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Introducció

La factoria d'informació corporativa (FIC) permet als analistes de disposar de

la informació que necessiten com a suport al procés de presa de decisions.

Tanmateix, generalment, la FIC no es pot considerar com un producte o una

aplicació empaquetada que es pugui adquirir i, una vegada instal·lada a les

nostres organitzacions, comenci a "fabricar" informació a partir de les dades

de les fonts de dades operacionals.

Generalment, la FIC no es pot adquirir, s'ha de construir en les diferents

organitzacions.

Podem plantejar la construcció de la FIC segons diferents enfocaments, i tam-

bé podem considerar variants en l'arquitectura de la FIC. En qualsevol cas, im-

plementar aquesta arquitectura o les seves variants no és una operació trivial.

En aquest mòdul estudiarem diferents enfocaments alternatius per a la cons-

trucció de la FIC o les seves variants. Una possibilitat és dur-la a terme aplicant

la metodologia de desenvolupament de projectes de la nostra organització,

de la mateixa manera que implementaríem qualsevol altre projecte que ens

hagués estat assignat. Alternativament podríem pensar a implementar la FIC

segons una estratègia específica de descomposició de l'arquitectura en forma

de projectes. Estudiarem els avantatges i inconvenients dels diferents enfoca-

ments. Així mateix, estudiarem solucions que cal tenir en compte en el desen-

volupament d'alguns dels components de la FIC.

Eines de suport

Es poden adquirir eines de
suport per construir els seus
components.
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Objectius

En aquest mòdul es pretén oferir una visió global del procés de construcció

de la FIC, i també de la construcció dels seus components. Mitjançant l'estudi

s'aconseguiran els objectius següents:

1. Entendre com s'ofereix suport a la presa de decisions en organitzacions

que no disposen de la FIC.

2. Conèixer els problemes que sorgeixen en tractar d'implementar variants

de la FIC en organitzacions.

3. Determinar com es pot estructurar el procés de construcció de la FIC en

forma de projectes.

4. Tenir present l'evolució de l'entorn operacional per al desenvolupament

de la FIC.

5. Comprendre els nous papers que apareixen en els equips de desenvolupa-

ment que intervenen en la construcció de la FIC.

6. Conèixer solucions específiques per a la construcció de diferents compo-

nents de la FIC.
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1. Punt de partida: suport a la presa de decisions en
les organitzacions

1.1. Suport a la presa de decisions en l'entorn operacional

En els mòduls anteriors hem estudiat les característiques de l'entorn operacio-

nal. Sabem que les dades en un entorn operacional generalment estan orien-

tades a les aplicacions o funcionalitat i desintegrades, a més de ser volàtils i

no històriques.

Dades en l'entorn operacional orientades a la funcionalitat i no integrades.

Cada aplicació operacional ofereix les funcionalitats operacionals per a les

quals ha estat dissenyada. A més d'aquestes funcionalitats, o com a part

d'aquestes, generalment també permeten de fer consultes sobre les seves dades

i generar informes a partir d'aquestes, habitualment informes preestablerts.

Aquests informes són els que poden fer servir els analistes com a suport en el

procés en què es prenen decisions.

En alguns casos, amb la informació que s'obté en els informes preestablerts no

n'hi ha prou i es requereix la generació de nous informes, possiblement inclo-

ent-hi dades de més d'una aplicació. Llavors, la solució consisteix a desenvo-

lupar un conjunt de programes d'extracció, transformació i integració de da-

des el resultat del qual sigui l'informe volgut. Generalment, aquests programes

són desenvolupats pel departament d'informàtica de l'organització a petició

dels analistes que faran servir la informació obtinguda.

Exemple d'aplicació de
comptabilitat

L'aplicació de comptabilitat
permet, per exemple, portar la
comptabilitat de l'organització
i fer una llista dels moviments
d'un determinat període orde-
nats per diferents conceptes.
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Els programes desenvolupats transformen i integren les dades obtingudes de

les bases de dades de les aplicacions i generen bases de dades intermèdies, o

bé exclusivament transformen les dades de les aplicacions per a adaptar-les a

l'estructura requerida pels analistes. Per a generar un informe poden ser neces-

saris diferents passos de transformació i integració de dades. En la mesura que

pugui, es tracta de reutilitzar el treball fet en el desenvolupament d'informes

previs, per exemple, accedint a alguna de les bases de dades intermèdies gene-

rades. D'aquesta manera, s'estalvia temps de desenvolupament de l'informe i

d'execució per a obtenir les dades requerides.

Generació d'informes a mida a partir de les fonts de dades de l'entorn operacional.

Els informes a mida que demanen els analistes es generen mitjançant

programes desenvolupats amb aquesta finalitat.

La necessitat d'informes a mida per part dels analistes no és un fet aïllat en

les organitzacions, ja que les possibilitats ofertes pels sistemes operacionals

en aquest sentit solen ser molt limitades. Això és perquè l'objectiu principal

d'aquests sistemes és el suport a l'operativa de l'empresa, les seves dades es-

tan estructurades i organitzades amb aquesta missió. Tanmateix, els analistes

requereixen dades estructurades per al suport al procés de presa de decisions
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que han de dur a terme i aquestes dades es basen en aquelles registrades pels

sistemes operacionals. Per tant, el desenvolupament de programes específics

per a la generació d'informes a mida és bastant freqüent en les organitzacions.

Amb el pas del temps, la situació a la qual s'arriba en moltes organitzacions

és similar a la mostrada en la figura següent. És a dir, partint de les fonts de

dades dels sistemes operacionals es construeix una estructura semblant a una

teranyina composta per programes d'extracció, transformació i integració de

dades, i també de bases de dades intermèdies que són usades per altres progra-

mes per a produir els informes requerits. Inmon anomena l'estructura resul-

tant l'entorn operacional de teranyina.

L'entorn operacional de teranyina.

L'entorn operacional de teranyina no és el resultat d'un procés de plani-

ficació, és a dir, no estava planificat així per endavant, sinó que sorgeix

de manera "natural" com a resultat de les demandes d'informes a mida

per part dels analistes.

1.2. Problemes de l'entorn operacional de teranyina

L'entorn operacional de teranyina resultat del desenvolupament d'informes a

mida sol·licitats per part dels analistes presenta greus inconvenients. El primer

d'aquests, que s'ha mirat de reflectir visualment en la figura anterior, és un pro-

blema de complexitat: el resultat del desenvolupament a petició d'informes

és un entorn complex, no planificat ni estructurat.
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En el desenvolupament de qualsevol aplicació informàtica, complir els termi-

nis de lliurament sol ser un objectiu molt important, que de vegades preval

sobre d'altres, com per exemple, el de generar la documentació necessària per

al seu manteniment posterior. En el cas de les aplicacions desenvolupades per

a generar un informe, el termini de lliurament és especialment crític, ja que

ha estat sol·licitat per un analista que el necessita com a suport per a pren-

dre una decisió, per la qual cosa és freqüent que no es facin les activitats de

documentació que serien desitjables. L'objectiu de cada equip de desenvolu-

pament és generar l'informe requerit i per a això desenvolupa els programes

necessaris, basant-se en la mesura que pugui en els programes o bases de dades

intermèdies prèviament desenvolupats. Tanmateix, això últim no sempre és

possible perquè no hi ha prou documentació i control sobre aquests o simple-

ment perquè és més ràpid i menys costós en temps de desenvolupament fer

alguna cosa de nou que modificar programes que ja hi havia prèviament i que

generalment no estan prou documentats.

En relació amb això últim, tenim un problema de falta�de�productivitat: per

a cada informe sol·licitat s'han de localitzar les dades necessàries (aquesta ope-

ració no és gens trivial, per la manca d'integració de les dades en les fonts

de dades i en les bases de dades intermèdies) i desenvolupar els programes

d'extracció, integració i transformació d'aquestes. Com que per a fer aquestes

operacions és molt difícil reutilitzar els esforços dedicats prèviament al desen-

volupament d'altres informes, ens trobem en una situació en què per a desen-

volupar cada informe pràcticament hem de partir de zero.

Un dels problemes més greus d'aquest entorn és el que es reflecteix en la figura

següent, el de falta�de�credibilitat: a causa de la complexitat de l'entorn, no és

improbable que un mateix informe (per exemple, els resultats del departament

l'últim mes) s'hagi obtingut de dues maneres diferents, possiblement com a

part d'un altre informe que conté informació addicional. Encara que s'ha par-

tit de les mateixes dades, s'han recorregut camins diferents per a cada un dels

informes (els marcats en negreta en la figura). El problema sorgeix quan la

informació presentada en tots dos informes no coincideix i es genera descon-

cert en els usuaris i la corresponent falta de confiança i credibilitat respecte al

departament d'informàtica com a responsable dels informes generats.



© FUOC • PID_00189745 13 Construcció de la factoria d'informació corporativa

Falta de credibilitat generada en l'entorn operacional de teranyina.

No és estrany que es produeixi aquesta situació, ja que les dades de les fonts

solen ser no integrades. N'hi ha prou que l'equip de desenvolupament d'un

dels informes interpreti alguna dada de les fonts de dades o de les bases de

dades intermèdies de manera diferent perquè es produeixin resultats com els

que s'han descrit abans. La pèrdua de la confiança dels analistes en les dades

amb què treballen i en el departament que les ha generat és un problema molt

greu, ja que aquesta és molt difícil de recuperar posteriorment.

L'entorn operacional de teranyina presenta problemes de complexitat,

falta de productivitat i falta de credibilitat.

A part dels problemes descrits, la pregunta que ens hem de fer és la següent:

Pot satisfer les necessitats d'informació dels analistes l'entorn operacional de

teranyina?

Respecte al temps requerit per a obtenir la informació, el termini que trans-

corre des del moment en què l'analista fa la petició de l'informe fins que el rep

segurament supera el que seria d'esperar en un entorn tan canviant com en el

que es mouen les organitzacions actualment.
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D'altra banda, pel que fa al contingut dels informes, els analistes solen neces-

sitar estudiar l'evolució de les diferents dades i per a això necessiten analitzar

la informació històrica de l'organització. Tanmateix, la informació dels siste-

mes operacionals generalment és informació no històrica, o conté una història

molt limitada, ja que no és necessari que ho sigui per a suportar les operacions

de l'organització.

L'entorn operacional de teranyina no satisfà els requeriments

d'informació dels analistes.

1.3. Transformació de l'entorn operacional per a satisfer les

necessitats d'informació

Si l'entorn operacional presenta greus problemes i, a més, no satisfà les neces-

sitats d'informació per part dels analistes, el podem transformar per a corregir

aquestes deficiències?

Respecte a la història de la informació emmagatzemada en els sistemes operaci-

onals, una solució podria ser emmagatzemar-hi la informació històrica reque-

rida pels analistes. Això representaria un augment en la complexitat d'aquests.

D'altra banda, si les aplicacions que hi ha no emmagatzemen la història de les

dades, s'haurien de modificar perquè ho fessin. Aquesta operació pot resultar

molt costosa, sobretot en aplicacions antigues que hagin tingut canvis al llarg

de la seva història, ja que generalment els canvis solen estar poc documentats

i les modificacions requerides no són senzilles.

Per a generar informes fiables, més ràpidament i amb menys cost, s'hauria de

reduir la complexitat de l'entorn operacional de teranyina. Per a això, princi-

palment necessitaríem disposar d'un entorn que tingués les dades integrades.

El problema és que les dades de l'entorn operacional, sobretot si aquest s'ha

desenvolupat gradualment al llarg de la història o si s'han adquirit aplicaci-

ons empaquetades, solen ser no integrades. En aquest cas també necessitaríem

modificar totes les aplicacions per a integrar-hi les dades.

Per tant, la situació és la següent: disposem d'un conjunt d'aplicacions, que

formen l'entorn operacional i que satisfan les necessitats operacionals de

l'organització, però que no satisfan les necessitats d'informació dels analistes.

Per a intentar corregir aquesta situació necessitaríem modificar totes les aplica-

cions que hi ha per a integrar les dades i emmagatzemar-ne la història. Aquesta

operació pot resultar inviable per la seva complexitat i cost.

D'altra banda, si ens fixem en les necessitats dels diferents tipus d'usuaris, els

analistes necessiten fer consultes molt complexes (per exemple, evolució dels

resultats del departament en els últims anys) i obtenir els resultats de manera

immediata. Tanmateix, els usuaris dels sistemes operacionals necessiten conèi-

Vegeu també

Vegeu l'apartat de "Caracte-
rístiques de l'entorn opera-
cional" del mòdul "La facto-
ria d'informació corporativa"
d'aquesta assignatura.
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xer de la manera més fidel possible la situació actual del sistema modelat (per

exemple, situació actual del departament). Per tant, els sistemes operacionals

s'han d'estructurar per a reflectir tots els canvis que es produeixin i aquests can-

vis poden ser molt freqüents (per exemple, interessa que el saldo d'un compte

estigui actualitzat en el moment en què s'hi produeixi qualsevol canvi).

Les necessitats dels analistes i dels usuaris dels sistemes operacionals són con-

traposades: difícilment un sistema es pot dissenyar i configurar per a ser òptim

tant en la resposta a consultes complexes requerida pels analistes com en la

realització de modificacions sobre les dades en què aquestes es basen requerida

pels usuaris dels sistemes operacionals.

• Un mateix sistema no pot satisfer alhora les necessitats operacionals

de l'organització i les d'informació dels analistes.

• Encara que fos possible fer-ho, els sistemes operacionals són molt

costosos de modificar per a integrar totes les dades i emmagatze-

mar-ne la història.

• Per tant, els analistes de les organitzacions requereixen sistemes es-

pecífics per al suport en el procés de presa de decisions.

Els nous sistemes requerits pels analistes necessiten obtenir les dades a partir

dels sistemes operacionals que hi ha, i evitar de modificar-los tant com sigui

possible. La solució consisteix a construir sistemes amb aquesta finalitat espe-

cífica, que estiguin dissenyats per a optimitzar el tipus d'operacions que ne-

cessiten fer els analistes i que funcionin en plataformes especialment configu-

rades per a això.

D'altra banda, seria bo que els analistes disposessin de sistemes que els perme-

tessin d'obtenir directament la informació que requereixin, en lloc d'obtenir-

la mitjançant peticions al departament d'informàtica. Això es pot aconseguir

dissenyant els nous sistemes mitjançant un model de dades que estigui espe-

cialment orientat a aquesta finalitat, que és el model de dades multidimensi-

onal.

Vegeu també

Estudiarem aquest model de
dades en el mòdul "Disseny
multidimensional" d'aquesta
assignatura.

Per a donar suport a les necessitats d'informació dels analistes, la solució

és incorporar el concepte de magatzem de dades a l'organització mit-

jançant la implementació de la FIC.

Vegeu també

Vegeu el mòdul "La facto-
ria d'informació corporativa"
d'aquesta assignatura.
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1.4. La problemàtica de la qualitat de les dades de l'organització

El valor potencial del magatzem de dades depèn de la qualitat de les dades de

l'organització. Sovint el creixement precipitat de moltes organitzacions que

no tenen una estratègia TIC prou clara genera un problema en la qualitat de

la informació, que s'agreuja amb el pas del temps. Es tracta d'un fenomen que

afecta molts dels sistemes d'informació presents en una organització, des de

la intel·ligència de negoci (BI) a la gestió de clients (CRM), els ERP o la gestió

del cicle de vida de productes (PLM), entre d'altres.

Una possible solució a aquest problema consisteix a aplicar una estratègia de

gestió de dades mestres (MDM1) combinada amb una solució tecnològica que

permeti a les organitzacions gestionar i consolidar les dades mestres que es

troben disperses amb l'objectiu d'oferir una visió única de les entitats princi-

pals de l'organització: clients, productes, etc. L'objectiu és eliminar les illes in-

formacionals existents i crear una estructura de dades mestra basada en una

visió estratègica i corporativa:

• Identificar les fonts d'origen de les dades.

• Identificar els productors i consumidors de dades mestres.

• Recopilar i analitzar metadades sobre les dades mestres recopilades en el

primer pas.

• Determinar els responsables (administradors) de les dades mestres.

• Implementar un programa de govern de dades (i de manera consegüent

tenir un grup responsable d'aquest programa).

• Desenvolupar el model de metadades mestres.

• Escollir una solució o conjunt de solucions com a mitjà per a millorar la

qualitat de les dades.

• Dissenyar la infraestructura necessària.

• Generar i verificar les dades mestres.

• Modificar els sistemes consumidors i productors d'informació.

• Implementar un procés de manteniment.

(1)De l'anglès, master data manage-
ment.

Una de les tasques que cal fer en l'estratègia MDM és el desplegament d'un

programa de governança de dades (DM2). Aquest programa uneix persones,

processos i tecnologia per canviar la manera en què les dades són adquirides,

gestionades, mantingudes, transformades en informació, compartides en el

context de l'organització com a coneixement comú i, sistemàticament, obtin-

gudes per a millorar la rendibilitat de l'empresa. És a dir, parlem d'una discipli-

na en la qual convergeixen conceptes com qualitat de dades3, gestió de dades4,

gestió de processos de negoci5 i gestió del risc6. Sovint aquestes iniciatives estan

motivades pel compliment de regulacions que busquen mitigar el risc pel que

fa tant a l'àmbit espanyol com l'europeu (per exemple, Sarbanes-Oxley, Basi-

(2)De l'anglès, data governance.

(3)En anglès, data quality.

(4)En anglès, data management.

(5)En anglès, business process ma-
nagement.

(6)En anglès, risk management.

(7)De l'anglès, control objectives for
information and related technology.
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lea I i II, Health Insurance Portability and Accountability Act –HIPAA–). Les

entitats financeres hi tenen experiència. També en aquest context conflueixen

pràctiques de desplegament basades en COBIT7, ISO/IEC, etc.

La governança de dades busca respondre a les preguntes següents:

• Exactitud: les dades reflecteixen la realitat de l'organització o la d'una font

verificable?

• Integritat: les relacions entre les dades són consistents?

• Consistència: hi ha una única representació de la dada?

• Completesa: hi ha informació clau perduda o desapareguda?

• Validesa: les dades estan enregistrades en el format correcte i són vàlides?

• Accessibilitat: les dades són accessibles de manera senzilla, comprensible

i són usades de manera consistent?

• Atemporalitat: la informació està registrada i és accessible als sistemes de

manera prou ràpida?
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2. Variants de la FIC

El concepte de magatzem de dades és nou per a moltes organitzacions. Nor-

malment la primera presa de contacte d'una organització amb aquest sol ser

mitjançant la presentació o bé d'algun cas desenvolupat en altres organitza-

cions, o bé d'alguna eina de consulta o suport al desenvolupament de magat-

zems de dades. Generalment, en aquesta primera presa de contacte s'ofereix

una visió parcial de l'arquitectura de la FIC8. De vegades, aquesta visió ini-

cial és la que predomina en l'organització i la que es tracta d'implementar.

En altres casos, es tracta de simplificar l'arquitectura de la FIC amb l'objectiu

d'aconseguir més ràpidament resultats tangibles.

