
Dimensió Centre: 

La taula Centre estarà dissenyada tenint en compte les següents 

circumstancies: 

     Dimensió Temps 

  Dimensió Producte 

     Dimensió Familia 

FamiliaID Int(11) 

NomFamilia Varchar(45) 
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o Dimensió geogràfica, es a dir, on es produeix l’activitat. 

o CentreID: Identifica el Centre Comercial. 

o NomCentre: Nom del Centre Comercial. 

o Ciutat: Ciutat on s’ubica el Centre Comercial. 

o Zone: Localització del Centre Comercial. 

o Type: Si son urbans o d’extraradi. 

o Impacte PuntID: Identifica quin tipus d’impacte es produeix. 

o Tindrem una dimensió associada per identificar el tipus. 

 d’impacte que es (Big Screen o Information Point Screen). 

 
 

CentreID Int (11) 

Shopping Center 
City 
Zone 
Type 
ImpactePointID 

varchar (45) 
varchar (45) 
varchar (45)  
varchar (45) 
int (11) 

 
 
            
 
 

Impacte_PuntID Int(11) 

NomImpacte char (45) 

 
 

2.3.1.4. Pas 4: Informació a emmagatzemar. 
Identificació Taules de “fets” 

 
La taula de fets vindrà representada per un conjunts d’indicadors que 

ens proporcionen les dades que tenim, i que hem d’emmagatzemar 

dins del nostre DataWarehouse. 

Aquest indicadors son: 

o Nº d’impactes visuals que s’han produït per un determinat 

article  

o Vegades que s’ha publicitat per Big Sreen 

o Vegades que s’han publicitat pels monitors dels 

    punts d’informació). 

     Dimensió Centre 

     Dimensió Impacte Punt 
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o Nº de vendes realitzades per article i dia. 

o Nº de visitants als Centres Comercial per dia. 

 

Si creem dos indicadors pels impactes, un per Big Screen i un altre per 

punts d’informació, llavors una taula de fets inclourà impactes i vendes 

ja que els podrem relacionar per dia, centre i producte.  

L’altra taula de fets inclourà les visites fetes al centre comercial. 

 
 

 

ImpactesID Int(11) 

CentreID Int(11) 

ProducteID Int(11) 

N_Impactes_BigScreen Int(11) 

N_Impactes_pinfo Int(11) 

N_Vendes Int(11) 

 
 

 

VisitesID Int(11) 

CentreID Int(11) 

N_Visites Int(11) 

visiteID DATE 

 
 
Una vegada ja tenim les taules de dimensions i les taules de fets, 

dibuixem el diagrama global amb les taules representades 

anteriorment, totes les configuracions d’índex i tots els identificadors 

clau.  

 

Aquest diagrama quedaria de la següent manera: 

 

     Fets_Impactes-Vendes        

     Fets_Visites 
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DIAGRAMA DE TAULES DEL DATAWAREHOUSE 
 
 
 

 
 

 

2.3.2. Practiques i proves amb MySQL 
 
Aquesta tasca no s’havia planificat en el diagrama de Gantt inicial però degut al 

desconeixement d’aquesta infraestructura s’ha cregut convenient afegir-la. 

 

Durant els dies que s’ha planificat aquesta tasca s’han realitzat diferents 

exercicis per conèixer el funcionament de l’entorn de MySQL Workbench i 

acostumar-se a la seva forma de treballar.  

 

En aquest punt s’ha realitzat també la instal·lació del MySQL Workbench versió 

6.3 community.  

 
 
 
 
 
 



26   

2.3.3. Creació de taules de dimensions i de 
fets en MySQL 

 
Una vegada ja s’ha revisat i actualitzat el disseny de les taules segons les 

correccions fetes per el professor comencem a crear aquestes taules dins de 

l’entorn de MySQL Workbench. 

 

Aquest entorn de Bases de Dades ens permet crear les taules 

dissenyades anteriorment i que serviran com a magatzem de dades del 

DataWarehouse. 

 

Inicialment s’ha creat l’esquema bi_tfm que engloba les taules definides en 

l’apartat anterior: 

 

 
 
 

 
 
Anem a revisar i a explicar cadascuna de les taules, el seu significat, el seu 

objectiu i les seves relacions dins del magatzem: 

 
1. Centre: Taula que inclou totes les característiques definides en el punt 

d’impacte (zone, city, shopping center i type). Relacionada amb 

l’impact Point. 
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.
....... 

