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RESUM 
 
 
El projecte CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN MAGATZEM DE DADES 
CORPORATIU és un treball de disseny i implementació d’una solució de consulta de 
dades sobre un magatzem de dades corporatiu creat i nodrit a partir de diverses bases de 
dades ja existents en una empresa. 
 
El projecte suposa el disseny i construcció de diferents parts d’un procés: la construcció 
del magatzem corporatiu i els magatzems departamentals, el procés d’importació de 
dades de les bases de dades transaccionals de producció al magatzem departamental, el 
procés de tractament de dades i traspàs del magatzem corporatiu als diferents 
magatzems departamentals i finalment, la creació d’un entorn de consulta de les dades 
per part de l’usuari final que no requereixi coneixements específics sobre bases de dades. 
 
El projecte s’ha desenvolupat amb el gestor de bases de dades Oracle 10g i amb l’eina de 
consulta Oracle Discoverer. 
Les bases de dades on es trobaven les dades originals es trobaven en MS Access, i en 
aquest entorn s’ha desenvolupat el procés de tractament de les dades. 
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1. Introducció 

 

1.1 Justificació del TFC i context en el qual es desenvolupa: punt 
de partida, aportació 

 
El punt de partida del projecte és la construcció d’un Magatzem de dades per una 
empresa que englobi les dades de diferents fonts i que permeti als usuaris visualitzar i 
analitzar aquestes dades com un sol bloc d’informació, facilitant eines per a la seva 
consulta. 
 
Aquest projecte ha d’aportar a l’empresa solucions a problemes que comporta l’estat 
actual de les seves fonts de dades: 
 

- Centralització de les dades que es volen analitzar. Això permetrà unificar diferents 
fonts de dades que hi ha en l’actualitat en una sola font, facilitant tant el 
manteniment com la integritat de les dades, així com també l’accés a elles. 

 
- Proporcionar un accés de consulta a les dades que en faciliti l’ús per part dels 

usuaris, que no requereixi coneixements específics sobre bases de dades per a 
realitzar consultes i extreure la informació que es vulgui. 

 
 
 
Per a la realització del projecte s’utilitzarà el gestor de bases de dades Oracle (Oracle 10g 
Express) conjuntament amb l’entorn de treball de Oracle Discoverer per crear la solució 
de consulta de dades per part dels usuaris. 
 
L’entorn de treball d’Oracle es complementa amb el programari de Microsoft Access, com 
a gestor de les bases de dades de producció que nodreixen les dades que conté el 
magatzem de dades centralitzat. 
  
 
 

1.2 Objectius del TFC 

L‘objectiu general d’aquest treball és el desenvolupament d’un projecte de Magatzem de 
dades seguint les etapes del procés: anàlisi, disseny, implementació. 
 
El que es pretén amb aquest treball és entrar en contacte amb els conceptes de “Data 
Warehouse”, la seva definició a partir de les dades existents i les necessitats de consulta i 
la seva implementació en un servidor de bases de dades. 
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Es dissenyarà un magatzem de dades físic OLAP, creant dimensions, atributs i fets, que 
es nodrirà de la informació continguda en bases de dades relacionals de treball.  
Es consideraran factor tals com: desnormalització de taules, historificació de la informació, 
etc. 
 
Analitzar i comparar les eines de mercat que treballen amb aquests ,models i realitzar les 
anàlisis dirigides a usuaris finals del DW.  

 

Del treball concret  
 
El projecte per a la construcció i explotació d’un magatzem de dades corporatiu de 
l’empresa GlobalHARD agruparà la informació provinent de quatre fons de dades diferents 
per a poder-la mostrar de forma unificada i responent a les necessitats de consulta que 
els usuaris demanin. 
 
El desenvolupament d’aquest projecte respon a les necessitats de  
 

- poder accedir a la informació requerida de l’empresa veient les seves dades de 
manera integrada, 

- poder veure aquestes dades en la mesura de detall que interessa per a ser prou 
informativa i alhora àgil (no haver de treballar sempre amb tot el volum de dades 
existent), 

- poder fer aquestes consultes en una base de dades específica per aquesta 
finalitat, millorant el rendiment de les consultes i alhora no afectant al rendiment 
de les bases de dades de treball. 

 
Els objectius del projecte seran doncs: 
 

- Definir les funcionalitats del nou magatzem de dades  a partir de l’anàlisi de 
requeriments i de les característiques actuals de les bases de dades fonts. 

- Definir l’estructura del nou magatzem de dades. 

- Crear aquest magatzem de dades i els accessos per a realitzar i obtenir les 
dades de les consultes. 
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1.3 Enfocament i mètode seguit 

L’enfocament i mètode emprats per realitzar aquest projecte són els habituals d’un cicle 
de vida clàssic d’un projecte informàtic. En el nostre cas concret, hi ha etapes que es 
queden reduïdes o fins i tot no contemplades, com és el cas de la reducció de l’etapa de 
proves (no hi ha acceptació per part dels usuaris) i de la inexistència de l’etapa de 
manteniment. 
 
