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HURTOWNIE DANYCH
Dzięki uprzejmości Dr.
Jakuba Wróblewskiego

http://www.jakubw.pl/zajecia/hur/BI.pdf
http://www.jakubw.pl/zajecia/hur/DW.pdf
http://www.jakubw.pl/zajecia/hur/DM.pdf

http://www.jakubw.pl/zajecia/hur/

Więcej o prezentacjach

• Powerpoint po angielsku

• Materiały z danymi osób

• Własna ocena pomysłów (!!!)
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CO TO JEST HURTOWNIA 
DANYCH

B. Inmon, 1996:

Hurtownia danych to zbiór zintegrowanych, 

nieulotnych, ukierunkowanych baz danych, 

wykorzystywanych w systemach wspomagania 

decyzji.

Podstawowe cele:
– przetwarzanie analityczne danych (OLAP)

– wspomaganie decyzji (DSS)

– archiwizacja 

OLTP a OLAP

OLTP
on-line transaction processing

przetwarzanie transakcyjne

• bieżąca działalność
przedsiębiorstwa

• duża liczba prostych zapytań
(fakty)

• dodawanie, usuwanie i 
modyfikacja danych

• natychmiastowy dostęp do 
aktualnych informacji

OLAP
on-line analytical processing

przetwarzanie analityczne

• analizy, raporty

• niewielka liczba
skomplikowanych zapytań
(podsumowania)

• odczytywanie informacji i ich
cykliczne uzupełnianie

• dane mogą być dostępne z 
opóźnieniem
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SYSTEMY WSPOMAGANIA 
DECYZJI

• DSS (decision support systems)

• Tworzenie raportów
– jaka była wielkość sprzedaży w rozbiciu na miesiące?

– jaka grupa klientów generuje 80% obrotu?

– jaka jest struktura (histogram) wielkości zakupów?

• Odkrywanie wiedzy (KDD, data mining)

IF a = fast AND b < 14.7

THEN c = high ( in 85% )

a

b

High

Med.

Low

CRM
Customer Relationship Management - zarządzanie 

kontaktami z klientami

• Cele biznesowe: pozyskiwanie nowych klientów, 
zatrzymanie najlepszych klientów, zwiększenie 
sprzedaży

• CRM - rozwiązania programowe i organizacyjne 
mające na celu zmniejszenie ryzyka utraty 
klientów
– gromadzenie informacji o klientach

– usprawnienie kontaktów z klientami

– wsparcie techniczne akcji marketingowych.
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ARCHITEKTURA (1)

Źródła danych

Centralna
hurtownia
danych

Hurtownie
tematyczne
(oddziałowe, 
data marts)

Wyniki (np. raporty)

integracja

czyszczenie

odświeżanie

agregacje,

propagacja

aktualizacji

ARCHITEKTURA (2)

Centralna
hurtownia
danych

Hurtownie 
tematyczneMagazyny danych 

operacyjnych (ODS)

ODS stanowią warstwę pośrednią,w 

której dane są już zintegrowane. Zwykle 

ODS są częściej aktualizowane, niż

właściwa hurtownia danych.
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INTEGRACJA DANYCH

Źródła danych
Centralna
hurtownia
danych

Do hurtowni danych trafiają informacje z bardzo zróżnicowanych źródeł:
- relacyjnych baz danych (np. systemów transakcyjnych)
- danych z przestarzałych systemów zastanych w przedsiębiorstwie
- plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, urządzeń rejestrujących itp.

Czyszczeniem i ujednolicaniem danych źródłowych od strony technicznej zajmują
się programy typu ETL (Extraction, Transformation, Load).

ETL

MODEL WIELOWYMIAROWY

230$

Baza zawiera fakty opisane przez wymiary i określające wartość miar.

Przykład:

Fakt - pojedyncza sprzedaż.

Opisana przez czas, klienta, 

produkt, sklep itp.

Miarą może być np. wartość

sprzedaży, liczba sztuk itp.

Poziom agregacji to poziom 

szczegółowości opisu 

wymiarów, np. czas można 

dzielić na dni lub na kwartały.

Zawartość komórki:
zagregowana miara (np. suma 
sprzedaży danego produktu w 

danym sklepie, danego dnia)

sklep

czas

produkt
Kostka wielowymiarowa danych
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PROBLEMY AKTUALIZACJI

Źródła danych
Centralna
hurtownia
danych

• Jak wykrywać zmiany w danych źródłowych?
• Jak integrować zmienione dane w hurtowni danych?
• Jak aktualizować systemy pochodne (np. kostki danych w 

hurtowniach tematycznych)?

Elementem odświeżania jest proces ekstrakcji, 

czyszczenia i integracji danych.

Propagacja aktualizacji

MODEL WIELOWYMIAROWY
Baza zawiera fakty opisane przez wymiary i określające wartość miar.

Fakt - pojedyncze zdarzenie będące podstawą analiz (np. sprzedaż).
Fakty opisane są przez wymiary i miary.