És freqüent que en les organitzacions es consideri el concepte de ma-

gatzem de dades sota arquitectures diferents a l'arquitectura de la FIC.

La implementació d'aquestes arquitectures produeix resultats diferents, que

revisarem en aquest apartat.

2.1. Construcció de magatzems de dades departamentals

(8)La que s'ha estudiat en el mòdul
"La factoria d'informació corporati-
va" d'aquesta assignatura.

La majoria dels analistes treballen directament sobre els magatzems de dades

departamentals, és a dir, aquests són la "façana" de la FIC per als analistes

d'informació, el que els usuaris veuen. La resta de components proporcionen

les dades als magatzems de dades departamentals i freqüentment resulten in-

visibles per als seus usuaris. Per tant, és habitual que la percepció que els usu-

aris tenen de la FIC sigui exclusivament l'oferta pels magatzems de dades de-

partamentals.

Aquesta percepció de vegades és compartida pels desenvolupadors, en alguns

casos per desconeixement, ja que en molts llibres i altres materials de formació,

i també en presentacions de venedors de diferents eines, l'únic component

que s'estudia quan es parla de magatzems de dades és el que correspon als

magatzems de dades departamentals, i s'ignora la resta de components de la

FIC.

En altres casos, coneixent l'arquitectura de FIC, s'ignora conscientment per a

perseguir resultats immediats i, aparentment, construir exclusivament magat-

zems de dades departamentals resulta més barat, fàcil i ràpid que construir la

FIC.

Magatzems de dades
operacional i corporatiu

Alguns analistes també treba-
llen sobre el magatzem de da-
des operacional i una minoria
ho fa directament sobre el ma-
gatzem de dades corporatiu.
Recordeu els tipus d'usuaris
presentats en el mòdul "La fac-
toria d'informació corporativa".
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Això últim és cert quan només necessitem un magatzem de dades departa-

mental o bé un reduït nombre d'aquests. Generalment, aquesta és la mane-

ra d'incorporar el concepte de magatzem de dades a les organitzacions. Per

començar, es planteja la construcció d'un magatzem de dades departamental

perquè així podem obtenir resultats de manera immediata. Partint de les dades

de les fonts de dades, les transformem i integrem en un magatzem de dades

departamental dissenyat segons algun model multidimensional, de manera

que sigui fàcil fer consultes sobre aquest. És a dir, sens dubte, la manera més

ràpida i barata de construir un primer magatzem de dades departamental és

centrar-se específicament en la seva construcció, en lloc de construir prèvi-

ament la FIC. A més del magatzem de dades departamental, també haurem

construït un component d'integració i transformació específic per a obtenir

les dades que hi emmagatzemem.

Arquitectura resultat de la construcció de manera independent de magatzems de dades departamentals independents.

Una vegada tenim un magatzem de dades departamental, no és estrany que

usuaris d'aquest o altres departaments requereixin la construcció de nous ma-

gatzems de dades per a satisfer les seves necessitats específiques d'informació.

Com que els diferents departaments generalment treballen amb dades dife-

rents, encara que en puguin compartir algunes, és freqüent que els projectes

següents es facin de manera independent a l'anterior: dissenyem el magatzem

de dades departamental i construïm un component d'integració i transforma-

ció segons els seus requeriments en cada projecte.

Vegeu també

En el mòdul "Disseny multidi-
mensional" d'aquesta assigna-
tura estudiarem els detalls del
disseny dels magatzems de da-
des departamentals.
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La construcció de magatzems de dades de manera independent és

l'enfocament "natural" o intuïtiu que es fa en moltes organitzacions, per

desconeixement de la FIC o, coneixent-la, per tractar d'estalviar costos

al començament. És un enfocament vàlid quan es tracta de construir

magatzems de dades departamentals totalment independents.

El problema sorgeix quan els magatzems de dades que s'han de construir no

són totalment independents, és a dir, quan hi ha dades comunes que s'han

d'incloure en diferents magatzems de dades departamentals. En aquestes situ-

acions ens trobem el següent:

1) Els diferents components d'integració i transformació treballen sobre les

fonts de dades comunes: generem múltiples interfícies per a les mateixes da-

des. Això representa un problema de cost en temps de desenvolupament, man-

teniment i execució. Aquest últim es produeix perquè s'accedeix diferents ve-

gades a les mateixes dades, una vegada per a cada magatzem de dades depar-

tamental que els utilitza.

2) Cada magatzem de dades ha pogut fer la seva interpretació de les mateixes

dades: tenim una falta d'integració de les dades comunes en els diferents ma-

gatzems de dades departamentals.

Exemple de manca d'integració de les dades

Una dada anomenada benefici es pot interpretar de manera diferent i tenir significat di-
ferent en cada un dels magatzems de dades departamentals en què es defineixi. En un
es pot tractar del benefici abans d'impostos i en un altre, una vegada considerats els im-
postos. Si comparem el benefici obtingut en cada un dels departaments dels respectius
magatzems de dades podem obtenir resultats no reals o erronis.

El problema de la manca d'integració s'accentua quan hi ha dades replicades

entre les fonts de dades, situació que es produeix freqüentment, i cada magat-

zem de dades departamental en fa la seva integració. En aquest cas, a més de

les diferents possibilitats d'interpretació de les dades de les fonts, s'han d'afegir

les diferències que es puguin produir quan s'integren les dades de manera di-

ferent a cada magatzem de dades departamental.

Diferents interpretacions en la integració de les dades de les fonts

En una organització disposem d'una aplicació de màrqueting amb dades de clients po-
tencials (clients del passat, clients actuals i possibles clients) i una altra de facturació amb
les dades dels clients actuals. En un magatzem de dades departamental que necessita
treballar amb les dades dels clients, s'ha partit de les dades de clients en l'aplicació de
màrqueting i s'han completat amb les dades disponibles en l'aplicació de facturació. Tan-
mateix, en un altre magatzem de dades departamental s'ha procedit de manera inversa:
s'han pres com a base les dades dels clients en l'aplicació de facturació i s'han completat
amb les dades que hi ha en l'aplicació de màrqueting. El resultat global en tots dos casos
no ha de coincidir; de fet, és més probable que les bases de dades de clients resultants en
tots dos magatzems de dades departamentals siguin molt diferents.
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Per les raons esmentades anteriorment, en moltes organitzacions el problema

de construcció de la FIC es redueix al de construcció de manera independent

d'un conjunt de magatzems de dades departamentals, tot i que hi hagi depen-

dències entre aquests. En aquests casos, l'arquitectura que s'obté com a resultat

és la que es mostra en la figura següent.

Arquitectura resultat de la construcció de manera independent de magatzems de dades departamentals amb dades comunes.

Aquesta arquitectura pot resultar vàlida quan es comença a implantar el con-

cepte de magatzem de dades en l'organització, quan només es disposa d'uns

quants magatzems de dades departamentals i aquests són realment indepen-

dents entre si. Tanmateix, si hi ha dependències entre els diferents magatzems

de dades i aquests són nombrosos, per les raons que hem comentat anterior-

ment, ho deixa de ser. Què podem fer en aquesta situació?

Els problemes d'integració i de multiplicitat d'interfícies sobre les fonts

de dades se solucionen mitjançant la construcció del magatzem de da-

des corporatiu.

2.2. Construcció del magatzem de dades corporatiu a posteriori

Mitjançant la construcció del magatzem de dades corporatiu, orientat a

l'emmagatzematge de les dades més que a la seva consulta, es fa el següent:

1) Es redueix el nombre d'interfícies en les fonts de dades: solament és neces-

sària una interfície per a cada font per a portar les dades des de la font fins al

magatzem de dades corporatiu.
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2) Les dades estan integrades al magatzem de dades corporatiu, i s'evita te-

nir-ne múltiples interpretacions.

Si partim de zero, la solució consisteix a construir el magatzem de dades cor-

poratiu prèviament o alhora que construïm els diferents magatzems de dades

departamentals. Tanmateix, si ja tenim diferents magatzems de dades depar-

tamentals construïts, hem de transformar l'arquitectura basada exclusivament

en aquests per a incloure el magatzem de dades corporatiu.

Incorporació del magatzem de dades corporatiu a l'arquitectura basada en magatzems de dades departamentals.

El problema per a incloure el magatzem de dades corporatiu quan ja

tenim diferents magatzems de dades departamentals construïts és que

hem de fer un procés de reenginyeria sobre els diferents components

d'integració i transformació, i també sobre els magatzems de dades de-

partamentals construïts prèviament, per a adaptar-los a la nova arqui-

tectura. Aquesta transformació pot resultar molt complexa i costosa.

Particularment, pel que fa a la transformació dels magatzems de dades depar-

tamentals, el principal problema que es presenta és el d'integració de les da-

des: si s'han construït d'una manera no integrada, se'ls ha de transformar i,

en alguns casos, aquesta transformació en l'àmbit tècnic no és gens trivial. A

més, tenim el problema afegit que els canvis fets sobre els magatzems de dades

departamentals són visibles per als usuaris finals.
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La incorporació del magatzem de dades corporatiu a l'arquitectura composta

exclusivament per magatzems de dades departamentals presenta problemes

tècnics i de gestió, aquests últims a causa que els canvis afecten dades sobre

les quals treballen directament els usuaris finals.

Correcció de la falta d'integració de les dades en els magatzems de dades
departamentals

Si la dada "benefici" de l'exemple utilitzat anteriorment, en un o diferents magatzems de
dades departamentals, s'interpreta com a "benefici abans d'impostos" i la interpretació
acceptada en l'àmbit corporatiu és del "benefici una vegada considerats els impostos", la
nova interpretació s'ha d'incorporar als magatzems de dades departamentals que no la
consideressin d'aquesta manera. Per tant, els usuaris s'han d'adaptar al nou significat a
l'hora de generar els informes que necessitin.

A causa dels problemes que sorgeixen en construir el magatzem de da-

des corporatiu a posteriori respecte als magatzems de dades departamen-

tals, és més convenient construir-lo prèviament o conjuntament amb

aquests. És a dir, és més adequat planificar des d'un principi la construc-

ció de la FIC.

2.3. Combinació del magatzem de dades operacional i el

magatzem de dades corporatiu

El magatzem de dades operacional i el magatzem de dades corporatiu tenen

característiques similars, tots dos són orientats al tema i integrats. Es diferen-

cien en el fet que les dades del magatzem de dades operacional són volàtils i

no històriques, mentre que les dades del magatzem de dades corporatiu són

no volàtils i històriques.

El magatzem de dades operacional emmagatzema una imatge actualitzada de

les dades integrades de l'organització. El magatzem de dades corporatiu em-

magatzema una pel·lícula formada a partir de les diferents imatges de les dades

de l'organització.

Vegeu també

Podeu trobar més detalls so-
bre les estructures de tots
dos en el mòdul "La facto-
ria d'informació corporativa"
d'aquesta assignatura.
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Representació de les dades del magatzem de dades operacional i del magatzem de dades corporatiu.

Podem combinar la construcció de tots dos magatzems de dades en una única

estructura? En teoria sí que ho podríem fer, però a la pràctica no és convenient.

La raó principal per a no combinar-los és que han d'estar dissenyats per a

suportar diferents tipus d'operacions, fetes per tipus d'usuaris també diferents.

L'objectiu principal del magatzem de dades operacional és mantenir una vi-

sió integrada i totalment actualitzada de les dades operacionals. Sobre aquests

s'executaran moltes operacions d'actualització i consultes simples fetes per ofi-

cinistes principalment. El seu disseny i configuració estan orientats perquè

aquest tipus d'operacions es facin d'una manera òptima.

D'altra banda, el magatzem de dades corporatiu no requereix que les dades

que emmagatzema estiguin totalment actualitzades, n'hi ha prou que estiguin

actualitzades segons les necessitats dels analistes que són els seus usuaris (en

alguns casos n'hi haurà prou que s'actualitzin setmanalment o mensualment).

Està especialment dissenyat perquè les actualitzacions s'emmagatzemin com

a imatges noves per a anar formant una pel·lícula de les dades. Està configurat

per a optimitzar les consultes de les imatges de les dades, no per a fer modifi-

cacions sobre aquestes.

Si combinem totes dues estructures, el resultat serà una base de dades amb

molts registres (hem de guardar la història emmagatzemada en el magatzem de

dades corporatiu), que ha d'estar configurada per a fer modificacions sobre les

dades (requerit pel magatzem de dades operacional). Així, qualsevol transac-

ció serà molt costosa, ja que es poden combinar consultes complexes amb ac-

tualitzacions, i el volum de dades que han de tractar les diferents transaccions

serà molt gran perquè haurà de considerar les dades del magatzem de dades

corporatiu.

Magatzem de dades
corporatiu

Es reconfigurarà especialment
per a la càrrega de dades quan
hi hagi noves imatges disponi-
bles per a emmagatzemar.
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El magatzem de dades operacional i el magatzem de dades corporatiu te-

nen objectius diferents i estan dissenyats de manera òptima per a acon-

seguir-los. Si els combinem en una estructura comuna es degradarà el

temps de resposta per a totes dues funcionalitats.

2.4. La FIC sense el magatzem de dades operacional

El magatzem de dades corporatiu conté totes les dades que necessiten els ana-

listes, que s'obtenen directament a partir de les fonts de dades operacionals

i també a partir del magatzem de dades operacional, que al seu torn els ob-

té de les fonts de dades operacionals (vegeu figura a). El procés d'integració

i transformació de les dades de les fonts operacionals per a incloure-les en el

magatzem de dades corporatiu o en el magatzem de dades operacional és co-

mú a tots dos, per això n'hi ha prou de transformar les dades del magatzem

de dades operacional per a adaptar-les a les estructures del magatzem de dades

corporatiu.
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Separació del magatzem de dades operacional i el magatzem de dades corporatiu.



© FUOC • PID_00189745 27 Construcció de la factoria d'informació corporativa

A diferència del magatzem de dades corporatiu, el magatzem de dades opera-

cional no és estrictament necessari en la FIC. És a dir, encara que és conveni-

ent disposar-ne per les funcionalitats que proporciona als usuaris, i també per

permetre de construir més fàcilment el magatzem de dades corporatiu, no es

necessita de manera estricta per a construir el magatzem de dades corporatiu

ni tampoc per a construir els magatzems de dades departamentals que són els

que proporcionen la funcionalitat principal als analistes (vegeu la figura b).

Les dues arquitectures representades en la figura anterior són igualment vàli-

des, encara que l'arquitectura de la figura b ofereix menys funcionalitats que

la de la figura a.

El magatzem de dades operacional és una estructura opcional en la FIC

per a proporcionar informació als analistes.

Vegeu també

Vegeu el mòdul "La facto-
ria d'informació corporativa"
d'aquesta assignatura per a
més detalls sobre aquest tema.

Tot i que el magatzem de dades operacional és opcional en la FIC, en algunes

organitzacions serà més necessari que en d'altres depenent de diferents factors,

entre els quals destaquen els següents:

• La mida de l'organització: com més gran sigui l'organització, és més pro-

bable que necessiti el magatzem de dades operacional. En les organitzaci-

ons petites, els problemes a causa de la manca d'integració de les dades

operacionals solen ser menors.

• La naturalesa dels negocis: si l'organització necessita accedir de manera

immediata a informació integrada i actualitzada, per exemple, perquè in-

teracciona directament amb els clients o perquè la necessita en el procés

de fabricació, és molt probable que necessiti el magatzem de dades opera-

cional.

• Finalment, depèn de la mida de les aplicacions operacionals i del grau

d'integració que hi ha entre aquestes. En una organització amb un con-

junt d'aplicacions operacionals petit que estan molt integrades, el magat-

zem de dades operacional serà menys necessari que en una altra amb gran

quantitat d'aplicacions poc integrades.

Lectura recomanada

Per a més detalls, vegeu W.H.
Inmon (1999). Building the
Operational Data Store. EUA:
John Wiley & Sons, Inc.
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3. Estratègies per a la construcció de la FIC

Una vegada estudiats els apartats anteriors d'aquest mòdul, podem arribar a

la conclusió que l'organització necessita implementar la FIC per a oferir als

analistes el suport d'informació que necessiten.

Conèixer l'arquitectura de la FIC representada en la figura següent represen-

ta un avenç considerable respecte a la situació en què solament es percep

l'existència de magatzems de dades departamentals, o bé es plantegen arqui-

tectures alternatives. Tanmateix, no n'hi ha prou de conèixer aquesta arquitec-

tura, sinó que s'ha de disposar d'una estratègia adequada per a implementar-la.

Arquitectura de la factoria d'informació corporativa.

En aquest apartat estudiarem diferents estratègies que se solen aplicar en les

organitzacions per a la construcció de la FIC. Algunes d'aquestes només ofe-

reixen una solució parcial, d'altres aborden tots els problemes de manera con-

junta.

Les metadades a la figura

En aquesta figura, encara que
no es mostren explícitament,
recordeu que les metadades
apareixen en tots els compo-
nents de la FIC.
Recordeu també que el ma-
gatzem de dades operacio-
nal és un element opcional de
l'arquitectura.
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3.1. Construcció de la FIC mitjançant un sol projecte

Si una organització reconeix la necessitat de la FIC, generalment considera

que necessita tots els seus components i, a més, que els necessita de manera

immediata. En aquesta situació, la tendència habitual és plantejar la construc-

ció de la FIC mitjançant un sol projecte. El problema principal que planteja

aquest projecte és la complexitat.

Generalment, en aquest entorn els analistes encara no coneixen clarament les

funcionalitats que els poden oferir els magatzems de dades departamentals.

La idea inicial que tenen sobre les seves necessitats d'informació canvia així

que descobreixen les possibilitats que els ofereixen els magatzems de dades.

En aquestes condicions difícilment poden transmetre els seus requeriments

als desenvolupadors de la FIC. D'altra banda, localitzar les dades que es neces-

siten en les aplicacions operacionals no és una tasca fàcil. Si, a més, es pretén

desenvolupar tot el conjunt de la FIC en un sol projecte, el resultat és un pro-

jecte de dimensions i complexitat massa gran en comparació amb els que se

solen desenvolupar en les organitzacions.

D'altra banda, precisament a causa de la complexitat del projecte, es fa molt

difícil justificar el cost de desenvolupament de la FIC segons el benefici que

aporta a l'organització, ja que els costos són molt grans i el benefici, encara

que és clar, no s'ha avaluat prou.

El resultat de plantejar el desenvolupament de la FIC com un sol pro-

jecte és un projecte molt gran i complex els objectius del qual no estan

totalment clars i els costos del qual són difícilment justificables amb

vista a l'organització. En aquesta situació, és més probable que sigui un

fracàs.

3.2. Enfocaments parcials per a la construcció de la FIC

Si construir la FIC en un sol projecte és massa complex, per a poder manejar la

complexitat una solució és dividir l'arquitectura de la FIC en seccions segons

la seva funcionalitat i tractar de construir-les per separat.

Pel que fa a la funcionalitat, l'arquitectura consta de tres parts:

• Obtenir les dades: el component principal d'aquesta part és l'element

d'integració i transformació. L'objectiu principal és obtenir les dades que

circulen al llarg de la FIC.