Les etapes en el nostre projecte són les que es mostren en la figura següent. 
 

 
 
En el nostre projecte,  aquestes etapes s’han correspost amb l’elaboració de 
documentació i els lliuraments parcials del treball realitzat: 
 
 

Lliurament 1. Anàlisi de requeriments i planificació del treball   
 
Lliurament 2. Disseny  
 
Lliurament 3. Construcció 
 
Lliurament 4. Proves, documentació final del projecte. 

 
 
 

Anàlisi de requeriments

Disseny

Construcció

Proves
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1.4 Planificació del projecte 

El següent quadre mostra la planificació de les tasques del projecte i les fites 
corresponents. 
 

Tasca Inici Final Tasca Fita 

1. 21-sep 03-oct Revisió del projecte a dur a terme.  

Elaboració del Pla de Treball. 

Elaboració de l’anàlisi de 
Requeriments. 

 

  03-oct  Lliurament PAC 1 

2. 6-oct 20-oct Estudi de conceptes de Magatzems de 
dades 

Metodologia de disseny de models 
OLAP a partir de models OLTP, 
(desnormalització, etc). 

Redacció del capítol “Conceptes bàsics 
sobre Magatzems de dades”. 

Capítol 4 

3. 12-oct 20-oct Instal·lació del SGBD Oracle. 

Proves de rendiment. 

 

  20-oct  Oracle instal·lat 

4. 13-oct 23-oct Disseny del model dimensional  

5. 23-oct 2-nov Disseny dels procediments d’extracció 
de dades de les bases de dades font 
per la base de dades del Magatzem. 

 

 23-oct 5-nov Redacció del capítol “Disseny del 
model dimensional”. 

Capítol 5 

  6-nov  Lliurament PAC 2 

6. 7-nov 11-nov Creació del model físic del magatzem 
de dades, en una base de dades 
Oracle. 

 

7. 12-nov 18-nov Creació dels processos d’extracció de 
dades de les bases de dades font per 
la base de dades del Magatzem. 
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 14-nov 20-nov Redacció dels apartats “Model físic del 
magatzem de dades” i “Processos de 
càrrega de dades” 

Capítol 6.1, 6.2 

8. 18-nov 22-nov Instal·lació de l’eina d’explotació de 
dades. 

Estudi de les seves característiques. 

Eina instal·lada 

9. 23-nov 5-des Creació dels informes per a la 
consulta de les dades. 

 

10. 1-des 10-des Proves del funcionament dels 
processos d’extracció de dades i dels 
informes creats. 

 

 5-des 12-des Redacció dels apartats “Eina 
d’explotació de dades” i “Generació 
d’informes” 

Capítol 6.3, 6.4 

  12-des  Lliurament PAC 3 

11. 13-des 5-gen Finalització del Treball. 

Revisió dels capítols redactats. 

Redacció de Capítol de conclusions, i 
restants. 

Revisió format, ortografia, disseny. 

 

  11-gen  Lliurament Final 

12. 22-gen 26-gen Debat virtual  
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1.5 Productes obtinguts  

El procés de desenvolupament del projecte ha donat el següents productes al llarg de les 
diferents fases. 
 
Pla de treball. 
Document amb  els objectius de projecte. 
Planificació temporal de les diferents fases del projecte, amb dates dels lliuraments 
parcials i material a lliurar en cadascun d’ells. 
 
Anàlisi. 
Document que descriu les necessitats que es volen satisfer amb el projecte i l’estructura 
de les dades que ja existeixen a l’empresa i han de ser la font d’informació. 
 
L’anàlisi s’ha dividit en les apartats: 
 

Anàlisi de requeriments 
Anàlisi de les fonts de dades existents 
Elements d’anàlisi 

  
Disseny. 
Documentació que defineix les diferents parts del projecte que cal implementar: 
 
Definició del sistema escollit per implementar el magatzem de dades, exposant les raons 
de la seva elecció. 
 
Definició dels models conceptuals i físics del magatzem de dades corporatiu i dels 
magatzems de dades departamentals. 
 
Definició dels processos de càrrega de dades a partir de les diverses fonts de dades 
existents a l’empresa. 
 
 
Construcció (implementació). 
La implementació inclou els fitxers corresponents a les bases de dades construïdes i al 
codi per tractar i traspassar les dades des de les fonts cap al Magatzem corporatiu i 
d’aquest cap als magatzems departamentals. 
 