 
2. Impact Point: Taula que inclou els dos punts d’impacte que tenim per 

publicitar cadascú dels productes 

 

 
 

 
 
 

3. Producte: Taula que inclou el conjunt de productes que tenim dins del 

nostre projecte. En total son 15. Està relacionada amb la taula familia. 

Cada familia de productes consta de 3 productes individuals. 
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 ...... 
 
 

4. Família: Taula que inclou la família de productes. Com hem comentat 

abans cada família inclou tres famílies de productes. En total son 5. 

 

 
 

 
 

5. Temps: Taula que inclou totes les accions de temps demanades a 

l’enunciat. 
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6. Fets impactes vendes: Taula que dona els indicadors d’impactes i 

vendes per centre comercial, data, producte i tipus d’impacte. 

 

 
 

...... 
 

7. Fets visites: Taula que dona l’indicador de visites per centre 

comercial. 
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...... 
 
 
 

2.3.4. Disseny processos ETL 
 

Una vegada ja tenim totes les taules creades dins del nostre 

DataWarehouse es el moment de crear els processos ETL. 

 

El tractament dels processos ETL es farà com ja es va explicar en la 

primera fase d’avaluació amb el software Pentaho DI. 

 

Els primers dies dedicats a aquest punt han estat d’investigació sobre el 

funcionament d’aquest producte, i a conèixer les seves funcionalitats. La 

planificació realitzada dins del diagrama de GANTT es la següent:  
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A continuació es detallen els diferents processos ETLs derivats del disseny 

de les taules de dimensions i de fets: 

 

ETL-Visites: Englobarà el procés d’extracció, transformació i carrega de les 

dades de visites que han tingut els centres comercials durant tots els dies 

de l’any 2016. 

La seqüencia es la següent:  

 

 
 
Totes les dades referents a les visites en els centres comercials es carreguen a 

la taula com es pot veure en la següent figura:  

....... 
 
 

ETL-Centres: Englobarà el procés d’extracció, transformació i carrega dels 

camps que corresponen al Centre Comercial, la ciutat, la zona, el tipus i el 

punt d’impacte. 

La seqüencia es la següent: 
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La sortida d’aquest ETL a la taula de Centres, amb tota la informació serà la 

següent: 

....... 
 
 
ETL-Familia Producte: Englobarà el procés d’extracció, transformació i 

carrega dels camps que corresponen a les famílies de productes i els mateixos 

productes. 

La seqüencia es la següent: 

 

 
La sortida d’aquest ETL a la taula de Producte, amb tota la informació serà la 

següent: 
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....... 
 
ETL-Impactes/Vendes: Englobarà el procés d’extracció, transformació i 

carrega dels camps que corresponen als impactes i vendes. Farem un  procés  

per cadascú dels sis centres comercials. 

Les seqüencies son les següents: 

Centre Comercial Gran Jonquera: 

 

Centre Comercial Girocentre: 
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Centre Comercial La Maquinista: 
 

 
 
Centre Comercial Mercat del Pla:  
 

 
 
Centre Comercial Les Gabarres: 
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Centre Comercial La Fira: 
 

 
 
 

A continuació es mostra la sortida d’aquests ETLs a la taula d’Impactes-

Vendes, amb tota la informació, que com es pot veure a la part d’impactes, 

estarà diferenciada entre els impactes big screen i els impactes del punt 

d’informació: 
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2.3.5. Creació entorn BI 
 
En aquest apartat s’explicarà l’entorn Bi utilitzat corresponent a la definició dels 

cubs i dasboards. Totes dues parts corresponen a la part final, una vegada ja 

tenim tota la informació perfectament introduïda dins del magatzem de dades o 

DataWarehouse. 

2.3.5.1. Definició dels cubs 
 
La definició dels cubs es va començar a fer inicialment amb el Pentaho 

WorkBench, però després de uns problemes amb la aplicació es van començar 

a valorar altres alternatives com: 

Alternativa 1: 

• Creació de vistes en MySQL que mostra el resum d’impactes, vendes i 

visites per família, producte, zona, etc...  
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Cada una de les vistes mostra la seguent informació: 

Impacte x centre: 

 

Impacte x producte: 

 

Impacte x trimestre: 
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Visites x centre: 

 

Visites x trimestre: 

 

 

• Després es va crear una plantilla amb els contenidors dels gràfics; com a 

plantilla es va utilitzar la del producte adminlte, que es Open Source. 