• Emmagatzemar les dades: les dades s'emmagatzemen principalment en el

magatzem de dades corporatiu i el magatzem de dades operacional. Els

magatzems de dades departamentals també n'emmagatzemen, però totes
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aquestes s'obtenen a partir del magatzem de dades corporatiu i aquesta no

és la seva funció principal.

• Accedir a les dades: els analistes accedeixen a les dades principalment des

dels magatzems de dades departamentals. Els analistes també poden acce-

dir directament a les dades des del magatzem de dades corporatiu i des

del magatzem de dades operacional, però un major nombre d'analistes hi

accedeixen exclusivament a partir dels magatzems de dades departamen-

tals. Els magatzems de dades departamentals emmagatzemen dades, però

el seu únic objectiu és facilitar-ne l'accés, ja que totes aquestes s'obtenen

a partir del magatzem de dades corporatiu.

Divisió de l'arquitectura de la FIC segons la seva funcionalitat.

És freqüent que per diferents motius es facin intents de construir només parts

de l'arquitectura de la FIC. En aquest apartat estudiarem diferents enfocaments

en aquest sentit.

3.2.1. Enfocament centrat en l'emmagatzematge i accés a les

dades

Si analitzem els diferents components de la FIC, els que resulten realment nous

per als equips desenvolupadors de les organitzacions són els que fan referència

als diferents magatzems de dades (departamentals, corporatiu i operacional).

El component d'integració i transformació no deixa de ser un conjunt de pro-
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grames que llegeixen les dades dels sistemes operacionals que hi ha, que estan

sota el control de la nostra organització, i els mouen al magatzem de dades

corporatiu i/o al magatzem de dades operacional.

Per tant, si la nostra organització considera que necessita ajuda, és possible

que alguna empresa consultora s'ofereixi per a ajudar-nos especialment en els

components que ens resultin més nous, els que fan referència als diferents

magatzems de dades. D'aquesta manera, és freqüent dividir la construcció de

la FIC en dues parts i assignar-ne el desenvolupament a la nostra organització

o a alguna empresa consultora segons l'experiència en cada una de les parts:

• Emmagatzemar i accedir a les dades: construcció dels diferents magatzems

de dades, generalment a càrrec d'una empresa consultora. Encara que no

necessàriament ha de ser així, és freqüent.

• Obtenir les dades: a càrrec de la nostra organització, ja que és l'especialista

en les fonts de dades operacionals a partir de les quals s'han d'obtenir les

dades per als diferents magatzems de dades.

És a dir, d'una banda, construïm la FIC com si es tractés d'un sistema nou

(creem un conjunt de bases de dades buides i un conjunt d'aplicacions que hi

treballen) i, de l'altra, construïm les aplicacions que s'encarreguen d'omplir les

bases de dades amb les dades que hi ha en els sistemes operacionals.

D'aquesta manera, podem mirar de desenvolupar aquest projecte com un pro-

jecte més en l'organització i aplicar, per a això, el cicle de vida tradicional o

en cascada9, també anomenat SDLC10.

Les fases habituals del cicle de vida en cascada són les següents:

• Definició de requeriments.

• Anàlisi.

• Disseny.

• Programació.

• Prova.

• Posada en producció.

Generalment no s'empra molt de temps en la fase de definició de requeri-

ments. És clar que necessitem construir la FIC, encara que no tenim clar ni el

cost ni el benefici que representarà per a l'organització.

De la mateixa manera que es duria a terme per a qualsevol altre projecte, en la

fase d'anàlisi es tenen reunions amb els analistes dels diferents departaments

per a determinar-ne les necessitats d'informació. En aquestes reunions és fre-

(9)S'anomena cicle de vida en casca-
da perquè cada fase és continuació
de l'anterior i es basa en aquesta.

(10)De l'anglès systems development
life cycle.

Vegeu també

Podeu trobar més informació
sobre el cicle de vida en casca-
da o SDLC en les assignatures
Enginyeria del programari I i II.
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qüent definir les pantalles i els camps que necessiten els analistes. Com a re-

sultat d'aquestes, és freqüent que es creïn expectatives en els departaments

sobre el que la FIC els oferirà.

Partint de les necessitats recollides, es dissenya el magatzem de dades corpo-

ratiu i els diferents magatzems de dades departamentals. Es construeixen els

programes per a transformar les dades del magatzem de dades corporatiu i

adaptar-les a l'estructura dels magatzems de dades departamentals.

Els magatzems de dades departamentals generalment s'implementen amb

una eina de consulta segons algun model multidimensional. Per a completar

aquesta part del projecte n'hi ha prou de donar als analistes l'eina de consulta

triada i formar-los en aquesta.

Per a acabar el projecte "només" faltaria la part d'obtenció de les dades, que ge-

neralment és a càrrec de la nostra organització. Quan ens enfrontem a aques-

ta part podem trobar, entre d'altres, els problemes següents per a obtenir les

dades de les fonts:

• Les dades tenen molts significats en les fonts.

• Les dades no tenen integritat.

• Hi ha moltes fonts potencials per a les dades requerides.

• Algunes dades requerides pels usuaris no són al sistema.

• No està emmagatzemada tota la història que es vol.

• No es poden obtenir les modificacions periòdiques per a refrescar les dades

en els magatzems de dades.

En aquest punt del projecte tenim els diferents magatzems de dades construïts

i només ens falta incloure-hi les dades. Tanmateix, això no ho podem solucio-

nar d'una manera immediata. El resultat és que si no podem obtenir les dades

el projecte resulta un fracàs per a l'organització.

A més del fracàs global del projecte, aquesta situació té l'agreujament de la

imatge que s'ofereix als departaments de la nostra organització pels equips de

desenvolupament interns. Si el projecte s'ha plantejat com s'ha pensat, per

a ser desenvolupat per la nostra organització i una empresa consultora que

ens ajudi, amb vista als analistes dels departaments la part desenvolupada per

l'empresa consultora haurà estat un èxit. Han fet tasques idèntiques a les que

es fan per a qualsevol altre projecte amb tota la normalitat i, a més, han pogut

veure com funcionen les eines de consulta. Per a ells qui ha fallat en el desen-

volupament del projecte és l'equip de desenvolupament encarregat d'obtenir

les dades, és a dir, l'equip de desenvolupament intern.

A més, si hem parlat amb els analistes de diferents departaments i se'ls ha creat

expectatives respecte a les funcionalitats del nou sistema, el fracàs del projecte

pot tenir una gran repercussió en tota l'organització.

Vegeu també

Vegeu el mòdul titulat "Dis-
seny multidimensional"
d'aquesta assignatura.
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Un dels problemes més importants que hi ha en la construcció de la

FIC és el de l'obtenció de les dades, és a dir, la localització de les dades

necessàries i la construcció del component d'integració i transformació.

Aquest és un dels motius més freqüents de fracàs dels projectes de cons-

trucció de la FIC.

En aquesta solució, encara que tenim definida una possible estructura dels di-

ferents magatzems de dades, aquests no poden ser utilitzats pels usuaris per-

què no disposen de les dades necessàries.

3.2.2. Enfocament centrat en l'obtenció i emmagatzematge de

les dades

Aquest enfocament es produeix generalment com a reacció al fracàs produït

en el moment en què s'aplica l'enfocament anterior, encara que no ha de ser

necessàriament així. Si hi ha problemes per a construir el que els usuaris ne-

cessiten, la resposta més freqüent és la de construir el que puguem i a partir

d'aquí que els analistes extreguin la informació que puguin.

En aquest cas, l'objectiu és dissenyar i crear el magatzem de dades corporatiu (i

el magatzem de dades operacional si així es considera), i també el component

d'integració i transformació que el carregui amb totes les dades que es puguin

obtenir a partir de les fonts de dades operacionals. A partir de les dades del

magatzem de dades corporatiu es construiran els magatzems de dades depar-

tamentals que els analistes consideren necessaris.

Aquest enfocament és molt complex, ja que moltes de les dades dels sistemes

operacionals no seran necessàries, almenys de manera imminent, per a cons-

truir els magatzems de dades departamentals. D'altra banda, hi ha moltes pos-

sibilitats per a obtenir les imatges de les dades; segons aquest plantejament,

sempre hauríem d'obtenir les dades tan detallades com sigui possible, encara

que mai no es necessitin amb aquest nivell de detall.

Els problemes principals de centrar-se en l'obtenció i l'emmagatzematge

de les dades són l'àmbit i la complexitat del projecte: es treballa amb

totes les dades de l'organització amb el màxim nivell de detall.

Es necessita una gran inversió i molt de temps per a disposar del magatzem

de dades a partir del qual puguem crear magatzems de dades departamentals

directament utilitzables pels analistes. El cost d'aquest projecte és difícilment

justificable pensant en l'organització. D'altra banda, és possible que el resultat

obtingut mitjançant aquest enfocament no coincideixi amb les necessitats dels

analistes.
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3.3. Construcció de la FIC mitjançant projectes autònoms

En apartats anteriors hem vist que mirar de construir la FIC com un sol pro-

jecte és massa complex. D'altra banda, si dividim l'arquitectura de la FIC ho-

ritzontalment, segons la funcionalitat dels components, no es redueix la com-

plexitat tant com seria desitjable i, a més, és difícil de satisfer els requeriments

dels analistes d'informació.

Per tant, una altra possibilitat és dividir l'arquitectura de la FIC de manera ver-

tical, és a dir, dividir la construcció de la FIC en forma de projectes de manera

que facin el següent:

• Proporcionin un valor per si mateixos a l'organització perquè el seu cost

sigui justificable.

• Siguin complets i autònoms en la mesura que es pugui: no necessitin altres

projectes per a entrar en producció.

Divisió de l'arquitectura de la FIC en forma de projectes complets i autònoms.

En la figura anterior es mostra una representació de l'estructura dels esmentats

projectes. És a dir, en cada projecte s'han de construir els components següents:

• El component d'accés: o bé el magatzem de dades departamental amb les

dades que necessiten els analistes o bé l'eina d'accés al magatzem de dades

corporatiu o al magatzem de dades operacional.

Lectura recomanada

Podeu trobar més detalls a
l'obra següent:
R.�Mattison (1996). Data
Warehousing: Strategies, Tech-
nologies and Techniques. EUA:
Computing McGraw-Hill.
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• El component d'emmagatzematge: la part del magatzem de dades corpo-

ratiu i/o magatzem de dades operacional que conté les dades a les quals

es necessita accedir, i que encara no ha estat construïda per algun projecte

anterior.

• El component d'obtenció de les dades: el component d'integració i trans-

formació que obtenen les dades necessàries a partir de les fonts de dades.

Cada projecte consta dels components d'accés, emmagatzematge i ob-

tenció de les dades de les fonts de dades, és a dir, és un projecte com-

plet que pot entrar en funcionament independentment de la resta de

projectes que hi hagi.

D'aquesta manera, en cada projecte es mira de satisfer els requeriments d'un

grup d'analistes de manera independent, de manera que sigui justificable el

cost del projecte segons els beneficis que aporta i es redueixi la complexitat

del desenvolupament de la FIC.

3.3.1. El primer projecte: projecte global de desenvolupament

En un primer moment la visió que es té de la FIC és dispersa: en coneixem

l'arquitectura i, a més, que la seva aportació com a suport d'informació per

als analistes és positiva per a l'organització. Tanmateix, no coneixem encara

detalladament els magatzems de dades departamentals que es necessiten en

l'organització, ni el que aportaran a aquesta.

L'objectiu del primer projecte és dividir la construcció de la FIC en projectes

de manera que cada projecte faci el següent:

• Correspongui a un problema concret.

• Tingui un responsable en l'organització: l'analista que utilitzarà el sistema

resultat del projecte.

• Ofereixi un benefici tangible a l'organització: podem conèixer quin serà el

cost del projecte i el benefici que aquest aportarà a l'organització.

Generalment, cada projecte definit es correspondrà amb un magatzem de da-

des departamental que s'ha de desenvolupar, el seu responsable serà l'analista

(o un dels analistes) que farà servir el magatzem de dades departamental i el

benefici es calcularà segons els objectius que es pretenguin aconseguir amb el

magatzem de dades desenvolupat i el seu cost estimat de desenvolupament.

Per a poder definir els objectius del projecte haurem de mantenir reunions

amb els analistes d'informació que seran els seus usuaris i responsables del

projecte. Tanmateix, no n'hi haurà prou amb les reunions amb els usuaris.
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Addicionalment, perquè la definició del projecte sigui realista, ens haurem

d'assegurar que les dades requerides pels usuaris són a l'organització, són a les

fonts de dades operacionals i tenen el grau de detall i la qualitat requerits. És a

dir, haurem de fer una revisió global de tots els components de cada projecte:

obtenir, emmagatzemar i accedir a les dades requerides pels usuaris.

Conjuntament amb la definició dels projectes que s'han de desenvolupar, hau-

rem de determinar les necessitats d'infraestructura d'aquests i un pla per a dur-

los a terme.

Els resultats del projecte global de desenvolupament són el conjunt de

projectes que s'han de desenvolupar, els requeriments d'infraestructura

dels projectes i un pla de desenvolupament que inclogui el pressupost,

la planificació temporal i l'enfocament per a desenvolupar els projectes.

És a dir, l'objectiu del primer projecte és transformar la visió dispersa que es

té de la FIC en una visió concreta en forma de projectes, de manera que cada

un d'aquests satisfaci uns objectius determinats i aporti un valor concret a

l'organització.

Aquest primer projecte és el més important en el desenvolupament de la FIC,

ja que la resta de projectes en depenen. Tanmateix, generalment resulta molt

difícil de justificar-ne la realització en l'organització: s'ha de plantejar un pro-

jecte d'estudi que ha d'analitzar tota l'organització i el benefici del qual serà re-

flectit exclusivament per l'èxit dels futurs projectes que es desenvolupin. Dis-

posar d'un patrocinador amb prou nivell en l'organització facilita el desenvo-

lupament del primer projecte i de la FIC.

Els beneficis del projecte global de desenvolupament no són immediats,

per això és més fàcil de justificar i de fer si disposem d'un patrocinador

en l'organització que doni suport al desenvolupament de la FIC.

3.3.2. Projectes de desenvolupament d'infraestructura

Al costat dels projectes de desenvolupament de magatzems de dades departa-

mentals (compostos per la part d'obtenció i emmagatzematge de les dades i

accés a aquestes), en el projecte global de desenvolupament s'ha definit la in-

fraestructura comuna en què es basen. Part de la infraestructura es pot desen-

volupar com un component de cada un dels projectes. Tanmateix, per la seva

envergadura i importància, interessa desenvolupar altres parts com a projectes

independents.
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Es distingeixen dos tipus d'infraestructura: infraestructura física i infraestruc-

tura operacional:

• La infraestructura física es refereix al conjunt de màquines, xarxes que les

interconnecten, sistemes operatius, programari de xarxa, utilitats i perso-

nal necessari perquè tot això funcioni que necessitaran els projectes per

al seu funcionament.

• La infraestructura operacional està formada pel conjunt de procediments,

programari de gestió, eines de suport i personal necessari sobre els quals

es basen els diferents projectes.

L'objectiu dels projectes de desenvolupament d'infraestructura és sim-

plificar, donar coherència i escurçar la durada de la resta de projectes.

Infraestructura del component d'integració i transformació

El component d'integració i transformació es pot basar en alguna eina de suport, de fet
és convenient que sigui així per a simplificar-ne el desenvolupament i estructura. Durant
el projecte de desenvolupament d'infraestructura, com a part de la infraestructura opera-
cional, es determinarà quina eina s'ha d'utilitzar i s'instal·larà i configurarà perquè sigui
directament utilitzable durant el desenvolupament de la resta de projectes.

Infraestructura de la FIC.

Vegeu també

Vegeu l'apartat "Desenvo-
lupament del component
d'integració i transformació"
d'aquest mòdul per a més de-
talls.
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La infraestructura, tant l'operacional com la física, és el fonament sobre el qual

es basa la resta de projectes de construcció de la FIC.

La clau en els projectes de construcció d'infraestructura és l'escalabilitat, és

a dir, la possibilitat que, en cas que es necessiti, es pugui ampliar la infraes-

tructura sense problemes. En els projectes de construcció d'infraestructura es

crea una infraestructura base que posteriorment s'ampliarà amb el desenvolu-

pament de projectes posteriors així que augmentin les necessitats en aquest

sentit.

L'escalabilitat de la infraestructura física i operacional és molt important, ja

que, d'una banda, permet que la FIC creixi més enllà de les previsions inicials

que poguéssim tenir i, de l'altra, ens permet de fer les inversions necessàries

per a la construcció de la FIC de manera progressiva. D'aquesta manera, ini-

cialment n'hi hauria prou de disposar de la infraestructura mínima per a les

previsions inicials de funcionament. Així que es desenvolupen nous projectes,

la infraestructura inicial pot créixer segons les noves necessitats.

Pel que fa a aspectes concrets de la infraestructura física, com són les mà-

quines que suportaran els diferents magatzems de dades, l'ús de màquines

d'arquitectures paral·leles facilita que aquestes siguin escalables, que puguin

augmentar la quantitat de dades emmagatzemades o el nombre d'usuaris sense

que se'n ressenti el temps de resposta, això sí, augmentant les prestacions de

la màquina (però sense necessitat de canviar-la).

Hi ha dues arquitectures representatives:

• SMP (symmetric multi processing): en aquesta arquitectura, un conjunt de

processadors comparteixen memòria comuna com a mitjà de comunicació

entre aquests.

• MPP (massively parallel processors): en aquesta arquitectura, diferents plata-

formes compostes per processador i memòria s'interconnecten mitjançant

una línia d'alta velocitat.

Actualment, la frontera entre totes dues arquitectures s'està dissipant, ja

que la tecnologia d'interconnexió permet de compartir memòria entre dife-

rents plataformes. De tota manera, es continua parlant de millors prestacions

d'una arquitectura o una altra en determinades condicions. Particularment,

l'arquitectura MPP es considera més escalable i adequada per a treballar amb

volums de dades més grans que l'arquitectura SMP. Segons això, el magatzem

de dades corporatiu serà candidat a ser construït sobre una màquina amb ar-

quitectura MPP. Atesa la velocitat d'evolució del maquinari, és convenient fer

un estudi en profunditat de les prestacions de les plataformes disponibles en
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cada moment abans de prendre una decisió sobre això. En qualsevol cas, sigui

quin sigui el tipus de plataforma seleccionada, un dels aspectes principals que

cal tenir en compte és que aquesta haurà de ser escalable.

Quan seleccionem les plataformes per als diferents magatzems de dades

haurem d'estudiar les prestacions de les màquines del mercat. El criteri

principal que s'ha de tenir en compte a l'hora d'adquirir una plataforma

és la seva escalabilitat.

