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Introducció

Com a conseqüència immediata i donada la tendència actual de les noves

tecnologies i Internet, l'assignatura de Models multidimensionals i magatzems

de dades es presenta com un pas endavant dins l'àmbit d'estudi de les bases

de dades.

En primera instància es defineix el concepte de magatzem de dades a partir

de les propietats que el caracteritzen i que alhora el diferencien respecte de

les bases de dades convencionals. La característica principal que distingeix el

magatzem de dades de la base de dades tradicional és l'objectiu pel qual ha

estat concebut: oferir suport a la presa de decisions. Perquè la informació con-

tinguda en el magatzem pugui servir d'ajut a la presa de decisions, és necessari

que el magatzem sigui dissenyat seguint un model de dades específic: el model

de dades multidimensional.

Un sistema d'informació que tingui com a objectiu donar suport a la presa de

decisions, sigui quina sigui la naturalesa de l'organització, no es pot basar úni-

cament en el magatzem de dades. Cal la integració d'un conjunt de compo-

nents que girin al voltant d'un eix central: el magatzem de dades. Tots aquests

elements que hem citat anteriorment configuren el que s'anomena factoria de

la informació corporativa (FIC).

Construir una FIC no resulta gens fàcil, és costós tant en recursos com en la

seva pròpia concepció, i requereix un canvi cultural dins la corporació. Però si

s'aconsegueix de dur a terme fins al final i s'ha dissenyat correctament, la gran

inversió feta a priori s'arribarà a traduir en beneficis que col·locaran la institució

en una posició competitiva dins el mercat actual. Un cop construïda la FIC,

el magatzem de dades pot donar suport a noves estratègies de negoci (business

intelligence, ERP, CRM), i també a aplicacions (OLAP, EIS, mineria de dades,

webhousing) destinades a l'explotació de les dades amb un nivell de detall molt

acurat.

Esperem que el contingut d'aquesta assignatura us ensenyi el camí cap a nous

horitzons dins l'àmbit de les bases de dades que us puguin ser útils en el vostre

futur professional.
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Objectius

Els objectius que es pretén que els estudiants assoleixin amb aquesta assigna-

tura són els següents:

1. Arribar a un nivell de coneixements alt per poder dissenyar un magatzem

de dades, triar la millor arquitectura que el suporti i saber-lo administrar.

2. Conèixer els diferents tipus d'aplicacions i eines per a una òptima explo-

tació del magatzem de dades (EIS, OLAP).

3. Saber triar les millors tècniques per extreure informació del magatzem de

dades, que servirà per a arribar a conclusions importants que permetran

d'emprendre un nou pla d'acció que faci més competitiva l'empresa.

4. Saber analitzar l'entorn de negoci de l'empresa: quins mòduls funcionals

necessitarien, model client/servidor, quines bases de dades s'haurien de

compartir, tipus d'interfície, etc.

5. Saber com s'han d'implementar processos de negoci d'alt nivell en les em-

preses, processos que proporcionin un rendiment competitiu.

6. Poder proposar solucions integrades i fer entendre als clients que la im-

plantació d'un ERP és un projecte complex a causa del seu profund impacte

en els processos de l'empresa (canvi cultural de l'empresa, canvi en els pro-

cessos de negoci, canvi en l'organització i canvi en la disciplina de treball).

7. Tenir els coneixements necessaris per a poder seleccionar de manera

adequada proveïdors i productes tenint en compte la problemàtica de

l'empresa (Oracle, SAP, Baan Company, PeopleSoft, Computer Associates,

Microstrategy, etc.).
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