 

• I per últim, s’ha utilitzat php per conectar la base de dades per portar els 

resums, e integrant les dades amb els contenidors de gràfics per 

mostrar-los per pantalla. 
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Alternativa 2: 
 
Dashboad interactiu amb Tableau a través de les dades normalitzades en excel 

i empaquetats en un arxiu binari (twdx) per utilitzar a través de Tableau Reader. 

Aquesta es la opció que s’ha realitzat en la presentació perquè el dashboard es 

molt vistós e interactiu i que comentarem mes extensament en el següent 

apartat. 

 

 
 

 

2.3.5.2. Definició dels dashboards 
 

La definició dels quadres de comandament interactius els basarem i els 

construirem en base a les dos alternatives que hem comentat el apartat 

anterior: 
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Alternativa 1 

Els dashboards construïts a través de les consultes MySQL derivades i 

poblades per els ETLs que hem fet en Pentaho, plantilla adminlte i php 

donen els següents resultats: 
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Alternativa 2 
 

Com hem dit abans els dashboards estaran basats en Tableau i es 

poden visualitzar a través del programa gratuït Tableau Reader que es 

pot descarregar des de el següent enllaç:  

https://www.tableau.com/es-es/products/reader/download 

  
El dashboard des de el que analitzarem la informació tindrà el següent 

aspecte: 

https://www.tableau.com/es-es/products/reader/download
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Des de la pantalla principal tenim les dades globals en el que es poden 

veure tota la informació referent a les vendes, les visites i els impactes. 

Es pot filtrar per zona, per província, o directament per ciutat o per centre 

comercial.  

En aquest exemple estem filtrant per zona Nord i veiem totes les dades 

corresponents a aquesta zona: 
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Ara filtrem per centre comercial: 

 

També podem veure els detalls a nivell de families de productes i 

productes. Aquest es l’aspecte que té: 
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En ell podem filtrar també per zona, provincia, ciutat o centre comercial, i 

aquí podrem també per tipus d’impacte. 

Tenim les dades de vendes per família, les vendes segons els impactes, 

i la composició de vendes per producte. 

 

En aquest altre pantalla filtrem per centre comercial Girocentre i surten 

totes les dades corresponents. 
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S’ha decidit que en la presentació es mostraran els dashboards creats a través 

de Tableau perquè son mes interactius i mes vistosos que els creats amb php. 

 

2.4. Fase 4. Anàlisi i conclusions 
 
En aquesta part analitzarem la informació que ens proporciona l’apartat anterior 

dels quadres de comandament dissenyats. 

 

2.4.1.1. Anàlisi de les dades  
 

Inicialment l’anàlisi de les dades en fred ens hi donen les següents 

observacions: 

• El número d’impactes va variant, els centres comercials amb mes 

impactes son els de la zona nord, seguit pels dels centre, i sud. 
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• La família de productes amb mes vendes es de la família de la 

electrònica, i el producte estrella amb mes vendes es TV 

SMRT42SNY 

 

• Els Centres Comercials on es produeix mes vendes son els 

Centres de la zona centre com el de Barcelona i el de Lleida. 
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• En tots els centres la família de productes dels aparells electrònics 

es el que major numero de vendes ha tingut, excepte en el centre 

de Reus, on els productes d’esport tenen un major numero de 

vendes. 

 
 

• El Centre que més visites ha tingut durant tot l’any ha estat el de 

Tarragona amb 4.430.682, i en cap de les cinc famílies de 

productes, ha estat el primer en vendes. O sigui, que ser el 

primer en visites no assegura ser el primer en vendes. 

 



48   

• Un altre centre que té un major numero de visites es el de 

Barcelona amb 4.406.833, 2 milions de diferencia respecte als 

altres quatre centres (excepte Tarragona). En aquest cas, aquest 

centre si que es el primer en vendes en Televisions i roba, encara 

que es l’últim es productes de la llar, on no ha tingut efecte el 

numero d’impactes. 

• Per trimestres, el major numero d’impactes com de vendes es 

produeixen al primer i tercer trimestre. 