També inclou el sistema creat amb Oracle Discoverer que, a partir d’elements definits 
sobre les bases de dades dels magatzems departamentals, permet la seva utilització per 
part dels usuaris sense actuar directament sobre les bases de dades i facilitant-ne l’ús. 
 
 
Base de dades MS Access. Processos de tractament i incorporació de dades. 
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Base de dades Oracle. Base de dades del Magatzem corporatiu i dels Magatzems 
departamentals. 
 
Oracle Discoverer.  Àrees de negoci, carpetes de treball. 
 
 
Memòria del projecte. 
Aquest document.  Recopilació dels diferents lliuraments fets durant el procés. 
 
 
Presentació del projecte. 
Presentació en MS PowerPoint que complementa aquesta memòria i que exposa una 
visió general del projecte i els seus punts més importants. 
 
 
 

1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

Anàlisi. 
En aquest capítol tenim dos apartats ben diferenciats. 
 
Casos d’ús de l’aplicació:  
S’exposen molt esquemàticament els diferents casos d’ús que contempla tot el projecte, 
començant pels processos de incorporació de dades fins a la consulta de les dades per 
part dels usuaris finals. 
 
Diagrames del model conceptual:  
Models conceptuals per a la base de dades del magatzem corporatiu i per les bases de 
dades dels magatzems departamentals.  

 
 

Disseny. 
La primera part d’aquest capítol exposa el model escollit per al projecte i les raons que 
han portat a aquesta elecció. 
 
Posteriorment s’exposa un diagrama esquemàtic d’una possible arquitectura hardware per 
la implementació del sistema. 

 
El capítol conté també els models físics de les bases de dades creades. 
 
El capítol de disseny finalitza amb una descripció dels informes creats per a consultar les 
dades amb Oracle Discoverer Desktop. 
 
 
Captures de pantalla. 
Mostres d’alguns resultats obtinguts amb Oracle Discoverer Desktop. 
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Conclusions. 
Conclusions obtingudes amb la realització del treball. 
Conclusions extretes pels usuaris finals a partir de les dades observades. 
 
 
Línies d’evolució futures. 
Suggeriments. Possibles accions a prendre per treballs futurs després d’haver conegut 
l’entorn actual. 
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2. Anàlisi 

 

2.1 Diagrames de casos d’ús amb una explicació de cada cas 
d’ús 

- Incorporació de dades (bases de dades de producció cap al Magatzem Corporatiu) 
 

Actor: Administrador 
 
Cas d’ús: Procés de incorporació de les dades procedents de les bases de dades de 
producció (en MS Access) cap al magatzem corporatiu (Oracle) 
El procés està implementat amb codi VBA en una aplicació de Access amb taules 
vinculades de les bases de dades de producció i del magatzem corporatiu. 

 
 
- Transformació i Incorporació de dades (Magatzem Corporatiu als Magatzems 

departamentals) 
 

Actor: Administrador 
 
Cas d’ús: Procés de tractament i incorporació de les dades procedents de la base de 
dades del Magatzem corporatiu (Oracle) cap a les bases de dades dels Magatzems 
departamentals (Oracle) 
El procés està implementat amb codi VBA en una aplicació de Access amb taules 
vinculades de les diferents bases de dades. 

 
 
- Gestió de les àrees de negoci 
 

Actor: Administrador 
 
Cas d’ús: Gestió (creació, modificació, eliminació) de les àrees de negoci utilitzant 
Oracle Discoverer Administrator. 

 
 
- Consulta de les àrees de negoci (Oracle Discoverer Desktop) 
 

Actor: Usuaris dels diferents departaments 
 
Cas d’ús: Consulta de les dades ofertes per les àrees de negoci utilitzant Oracle 
Discoverer Desktop. 
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Administrador

Incorporació de dades (bases
de dades de producció al

Magatzem Corporatiu)

«uses»

Transformació de dades
(Magatzem Corporatiu als

Magatzzems departamentals)

«uses»

Usuaris dels departaments

Ús de Oracle Discoverer
Desktop per consultar les Àrees

de Negoci«uses»

Gestió de les
Àrees de Negoci

«uses»

BD Magatzem Corporatiu

BDs  Magatzems Departamentals

BBs de l'entorn de producció
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2.2 Diagrames del model conceptual 

Aquests són els diagrames del model conceptual de la base de dades del Magatzem 
Corporatiu i de les bases de dades del diferents magatzems departamentals. 
 
Magatzem corporatiu 
 El magatzem corporatiu es nodreix de la informació de 4 bases de dades relacionals en 
entorn de producció. El Magatzem Corporatiu inclou totes les dades necessàries 
demanades a l’anàlisi de requeriments.  
 
En el procés d’incorporació de dades des de les bases de dades de producció cap al 
magatzem, les transformacions que cal destacar són: 
 

- “Agrupar” les dades de Finances i RRHH, amb la creació d’una sola taula de 
departaments. 