Pel que fa als sistemes de gestió de bases de dades (SGBD), també podem tro-

bar sistemes especialment orientats per a cada una de les arquitectures esmen-

tades, que intenten d'aprofitar-les al màxim, i també sistemes que funcionen

en totes dues arquitectures. D'altra banda, particularment per als magatzems

de dades departamentals, en el mercat SGBD n'hi ha que implementen direc-

tament el model multidimensional i també SGBD relacionals que ofereixen

suport multidimensional. Generalment, tant per al magatzem de dades cor-

poratiu com per als magatzems de dades departamentals podrem fer servir un

SGBD que configurarem especialment perquè sigui òptim en l'execució de les

consultes, ja que aquestes seran les operacions que es faran principalment. En

el cas del magatzem de dades operacional, l'SGBD estarà configurat com per a

qualsevol altre sistema operacional perquè suporti operacions de modificació.

Podem utilitzar un SGBD d'àmbit general per a implementar els dife-

rents magatzems de dades. Per a implementar el magatzem de dades

corporatiu i els magatzems de dades departamentals haurem de confi-

gurar els seus respectius SGBD perquè siguin òptims en la realització de

consultes, ja que no es faran operacions de modificació sobre aquests.

3.3.3. Desenvolupament de projectes autònoms

Mitjançant el desenvolupament del primer projecte, el projecte global de

desenvolupament, hem dividit el desenvolupament de la FIC en forma de pro-

jectes amb les característiques següents:

• Solucionen un problema concret.

• Són autònoms: són projectes independents de la resta de projectes pen-

dents de desenvolupament, es poden basar en projectes desenvolupats prè-

viament i utilitzen la infraestructura construïda mitjançant els projectes

de desenvolupament d'infraestructura.

• Estan compostos pels elements d'obtenció i emmagatzematge de les dades

i accés a aquestes.

Vegeu també

Podeu trobar més detalls en el
mòdul "Disseny multidimensio-
nal" d'aquesta assignatura.
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• Tenen un responsable dins l'organització.

• Proporcionen un valor real: s'ha analitzat el seu cost i el benefici que apor-

ten a l'organització.

• Tenen una durada controlada: no són projectes d'una mida desmesurada.

Generalment, l'objectiu de cada un és construir un magatzem de dades

departamental com a component d'accés a les dades, i els components

d'obtenció i emmagatzematge de les dades corresponents. Habitualment,

són projectes que es completen en uns sis mesos, encara que posteriorment

es poden fer ampliacions sobre aquests.

Encara que no és fàcil d'aconseguir, és molt important que els projectes siguin

autònoms, és a dir, que cada projecte tingui perfectament delimitats els seus

objectius i no depengui del desenvolupament d'altres projectes en curs. Això

és així perquè es tracta de projectes els requeriments dels quals són canviants i

els usuaris no tenen totalment clar què necessiten ni tampoc què els pot oferir

la FIC. Si un projecte no és autònom i, per exemple, necessita les dades d'un

altre projecte que està en desenvolupament, és molt probable que sorgeixin

conflictes entre aquests, ja que segurament les necessitats de dades del projec-

te no autònom canviaran durant el desenvolupament i per a l'altre projecte

adaptar-se a aquestes necessitats canviants serà més costós del que s'ha esperat

inicialment.

És especialment important que els projectes siguin autònoms quan es planifica

que siguin desenvolupats per diferents empreses de serveis, sobretot si aquestes

ho duen a terme amb un pressupost tancat.

Generalment molts projectes estaran interrelacionats, treballaran sobre les ma-

teixes dades. Per tant, si volem que dos projectes que treballen sobre les matei-

xes dades siguin autònoms, s'hauran de desenvolupar de manera seqüencial.

Aquesta última condició freqüentment no és fàcil d'imposar, ja que es neces-

sita disposar dels magatzems de dades departamentals al més aviat possible,

tanmateix és raonable si es vol evitar un conflicte entre els projectes. Si es

desenvolupen paral·lelament projectes no autònoms, serà crític que el desen-

volupament del component d'integració i transformació es faci de manera que

no es repeteixin elements entre projectes i tampoc no hi sorgeixin conflictes.

El conflicte principal entre els projectes desenvolupats paral·lelament

apareix en la part d'obtenir les dades, en el component d'integració i

transformació.
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Tots els projectes han de considerar el desenvolupament dels components

d'obtenció i emmagatzematge de les dades i accés a aquestes. Tanmateix, en

alguns casos no s'han de desenvolupar tots els components perquè ja estan

desenvolupats. És a dir, es poden plantejar projectes que es dediquin a explotar

dades que ja hi ha en el magatzem de dades corporatiu (projectes que només

tenen component d'accés). També hi pot haver projectes la missió dels quals

sigui ampliar el conjunt de dades que hi ha en el magatzem de dades corpora-

tiu (projectes que només tenen components d'obtenció i emmagatzematge).

En aquests casos la situació és diferent d'aquella en què es feia un desenvolu-

pament parcial de l'arquitectura de la FIC, ja que ara s'estudien tots els com-

ponents de cada projecte, però alguns d'aquests ja estan desenvolupats.

Per a desenvolupar cadascun dels projectes podem aplicar la metodologia de

desenvolupament en cascada o SDLC, o la metodologia en espiral, també ano-

menada CLDS11.

Les fases de la metodologia de desenvolupament en espiral són les mateixes

que les de la metodologia en cascada, la diferència entre totes dues és que

en aquest cas les fases es fan en ordre diferent i es porten a terme de manera

iterativa en lloc de fer-se de manera seqüencial.

Fases en les metodologies de desenvolupament SDLC i CLDS.

És convenient aplicar la metodologia de desenvolupament CLDS quan no es

tenen clars els requeriments del sistema que cal desenvolupar i aquests no es

poden descobrir de manera immediata mitjançant entrevistes convencionals

amb els usuaris.

(11)Correspon a les sigles del cicle
de vida en cascada (SDLC) posades
a la inversa.
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Les fases de la metodologia de desenvolupament CLDS són les següents:

• Es comença per implantar una primera versió del sistema als usuaris:

aquesta podria ser un model en paper o un prototip de sistema.

• Els usuaris proven aquesta versió.

• Es fa el desenvolupament necessari per a obtenir, emmagatzemar i analit-

zar les dades de la versió de prova.

• Una vegada que s'han desenvolupat els programes necessaris, es fa un dis-

seny formal del sistema.

• Analitzar els resultats del disseny, reformular i reprogramar si és necessari.

• Com a últim pas, entendre els requeriments del sistema.

Aquests passos es repeteixen fins a tenir el sistema desenvolupat segons les

necessitats dels usuaris. Els usuaris van descobrint les seves necessitats mitjan-

çant l'ús de versions preliminars del sistema que tenen refinaments successius

fins a aconseguir-ne una versió final.

En l'entorn de construcció d'un magatzem de dades departamental, és

freqüent que els analistes no tinguin una idea clara de les característi-

ques del sistema que necessiten fins que no el veuen funcionant. En

aquest cas, la metodologia de desenvolupament CLDS és més adequada,

ja que permet de fer refinaments successius del sistema fins a definir

clarament els requeriments del sistema que es volia.

3.4. Evolució de l'entorn operacional

Així que es construeix la FIC, alguns elements de l'entorn operacional deixen

de ser útils i es poden deixar d'utilitzar.

3.4.1. Evolució de l'entorn operacional en teranyina

Concretament, tal com havíem estudiat prèviament en aquest mòdul, l'entorn

operacional havia evolucionat a còpia de desenvolupar programes d'extracció

i emmagatzematges temporals de dades en el que havíem anomenat l'entorn

operacional en teranyina. Quan es construïa cada un dels projectes autònoms en

què s'ha dividit la construcció de la FIC, part dels programes d'extracció i dels

emmagatzematges temporals de dades, és a dir, part de la "teranyina", deixa

de tenir utilitat, ja que la seva funció passa a ser exercida pel nou magatzem

de dades departamental i, per tant, es pot procedir al seu desmantellament.

Lectura recomanada

Per a més detalls, vegeu:
W.�H.�Inmon;�C.�Imhoff;�R.
Sousa (1998). Corporate In-
formation Factory. EUA: John
Wiley & Sons, Inc.
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El desmantellament de la teranyina significa localitzar els programes

d'extracció i els emmagatzematges temporals de dades que deixen de

ser útils i evitar que es tornin a executar o crear.

És convenient fer les operacions de desmantellament de manera progressiva,

dins de cada projecte de desenvolupament de la FIC. Per a desenvolupar el

component d'integració i transformació s'han d'analitzar les diferents fonts de

dades, aquest és el moment de determinar i documentar la part de la teranyina

que queda coberta i passa a ser redundant amb el desenvolupament del nou

projecte.

El desmantellament de la teranyina s'ha de fer de manera progressiva.

En construir un magatzem de dades departamental, podem desmante-

llar la part de la teranyina de l'entorn operacional que exercia la funció

del nou sistema construït.

El desmantellament de la teranyina de l'entorn operacional s'ha de tenir en

compte quan es planifica la construcció de la FIC. Si no es desmantella,

l'organització estarà malgastant els recursos que consumeixen els programes

d'extracció i els emmagatzematges temporals de dades.
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Desmantellament de l'entorn operacional de teranyina.

Podem veure el resultat de desmantellar l'entorn operacional en la figura ante-

rior. Passem de tenir l'entorn operacional en teranyina a tenir la FIC, en què les

aplicacions operacionals actuen com a fonts de dades i l'extracció de les dades

es fa de manera controlada i sistemàtica mitjançant el component d'integració

i transformació.

3.4.2. Evolució de les aplicacions operacionals

A més de l'entorn operacional en teranyina, en construir la FIC parts de les

aplicacions operacionals dedicades a la generació d'informes deixaran de ser

útils per als analistes, ja que la seva funcionalitat estarà coberta pels diferents

magatzems de dades departamentals. Tanmateix, el seu desmantellament és
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més complex, ja que implica modificar les aplicacions operacionals. En aquest

cas, simplement es deixaran de fer servir aquestes parts de les aplicacions sense

eliminar físicament la seva funcionalitat del codi de les aplicacions. En el cas

que hi hagi components que s'executin de manera automàtica i els seus resul-

tats deixin de ser útils, depenent del seu cost, sí que podrà interessar modificar

el codi de l'aplicació perquè es deixin d'executar.

La part de generació d'informes de les aplicacions operacionals general-

ment no s'eliminarà per la creació de la FIC.

3.4.3. Altres canvis en l'organització

Amb la FIC es produeix una evolució del tipus d'informes que utilitzen els

analistes de l'organització. La FIC, principalment mitjançant els magatzems

de dades departamentals, permet als analistes de generar els informes a mida.

Les aplicacions operacionals, i l'entorn en teranyina creat a partir d'aquestes,

permetia als usuaris d'obtenir informes estructurats de format fix.

La FIC permet als analistes d'incrementar considerablement l'ús

d'informes a mida com a suport al procés de presa de decisions, en de-

triment del nombre d'informes de format fix oferts per les aplicacions

operacionals.

D'una banda, els equips de desenvolupament dedicats al desenvolupament

i manteniment de programes per a la generació d'informes (els programes

d'extracció que formaven la teranyina de l'entorn operacional) s'hauran

d'adaptar a la nova situació i resituar en el departament d'informàtica. Així

mateix, en el cas que algun dels informes es generés de manera manual (situ-

ació bastant freqüent en algunes organitzacions) i ara passés a generar-se dins

la FIC, les persones encarregades d'aquesta tasca s'hauran de resituar per a fer

altres tasques en l'organització.

La FIC, a més d'afectar la manera de treballar dels analistes, afectarà els

equips de desenvolupament que es dedicaven a generar els informes

que es passen a generar dins de FIC.
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3.5. Perfils en l'equip de gestió i desenvolupament de la FIC

A més dels perfils habituals en qualsevol equip de desenvolupament de pro-

jectes, en l'equip de desenvolupament de la FIC apareixen un conjunt de per-

fils que no són habituals en altres projectes i que són els que estudiarem a

continuació al costat dels perfils de gestió característics de la FIC.

3.5.1. L'administrador de la FIC

L'administrador de la FIC és el seu responsable davant l'organització. La se-

va missió és que la FIC s'adapti a les necessitats de l'organització; per això

ha de conèixer les possibilitats que aquesta ofereix, i també les necessitats

d'informació de l'organització, i controlar que les satisfaci suficientment.

Per a cada projecte que es desenvolupi s'ha d'assegurar que compleixi els re-

queriments d'àmbit i funcionalitat, i també els que fan referència a cost i temps

de desenvolupament.

L'administrador de la FIC és el màxim responsable davant l'organització

que la FIC compleixi al llarg del temps els seus requeriments

d'informació.

3.5.2. Els analistes de requeriments de negoci

Lectura recomanada

Per a més detalls sobre aquest
tema consulteu: W.�H.�In-
mon;�J.�D.�Welch;�K.�L.
Glassey (1997). Managing the
Data Warehouse. EUA: John
Wiley & Sons, Inc.

L'analista de requeriments de negoci és el responsable del primer projecte:

el projecte global de desenvolupament. Comptarà amb un equip d'analistes

per al seu desenvolupament. La seva missió és identificar els requeriments

d'informació per part de l'organització i planificar el desenvolupament de la

FIC de manera que aquests es compleixin.

L'administrador de la FIC és el màxim responsable de l'entorn d'aquesta, men-

tre que els analistes de requeriments de negoci són els interlocutors entre els

usuaris de la FIC i l'equip que l'ha de construir i mantenir.

Els analistes de requeriments de negoci recullen les necessitats

d'informació dels usuaris de la FIC i les transmeten a la resta de l'equip

de desenvolupament.

A més de ser responsables del projecte global de desenvolupament, també ho

són dels diferents projectes autònoms en què es divideix la construcció de la

FIC i que es desenvolupen posteriorment.

Vegeu també

Vegeu l'apartat "Construcció
de la FIC mitjançant projectes
autònoms" d'aquest mòdul.
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3.5.3. L'arquitecte de la FIC

L'arquitecte és el responsable del disseny de la FIC, dissenya la seva arquitec-

tura i és responsable dels projectes de desenvolupament d'infraestructura.

L'arquitecte de la FIC analitza les fonts de dades de l'organització i dis-

senya els esquemes de dades i l'estructura de la FIC segons els requeri-

ments d'informació dels usuaris i les possibilitats ofertes per les fonts

de dades.

L'arquitecte de la FIC treballa conjuntament amb l'analista de requeriments de

negoci en el primer projecte, el projecte global de desenvolupament de la FIC,

especialment per a definir els requeriments d'infraestructura dels projectes.

3.5.4. El patrocinador de la FIC en l'organització

El patrocinador de la FIC és una figura política, l'objectiu del qual és aconseguir

el suport necessari en l'organització per a desenvolupar-la salvant els obstacles

interns que sorgeixin.

Vegeu també

Vegeu l'apartat "Construcció
de la FIC mitjançant projectes
autònoms" d'aquest mòdul.

L'àmbit dels projectes de desenvolupament de la FIC és tota l'organització,

requereix integrar les dades dels diferents departaments i, una vegada la FIC ja

funciona, pot canviar la manera de treballar d'equips importants de personal.

Per tot això és freqüent que els responsables d'alguns departaments es mostrin

poc avesats a compartir les dades o, generalment, que alguns gestors d'alt nivell

en l'organització mostrin la seva oposició a la FIC pels canvis que representa. El

patrocinador de la FIC ha d'interaccionar amb tots ells per mirar d'aconseguir

el seu suport o almenys intentar de reduir la seva oposició.

D'altra banda, segons el plantejament de construcció de la FIC mitjançant el

desenvolupament de projectes autònoms presentat en aquest mòdul, els dife-

rents projectes de construcció de magatzems de dades departamentals estan

justificats, ja que aporten un benefici a l'organització més gran que el cost que

representa el seu desenvolupament. Tanmateix, altres projectes molt impor-

tants com ara el projecte global de desenvolupament i el projecte de desenvo-

lupament de la infraestructura no tenen una justificació immediata del seu

cost. El patrocinador de la FIC en l'organització tindrà com a missió aconseguir

els fons necessaris per al desenvolupament d'aquests projectes.

Atès el tipus de persones amb què ha d'interaccionar i la tasca que ha de fer,

interessa que el patrocinador de la FIC en l'organització sigui un directiu de

prou nivell perquè la seva tasca resulti més fàcil. A més, ha d'estar convençut

dels avantatges que la FIC pot proporcionar a l'organització.

Vegeu també

Vegeu l'apartat "Altres canvis
en l'organització" d'aquest mò-
dul per a tenir més detalls so-
bre els canvis produïts per la
FIC.
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El patrocinador de la FIC en l'organització és una figura política. Gene-

ralment, és un directiu d'alt nivell que coneix els avantatges que la FIC

aporta a l'organització i que s'encarrega d'obtenir els fons necessaris i

de resoldre els problemes interns que sorgeixin en l'organització, amb

l'objectiu d'aconseguir l'èxit en el desenvolupament de la FIC.

3.5.5. El gestor de canvis organitzacionals

La implantació de cada un dels projectes de desenvolupament de la FIC repre-

senta un canvi en la manera de treballar en part de l'organització. El gestor de

canvis organitzacionals té com a responsabilitat principal gestionar l'impacte

de la FIC en l'organització.

D'una banda, cada projecte de desenvolupament de la FIC representa un canvi

en la manera de treballar per als usuaris del nou projecte. Anteriorment obte-

nien els informes del departament d'informàtica o mitjançant persones que

els hi elaboraven manualment, i freqüentment els informes tenien forma de

llistats. Ara, amb la FIC, poden generar ells mateixos els informes que neces-

siten i obtenir-los directament per pantalla en temps real. Atès que a moltes

persones no els agrada cap tipus de canvi, encara que aquest sigui beneficiós a

curt termini, s'ha de fer una tasca de màrqueting perquè els canvis s'acceptin

més fàcilment. Aquesta tasca és responsabilitat del gestor de canvis organitza-

cionals.

De l'altra, el canvi en la manera de generar els informes pot desplaçar diferents

treballadors del departament d'informàtica o altres departaments que anteri-

orment eren els encarregats de fer la tasca que ara passa a estar coberta per la

FIC. Aquests treballadors seran molt útils com a membres de l'equip de desen-

volupament de la FIC o en altres activitats dins l'organització. El gestor de can-

vis organitzacionals ha de mirar de reduir la incertesa d'aquests treballadors i

col·laborar per a determinar quines seran les seves noves funcions, i també per

a minimitzar els possibles conflictes que es puguin produir.

El gestor de canvis organitzacionals té com a responsabilitat que els

membres de l'organització acceptin els canvis que implica la FIC.

3.5.6. El gestor de metadades

Vegeu també

Vegeu l'apartat "Altres canvis
en l'organització" d'aquest mò-
dul.

Les metadades són un component molt important de la FIC, ja que descriuen

la seva estructura i contingut, i a més permeten d'interconnectar la resta de

components entre si.