 

 

 

 

Una vegada hem realitzat aquestes observacions anem a analitzar i 

estudiar la informació que ens proporciona el quadre de comandaments:  

 

Si agafem les dades a nivell global, amb tots el numero de vendes, 

numero de visitants i numero d’impactes de tots els centres i productes, 

veiem que el segon trimestre que es a on hi ha menys impactes també 

tenim menys vendes. Els impactes varien entre 5,4K i 17,3k. 

 

 

 

Analitzem ara amb un parell de centres: 
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Les dades en el centre de Girocentre venen molt marcades. Quan major 

numero d’impactes tenim, major número de vendes es produeixen. El 

nivell de visitants es bastant estable. 

 

 

En el cas del centre amb menys visitants, que correspon al del Mercat 

del pla de Lleida, també es destaca que quan mes baix es el numero 

d’impactes menys vendes es produeixen. 

 

 

Anem a analitzar també la part de productes. Si ho fem per centre 

comercial, per exemple el de La Maquinista, les vendes tenen tendència 

a créixer quan hi ha mes impactes, molt marcat per part dels aparells 

electrònics. En aquest cas podem filtrar també per tipus d’impacte.  
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Anem a mirar per zona geografica. Escollim la zona Nord e Information 

Point Screen com a punt d’impacte, i veiem també aquesta tendència 

alcista entre les diferents famílies de productes: 

 

 

2.4.1.2. Conclusions 
 

Les conclusions sobre les dades estudiades estan relacionades amb les 

preguntes analítiques següents:  

• En general la publicitat basada en impactes visuals, és 

efectiva? 

En general, i en termes globals, segons les dades que hem pogut 

extreure i analitzar, podem dir que la publicitat si que es efectiva. 

Com a exemple podem posar que en un centre com el de Mercat 

del Pla de Lleida, que es el Centre amb el menor numero de 

visites de tots, es a on major numero de vendes tenim de 

productes de la llar, i el segon en productes electrònics, i el 

numero d’impactes varia segons el trimestre, però en tots els 
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productes, la tendència de les vendes es alcista quan majors son 

els impactes. 

 

 

 

• Hi ha determinades zones geogràfiques on els impactes són 

més efectius?  

Si. Segons l’anàlisi, tan a la zona Sud com a la zona Centre, els 

impactes son mes efectius, estan més marcats, en canvi a la zona 

Nord la tendència no està tan marcada, encara que també son 

efectius. 
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• Segons la família de producte, existeix alguna relació entre 

els articles impactats i el resultat obtingut?  

La resposta es que si. Això ho podem veure en les vendes totals 

per família:  

 

Clothing: 1.173.039 de vendes i un numero d’impactes de 33.808 

Electronics: 15.606.459 de vendes i un numero d’impactes de 

33.820 

Food: 752.731 de vendes i un numero d’impactes de 33.639 

Home: 769.029 de vendes i un numero d’impactes de 33.951 

Sports: 3.182.797 de vendes i un numero d’impactes de 33.856 

 

El numero d’impactes es molt semblant en totes les famílies però 

com podem veure en el gràfic les xifres de vendes de productes 

electrònics es molt superior a la resta, i també destacar les xifres 
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de vendes de la part d’esports, també una gran diferencia amb 

les altres tres famílies. 

 

 

• Són més efectius els impactes segons el moment temporal en 

que es produeixen.  

Si. En la gràfica que ens mostra vendes, impactes i visitants a 

nivell global de tots el centres, i es veu que els moments 

temporals mes efectius es produeixen en el primer i tercer 

trimestre: 

 

 

• Existeix algun article o família que segons la zona, la seva 

publicitat té major impacte? I segons el moment en que es 

realitza? 

Si a la primera pregunta, es el cas de la família de productes 

d’esports. Veiem clarament que a la zona Sud el numero de 

vendes es molt superior al de les altres dues zones. 

SUD 
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CENTRE 

 

NORD 

 

En el cas de la segona pregunta, i també referit a la zona Sud i 

família de productes d’esport, la seva publicitat per moment 

temporal son mes efectives en el tercer trimestre (temporada 

estiu), seguit del primer trimestre. 
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En general no hi ha una gran dispersió en les dades, però si unes 

determinades tendències molt marcades a la informació, que ja hem 

comentat anteriorment. 

  

Quina conclusió final podem extreure?  

Els punts d’impactes publicitaris si que influeixen en les vendes.  

Hi ha una marcada influencia dels impactes publicitaris en les 

vendes, davant dels dies en els que no s’utilitzen.  