- “Agrupar” les dades de Vendes i Marketing, amb la creació d’una sola taula de 
Clients. 

- Limitar la taula de clients a les dades necessàries per enllaçar les dades de Vendes i 
Marketing, poden d’aquesta manera donar suport als requeriments demanats en la 
fase d’anàlisi (la informació requerida referent als clients és de fet la que correspon a 
la seva ubicació geogràfica, la seva tipologia, etc) 

 
Així, l’estructura de la base de dades del magatzem departamental queda reduïda a les 
dades requerides per nodrir posteriorment les consultes fetes amb Oracle Discoverer 
sobre les bases departamentals.  
 
 
Fonts de dades 
Com ja s’ha comprovat en l’etapa d’anàlisi de requeriments, hi ha part de la informació 
d’aquestes bases de dades que és comuna.  
Aquestes dades només caldrà incorporar-les d’una de les fonts, la que s’identifiqui com a 
“propietària” o responsable per aquelles dades concretes. 
 
En el nostre cas: 

Departaments és responsabilitat de Recursos Humans. 
Clients és responsabilitat de Marketing. 
 

El procés d’incorporació de dades hauria de verificar que les dades importades d’altres 
departaments mantenen una relació coherent amb aquestes (en la fase anterior del treball 
s’ha comprovat que hi ha una coherència total entre les dades existents a les 4 bases de 
dades de treball). 
 
Addició d’un element de temps 
El camp que afegirem per indicar el temps tindrà una granularitat que com a mínim ens 
permeti identificar mes-any, que és el que ens han demanat els usuaris en els 
requeriments. 
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Magatzem departamental de RRHH 
 
 

 
 
 
 

Taula de fets: Empleats (* en groc) 
 
Dimensions:  Departaments 

Categories 
Temps
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Magatzem departamental de FINANCES 

 

 
 
 
 

Taula de fets: Pressupostos (* en groc) 
 
Dimensions:  Departaments 

Temps 
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Magatzem departamental de VENDES / MARKETING 
 
Per donar resposta als requeriments dels usuaris, sembla factible la utilització d’un sol 
magatzem departamental per Vendes i Maeketing.  
 
Cal remarcar que la informació corresponent als clients s’ha reduït a les diferents 
categories que els identifiquen (Regions, Sectors i Segments), ja que amb aquestes 
dades ja es dona la informació necessària per construir les sortides demandes pels 
usuaris. 
La informació requerida referent als clients és de fet la que correspon a la seva ubicació 
geogràfica, la seva tipologia, etc. 
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Taula de fets: Vendes (* en groc) 
 
Dimensions:  Productes 

Canals 
Regions 
Sectors 
Segments 
Temps 
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3. Disseny 

 

3.1 Diagrama de l’arquitectura software 

Tot i que en l’enunciat del TFC no s’especifica que calgui fer-ho, s’ha decidit utilitzar en el 
projecte un magatzem de dades corporatiu (data warehouse) i diferents magatzems 
departamentals (data marts) per donar resposta als requeriments demanats, seguint 
l’esquema de construcció de la Factoria d’Informació Corporativa (apunts assignatura). 
 
 

 
 
 
No s’utilitzarà cap Magatzem de dades operacional ja que els requeriments d’immediatesa 
en les consultes no ho requereixen. 
 
Les raons per utilitzar aquesta estructura, amb un magatzem corporatiu i múltiples 
magatzems departamentals són: 
 
1. Procés d’integració i transformació de dades de les bases de dades de producció 
(fonts) únic.    
Això ens facilitarà tant el seu desenvolupament com el manteniment. 



TFC - Magatzems de dades  Josep Mas Riera 
Memòria  gener 2007 
 

 20

 
En aquest s’importaran i tractaran totes les dades necessàries per a mantenir un conjunt 
complet sobre les dades de l’empresa, tant per satisfer els requeriments recollits com per 
altres que poguessin sorgir en un futur. 
 
 
 
2. El magatzem corporatiu emmagatzema tota la informació necessària del sistema, amb 
dades històriques. 
 

“El magatzem de dades corporatiu guarda tota la història de totes les dades de 
l’empresa integrades. Està dissenyat per a emmagatzemar-les eficientment.” 

de “La factoria d’informació corporativa” 
 
Això ens permetrà disposar de totes les dades necessàries per nodrir els magatzems 
departamentals. 
El magatzem corporatiu tindrà una estructura adient per emmagatzemar gran quantitat 
d’informació (tant en detall com en història). 
Les dades emmagatzemades es transformaran després per nodrir els magatzems 
departamentals en el nivell de detall demanat pels usuaris. 
 
Flexibilitat: El magatzem corporatiu ens permetrà respondre en un futur a noves peticions 
dels usuaris. 
 