Vegeu també

Podeu trobar més detalls en la
secció corresponent a les me-
tadades del mòdul titulat "La
factoria d'informació corporati-
va".
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Atesa la seva importància, interessa disposar d'una persona responsable de les

metadades de la FIC. La seva missió és assegurar que aquestes reflecteixen la

situació actual de la FIC i són accessibles tant pels analistes d'informació com

pels equips de desenvolupament que ho requereixin. A més, ha d'assegurar

que les metadades puguin ser enteses pels diferents usuaris que hi accedeixen.

Atesa la varietat d'eines que generen i utilitzen metadades, no és una tasca

senzilla.

El gestor de metadades és responsable de la situació i de l'accés a les

metadades en la FIC.

3.5.7. Els analistes de la qualitat de les dades

Els analistes de la qualitat de les dades tenen com a responsabilitat assegurar

que aquelles que s'han obtingut de les fonts de dades operacionals satisfan els

requeriments d'informació de l'organització.

S'encarreguen de verificar que les dades s'han obtingut, transformat i carregat

de la manera requerida i el resultat és de la qualitat esperada, és a dir, que les

dades en els diferents magatzems de dades de la FIC són les apropiades i són

correctes.

En cas de detectar dades incorrectes, la solució no és corregir-les on s'han de-

tectat, sinó que s'ha de trobar la font d'aquesta incorrecció i solucionar allà el

problema que s'hagi produït.

Els analistes de la qualitat de les dades han de detectar aquelles que no

s'adaptin al grau de qualitat requerit per la FIC. La seva missió no con-

sisteix a corregir aquestes dades, sinó que han d'identificar els motius

de la baixa qualitat i recomanar accions que condueixin a la solució

d'aquest problema.

La quantitat d'analistes de la qualitat de les dades necessària dependrà del grau

de qualitat que hi ha en les dades operacionals i el grau requerit. Durant les fa-

ses de desenvolupament de la FIC segurament seran necessaris diferents ana-

listes de la qualitat. Quan la FIC estigui en funcionament n'hi hauria d'haver

prou amb una sola persona, fins i tot a temps parcial.

3.5.8. L'administrador de bases de dades

Encara que en l'organització hi ha d'haver personal d'administració de bases de

dades per a l'entorn operacional, és convenient que hi hagi personal específic

per a l'entorn de la FIC.
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Encara que el sistema de gestió de bases de dades utilitzat en l'entorn opera-

cional pot ser el mateix que el que s'ha fet servir en els diferents magatzems

de dades, les seves característiques de configuració varien radicalment entre

tots dos entorns. Per això, interessa disposar d'administradors especialitzats

en l'entorn dels magatzems de dades que siguin capaços d'obtenir el màxim

rendiment dels sistemes i que no hagin de canviar contínuament la manera

de pensar en administrar tant l'entorn operacional com el dels magatzems de

dades.

Així mateix, ja que la FIC obté les seves dades a partir de l'entorn operacional,

és adequat que els responsables tècnics de tots dos entorns siguin persones

diferents, de manera que la integritat de les dades de la FIC no es vegi afectada

per possibles problemes de l'entorn operacional. Si l'administrador de tots dos

entorns fos únic, davant de qualsevol problema es pot produir un conflicte de

prioritats; tenint un administrador de bases de dades propi, la seva màxima

prioritat ha de ser la FIC.

L'administrador de bases de dades ha de monitorar de manera contínua

els processos d'obtenció i accés a les dades, i configurar els sistemes per-

què aquests es facin de manera òptima.

3.5.9. Especialistes a obtenir i accedir a les dades

A més de les figures estudiades en els apartats anteriors, l'equip de desenvolu-

pament de la FIC estarà format per especialistes en les operacions específiques

en què es descomponen els projectes de desenvolupament de la FIC: obtenció

i emmagatzematge de les dades i accés a aquestes.

Vegeu també

Pel que fa a
l'emmagatzematge, ja hem es-
tudiat en els apartats anteriors
les figures de l'arquitecte de la
FIC i de l'administrador de ba-
ses de dades.

Pel que fa a l'obtenció de les dades, particularment si aquesta es fa mitjan-

çant l'ús d'alguna eina de suport, l'equip de desenvolupament comptarà amb

els especialistes desenvolupadors del component d'integració i transformació.

Aquests coneixen el contingut i possibilitats de les fonts de dades i també els

procediments i eines per a obtenir les dades a partir d'aquestes.

Pel que fa al component d'accés, l'equip de desenvolupament comptarà amb

especialistes en les eines d'accés a les dades i metadades que faran servir els

diferents tipus d'analistes d'informació de l'organització. Aquests especialistes

construiran els mètodes d'accés necessaris per a satisfer les necessitats dels usu-

aris en aquest sentit.

Vegeu també

Vegeu el subapartat "Eines
de suport per al desenvolu-
pament" en l'apartat "Desen-
volupament del component
d'integració i transformació"
d'aquest mòdul.
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3.6. Raons per les quals els projectes fallen

En tots els àmbits de la vida és interessant aprendre dels errors comesos, espe-

cialment d'aquells que han comès altres, encara que això últim és realment

difícil.

Pel que fa a errors en els projectes de construcció de la FIC, amb l'objectiu que

ens puguin resultar instructius, hi ha dues categories de raons d'error, tècni-

ques i no tècniques, com es mostren a continuació.

Entre les raons tècniques destaquem les següents:

• Falta d'escalabilitat de la FIC: escalabilitat referida a l'augment en el volum

de dades o en el nombre d'usuaris que necessiten treballar sobre la FIC, i

també als problemes per a incorporar un nou projecte autònom o un nou

component a la FIC. D'aquí ve la importància que tant la infraestructura

operacional com la física siguin escalables, de manera que també puguem

construir projectes escalables.

• Problemes en la gestió i l'intercanvi de metadades entre les diferents eines

que intervenen en la construcció i funcionament de la FIC: si no podem

intercanviar metadades entre eines, el resultat serà un producte més difícil

de mantenir.

Lectura recomanada

Podeu trobar més detalls so-
bre aquest tema a l'obra se-
güent:
S.�Kelly (1997). Data Ware-
housing in Action. EUA: John
Wiley & Sons Inc.

• Problemes per a proporcionar als usuaris aplicacions reals que aportin un

valor a l'organització: s'ha d'aconseguir justificar el cost del desenvolupa-

ment de la FIC mitjançant cada projecte autònom que es faci, i aquests

s'han de poder fer en un termini realista.

• L'error en dissenyar una arquitectura de la FIC que sigui prou robusta i fle-

xible com per a permetre de dur a terme els projectes autònoms plantejats.

• La impossibilitat d'aprofitar els descobriments fets mitjançant l'ús de la FIC

perquè no hi ha estabilitat o flexibilitat de les fonts de dades operacionals.

Les raons d'error no tècniques són les següents:

• No tenir el suport d'un responsable d'alt nivell de l'organització en el pro-

jecte.

• Gestionar incorrectament les expectatives dels usuaris i la direcció.

• No alinear el desplegament de la FIC amb un canvi cultural a l'organització

de com es prenen les decisions.

Projectes autònoms

Recordeu que en la definició
dels projectes autònoms ha-
víem esmentat que aquests
haurien de tenir un termini
d'execució d'uns sis mesos
com a màxim.
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• No definir correctament les necessitats de l'organització que ha de cobrir

la FIC.

• No coordinar les diferents iniciatives departamentals dintre de la organit-

zació.

• No tenir el personal o amb els socis (partners) adequats per a dur a terme

el desenvolupament de la FIC.

• No ser capaços d'implicar suficientment els usuaris de la FIC en el desen-

volupament.

• No poder justificar el cost dels projectes plantejats per a desenvolupar o no

poder aconseguir els fons necessaris per als projectes de difícil justificació.

• No poder expressar els requeriments de l'organització en forma de projec-

tes desenvolupables en el nostre entorn.

• Impossibilitat de canviar la cultura de l'organització perquè utilitzi les pos-

sibilitats d'informació que ofereix la FIC.

• Impossibilitat per a aprofitar els descobriments fets mitjançant la FIC a

causa de la inèrcia que té l'organització.
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4. Desenvolupament del component d'integració i
transformació

En el mòdul "La factoria d'informació corporativa" hem vist quines són les

funcions principals del component d'integració i transformació:

• Obtenir les dades de les fonts de dades per a la imatge inicial i les actua-

litzacions.

• Transformar, integrar i depurar les dades.

• Transportar i carregar les dades en els magatzems de dades.

En aquest apartat estudiarem les principals solucions que se solen aplicar en

el desenvolupament d'algunes d'aquestes activitats (concretament, per la seva

complexitat, ens centrarem en l'obtenció de les actualitzacions de les dades

i l'actualització de les dades del magatzem de dades mentre es carreguin), i

també el suport ofert per algunes eines del mercat per a implementar-les.

4.1. Obtenir les dades de les fonts de dades

El procés per a obtenir les dades a partir de les fonts de dades es duu a ter-

me mitjançant un conjunt d'aplicacions que s'executen amb aquesta finalitat.

Aquest procés es divideix en dues fases:

• Obtenir la imatge inicial.

• Obtenir les actualitzacions.

4.1.1. Obtenir la imatge inicial de les dades

La imatge inicial s'obté amb un conjunt d'aplicacions que generalment

s'executa una sola vegada. El resultat d'aquesta fase és una imatge de la situa-

ció actual dels sistemes operacionals obtinguda mitjançant un buidatge de les

seves respectives bases de dades. Normalment, la imatge inicial s'obté sense

dificultat, encara que, segons les característiques dels sistemes operacionals,

això no sempre és així.

Exemple d'obtenció de la imatge inicial de les dades:

En un sistema operacional basat en una base de dades relacional, per a obtenir les dades
es pot fer de manera immediata, fent un buidatge mitjançant les eines que el sistema
de gestió de base de dades ofereix per a això. Tanmateix, en una aplicació empaquetada
desenvolupada sobre el sistema de fitxers, és possible que només puguem accedir a les
dades mitjançant les pantalles de l'aplicació i es requereixi, en aquest cas, un desenvolu-
pament complex i costós en què s'hagin d'anar capturant les dades presentades en les
diferents pantalles.
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Per a reflectir en el magatzem de dades l'evolució que tenen les dades, partint

de la seva imatge inicial hem d'anar obtenint les actualitzacions que s'hi van

produint.

Actualment les dades no estructurades o semiestructurades, és a dir encapsula-

des en fitxers XML, SGML, o fins i tot en objectes sense una estructura prede-

finida (PDF o Word) són també fonts d'alt valor potencial per a les organitza-

cions. Permeten des de conèixer informació dels competidors fins a conèixer

en profunditat els clients. En el primer cas, per exemple, la informació relativa

als preus del competidor es troba en la seva pàgina web, però on realment es

troba l'avantatge competitiu és en l'automatització d'aquest procés.

En aquesta situació els procediments d'extracció d'informació estàndard, co-

mo ETL, sovint no són suficients i cal utilitzar tècniques de recuperació

d'informació que fa ús de mètodes de reconeixement de patrons, mostreig es-

tadístic, probabilitat, etc. Això complica l'obtenció de la imatge inicial de les

dades que no sempre està focalitzada en les dades internes de l'organització.

4.1.2. Mètodes per a obtenir les actualitzacions de les dades

La manera d'obtenir les dades per a les actualitzacions dependrà dels requeri-

ments dels analistes sobre els magatzems de dades, i també de les possibilitats

ofertes per les fonts de dades. En la figura següent es representen els diferents

mètodes per a obtenir les actualitzacions:

1) Comparació d'imatges (figura 1): algunes fonts ofereixen la possibilitat

d'obtenir un buidatge de les seves dades de manera massiva. Un exemple

d'aquest tipus de fonts són els fitxers ordinaris. Si treballem amb bases de da-

des relacionals, el buidatge es pot obtenir mitjançant consultes que seleccio-

nen les dades que ens interessin. Per a aquest tipus de fonts de dades podem

obtenir les actualitzacions que s'hagin produït comparant imatges successives

que se n'hagin obtingut.

2) Fonts amb una empremta de temps (figura 2): en aquest cas, les fonts em-

magatzemen per a cada registre modificat el moment en què es va dur a terme

la modificació. Així, obtenir les últimes modificacions és immediat, n'hi ha

prou d'obtenir els registres marcats amb una empremta de temps posterior a

la de l'últim conjunt de modificacions obtingut.

Aquests dos mètodes s'anomenen de captura�retardada, ja que no s'intenta

de capturar les modificacions en el moment en què es produeixen, sinó poste-

riorment. Tenen l'inconvenient que poden perdre moviments: si es fan dife-

rents modificacions sobre un registre i aquestes no s'obtenen immediatament

després de produir-se cada una, mitjançant els mètodes anteriors obtindrem

un resum de totes les operacions fetes en una única operació de modificació.

Lectures recomanades

Podeu trobar informació
complementària sobre aquest
tema a: M.�Jarque;�M.�Len-
zerini;�Y.�Vassiliou;�P.�Vas-
siliadis (2000). Fundamen-
tals of Data Warehouses. Ber-
lín: Springer-Verlag. També
en podeu trobar a: B.�Devlin
(1997). Data Warehouse from
Architecture to Implementation.
EUA: Addison Wesley Long-
man, Inc.
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Mètodes d'obtenció de les actualitzacions.

Exemple de pèrdua de moviments de les dades

En la imatge inicial del saldo d'un compte obtenim un valor de 1.000, posteriorment es
produeix un ingrés de 500 i un reintegrament de 700. Si en aquell moment tornem a
prendre la imatge del saldo del compte per qualsevol dels dos mètodes anteriors obtenim
un valor de 800; si comparem els saldos, obtenim que s'ha produït un reintegrament de
200, hem perdut el detall dels moviments fets.

3) Anàlisi del fitxer delta de moviments (cas 3 de la figura anterior): algunes

aplicacions emmagatzemen les modificacions fetes sobre les seves dades en

un fitxer de moviments anomenat fitxer delta. Generalment es fa servir per a

poder auditar les operacions. Podem utilitzar aquest fitxer per a obtenir les

modificacions fetes sobre les dades que ens interessin.

4) Detecció de moviments mitjançant disparadors (figura 4): si el sistema en

què es basa la font de dades ofereix la possibilitat de definir disparadors o altres

funcionalitats de bases de dades actives, els podem fer servir per a obtenir les

modificacions sobre les dades que ens interessin activant-los quan es produei-

xin esdeveniments de modificació sobre aquestes. Aquests disparadors poden

comunicar els canvis produïts a les parts interessades perquè actuïn de manera

adequada. Una manera habitual d'actuar en aquest cas és la creació d'un fitxer

delta de moviments que es pot analitzar posteriorment.

5) Anàlisi del fitxer de registre (figura 5): algunes fonts de dades, basades en

SGBD que ho permeten, emmagatzemen les operacions que es produeixen

sobre aquestes en un fitxer de registre, generalment per motius de recuperació

davant d'errors, o bé per a poder desfer modificacions. Analitzant aquest fitxer

es poden obtenir les modificacions fetes sobre les dades que ens interessin.

Aquesta solució presenta l'inconvenient que, encara que es generi en la font

de dades, el fitxer de registre no és de fàcil accés, ja que està pensat per a ser

utilitzat per l'SGBD i el seu format no sempre és de domini públic.
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Aquests tres últims mètodes d'obtenció de modificacions sobre les dades, a

diferència dels dos primers, tenen com a característica principal que no per-

den cap dels moviments que es produeixen. Se'ls anomena mètodes de captu-

ra�immediata, ja que obtenen els moviments en el precís instant en què es

produeixen.

6) Mètodes de recuperació d'informació semiestructurada: la informació es-

tructurada s'encapsula en format XML i SGML, i per tant les tècniques d'accés

i consulta són les adequades per a l'extracció d'aquesta informació. Tot i que

existeixen diferents aproximacions, no es recomana l'ús de llenguatge de pro-

gramació ni la creació de rutines ad hoc. Els mètodes recomanats són:

a) Ús d'eines ETL especialitzades que inclouen els mecanismes de manipulació

de fitxers XML i també la possibilitat d'analitzar la diferència entre les versions

dels documents.

b) Ús de motors especialitzats d'indexació d'informació semiestructurada com

Apache Lucene.

7) Mètodes de recuperació d'informació no estructurada: en el cas de la in-

formació no estructurada, també hi ha diferents aproximacions. Els diferents

models que hi ha són:

a) Booleà: mètode de recuperació simple fonamentat en la teoria algebraica

booleana. Estableix una rellevància binaria de manera que un document és

rellevant, o no ho és. La seva simplicitat ha motivat que caigui en desús.

b) Vectorial: compara la consulta amb el text en un document i genera un vec-

tor. Vectors que apunten a la mateixa direcció són similars i el grau de versem-

blança és funció de l'angle entre els vectors. És un dels mètodes actuals més

populars i fiables. En particular, motors Java com Apache Lucene l'utilitzen.

c) Model LSI12: l'objectiu és calcular la versemblança entre la consulta i el do-

cument mitjançant la similitud entre conceptes, i no pas paraules.

d) Mètodes millorats: els mètodes anteriors s'han millorat amb l'ús de motors

semàntics, xarxes semàntiques o l'anàlisi de la regressió.

4.1.3. Criteris de selecció del mètode per a obtenir les

actualitzacions de les dades

Quin mètode utilitzarem d'entre els mètodes que hem presentat per a obtenir

modificacions? La resposta a aquesta pregunta dependrà en gran mesura de

les funcionalitats ofertes per la font de dades, i també dels requeriments per

part dels usuaris dels magatzems de dades. Els criteris següents no són estrictes,

però ens poden servir com a orientació:

(12)De l'anglès, latent semantic in-
dexing.
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• Si la font de dades disposa d'un fitxer delta de moviments, generalment

aquesta serà l'opció que triarem, ja que aquest fitxer sol ser directament

accessible i fàcil d'analitzar.

• L'opció següent, si el genera la font de dades, és analitzar el fitxer de regis-

tre. En aquest cas, l'accessibilitat és menor i la dificultat per a analitzar-lo,

més gran.

• Si la font de dades està basada en una base de dades que permet de crear

disparadors, podrem utilitzar aquest mètode. La definició de disparadors

farà que les transaccions siguin més costoses en temps d'execució; a més,

el cost de desenvolupament d'aquesta solució sol ser més gran que el de

les anteriors. Tanmateix, podem obtenir les modificacions en el mateix

moment en què s'han produït, sense necessitat de fer una anàlisi posterior.

• Si la font de dades emmagatzema una empremta de temps per a cada mo-

dificació feta, es preferirà aquesta solució a la de comparació d'imatges,

ja que és més immediata i el cost per a obtenir les modificacions és molt

menor. Encara que el cost també pot ser menor en aquest cas que en ca-

sos anteriors, el fet que perdem moviments farà que aquesta solució sigui

menys atractiva que aquelles en què no presenten aquest inconvenient.

• L'opció que se sol triar com a últim recurs és la de comparar imatges. Pre-

senta els inconvenients que amb aquesta podem perdre moviments i a més

el cost en temps d'execució pot ser bastant més elevat que el de les altres

solucions, depenent de la mida de la font de dades. Tanmateix, aquesta op-

ció és immediata, no exigeix cap funcionalitat especial a les fonts de dades

(sempre la podem implementar) i, per tant, freqüentment és l'escollida.