 

A nivell de productes això es pot veure que es produeix de forma 

constant en productes de la família "electronics" sobretot, i també 

en la família d’esports.  

 

Un bon exercici seria poder comparar amb altres campanyes un 

numero similar de visitants, encara que d’una mida significativament 

diferent, i es podria observar la influencia positiva de la publicitat en 

l’augment de les vendes totals. 

 

 

 

3. Conclusions globals de tot el treball 
 

En aquest apartat s’aportaran una sèrie de conclusions, tan a nivell d’objectius, 

com de lliçons que s’han aprés, i també de problemes que s’han pogut 

resoldre, i d’altres que no, i quines decisions s’han anat prenent al llarg dels 

mesos del treball. 

Sobre les lliçons apreses podríem destacar varies: 

• Coneixement de que significa la intel·ligència de negoci en l’àmbit 

tecnològic. Quins beneficis pot aportar aquest entorn a l’hora de prendre 

decisions sobre la informació analitzada. 

• Entendre a dissenyar un magatzem de dades i treballar en un entorn de 

Bases de dades (MySQL). 

• Saber interpretar els processos ETL, entre ells la transformació de les 

dades adequadament per poder tractar-les posteriorment. 
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• Coneixement del funcionament d’una eina de Business intelligence, com 

Pentaho i la seva suite, que ens proporcioni els recursos necessaris per 

saber tractar les dades. 

Sobre els quatre objectius que ens van plantejar a l’inici podem dir que hem 

aconseguit ben bé realitzar tots quatre, encara que si podem dir que hi ha una 

part que ha costat de fer, que son: 

• Realitzar els processos ETL. 

• Confecció dels cubs per extreure la informació. 

Segurament aquesta inseguretat es deguda al desconeixement inicial de les 

eines, la inexperiència de l’entorn i la complexitat d’entendre-ho. 

 

En termes de planificació he hagut de canviar, des de el segon lliurament, les 

dates de les tasques, degut principalment i tal com he comentat anteriorment, 

al desconeixement de tot l’entorn, a les moltes hores ocupades a veure vídeos 

sobre el funcionament de Pentaho i d’altres eines de Business intelligence per 

poder comparar, el disseny de processos ETL o a problemes de drivers amb 

MySQL entre altres coses. 

 

També voldria comentar sobre la metodologia utilitzada que segurament jo 

hagués dedicat menys temps a la comparació d’eines de BI, i hagués proposat 

una des de l’inici, per disposar de mes temps a posteriori per el disseny del 

magatzem de dades, fer els processos ETL o l’anàlisi de la informació a partir 

dels cubs. 

 

Llavors segurament que en consonància amb el que s’ha comentat abans, les 

línies de futur anirien per aquest camí, investigar amb més calma i més temps 

temes de Datawarehouse, i el desenvolupament de processos ETL. 

 

S’han realitzat també canvis d’última hora en l’anàlisi de la informació a partir 

dels cubs. Finalment no s’ha utilitzat el schema Worbench de Pentaho i m’he 

decidit a utilitzar Tableau per conformar el dashboard i posterior anàlisi de les 

dades.  
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4. Glossari 
 
Els termes i acrònims mes rellevants que s’han utilitzat dins de la memòria es 

defineixen en aquest punt: 

• AGILE: Les metodologies àgils o processos àgils de desenvolupament 

de programari són aquelles metodologies de desenvolupament que es 

basen en l'adaptabilitat de qualsevol canvi com a mitjà per augmentar les 

possibilitats d'èxit d'un projecte. 

• Anàlisis multidimensional o Cubs OLAP: Les sigles signifiquen Online 

Analytical Processing, i es refereix a una base de dades 

multidimensional, en la qual l'emmagatzematge físic de les dades es fa 

en un vector multidimensional.  

• Business Intel·ligent: Intel·ligència empresarial, intel·ligència de 

negoci o BI (en anglès business intelligence) són el conjunt d'estratègies 

i eines enfocades a l'administració i creació de coneixement mitjançant 

l'anàlisi de dades existents a una organització o empresa. 

• Dashboards: Es una representació gràfica de les principals mètriques o 

indicadors que intervenen en l’anàlisi de dades per transformar-les en 

informació útil i afavorir la presa de decisions. 

• Data Warehouse: Un magatzem de dades és una base de dades amb la 

informació històrica d'una organització, dissenyada i estructurada per a 

realitzar-hi consultes eficientment. 