 
3. Els magatzems departamentals es dissenyaran amb un model multidimensional per 
poder donar una bona resposta a la funció de consulta. 
 

“Els magatzems de dades departamentals guarden una història parcial de les dades 
que interessen a un cert departament. Estan dissenyats per a obtenir un temps de 
resposta bo davant les consultes d’un cert conjunt d’analistes.” 

de “La factoria d’informació corporativa” 
 
A diferència del magatzem corporatiu, amb funció de emmagatzemar gran quantitat 
d’informació, els departamentals estan orientats a donar una bona resposta a les 
consultes dels usuaris. 
 
Desenvolupar un model per a cada departament ens permetrà poder donar a cadascú les 
respostes particulars a les seves peticions i , en un futur, poder modificar el model per 
nous requeriments del departament. 
 
 
4. Processos de transformació de dades des del magatzem corporatiu als magatzems 
departamentals. 
Els diferents processos ens donaran flexibilitat per a poder modificar les dades mostrades 
als usuaris finals segons els seus requeriments, i permetre futures modificacions. 
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Les dades  que incorporaran els magatzems departamentals seran només les necessàries 
per donar  resposta a les consultes demanades. Així podrem donar millors temps de 
resposta ja que només disposarem de les dades en el nivell de detall que calgui. 
 
 
 
Models de dades 
 
Utilitzarem diferents models per a construir el magatzem de dades corporatiu i els 
departamentals. 
 
 
Magatzem corporatiu  
 
Com que el magatzem corporatiu està orientat a emmagatzemar i subministrar dades als 
magatzems departamentals, el podrem construir sobre un model relacional. 
 
Fer servir un model multidimensional pel magatzem corporatiu no es recomanable, ja que 
aquest model està pensat  per poder fer consultes centrades en els fets, i no per 
emmagatzemar dades, incloent les “seqüències històriques”. 
 
Encara que apliquem un model relacional, no caldrà seguir una normalització total de les 
dades, ja que la finalitat del magatzem no suposa que es facin modificacions de les dades 
que conté. 
 
 
Magatzems departamentals 
 
Aquests magatzems sí que estan orientats a servir de manera eficient les dades per les 
consultes dels usuaris.  
 
Aquí sí que emprarem el model dimensional per a construir-los. 
 
 
 
Processos de càrrega i transformació de dades 
 
Amb el disseny d’un magatzem corporatiu, que recull les dades de les quatre bases de 
dades de l’entorn de producció, i diferents magatzems de dades departamentals per 
respondre als requeriments de consultes demanats, hem de diferenciar dos processos de 
càrrega i tractament de dades. 
 
Procés de càrrega des de les fonts de dades al Magatzem Corporatiu 
 
El primer procés és el procés d’incorporació de dades que té com origen les quatre bases 
de dades de producció (en MS Access) i com a destinació el Magatzem de dades 
corporatiu.  
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Com ja es va descriure anteriorment en l’anàlisi de requeriments del projecte, on es van 
estudiar els models de dades de les bases de dades de producció i la “coherència” del 
seu contingut, les quatre bases de dades en MS Access mostren un disseny normalitzat i 
coherent. 
Les dades que corresponen a taules comunes entre diferents departaments tenen dades 
que mantenen una coherència completa. 
 
Per tant, podem en principi obviar el procés de validació de les dades a la primera fase de 
la importació. 
 
Les dades a importar són les que veiem definides en el model de dades del Magatzem 
corporatiu.  
 
La importació de les dades es realitzarà mitjançant connexions ODBC amb les diferents 
fonts de dades. 
 
La primera importació de dades es farà de forma massiva i incorporant totes les dades 
existents que es requereixen. 
 
Posteriorment, i seguint els requeriments dels usuaris, la freqüència d’execució del procés 
d’importació serà mensual, complint així amb els valors de granularitat en el temps 
demanats. 
 

“Amb l’objectiu de minimitzar l’espai ocupat, el magatzem de dades corporatiu ha 
d’emmagatzemar les dades amb la granularitat que necessitin els analistes, no amb 
la granularitat més baixa que podem aconseguir de les fonts de dades 
operacionals.” 
 

de “Construcció de la factoria d’informació corporativa” 
 
En els processos següents d’importació de dades es farà una importació només de les 
dades noves o modificades. 
 
Per poder realitzar aquest procés, es modificaran les actuals bases de dades de 
producció. 
La modificació consistirà en afegir a totes les taules un camp de tipus data (data_modif). 
Les aplicacions que actuen sobre aquestes bases de dades seran les encarregades de 
actualitzar aquest camp amb la data actual en tots els registres que es creïn nous o es 
modifiquin. 
 
El procés d’importació revisarà aquest camp i incorporarà tots els registres amb 
data_modif posterior a la darrera importació. 
 