Exemple de problema d'obtenció de les modificacions de les dades

Volem obtenir les dades d'una font que no crea un fitxer delta, que està basada en una
base de dades al fitxer de registre del qual no es pot accedir i que no permet la definició
de disparadors, a més que tampoc no emmagatzema una empremta de temps amb les
modificacions. En aquesta situació, l'alternativa més immediata és la de comparar imat-
ges. Una altra possibilitat seria la de modificar la font de dades perquè generi un fitxer
delta de modificacions; tanmateix, això no sempre és factible (per exemple, si la font de
dades és una aplicació empaquetada) o pot resultar massa costós depenent de la mida
de l'aplicació.

4.2. Actualització de les dades del magatzem de dades

Vegeu també

Podeu trobar més informa-
ció sobre aquestes operacions
en l'apartat "Transformació,
depuració i integració de les
dades" del mòdul "La facto-
ria d'informació corporativa"
d'aquesta assignatura.

Quan ja hem obtingut les dades a partir de les fonts de dades, es transformen,

depuren i integren si és necessari i, finalment, s'han de transportar al magat-

zem de dades per a procedir a carregar o actualitzar les dades que hi ha.

Lectura recomanada

Podeu trobar més informa-
ció a: B.�Devlin (1997). Da-
ta Warehouse from Architecture
to Implementation. EUA: Addi-
son Wesley Longman, Inc.
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4.2.1. Mètodes d'actualització dels magatzems de dades

L'actualització de les dades dels diferents magatzems de dades es pot dur a

terme de quatre maneres diferents, que comentem a continuació:

1)�Càrrega13: mitjançant l'operació de càrrega, el magatzem de dades destina-

ció passa a contenir exclusivament les dades que s'indiquen en aquesta ope-

ració. Si prèviament en contenia d'altres, aquestes són reemplaçades per les

noves.

(13)En anglès, load.

2)�Addició14: l'operació d'addició permet d'afegir les dades indicades a les que

ja hi havia abans en el magatzem de dades. Es pot donar el cas que algunes

de les dades que s'han d'afegir ja siguin al magatzem de dades. Si es produeix

aquesta situació, es pot triar una de les dues alternatives següents: duplicar les

dades que hi ha o rebutjar l'addició de les dades noves (exclusivament les que

ja hi ha).

3) Fusió destructiva: la fusió destructiva permet d'afegir les dades indicades en

l'operació a les que ja hi havia prèviament d'una altra manera. Si la clau d'un

registre de les dades indicades en l'operació coincideix amb la clau d'alguna

de les dades que ja hi ha, el registre que hi havia prèviament és reemplaçat

pel registre nou. Els nous registres la clau dels quals no coincideix amb d'altres

que ja hi havia s'afegeixen directament al magatzem de dades.

4) Fusió constructiva: la fusió constructiva funciona de manera similar a la

destructiva. L'única diferència consisteix en el fet que, quan coincideix la clau

d'algun dels registres que s'ha d'afegir amb la d'un registre que ja hi ha, marca

aquests registres però no els reemplaça amb els nous valors. D'aquesta manera,

posteriorment, es pot actuar sobre els registres convenientment.

4.2.2. Selecció del mètode d'actualització dels magatzems de

dades

Per a carregar un magatzem de dades a partir de les dades obtingudes dels

sistemes operacionals utilitzarem una combinació de les operacions que hem

estudiat en l'apartat anterior. N'utilitzarem una o una altra depenent de la

situació de les dades que s'han de carregar i del magatzem.

La càrrega inicial de les dades es farà mitjançant una operació de càrrega, ja

que partirem d'un magatzem de dades buit. Aquesta operació, fins i tot, ens

permetrà de crear de manera automàtica les taules del magatzem de dades si

no estaven creades abans.

(14)En anglès, append.



© FUOC • PID_00189745 59 Construcció de la factoria d'informació corporativa

L'actualització de les dades es farà amb una combinació de les altres tres opera-

cions (addició, fusió destructiva i fusió constructiva). Freqüentment n'hi haurà

prou de fer operacions d'addició, ja que anirem emmagatzemant noves imat-

ges de les dades, per tant, no trobarem dades duplicades.

En alguns casos interessa actualitzar alguns camps de les dades que ja hi ha a

partir de les noves dades obtingudes, llavors s'utilitzarà la fusió constructiva.

Exemple de fusió constructiva

En el magatzem de dades, per a cada registre s'indica mitjançant dos camps de tipus data
(data d'inici, data final) el període de validesa de la resta de camps d'aquest. En afegir un
registre nou, el camp data final roman no definit. Si es produeix una modificació sobre
qualsevol camp del registre en la font de dades operacionals, el que farem serà afegir un
nou registre en el magatzem de dades amb els valors dels camps actualitzats (el camp data
final no estarà definit). Però, a més, haurem d'actualitzar el camp data final de la versió
prèvia del registre per a indicar que aquests valors ja no són vàlids. Aquesta operació
d'actualització es durà a terme mitjançant l'operació de fusió constructiva.

En altres casos, especialment per a corregir els errors que s'hagin detectat en

dades ja carregades en el magatzem de dades (aquesta situació hauria de ser poc

freqüent, però és possible que es doni), o quan tinguem dades en el magatzem

de dades que per alguna raó no han de ser historiades, utilitzarem l'operació

de fusió destructiva.

Addicionalment a l'operació de càrrega inicial, es distingeixen dues formes

d'actualització dels diferents tipus de magatzems de dades:

• Refresc total: totes les dades del magatzem de dades s'obtenen novament

i es carreguen mitjançant l'operació de càrrega. Aquesta situació es pot

donar per a carregar les dades dels magatzems de dades departamentals a

partir del magatzem de dades corporatiu.

• Manteniment incremental: es tracta de minimitzar el temps requerit per

a fer l'actualització, per a això es parteix de les dades que ja hi ha i es

busquen procediments per a actualitzar-les segons les noves dades. Per a fer

el manteniment incremental utilitzarem la resta d'operacions estudiades.

Generalment aquesta serà la manera d'actualitzar les dades en els diferents

magatzems de dades.

4.3. Freqüència i finestra d'actualització

4.3.1. Freqüència d'actualització d'un magatzem de dades

Cada magatzem de dades té uns requeriments d'actualització propis i, a més,

aquests no necessàriament han de ser homogenis per a totes les dades dins un

magatzem de dades.

Refresc total

En el cas del magatzem de da-
des corporatiu és infreqüent
que es faci refresc total, enca-
ra que en algunes situacions
és possible si es pot obtenir to-
ta la història de les dades que
emmagatzema.

Manteniment incremental
de les dades agregades

Els magatzems de dades de-
partamentals solen emmagat-
zemar dades agregades (per
exemple, suma de les vendes
mensuals); fer un manteni-
ment incremental de les da-
des agregades és una opera-
ció molt complexa que gene-
ralment requereix emmagatze-
mar dades addicionals perquè
sigui possible fer-lo.
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Requeriments de freqüència d'actualització de diferents camps

En un magatzem de dades operacional d'un banc disposem de les adreces dels clients i
de les dades del saldo dels comptes. En el cas que es produeixi algun canvi en l'adreça
d'un client en un sistema operacional, ens interessa que aquesta s'actualitzi en el magat-
zem de dades operacional al final del dia, ja que és exclusivament llavors quan utilitzem
les adreces per a generar les etiquetes de la correspondència que s'envia als clients. Tan-
mateix, qualsevol canvi en el saldo d'algun dels seus comptes registrat en una aplicació
operacional interessa que s'actualitzi al més ràpid possible en el magatzem de dades ope-
racional, ja que s'utilitzarà aquest camp per a determinar si s'autoritzen o no al client les
operacions de crèdit fetes amb les seves targetes.

Per tant, per a cada magatzem de dades i cada una de les seves dades s'haurà

de definir la freqüència d'actualització. Com més forts siguin aquests requeri-

ments, el cost d'actualització serà més elevat.

Generalment, el magatzem de dades operacional és el que té uns requeri-

ments més estrictes en aquest aspecte. En molts casos el que és ideal és que

l'actualització sigui immediata, però això no sempre és factible, en aquest sen-

tit depèn de les possibilitats que ofereixin les fonts de dades.

El magatzem de dades corporatiu subministra les dades als magatzems de da-

des departamentals; per tant, els requeriments en aquest sentit dels diferents

magatzems departamentals quedaran reflectits en el magatzem de dades cor-

poratiu.

Per a cada dada dels diferents magatzems de dades se n'ha de definir

la freqüència d'actualització: cada quant de temps s'ha d'actualitzar a

partir de les fonts de dades.

4.3.2. Finestra d'actualització d'un magatzem de dades

Un exemple

Cal definir la freqüència envers
que es produeixi una modifi-
cació a les fonts de dades, ca-
da hora, diàriament, setmanal-
ment, etc.
Serà mes costós actualitzar el
magatzem de dades cada hora
que no una vegada a la setma-
na.

L'objectiu principal dels magatzems de dades és suportar el procés de presa de

decisions, per tant, les operacions que se solen fer sobre aquests són de con-

sulta. Per a optimitzar l'execució d'aquest tipus d'operacions, els SGBD sobre

els quals estan implementats els magatzems de dades estan configurats de ma-

nera que només permeten de fer operacions de consulta.

Si es vol fer un altre tipus d'operacions diferent de les de consulta –per exemple,

les d'actualització del magatzem de dades–, s'han de parar els sistemes, canviar

la configuració, fer les operacions necessàries i restaurar la configuració perquè

les consultes continuïn essent òptimes. Durant aquest temps, el magatzem de

dades no està disponible per als seus usuaris.

Disponibilitat del magatzem de dades corporatiu

En el cas extrem de requerir una disponibilitat total (vint-i-quatre hores al dia tots els dies
de l'any), una possible solució és tenir la base de dades del magatzem de dades replicada
i actualitzar una de les còpies mentre s'utilitza l'altra. Una vegada actualitzada aquesta,
es pot utilitzar mentre s'actualitza l'altra.

Operacions de modificació

El magatzem de dades opera-
cionals també suporta operaci-
ons de modificació.
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La finestra d'actualització d'un magatzem de dades és el temps necessari

per a fer les operacions d'actualització sobre aquest. Durant la finestra

d'actualització el magatzem de dades no és operatiu per a fer consultes.

Relacionat amb la finestra d'actualització, tenim el concepte de la finestra

d'extracció; aquesta es refereix al temps necessari per a obtenir les modificaci-

ons de les dades a partir de les fonts de dades.

Segons el mètode d'obtenció de les modificacions, la finestra d'extracció serà

més o menys àmplia. Generalment, el mètode d'obtenció de modificacions

mitjançant comparació d'imatges és el que requereix una finestra d'extracció

més àmplia, ja que les operacions que ha de fer consumeixen molt de temps.

A més, al costat del mètode d'obtenció de modificacions basat en fonts amb

empremta de temps, requereix que es faci un procés en les plataformes de les

fonts de dades. Això últim pot resultar problemàtic si aquestes plataformes

estan molt sobrecarregades de treball.

En el cas de la resta de mètodes, n'hi ha prou d'obtenir el fitxer de registre o els

respectius fitxers de moviments i analitzar-los en una plataforma diferent. En

el mètode de comparació d'imatges, la comparació també es pot dur a terme

en una altra plataforma, però l'extracció de cadascuna de les imatges (només

se n'ha d'extreure una cada vegada) s'ha de fer en la plataforma de la font

de dades. Finalment, si es fa servir el mètode basat en l'empremta de temps,

generalment l'anàlisi de les dades s'ha de fer en la plataforma que les conté.

La finestra d'extracció és el temps necessari per a obtenir els moviments

a partir de les fonts de dades.

El component d'integració i transformació ha de tenir presents els requeri-

ments de disponibilitat de les fonts de dades, i també els dels magatzems de

dades. Per això és molt important minimitzar el temps de procés dels diferents

passos, com s'ha anat assenyalant quan s'han presentat, de manera que es pu-

guin executar dins les finestres d'extracció i actualització disponibles en cada

cas.

4.4. Eines de suport per al desenvolupament

Les necessitats dels diferents usuaris canvien amb el temps, especialment les

dels analistes; per tant, és habitual que es produeixin canvis tant en les fonts de

dades com en els magatzems de dades. Per les seves característiques d'element

intermediari entre la resta d'elements de la FIC, el component d'integració i

transformació es veurà afectat pels canvis en qualsevol dels altres elements.

Per tant, a més de fer les funcions que hem explicat abans, aquest component

Situacions extremes

En situacions extremes en què
la plataforma està sobrecarre-
gada de treball, i la freqüència
d'actualització ho permet, es
pot fer servir una còpia ante-
rior de les dades en una altra
plataforma.
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ha de ser prou flexible perquè es pugui adaptar als canvis que es produeixin

en qualsevol dels components amb què interacciona, i a més, ho ha de poder

fer de manera immediata.

El component d'integració i transformació està format principalment per pro-

gramari. Per a desenvolupar qualsevol component de programari es presenten

dues alternatives:

• Desenvolupament manual.

• Desenvolupament automàtic o amb suport automàtic.

4.4.1. Funcionament de les eines

Si el que necessitem fonamentalment en el component d'integració i transfor-

mació és poder reaccionar als canvis de manera immediata, la solució més ade-

quada serà fer un desenvolupament amb suport automàtic. Com que aques-

ta necessitat és àmpliament reconeguda, en el mercat hi ha eines orientades

de manera especial per al desenvolupament d'aquest component. Aquestes ei-

nes ofereixen un conjunt de transformacions tipus de les dades, i també al-

tres funcionalitats específiques per a suportar les operacions requerides. Fun-

cionen com qualsevol eina CASE15, amb la diferència que en aquest cas estan

orientades a una funció específica: la generació del component d'integració i

transformació.

Funcionament d'una eina de generació del component d'integració i transformació.

(15)De l'anglès Computer Aided Sys-
tem Engineering.
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En la figura superior es mostra una representació del funcionament d'una ei-

na dedicada a la generació del component d'integració i transformació. Inici-

alment s'ha de configurar l'eina (fase 1 de la figura) i definir les característi-

ques tècniques dels entorns d'entrada i sortida de dades, les fonts de dades

operacionals i els diferents magatzems de dades. Així mateix, com a part de

la configuració de l'eina, es defineixen les plantilles dels programes tipus que

es podran generar: tots els programes de transformació tenen una estructura

similar dins una casuística reduïda. Quan ja s'ha configurat l'eina, aquesta pot

importar estructures de dades de les fonts de dades i també dels magatzems

de dades emmagatzemats en els corresponents repositoris de metadades (fa-

se 2). L'eina ofereix una interfície gràfica per a establir la correspondència i

les transformacions entre les estructures d'entrada i de sortida de dades (fase

3). Les correspondències i transformacions definides s'emmagatzemen en un

repositori, també com a metadades (fase 4), i a partir d'aquestes, al costat de

les plantilles i les característiques dels entorns definides en la configuració,

es genera el codi que implementa les transformacions (fase 5). Així, si es ne-

cessita fer qualsevol canvi, n'hi ha prou d'accedir al repositori de definició de

correspondències i transformacions, fer les modificacions necessàries sobre les

metadades i regenerar de manera automàtica el codi que les implementa.

4.4.2. Avantatges i inconvenients de les eines

Tant fer servir una eina com fer un desenvolupament manual presenten una

sèrie d'avantatges i inconvenients. En la situació de la nostra organització,

haurem de determinar quina solució és més convenient.

Els avantatges de fer el desenvolupament manual són els següents:

• Podem començar el desenvolupament immediatament.

• Sigui quin sigui el nostre entorn, els desenvolupaments manuals es poden

adaptar a qualsevol tipus de situació.

Els inconvenients del desenvolupament manual són els següents:

• Hi ha molts programes que cal construir i tots aquests tenen una estruc-

tura similar; no és motivador per als desenvolupadors estar involucrats en

aquest tipus de desenvolupament.

• Les metadades associades als programes s'han de desenvolupar explícita-

ment, com una tasca addicional, per la qual cosa presenten el mateix pro-

blema que la majoria dels desenvolupaments manuals. Directament no es

desenvolupen les metadades per a reduir el cost o el termini d'execució o,

si es desenvolupen, no s'actualitzen amb els canvis que es van produint.

• Els programes requereixen bastant de temps per a desenvolupar-se.

Lectura complementària

Podeu trobar més detalls so-
bre aquest tema a l'obra se-
güent:
W.�H.�Inmon;�J.�D.�Welch;
K.�L.�Glassey (1997). Ma-
naging the Data Warehouse.
EUA: John Wiley & Sons, Inc.
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• Els requeriments canvien constantment i els programes s'hi han d'adaptar,

per tant, les modificacions són molt freqüents i solen ser costoses.

• El cost total de desenvolupament és molt alt.

Els avantatges principals de l'ús d'eines són els següents:

• Els programes d'extracció i transformació es poden construir ràpidament.

• Gràcies al fet que emmagatzemen les definicions fetes en forma de meta-

dades, els programes generats es poden mantenir ràpidament i fàcilment.

• Les metadades associades es produeixen i es mantenen automàticament.

• Els desenvolupaments tenen més portabilitat. En cas de canviar de plata-

forma de font o de destinació de les dades, les metadades que defineixen

les correspondències i transformacions continuen essent vàlides. N'hi ha

prou de regenerar el codi tenint en compte els nous paràmetres de les pla-

taformes de destinació.

• Els costos de desenvolupament es redueixen significativament.

Les eines del mercat presenten diferents inconvenients:

• Estan preparades perquè s'utilitzin en entorns molt generals; si el nostre

entorn té característiques particulars (com és habitual que ocorri), se les ha

d'adaptar. En cas de suportar-la, aquesta operació pot ser molt complexa

i costosa.

• S'ha de dedicar un període a la formació dels desenvolupadors que les han

de fer servir.

• El seu preu és molt alt. No estan molt esteses. Encara que potencialment

tenen un mercat ampli, actualment no ho és, en part pel seu alt preu a

causa que totes les empreses desenvolupadores segueixen una política de

preus similar. Això és problemàtic per a fer el desemborsament inicial, tan-

mateix el seu cost es compensa amb l'esforç de desenvolupament que es-

talvien.

Per tant, per a començar a desenvolupar un magatzem de dades, la solució que

solen adoptar moltes organitzacions és desenvolupar el programari del com-

ponent d'integració i transformació manualment (o amb el suport automàtic

de qualsevol altre desenvolupament). Aquesta solució pot resultar adequada al

principi, per a construir algun magatzem de dades departamental. No obstant

això, en àmbits més amplis o per a diferents magatzems de dades, els costos de
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desenvolupament i les limitacions pel que fa al temps de resposta davant de

canvis es disparen. Per això, és recomanable adquirir una eina de suport des

del principi, i planificar el temps necessari per a adaptar-la al nostre entorn.

És convenient utilitzar una eina com a suport al desenvolupament del

component d'integració i transformació, ja que es requereix que sigui

molt flexible i s'adapti ràpidament als canvis produïts en la resta de

components de la FIC.