• Demand driven: Metodologia orientada a la confecció de prototipus per 

a la obtenció dels requisits que siguin suficientment precisos 

• Diagrama de Gantt:  Eina de planificació del treball, que presenta totes 

les activitats que s'han de realitzar i quan s'han de realitzar, i permet 

tenir una idea de com avança el projecte, i si és necessari re-programar 

les actuacions planificades per tal d'adequar el projecte al nou entorn o 

necessitats. 

• ETL: (Extract, transforma and load). Son els processos que permeten a 

les organitzacions moure dades des de múltiples fonts, transformar-les, i 

carregar-les a un altre base de dades, data mart, o data warehouse per 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Programari
https://ca.wikipedia.org/wiki/Metodologies_de_desenvolupament
https://ca.wikipedia.org/wiki/Angl%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Coneixement
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A0lisi_de_dades&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Base_de_dades
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Data_mart
http://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n_de_datos
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analitzar, o a un altre sistema operacional per recolzar un procés de 

negoci. 

• Kettle o PDI: Kettle es una eina de la suite de Pentaho, que també es 

denomina PDI o Pentaho’s Data Integration. S’utilitza per fer l’extracció 

de dades d’una font, transformar-la i carregar-la en un altre lloc (ETL). 

• Mineria de dades: La mineria de dades (Data Mining) és un procés 

d'identificació d’informació vàlida, nova, potencialment útil, i entenible, de 

patrons comprensibles que es troben ocults en les dades. Engloba tot un 

conjunt de tècniques encaminades a l'extracció de coneixement 

processable, implícit en les bases de dades. 

• Modelització: La modelització és el pas de transformar un model lògic 

(fonts externes de dades com a origen), en un model físic de dades que 

s’emmagatzemarà en un DataWarehouse. 

• MySQL WorkBench: MySQL Workbench és una eina de disseny de 

bases de dades visuals que integra el desenvolupament, l'administració, 

el disseny, la creació i el manteniment de SQL en un únic entorn de 

desenvolupament, integrat per al sistema de bases de dades MySQL. 

• Open Source: El codi obert, de vegades referit com a "codi font obert" 

(open source en anglès) és un enfocament per al disseny, el 

desenvolupament i la distribució que ofereix un accés pràctic al codi 

font del producte (béns i coneixements). 

• Prototype Driven Approach: Metodologia orientada a la confecció de 

prototipus per a la obtenció dels requisits que siguin suficientment 

precisos. 

• Schema WorkBench Mondrian: Mondrian Schema Workbench és una 

interfície de disseny que ens permet crear i provar els esquemes del cub 

de Mondrian OLAP visualment. Aquests fitxers d'esquema són models 

de metadades XML que es creen en una estructura específica utilitzada 

pel motor Mondrian. Aquests models XML es poden considerar 

estructures similars a cubs que utilitzen les taules FACT i DIMENSION 

existents que es troben en el nostre sistema de base de dades. 

• SCRUM: Es un tipus de metodologia àgil per a la gestió de projectes, 

basada en la premissa que, durant el desenvolupament dels productes, 

http://community.pentaho.com/projects/data-integration/
http://www.pentaho.com/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bases_de_dades
https://ca.wikipedia.org/wiki/Codi_font
https://ca.wikipedia.org/wiki/Codi_font
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els clients canviaran les seves opinions sobre què volen i què 

necessiten, i per tant els imprevistos no han de ser una gran dificultat per 

al desenvolupament dels productes. 

• Spoon: Spoon es el dissenyador gràfic de transformacions i treballs 

associat amb el sistema ETL Pentaho Data Integration, també conegut 

como a Kettle. 

• Taula de dimensions: En la construcció de cubs OLAP, les taules de 

dimensions son elements que contenen atributs (o camps) que s’utilitzen 

per a restringir i agrupar les dades emmagatzemades en una taula de 

fets, quan es realitzen consultes sobre aquestes dades en un entorn 

de magatzem de dades .Contenen metadades sobre la taula de fets. 

• Taula de fets: En un DataWarehouse, una taula de fets es la taula 

central d’un esquema dimensional i conté els valors del negoci. 

Contenen les dades d’interès. 

• User Driven: Metodologia orientada a la confecció de prototipus per a la 

obtenció dels requisits que siguin suficientment precisos 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cubos_OLAP
https://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n_de_datos
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5. Bibliografia 
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