En la base dades del Magatzem Corporatiu, en totes les taules hi ha un camp data_import 
on s’emmagatzemarà la data de la importació per tal de poder-la emprar posteriorment 
per definir els valors de la dimensió Temps en les bases de dades departamentals 
multidimensionals. 
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El procés d’importació periòdic s’activarà de forma manual en un principi. S’està treballant 
per poder oferir un mecanisme de càrrega que s’iniciés automàticament i transcorregués 
en hores de poca activitat per no alterar el rendiment dels treballs habituals. 
 
 
Dades comunes en les bases de producció 
Com ja s’ha comprovat en l’etapa d’anàlisi de requeriments, hi ha part de la informació 
d’aquestes bases de dades que és comuna.  
Aquestes dades només caldrà incorporar-les d’una de les fonts, la que s’identifiqui com a 
“propietària” o responsable per aquelles dades concretes. 
En el nostre cas: 

Departaments és responsabilitat de Recursos Humans. 
Clients és responsabilitat de Marketing. 

 
 
 
Procés de càrrega des del Magatzem Corporatiu als Magatzems Departamentals 
 
Aquest procés es realitzarà entre bases de dades en el Servidor de bases de d’Oracle, i hi 
podrem emprar procediments emmagatzemats per tal de millorar-ne el rendiment i 
automatitzar la seva execució en moments determinats de poc ús del servidor. 
  
El procés de càrrega de dades s’executarà amb una periodicitat mensual, seguint els 
requeriments dels usuaris sobre la actualització de les dades. 
 
El procés de càrrega de les dades als magatzems departamentals serà sempre total.  
A diferència del procés anterior de càrrega del Magatzem Corporatiu, que excepte en la 
càrrega inicial serà un procés incremental, incorporant nomes les dades noves o 
modificades, aquest de càrrega dels Magatzems departamentals serà sempre total. 
 
Un procés total implica l’eliminació de totes les dades existents i la càrrega posterior de 
totes les dades.  
 
En el cas dels Magatzems Departamentals aquesta és la opció escollida ja que és la 
menys costosa. Hem de tenir en compte que els Magatzems multidimensionals  
emmagatzemen dades agregades (per exemple, total en meso, totals anuals, ...) i això 
complicaria molt el fer un manteniment incremental.  
 
 
Dimensió temps 
La dimensió temps, present a totes les bases de dades departamentals, contindrà la 
informació necessària per poder situar històricament totes les dades de la base. 
Tal i com es va demanar en els requeriments recollits, la dimensió temps inclourà dues 
categories de classificació “jeràrquiques”, 
 
  Mes 
  Any 
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3.2 Diagrama de l’arquitectura hardware 

En aquest projecte no s’ha especificat en quin entorn de treball es troba l’empresa, però 
podem suposar una arquitectura de hardware segons les dades que tenim. 
 
L’empresa té una xarxa “Ethernet” que connecta tots els ordinadors clients (dels usuaris). 
 
En aquesta xarxa també està connectat el servidor que conté el gestor de bases de dades 
Oracle i Oracle Discoverer per a donar el suport a les consultes que fan els clients 
mitjançant  l’Oracle Discoverer Desktop.  
 
Un segon servidor connectat a la xarxa conté les bases de dades actuals de l’entorn de 
producció. 
 
 
 
 

1 Ethernet

2 Servidor

4 PC

Leyenda

Símbolo Total Descripción
Subtítulo de leyenda

Servidor
ORACLE Servidor

Bases de dades MS Access
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3.3 Disseny de la base de dades i diagrama del model físic 

Magatzem corporatiu 
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Magatzem departamental de RRHH 

 

 
 
 

Taula de fets: Empleats (* en groc) 
 
Dimensions:  Departaments 

Categories 
Temps
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Magatzem departamental de FINANCES 

 
 

 
 
 

Taula de fets: Pressupostos (* en groc) 
 
Dimensions:  Departaments 

Temps 
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Magatzem departamental de VENDES / MARKETING 

 
 

 
 

Taula de fets: Vendes (* en groc) 
 
Dimensions:  Productes 

Canals 
Regions 
Sectors 
Segments 
Temps 
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3.4 Disseny i descripció del informes creats 

 
A continuació es descriuen els llibres de treball creats per als diferents departaments. 
 
Aquests informes fets amb Oracle Discoverer Desktop s’han creat a partir de tres àrees de 
negoci fetes en Oracle Discoverer Administrator: Finances, Recursos Humans, Vendes / 
Marketing. 
 
 
 
FINANCES.  Resum d’empleats, sous i beneficis per anys i departaments. 
 
Informe en matriu que mostra tots les dades corresponents al departament de finances, i 
que responen als requeriments demanats. 
 