4.4.3. Altres eines de suport

A més de les eines anteriors, hi ha altres eines especialitzades per a donar su-

port a les operacions de depuració i integració d'alguns tipus de dades, com

per exemple, les que fan referència a noms i domicilis. Aquestes eines estan

basades en diccionaris específics per a cada idioma o entorn en què emmagat-

zemen noms de persones, cognoms, noms d'empreses, noms de carrers, etc.,

i també diferents maneres de representar-los i abreujar-los o maneres errònies

que de vegades es fan servir. Generalment, utilitzen patrons per a reconèixer

els diferents tipus d'ocurrència que es produeixen i així poder identificar els

sinònims.

4.5. Ús de metadades

Les metadades són el component de la FIC que permet de mantenir units la

resta de components. Tenim metadades associades a cada un dels elements de

la FIC; tanmateix, el component d'integració i transformació és el que depèn

de les metadades en més gran mesura, ja que interacciona amb la resta de

components de la FIC.

El component d'integració i transformació empra les metadades definides en

la resta de components per a obtenir les estructures d'entrada i sortida amb

què ha de treballar. Les correspondències definides en forma de transformaci-

ons entre les estructures d'entrada i sortida també es poden definir en forma

de metadades, a partir de les quals es genera el codi que fa les operacions re-

querides. Les metadades proporcionen flexibilitat, ja que per a fer qualsevol

canvi n'hi ha prou de modificar les metadades corresponents i generar de nou

el codi que implementa les operacions (vegeu la figura anterior).

En aquest context, la definició de metadades es lliga al fet que hi hagi alguna

eina que ho suporti; tanmateix, les metadades també es poden generar manu-

alment. En el cas del component d'integració i transformació, encara que se-

ria laboriós, es podrien definir les metadades associades a les transformacions

manualment i a partir d'aquestes es podria generar el codi que les implementa.
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Així i tot, és més habitual que, si no es disposa d'una eina que faci aquesta tas-

ca, el desenvolupament del component d'integració i transformació es dugui

a terme mitjançant la codificació directa de les transformacions necessàries.

Encara que es desenvolupi manualment el codi que fa les operacions del com-

ponent d'integració i transformació, aquest pot tenir, i ho hauria de fer, as-

sociades metadades en forma de documentació que en faciliti la comprensió

posterior.
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5. Desenvolupament del magatzem de dades
corporatiu

El magatzem de dades corporatiu ofereix una visió integrada i historiada de

les dades de l'organització. La seva missió és emmagatzemar les dades per a

subministrar-les als diferents magatzems de dades departamentals.

En aquest apartat estudiarem diferents aspectes relacionats amb el desenvolu-

pament del magatzem de dades corporatiu. Repassarem breument el que ja

hem estudiat relacionat amb aquest punt i aprofundirem en un element que

encara no hem estudiat: el model de dades del magatzem de dades corporatiu.

5.1. Revisió del procés de desenvolupament

Segons l'estratègia presentada en aquest mòdul, el magatzem de dades corpo-

ratiu es desenvoluparà de manera gradual. En un primer moment, mitjançant

el projecte global de desenvolupament, tindrem una visió general de les dades

que contindrà el magatzem de dades corporatiu, per tant, dissenyarem el seu

esquema a alt nivell, definirem les entitats que apareixeran, sense entrar en el

detall dels atributs concrets. Així mateix podrem fer una previsió del volum de

dades que arribarà a tenir i determinar quina màquina i quin SGBD el podran

suportar.

Mitjançant el projecte de desenvolupament d'infraestructura obtindrem la

màquina, i instal·larem i configurarem l'SGBD.

El disseny inicial de l'esquema del magatzem de dades corporatiu en guiarà

el desenvolupament. El refinarem amb el desenvolupament dels successius

projectes autònoms en què dividim la construcció de la FIC. El treball fet en

aquests projectes estarà supervisat per l'arquitecte de la FIC, de costat amb

l'administrador de bases de dades responsable de l'entorn. A mesura que anem

posant en marxa aquests projectes, el magatzem de dades corporatiu s'anirà

poblant de dades.

Construirem el magatzem de dades corporatiu de manera gradual. Par-

tim d'un disseny inicial que refinarem amb els diferents projectes de

desenvolupament de magatzems de dades departamentals que també el

poblaran de dades.



© FUOC • PID_00189745 68 Construcció de la factoria d'informació corporativa

5.2. El model de dades del magatzem de dades corporatiu

Els magatzems de dades departamentals estan orientats a l'accés de les seves

dades per part dels analistes, per això estan dissenyats segons el model de dades

multidimensional, que ha estat definit per a permetre de fer consultes com-

plexes de manera simple. Tanmateix, la principal missió del magatzem de da-

des corporatiu és emmagatzemar i subministrar les dades necessàries als ma-

gatzems de dades departamentals, és a dir, està orientat a l'emmagatzematge

de les dades. Segons quin model de dades el dissenyarem?

Magatzem de dades
corporatiu

També hi ha analistes que fan
consultes sobre el magatzem
de dades corporatiu. Per a més
informació recordeu el mòdul
"La factoria d'informació cor-
porativa".

Una possibilitat és utilitzar el model de dades multidimensional de la mateixa

manera que ho fem per als magatzems de dades departamentals. Aquest model

s'ha pensat exclusivament per a fer consultes centrades en els fets (els fets són

el focus d'atenció i el model permet d'emmagatzemar dades històriques sobre

aquests molt fàcilment), tanmateix no presenta aquesta facilitat per a emma-

gatzemar dades històriques sobre les dimensions que qualifiquen els fets. En-

cara que podem fer consultes sobre el magatzem de dades corporatiu, aquest

no és el seu principal objectiu. Haurem d'utilitzar un model que sigui més ade-

quat per a l'emmagatzematge de dades, particularment de dades històriques.

Una altra possibilitat és utilitzar un model conceptual dels que fem servir

per a construir sistemes operacionals: entitat/relació, orientat a objectes, etc.

Aquests models ens permetran de definir les entitats que apareixen i les rela-

cions que hi ha entre aquestes. Amb aquests models farem dissenys similars

als que fem per als sistemes operacionals.

La diferència substancial apareixerà a l'hora d'implementar els esquemes dis-

senyats, és a dir, en situar-nos en l'àmbit lògic. Per exemple, si emprem el

model relacional, per a construir un sistema operacional aplicaríem les regles

de normalització per a obtenir un esquema normalitzat. Un dels objectius de

normalitzar és evitar tenir redundància de dades. Així, si hem de modificar les

dades corresponents a una entitat, n'hi haurà prou de fer-ho en un sol lloc (ja

que només estan emmagatzemades en una taula i referenciades per d'altres).

En el magatzem de dades corporatiu no farem modificacions sobre les dades

emmagatzemades, només emmagatzemarem imatges successives de les dades;

per tant, normalitzar per evitar problemes amb les modificacions no té raó de

ser. Així, podrem fer dissenys no normalitzats si s'adapten més bé a l'estructura

de les dades que cal emmagatzemar.

Per a implementar el magatzem de dades corporatiu podem utilitzar el

model relacional. Tanmateix, no serà necessari normalitzar el disseny

de l'esquema, ja que no farem modificacions sobre les dades emmagat-

zemades.

Vegeu també

Podeu trobar més informació
en el mòdul titulat "Disseny
multidimensional" d'aquesta
assignatura.
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També podrem fer la implementació utilitzant el model orientat a objectes;

en aquest cas, la implementació serà més a prop del disseny conceptual que

hàgim fet. Un dels avantatges principals de les bases de dades orientades a

objectes és que permeten d'associar directament les dades amb el codi que les

tracta, particularment per a fer modificacions sobre aquestes. D'altra banda,

ofereixen més facilitat que les bases de dades relacionals per a implementar

esquemes molt complexos. En el magatzem de dades corporatiu els esquemes

dissenyats no seran especialment complexos. A més, no tindrem operacions

de modificació associades a les dades. Com a conclusió, en implementar el

magatzem de dades corporatiu en una base de dades orientada a objectes, no

aprofitem els avantatges que ofereix aquest tipus de base de dades.

No hi ha res en contra d'implementar el magatzem de dades corporatiu

sobre una base de dades orientada a objectes. Tanmateix, per les carac-

terístiques del sistema que cal construir, no podem aprofitar els avan-

tatges principals que ofereix aquest tipus de base de dades.

5.3. Transformacions per a construir l'esquema del magatzem de

dades corporatiu

En aquest apartat estudiarem el conjunt de transformacions que aplicarem

als esquemes de les fonts de dades operacionals per a implementar l'esquema

del magatzem de dades corporatiu. Construirem l'esquema en qualsevol dels

models lògics esmentats en l'apartat anterior.

L'objectiu d'aquestes transformacions és doble:

• D'una banda, necessitem que l'esquema dissenyat permeti de reflectir

l'evolució produïda en les dades i les seves relacions, és a dir, que emma-

gatzemi l'història de les dades.

Lectura complementària

Podeu trobar més informa-
ció sobre aquest tema a: L.
Silverston;�W.H.�Inmon;�K.
Graziano (1997). The Data
Model Resource Book. EUA:
John Wiley & Sons, Inc.

• De l'altra, ja que només farem consultes sobre les dades, l'objectiu és que

el disseny estigui optimitzat perquè aquestes consumeixin el menor temps

possible. Tot això tenint present que el disseny de l'esquema pot estar des-

normalitzat.

Model del magatzem de dades corporatiu

A Silverston, Inmon i Graziano (1997), The Data Model Resource Book, la primera tasca que
proposen per a definir el model del magatzem de dades corporatiu a partir d'un model
de dades corporatiu operacional és la d'eliminar les dades operacionals que es cregui
que no seran utilitzades pels analistes. És així perquè proposen construir el model del
magatzem de dades corporatiu en un sol pas, centrant-se en l'emmagatzematge de les
dades. Nosaltres el construirem en diferents passos, un per a cada projecte autònom que
desenvolupem, i a cada pas definirem en el magatzem de dades corporatiu exclusivament
les dades que necessitin els analistes del magatzem de dades departamental associat al
projecte autònom. Per tant, no hem d'eliminar dades operacionals explícitament, ja que
inclourem exclusivament les dades que necessitem per al projecte.

L'esquema

No hi haurà modificacions en
les dades, sinó solament una
càrrega massiva de les dades i
consultes.
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5.3.1. Addició d'un element de temps

Sempre haurem d'afegir almenys un element de temps a cada unitat de dades

en el magatzem de dades corporatiu. L'objectiu principal és expressar d'alguna

manera el període de validesa de les dades en l'entorn operacional, ja que

aquest és el temps que requereixen els analistes per a estudiar l'evolució de

les dades.

A més del període de validesa, podrem disposar d'altres dades relacionades

amb el temps, per exemple, el moment de l'extracció de les dades, de la seva

càrrega, de la disponibilitat per a l'analista, etc.

En alguns casos podrem obtenir aquest temps de l'entorn operacional, ja que

haurà quedat registrat el moment en què s'han produït els canvis (és així en

tots els mètodes d'extracció de dades immediates; en el d'empremta de temps

també, tot i que en aquest cas podem haver perdut moviments). En d'altres

l'haurem d'afegir amb el component d'integració i transformació.

Podem expressar el període de validesa de les dades de diferents maneres, entre

les quals les més freqüents són les següents:

• Utilitzant dos camps, un per a indicar el moment d'inici i un altre per al

moment final.

• Mitjançant un sol camp que indiqui el moment d'inici. El moment final de

validesa correspondrà al moment d'inici d'un altre valor per a les mateixes

dades en cas que n'hi hagi.

• Utilitzant un sol camp que indiqui el període de validesa (per exemple, les

dades del mes de gener d'aquest any).

Haurem d'afegir elements de temps a diferents graus de granularitat de les

dades, segons si ho requereixen:

Comparació d'imatges

Si obtenim les modificacions
de les dades mitjançant el mè-
tode de comparació d'imatges
haurem d'afegir el temps. Ge-
neralment, serà aquell en què
es va fer l'extracció de les da-
des.

• Des del punt de vista del fitxer: totes les dades d'un fitxer corresponen

al període de validesa indicat. Per exemple, emmagatzemem les dades de

cada mes en un fitxer diferent.

• Des del punt de vista del registre: per a cada registre d'un fitxer en podem

indicar el període de validesa com a part de la clau del registre.

• Des del punt de vista del camp: cada camp d'un registre té associats els

camps necessaris per a expressar el període de validesa.

Model relacional

Si fem servir el model relacio-
nal, per la limitació en les se-
ves prestacions, podrem de-
finir la granularitat en l'àmbit
de camp solament quan sa-
piguem el nombre màxim
d'ocurrències que podem te-
nir. Això no és així per al mo-
del orientat a objectes.
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Així mateix, els camps que afegirem per a indicar el temps tindran granulari-

tats diferents, segons es requereixi. En alguns casos n'hi haurà prou d'indicar

l'any, en d'altres s'haurà d'indicar el temps en segons.

Cada dada del magatzem de dades corporatiu que ho requereixi ha de

tenir associat un període de validesa, així els analistes en poden estudiar

l'evolució.

5.3.2. Organització de les dades segons la seva estabilitat

Hem de tenir present que emmagatzemarem l'evolució de totes les dades de

l'organització en una base de dades, el magatzem de dades corporatiu. Si no

prestem especial atenció a l'espai requerit per les solucions que proposem, la

mida total del resultat es pot disparar. Concretament, en relació amb l'apartat

anterior, hem de prestar especial atenció a quin grau de granularitat afegim

un element de temps per a emmagatzemar la història.

Estabilitat i grau de granularitat de les dades

En un banc hem dissenyat l'entitat client en el magatzem de dades corporatiu mitjançant
una taula en què tenim les dades personals del client (adreça, telèfon, etc.) al costat de la
suma del saldo total dels seus comptes i dos camps de temps que indiquen el període de
validesa de les dades (granularitat de les dades des del punt de vista del registre). Així, cada
vegada que canviï alguna de les dades del client hem d'emmagatzemar un nou registre
amb les noves dades. Si el saldo canvia de mitjana una vegada al dia per a cada client, cada
dia emmagatzemarem una nova versió de cada registre complet, incloent-hi les dades
personals que canvien una vegada cada cinc anys de mitjana. És a dir, malgastem molt
d'espai, hem emmagatzemat 1.825 vegades (365 × 5) la mateixa adreça.

Aquest mateix disseny en un sistema operacional pot presentar altres problemes, no obs-
tant això no presentaria problemes d'espai. En aquest cas, si un atribut d'un registre can-
via, es perd el valor anterior, no s'emmagatzema una versió completa del registre.

En l'exemple anterior, les dades del registre de client tenen una estabilitat di-

ferent, tanmateix hem definit la granularitat d'emmagatzematge de canvis des

del punt de vista del registre, sense tenir aquest fet en compte. Per a optimit-

zar la quantitat de dades emmagatzemades, hauríem d'haver considerat, d'una

banda, el camp saldo, i de l'altra, les dades personals, ja que tenen estabilitats

diferents. Si implementéssim aquest exemple en una base de dades relacional,

hauríem de tenir en una taula les dades personals i en una altra el saldo, i

definir en tots dos casos la granularitat des del punt de vista del registre, per-

què no sabem el nombre màxim de canvis que pot tenir el saldo i per això no

podríem tenir la granularitat des del punt de vista del camp.

Per a optimitzar l'espai ocupat en el magatzem de dades corporatiu, dins

de cada entitat hem de definir la granularitat de les dades a les quals

afegim un element de temps segons el seu grau d'estabilitat davant els

canvis.
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5.3.3. Addició de dades derivades

Els models operacionals generalment no inclouen dades derivades, és a dir,

aquelles obtingudes a partir d'altres dades emmagatzemades en la base de da-

des. No té gaire sentit emmagatzemar dades derivades en els casos en què els

valors base dels càlculs poden canviar freqüentment, per la qual cosa se'ls hau-

ria de recalcular cada vegada que es produís un canvi.

Els principals avantatges d'emmagatzemar dades derivades en la base de dades

són els següents:

• Es té més velocitat d'accés a aquestes dades, ja que no s'han de calcular

cada vegada que es necessiten.

• S'eviten errors. Si directament proporcionem les dades, evitem que algú

les calculi de manera errònia.

Els inconvenients són els següents:

• Si les dades base canvien, s'han de calcular les dades derivades a partir

d'aquestes.

• S'ocupa més espai d'emmagatzematge.

Per definició, les dades emmagatzemades en el magatzem de dades corporatiu

no canvien. Per això, si incloem dades derivades, llevat de situacions d'error,

no s'hauran de recalcular, no tindrem aquest inconvenient. Així, el principal

inconvenient d'incloure-les és el problema de l'espai d'emmagatzematge que

requereixen.

Els avantatges que aporta incloure dades derivades a les quals accedeixen els

analistes són més elevats que el cost d'emmagatzematge, especialment si cal-

cular-les és complex i costós.

D'altra banda, també podem emmagatzemar aquestes dades derivades en els

diferents magatzems de dades departamentals, la qual cosa serà el mitjà d'accés

per a la majoria dels usuaris de la FIC.

Calcularem les dades derivades que els analistes necessitin i les emma-

gatzemarem en el magatzem de dades corporatiu, o bé directament en

els magatzems de dades departamentals.

Models operacionals

A vegades els models opera-
cionals sí que inclouen dades
derivades per a optimitzar les
consultes, però és més fre-
qüent que no sigui així, encara
que moltes vegades seria con-
venient que ho fessin.

Algorisme de càlcul

Facilitant l'algorisme de càlcul
també evitem que algú calculi
les dades de manera errònia.

El concepte anomenat per Inmon índex creatiu està associat a les dades deriva-

des. El plantejament és el següent: atès que per a passar les dades des de les

fonts de dades operacionals al magatzem de dades corporatiu hem de treballar

amb les dades al més baix nivell, amb una mica de treball addicional podríem

Exemple d'índex creatiu

Per exemple, en un banc, els
comptes que menys activitat
tenen, els ingressos més alts,
etc.
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calcular a partir d'aquestes una sèrie de dades interessants per als analistes. És

a dir, precalculem requeriments dels analistes que podem anticipar i els em-

magatzemem en el magatzem de dades corporatiu.

A diferència de les dades derivades comentades anteriorment, les dades calcu-

lades per a l'índex creatiu són aquelles que no es consideren en l'entorn de les

aplicacions operacionals, són les obtingudes exclusivament per als analistes.

5.3.4. Canvi en la granularitat de les dades

A l'hora de dissenyar el magatzem de dades corporatiu, podem tenir la ten-

dència d'incloure totes les dades disponibles en el nivell de detall més baix que

puguem obtenir de les fonts de dades operacionals. D'aquesta manera, mirem

de preveure necessitats futures que poden ser molt improbables. El resultat és

que l'espai requerit es pot disparar.

El magatzem de dades corporatiu ha de cobrir les necessitats actuals dels usu-

aris. Abans d'afegir qualsevol dada que no es necessiti, hem de valorar les re-

percussions de cost que això pot tenir.

Concretament, pel que fa a la granularitat, hem d'adaptar el nivell de detall

de les dades que obtenim de les fonts de dades operacionals al requerit pels

usuaris.

Adaptació de la granularitat de les dades dels clients

En l'exemple del banc, per a cada client els analistes requereixen estudiar l'evolució del
seu saldo mensual, particularment utilitzen per a cada mes els valors del saldo màxim,
mínim i mitjà. A partir del sistema operacional, podem obtenir tots els valors que pren
el saldo al llarg de cada dia. Si els analistes coneixen la possibilitat de tenir les dades amb
un nivell més baix, però consideren que només necessiten les dades d'àmbit mensual16,
per a emmagatzemar el saldo de cada client obtindríem els valors requerits pels analistes
agregant tots els valors obtinguts per a cada mes, i serien exclusivament aquests valors
calculats els que emmagatzemaríem al magatzem de dades corporatiu.

Amb l'objectiu de minimitzar l'espai ocupat, el magatzem de dades cor-

poratiu 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.

5.3.5. Fusió d'entitats

Una de les transformacions més freqüents que es fan sobre les dades en els

sistemes operacionals per a incloure-les en el magatzem de dades corporatiu és

la de fusionar-los en una sola entitat. És a dir, diferents entitats dels sistemes

operacionals passen a estar representades per una sola entitat en el magatzem

de dades corporatiu.

(16)És poc probable que sigui així,
però que serveixi com a exemple.
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Aquesta fusió es pot fer per diferents motius:

• Les entitats provenen de diferents sistemes operacionals que s'integren en

una entitat en el magatzem de dades corporatiu, ja que conceptualment

són la mateixa.

• En els sistemes operacionals tenim les dades organitzades perquè aquests

suportin òptimament les operacions de modificació, generalment divi-

dint-los en entitats més petites. En passar al magatzem de dades corpora-

tiu, podem agrupar aquestes entitats, ja que no tindrem problemes amb

les modificacions. Concretament, com que no es produeixen canvis en

les dades, sabem el nombre d'ocurrències que tenim i així podem definir

atributs per a contenir múltiples ocurrències. D'aquesta manera es facilita

l'accés a les dades.

• Pot resultar més fàcil representar l'evolució de les relacions entre du-

es entitats emmagatzemant-les juntes, definint una sola entitat a partir

d'aquestes. En aquest cas, fusionar entitats pot representar replicar dades.

En el magatzem de dades corporatiu podem tenir les dades desnorma-

litzades i replicades, ja que no s'hi produiran modificacions. Mitjançant

la fusió d'entitats operacionals es facilita l'accés a les dades, ja que s'hi

pot accedir directament en lloc d'haver de seguir les relacions definides

entre les dades per a obtenir-les. En cas de replicar dades hem d'avaluar

el cost que representa en espai addicional requerit.

Fusió de dades

Farem la fusió de dades
sempre que tinguin nivells
d'estabilitat similars.
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6. Incorporació del magatzem de dades operacional

Tradicionalment l'entorn operacional s'ha estructurat en forma d'aplicacions

independents. Per a adaptar-se als requeriments de l'entorn, les organitzacions

necessiten tenir una visió integrada de les seves dades.

Aplicacions no integrades en un banc

Un banc disposa d'aplicacions independents per a gestionar les targetes de crèdit, crèdits
hipotecaris, crèdits personals, comptes d'estalvi, etc. Cada aplicació funciona en la seva
plataforma, encara que els treballadors hi poden accedir des del seu terminal. Si un usu-
ari necessita conèixer tota la informació associada a un client (per exemple, el director
d'una oficina o l'empleat d'atenció telefònica als clients), ha d'accedir a cadascuna de les
aplicacions per a fer la consulta corresponent. Si les aplicacions estiguessin integrades,
n'hi hauria prou amb una única consulta per a obtenir les dades personals i comercials
del client.

El magatzem de dades operacional ofereix una visió integrada de les dades

operacionals de l'organització; a diferència del magatzem de dades corporatiu

no emmagatzema la història de les dades, és volàtil i està actualitzat. La se-

va missió principal és oferir suport operacional a l'organització. L'utilitzaran

principalment usuaris operacionals (oficinistes), encara que també ho fan els

analistes.

En aquest apartat estudiarem diferents tipus de magatzems de dades operaci-

onals, el que aporta aquest concepte a l'organització i també alternatives que

té l'organització per a disposar-ne.

6.1. Paquets d'aplicacions i el magatzem de dades operacional

Vegeu també

Hem estudiat més detalls sobre
aquest tema en l'inici d'aquest
mòdul.

En el mercat hi ha paquets d'aplicacions que ofereixen una visió integrada de

l'entorn operacional. Atès que la majoria de les organitzacions en un sector

tenen necessitats similars, la idea general d'aquests productes és oferir un con-

junt d'aplicacions integrades que cobreixen les necessitats generals d'una or-

ganització prototip dins un determinat sector. En molts casos les aplicacions

es poden adaptar a les característiques particulars del client que les adquireix,

generalment a un cost alt. Freqüentment són les organitzacions les que s'han

d'adaptar a la manera de treballar imposada per les aplicacions.

Paquets més coneguts

Entre els paquets més cone-
guts trobem els oferts per SAP
i Oracle, però són molts més.

Algunes organitzacions miren de "deslliurar-se" de les seves antigues aplicaci-

ons mitjançant l'adquisició de paquets d'aplicacions integrades. Tanmateix, és

freqüent que organitzacions que adquireixen un d'aquests paquets hagin de

conservar part de les seves aplicacions tradicionals perquè les noves no cobrei-

xen totalment les seves necessitats, o bé s'ha decidit adquirir només una part

L'euro

Moltes organitzacions han ad-
quirit un paquet per a solucio-
nar el problema de l'any 2000
i adaptar el funcionament a
l'euro.
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del paquet d'aplicacions. En aquests casos han de conviure tots dos entorns

i generalment les aplicacions del paquet adquirit han d'obtenir dades de les

aplicacions que hi havia prèviament.

Quina relació hi ha entre el magatzem de dades operacional i els paquets

d'aplicacions integrades?

Tots dos ofereixen una visió integrada de les dades de l'entorn operacional, les

característiques d'aquestes també són idèntiques per als dos i en els dos casos

l'objectiu principal és oferir suport operacional a l'organització.

Els paquets d'aplicacions integrades l'àmbit de les quals és tota

l'organització són implementacions comercials del magatzem de dades

operacional.

Alguns dels paquets comercials que hi ha en el mercat estan dissenyats tenint

en compte l'arquitectura de la FIC i ofereixen mitjans per a integrar-s'hi, par-

ticularment per a obtenir les dades per a construir el magatzem de dades cor-

poratiu. En altres casos van més lluny i ofereixen com a ampliació del paquet

bàsic una versió genèrica de la FIC per a les organitzacions del sector. Tanma-

teix, pel que fa al suport a la presa de decisions dels analistes, oferir un suport

estàndard que sigui adequat per a tots els analistes és molt més complex que

el que es refereix al suport operacional de l'organització.

Si construïm el magatzem de dades operacional, una vegada dissenyada la base

de dades que el suporta i els mètodes d'obtenció i refresc de les seves dades a

partir de les aplicacions operacionals, construirem aplicacions sobre aquest. En

alguns casos les noves aplicacions cobriran necessitats noves, en altres substi-

tuiran aplicacions antigues com ocorre amb els paquets d'aplicacions integra-

des.

El magatzem de dades operacional pot ser adquirit en forma de paquet

d'aplicacions integrades o construït en l'organització.

6.2. Velocitat de refresc de les dades

En el cas de conviure el magatzem de dades operacional amb les aplicacions

operacionals, cas freqüent en les organitzacions, aquest ha d'obtenir part de

les seves dades a partir de les dades de les aplicacions. Inmon distingeix quatre

classes de magatzems de dades operacionals segons la velocitat de refresc de

les dades:

• Classe I: s'actualitza uns segons després que es produeixin les modificaci-

ons en les aplicacions operacionals.
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• Classe II: s'actualitza unes hores després que es produeixin les modificaci-

ons.

• Classe III: el període d'actualització és superior a les vint-i-quatre hores.

• Classe IV: s'actualitza de manera no planificada.

En els magatzems de dades operacionals de classe I no es poden acumular

els moviments obtinguts en les fonts de dades operacionals per a aplicar-los

massivament, s'ha de disposar d'un mitjà de traslladar les modificacions di-

rectament (mitjançant disparadors, RPC17 o altres mitjans). Generalment no

s'apliquen gaires transformacions a les dades als magatzems d'aquesta classe.

Per a actualitzar els magatzems de dades operacionals de classe II, III i IV po-

dem aplicar els mètodes d'obtenció d'actualitzacions a partir de les fonts de

dades operacionals estudiades en aquest mòdul. Per als de classe II, en la ma-

joria dels casos necessitarem un mètode de captura immediata. Per als de clas-

se III i IV, podrem utilitzar qualsevol dels mètodes estudiats; a més, com que

no guardem la història de les dades, no hi ha cap problema per utilitzar un

mètode de captura retardada encara que perdem detall dels moviments.

Com més restrictives siguin les condicions d'actualització, costarà més

d'implementar-les. Per això, un magatzem de dades de classe I serà molt més

car que un altre de classe IV.

6.3. Planificació de la incorporació del magatzem de dades

operacional

Plantejar l'adquisició o la construcció del magatzem de dades operacional com

un sol projecte presenta el greu inconvenient de la dificultat de justificar el seu

cost davant l'organització. En algunes situacions especials com les que hem

viscut en els últims anys, amb l'efecte 2000 i l'adaptació a l'euro, pot resultar

més fàcil de justificar.

En situacions normals és més adequat fer un desenvolupament iteratiu similar

al plantejat per a desenvolupar la resta de la FIC. Freqüentment es pot plan-

tejar el magatzem de dades operacional com una estructura de suport per a

actualitzar les dades del magatzem de dades corporatiu. En aquests casos es

construirà, com a part dels projectes atòmics en què s'ha dividit la construc-

ció de la FIC, la part corresponent a l'emmagatzematge de les dades, conjun-

tament amb el magatzem de dades corporatiu. Així mateix, dins la construcció

de la FIC, podem plantejar projectes de desenvolupament o d'ampliació del

magatzem de dades operacional, amb les mateixes premisses amb què definim

la resta de projectes.

(17)De l'anglès remote procedure
call, 'crida a procediments remots'.
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Si es planifica la seva construcció abans de disposar del magatzem de dades

corporatiu, pot servir per a construir-lo, tanmateix es corre el risc de preten-

dre incorporar al magatzem de dades operacional funcionalitats pròpies del

magatzem de dades corporatiu.

Atès que el cost és difícilment justificable, és recomanable adquirir o

desenvolupar el magatzem de dades operacional de manera iterativa,

mitjançant projectes autònoms.
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Resum

Conèixer l'arquitectura de la FIC representa un avenç per a les organitzacions

que volen oferir eines de suport a la presa de decisions per als analistes. Encara

que es poden considerar arquitectures alternatives, aquestes presenten greus

deficiències que les fan inviables en la majoria de les situacions.

L'arquitectura de la FIC s'ha de traçar des d'un nivell alt, tenint en compte la

perspectiva de tota l'empresa. Tanmateix, és un error plantejar el desenvolupa-

ment de la FIC com un sol projecte, aquest s'ha de fer de manera iterativa, mit-

jançant projectes independents amb objectius i beneficis clars. És a dir, els suc-

cessius projectes de desenvolupament de la FIC fan que la seva funcionalitat

augmenti amb el temps i amb aquesta el benefici que aporten a l'organització.

En aquest mòdul, a més d'estudiar diferents alternatives a l'arquitectura de

la FIC, i també diferents maneres de planificar-ne la construcció, hem estudi-

at aspectes concrets de la construcció dels seus components. Particularment,

hem prestat especial atenció al component d'integració i transformació per la

seva dificultat; així mateix, hem estudiat les peculiaritats de la construcció del

magatzem de dades corporatiu i del magatzem de dades operacional.
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Activitats

En el mòdul de disseny multidimensional, es farà un disseny a partir d'un o diversos sistemes
operacionals; per a aquest mateix cas:

1. Dissenyeu el model del magatzem de dades corporatiu segons les transformacions descrites
en el punt 5.

2. Implementeu aquest model sobre una base de dades relacional.

3. Implementeu el component d'integració i transformació emprant qualsevol llenguatge de
programació.

a) Càrrega inicial del magatzem de dades corporatiu i departamental.

b) Actualització de les dades.

Exercicis d'autoavaluació

1. Podem adquirir la FIC?

2. En què consisteix l'entorn operacional de teranyina?

3. Podem construir en primer lloc diferents magatzems de dades departamentals i posterior-
ment el corporatiu?

4. És adequat combinar el magatzem de dades operacional i el corporatiu en una sola estruc-
tura?

5. La FIC ha d'incloure tots els components estudiats en el mòdul "La factoria d'informació
corporativa"?

6. Podem construir la FIC amb un sol projecte?

7. Quines característiques han de tenir els projectes de construcció de la FIC?

8. Quina estructura han de tenir els projectes de construcció de la FIC?

9. Segons quina metodologia desenvoluparem els projectes de construcció de la FIC?

10. Què ocorre amb l'entorn operacional així que desenvolupem la FIC?

11. Qui és el patrocinador de la FIC?

12. Quin és el principal inconvenient dels mètodes de captura retardada per a obtenir les
modificacions produïdes en les dades de les fonts de dades operacionals?

13. Quines característiques té el model de dades del magatzem de dades corporatiu?

14. Quina relació hi ha entre el magatzem de dades operacional i els paquets d'aplicacions
integrades?

15. Quin model de dades té el magatzem de dades operacional?
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Solucionari

1. Generalment, no. La FIC s'ha de construir en cada organització. Alguns paquets
d'aplicacions tenen com a àmbit tota l'organització, inclouen funcionalitats de la FIC i estan
pensats per a cobrir les necessitats d'una organització estàndard. Si el sistema d'informació de
l'organització està implementat mitjançant un paquet estàndard que inclou la FIC, en aquest
cas la FIC hauria estat adquirida. Aquesta és una situació límit; generalment, la FIC s'ha de
construir en les diferents organitzacions.

2. És el resultat de l'evolució incontrolada de l'entorn operacional. Mitjançant la construcció
de programes d'extracció d'informació i bases de dades temporals per a elaborar informes
puntuals, arribem a un entorn d'alta complexitat amb una estructura de relacions entre els
diferents components que s'assembla a una teranyina.

3. La construcció de magatzems de dades departamentals s'ha de basar en el magatzem de
dades corporatiu. Si intentem de construir el magatzem de dades corporatiu a partir dels
diferents magatzems de dades departamentals que hi havia prèviament, la integració de les
dades d'aquests serà molt complexa i segurament també requerirà la modificació posterior
dels magatzems de dades departamentals.

4. Encara que tenen algunes característiques similars, els seus objectius són diferents i el tipus
d'operacions a les quals donen suport són incompatibles. El magatzem de dades operacional
ha d'estar configurat per a fer operacions de modificació, tanmateix el magatzem de dades
corporatiu necessita estar optimitzat per a fer exclusivament operacions de consulta.

5. No necessàriament. El magatzem de dades operacional és una estructura opcional, encara
que és convenient incloure-la per la funcionalitat que aporta. La resta de components sí que
són necessaris.

6. Si plantegem la construcció de la FIC mitjançant un sol projecte, aquest serà massa com-
plex i tindrem dificultats per a justificar-ne el cost. Per tant, aquesta estratègia de construcció
no serà adequada.

7. El primer projecte ha de tenir com a objectiu planificar la construcció de la FIC. Posterior-
ment tindrem projectes de desenvolupament d'infraestructura. Dividirem la construcció de
la FIC en projectes autònoms que aportin un valor clar a l'organització, tinguin un respon-
sable dins aquesta i es desenvolupin en un termini raonable.

8. Els projectes han de ser complets, és a dir, han de preveure d'obtenir i emmagatzemar les
dades i l'accés a aquestes.

9. La metodologia de desenvolupament més adequada és una metodologia iterativa (CLDS),
ja que generalment no es coneixen amb tot detall els requeriments dels analistes d'informació
i aquesta metodologia ens permet de descobrir-los mitjançant refinaments successius.

10. Quan planifiquem la construcció de la FIC, també hem de planificar el desmantellament
de l'entorn operacional en teranyina, de manera que a mesura que construïm els projectes
que implementen la FIC també eliminem els programes d'extracció de dades i les bases de
dades temporals que es deixen d'utilitzar.

11. És una figura política. Sol ser un directiu d'alt nivell de l'organització que està convençut
dels beneficis que pot aportar la FIC i la seva missió és obtenir els recursos per als projectes el
benefici dels quals no és directament justificable i mirar de solucionar l'oposició que pugui
sorgir en l'organització a la construcció de la FIC.

12. El problema principal que presenten aquests mètodes és que poden perdre el detall dels
moviments produïts. Mitjançant aquests mètodes obtenim un resum de totes les operacions
fetes en una única operació de modificació.

13. És un model de dades orientat a emmagatzemar-les. Els esquemes des del punt de vista
lògic estan dissenyats de manera que l'emmagatzematge i les consultes es facin de manera
òptima.

14. Els paquets d'aplicacions integrades l'àmbit dels quals és tota l'organització són imple-
mentacions comercials del magatzem de dades operacional.

15. El magatzem de dades operacional està construït fent servir un model de dades com el
de les aplicacions operacionals. Els esquemes des del punt de vista lògic estan dissenyats de
manera que les operacions de modificació es facin de manera òptima.
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Glossari

CASE  Computer aided system engineering.

CLDS  f  Metodologia iterativa de desenvolupament de projectes. Correspon a les sigles
d'SDLC posades al revés, com a contraposició als plantejaments d'aquesta metodologia.

factoria d'informació corporativa  f Conjunt d'elements de programari i maquinari
que ajuden a analitzar dades per a prendre decisions.
sigla: FIC

FIC  f  Vegeu factoria d'informació corporativa.

índex creatiu  m  Conjunt de dades interessants per als analistes calculades en el moment
de passar les dades de les fonts de dades operacionals fins al magatzem de dades corporatiu.

main frame  m  Ordinador central o corporatiu.

crida a procediments remots  f
sigla: RPC
en remote procedure call

SDLC  f Metodologia de desenvolupament de projectes segons un cicle de vida en cascada.
en systems development life cycle.

sistema de gestió de bases de dades  m Programari que gestiona i controla bases de
dades. Les seves principals funcions són les de facilitar l'ús de les bases de dades de manera
simultània a molts usuaris de tipus diferents, independitzar l'usuari del món físic i mantenir
la integritat de les dades.
sigla: SGBD

sistema decisional  m  Aquell que suporta els processos de presa de decisions per part dels
analistes en l'organització.

sistema informacional  m  Vegeu sistema decisional.

sistema operacional  m  Sistema que ajuda en les operacions diàries del negoci d'una or-
ganització.
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