Conté una combinació de dades procedents de la base de finances i de la de RRHH. 
 
Per a cada departament podem veure per intervals d’anys: 
 

- Ingressos 
- Despeses 
- Total sous  
- Número d’empleats 
- Sou mig 

 
 
 
RRHH.  Resum sous. 
 
Informe en matriu que mostra per intervals d’anys els sous bruts per departament i 
categoria d’empleat. 
 
 
 
VENDES.  Productes més venuts per any. 
 
Informe tabular amb filtre per anys. Mostra les vendes per a cada producte. 
 
Per a cada departament podem veure per intervals d’anys: 
 

- Total import 
- Total costos 
- Benefici 
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VENDES.  Productes més venuts per canal. 
 
Informe en matriu. Mostra les vendes per a cada producte en els diferents canals de 
venda. 
 
Per a cada producte i canal podem veure per intervals d’anys: 
 

- Total import 
 
 
 
VENDES.  Productes més venuts per regió del client. 
 
Informe en matriu, amb filtre per regió.  
Mostra les vendes per a cada producte en la regió seleccionada. 
 
Per a cada departament podem veure per intervals d’anys: 
 

- Total import 
 
 
 
VENDES.  Vendes per any, regió del client i producte. 
 
Informe tabular, amb filtres per regió i per producte 
Mostra les vendes del producte seleccionat en la regió seleccionada. 
 
Per a cada producte i regió podem veure per intervals d’anys: 
 

- Total import 
- Total costos 
- Benefici 

 
 
 
VENDES.  Vendes per canal i any. 
 
Informe en matriu.  
Mostra les vendes per canal de venda en intervals d’anys. 
 
 
 
VENDES.  Vendes per categoria i any. 
 
Informe en matriu. 
Mostra les vendes per categoria de client. 
 
Per a cada canal de venda podem veure per intervals d’anys: 
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- Total import 
- Benefici (a partir de benefici i cost) 

 
 
 
MARKETING.  Canals de venda per regions geogràfiques de client. 
 
Informe en matriu. 
Mostra les vendes per regions dels clients i canal de venda. 
 
Per a cada canal de venda-regió podem veure per intervals d’anys: 
 

- Total import 
 
 
 
MARKETING.  Canals de venda per sector de client. 
 
Informe en matriu. 
Mostra les vendes per sectors dels clients i canal de venda. 
 
Per a cada canal de venda-sector podem veure per intervals d’anys: 
 

- Total import 
 
 
 
MARKETING.  Productes venuts per sector de client. 
 
Informe en matriu. 
Mostra les vendes per sectors dels clients de cada producte. 
 
Per a cada producte-sector podem veure per intervals d’anys: 
 

- Total import 
 
 
 
MARKETING.  Beneficis obtinguts per regions de clients. 
 
Informe en matriu. 
Mostra els beneficis obtinguts (import - costos) en les diferents regions geogràfiques dels 
clients per intervals d’any i mes. 
 
Llibre de treball creat a partir d’una carpeta personalitzada (custom) feta a l’àrea de negoci 
de Vendes / Marketing. 
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MARKETING.  Beneficis obtinguts per sectors de clients. 
 
Informe en matriu. 
Mostra els beneficis obtinguts (import - costos) en els diferents sectors dels clients per 
intervals d’any i mes. 
 
Llibre de treball creat a partir d’una carpeta personalitzada (custom) feta a l’àrea de negoci 
de Vendes / Marketing. 
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4. Captures de pantalla 

A continuació es mostren algunes captures de pantalla de les dades obtingudes amb 
diferents llibres de treball en l’Oracle Discoverer Desktop. 
 
 
MARKETING.  Beneficis obtinguts per sectors de clients. 
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MARKETING.  Canals de venda per regions geogràfiques de client. 
 

 
 
 
VENDES.  Vendes per any, regió del client i producte. 
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VENDES.  Productes més venuts per regió del client. 
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RRHH.  Resum sous. 
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5. Conclusions 

Aquest projecte ha estat per a mi una bona experiència per poder aprendre les bases d’un 
camp que desconeixia dins de les bases de dades, els magatzems de dades i el seu ús 
per a l’anàlisi de les dades. 
 
He aprés els conceptes bàsics del que és un model multidimensional i les seves 
diferències clares amb un model de dades de producció dels d’ús habitual.  He comprés la 
utilitat de tenir dos entorns separats i dissenyats de manera diferent per poder donar 
resposta a dues necessitats totalment diferents: la gestió de dades i la consulta 
d’aquestes. 
  
He començat a veure i aprendre el funcionament de l’eina Oracle Discoverer, encara que 
reconec que em queda molt per veure i per treballar per treure’n profit. 
 
He pogut desenvolupar un projecte en els seus diferents estadis, semblant al que seria un 
projecte en la vida real. 
 
He pogut posar en pràctica molts dels coneixements que he obtingut durant aquests 
estudis. 
 
Com a punt negatiu he de reconèixer que per diverses circumstàncies, tant laborals com 
familiars, he tingut força problemes per donar el temps necessari de treball que aquesta 
feina requeria, i us he de demanar disculpes per els errors i mancances que això hagi 
pogut portar al meu treball. 
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6. Línies d’evolució futur 

Pensant en possibles millores per desenvolupaments futurs, podríem exposar les 
següents : 
 
 
- Millorar el suport en el que es troben les bases de dades de producció actualment (MS 

Access) cap a un gestor de bases de dades com Oracle o MS SQL Server. 
 
Això milloraria el seu rendiment, facilitaria la administració centralitzada i permetria 
millorar i optimitzar els processos de traspàs de dades (procediments emmagatzemats 
programats, ...) des de aquestes bases cap al Magatzem corporatiu. 

 
 
- Millorar els processos de incorporació periòdica de dades en el Magatzem corporatiu. 
 
 
- Proporcionar accés a les consultes amb entorn web, estalviant l’ús d’aplicacions 

instal·lades en els ordinadors dels clients i facilitant l’accés des de qualsevol lloc que es 
vulgui. 

 
- Després de revisar l’estructura de les base de dades dels Departaments de Vendes, 

Marketing i RRHH,  i haver parlat amb els usuaris dels tres departaments, s’han pensat 
en possibles ampliacions de les base existents que aportarien informació molt útil per a 
una visió completa del negoci, per exemple: 

 
Ampliar la base de dades de vendes per poder saber quins empleats en són 
responsables. 
 
Ampliar la base de dades de vendes per incloure-hi la informació sobre unitats venudes. 
 
Ampliar la base de dades de Finances  o Marketing (caldria estudiar-ho), per poder 
saber les inversions que fa l’empresa per mantenir els diferents canals de venda 
(infraestructures, personal, material, publicitat, ...).  
Així podríem, en el sistema que estem projectant, obtenir informació sobre quins canals 
de venda són més productius i quins cal intentar millorar. 

 

Aquests punts de desenvolupament queden pendents de aprovació i es posarien en 
marxa en una fase posterior, ja que impliquen la modificació de les bases de dades i 
aplicacions existents per poder-les ampliar amb la nova informació. 
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7. Glossari 

Magatzem de dades 
El magatzem de dades és una col·lecció de dades orientades al tema, integrades, no 
volàtils i historiades, organitzades per a donar suport a processos d’ajuda a la decisió. 
 
Magatzem de dades corporatiu  
Conjunt de dades que guarda integrades totes les dades històriques de l’empresa. 
 
Magatzem de dades departamental 
Conjunt de dades que resol les necessitats d’anàlisi d’un cert departament o conjunt 
d’usuaris. 
 
Magatzem de dades operacional  
Conjunt de dades integrat i orientat al tema, però sense dades històriques. S’acostuma a 
utilitzar com a pas intermedi en la construcció del magatzem de dades corporatiu. 
 
 
Sistema de gestió de bases de dades  
Programari que gestiona i controla bases de dades. 
Les seves funcions principals són les de facilitar-ne l’ús simultani a molts usuaris de tipus 
diferents, independitzar l’usuari del món físic i mantenir la integritat de les dades. 
Sigla: SGBD 
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9. Annexos 

ANNEX 1. FONTS DE DADES DE L’ENTORN DE PRODUCCIÓ 
 
El sistema d’informació per a l’empresa que es vol crear es nodreix de informació 
gestionada per les bases de dades que es descriuen a continuació. 
 
Origen de la informació  
Hi ha quatre bases de dades i l’origen de la seva informació és per departament. 
Cadascuna d’elles gestiona les dades corresponents a un dels quatre departaments de 
l’empresa (Finances, Marketing, Recursos humans, Vendes). 
 
Tipus  
Les quatre bases de dades són bases de dades relacionals i estan desenvolupades amb 
MS Access 2003. 
 
Estructura de les bases 
Una revisió inicial de l’estructura d’aquestes bases ens ha permès veure que són bases 
de dades amb una estructura força simple i que tenen un nivell alt de normalització. 
 
En alguns punts concrets o hi havia dubtes sobre l’estructura s’ha demanat més 
informació als usuaris per poder aclarir com es tractaran les dades (veure apartat anterior, 
Departament de marketing) sobre les que s’ha de fonamentar el nostre sistema 
d’informació conjunt.  
 
A continuació es mostren els models físics de les quatre bases de dades existents. 
 
 

BD Finances 
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BD Marketing 
 

 
 
 

 
 
BD Vendes 
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BD Recursos Humans 

 
 

 
 
 
 
 
 