Wymiar - cecha opisująca dany fakt, pozwalająca powiązać go z 
innymi pojęciami modelu przedsiębiorstwa (np. klient, data, miejsce, 
produkt). Wymiary są opisane atrybutami.

Atrybut - cecha wymiaru, przechowująca dodatkowe informacje na 
temat faktu (np. wymiar data może mieć atrybuty: miesiąc, kwartał, 
rok; wymiar klient może mieć atrybuty: nazwisko, region).

Miara - wartość liczbowa przyporządkowana do danego faktu 
(np. wartość sprzedaży, liczba sztuk).
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MODEL GWIAZDY
Fakty i wymiary są często w systemach relacyjnych modelowane 
w postaci gwiazdy.

Sprzedaż

id_klienta
id_daty
id_produktu
id_sklepu
ilość

kwota

Klient

id_klienta
nazwisko
adres
grupa_klData

id_daty
miesiąc
kwartał
rok

Produkt

id_produktu
grupa_prod
opis
data_wprowadzenia
marka
producent

Sklep

id_sklepu
miasto
region
kierownik
telefon

Miary

Uwaga: nie wszystkie informacje będą potrzebne - część można pominąć

Tablica faktówTablice 

wymiarów

Atrybuty

MODEL PŁATKA ŚNIEGU
Normalizacja schematu gwiazdy poprzez modelowanie atrybutów 
za pomocą kolejnych tablic prowadzi do modelu płatka śniegu.

Sprzedaż

id_klienta
id_daty
id_produktu
id_sklepu
ilość

kwota

Produkt

id_produktu
id_grupy_prod
id_marki
data_wprowadzenia

Sklep

id_sklepu
id_miasta

Uwaga: model płatka śniegu odtwarza hierarchię wymiarów.

Tablica faktów

Tablice 

wymiarów

Miasto

id_miasta
id_regionu
nazwa

Region

id_regionu
nazwa

Producent

id_producenta
nazwa_producenta
kraj_producenta

Grupa_prod

id_grupy_prod
nazwa_grupy_prod

Marka

id_marki
id_producenta
nazwa_marki
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AGREGACJE
Agregacje to operacje zamieniające zbiór wartości (przeważnie 
liczbowych) miar opisujących fakty, na pojedynczą wartość.

Podstawowa operacja tworząca kostki danych.

Przykłady:

• Suma
• Liczba rekordów
• Średnia
• Minimum, maksimum, mediana
• Dodatkowy warunek (np. HAVING)
• Specjalne (stored procedures)

SELECT  miesiąc, SUM(kwota) FROM tablica_faktów

GROUP BY  miesiąc  HAVING SUM(kwota)>500

KOSTKI DANYCH

sprzedaż

wartość

czas

produkt

sklep

miasto

skl_1 skl_2 skl_3 suma

89

23

395

122

13

642

27 12 50

0 0 23

146 237 12

76 45 1

0 8 5

249 302 91

prod_1

prod_2

prod_3

prod_4

prod_5

suma

miasto_1 miasto_2

skl_1 skl_2 skl_3 suma

89

23

395

122

13

642

27 12 50

0 0 23

146 237 12

76 45 1

0 8 5

249 302 91

prod_1

prod_2

prod_3

prod_4

prod_5

suma

miasto_1 miasto_2

skl_1 skl_2 skl_3 suma

89

23

395

122

13

642

27 12 50

0 0 23

146 237 12

76 45 1

0 8 5

249 302 91

prod_1

prod_2

prod_3

prod_4

prod_5

suma

miasto_1 miasto_2

skl_1 skl_2 skl_3 suma

89

23

395

122

13

642

27 12 50

0 0 23

146 237 12

76 45 1

0 8 5

249 302 91

prod_1

prod_2

prod_3

prod_4

prod_5

suma

miasto_1 miasto_2

skl_1 skl_2 skl_3 suma

89

23

395

122

13

642

27 12 50

0 0 23

146 237 12

76 45 1

0 8 5

249 302 91

prod_1

prod_2

prod_3

prod_4

prod_5

suma

miasto_1 miasto_2

Komórki zawierają zagregowane (po 
wymiarach) wartości miar

Nagłówki wierszy i kolumn 
kostki zawierają wartości 
wymiarów (atrybutów)

cza
s

W kostkach bywają też przechowywane 
pomocnicze podsumowania
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RODZAJE ZAPYTAŃ

Zapytania transakcyjne

dotyczą zwykle tylko kilku rekordów, lecz występują w bardzo 
dużych ilościach. Ten rodzaj zapytań nie jest charakterystyczny dla 
hurtowni danych.

Zapytania predefiniowane

formułowane są przez administratora i wywoływane wielokrotnie (np. 
dla różnych zakresów czasowych). Mają zwykle postać zapytań
sparametryzowanych. Mogą być zawczasu zoptymalizowane.

Zapytania bieżące (ad hoc)

zadawane są przez analityków i mają nieprzewidywalną postać. 
Muszą być optymalizowane „w locie”.

PRZETWARZANIE ZAPYTAŃ

Kierunki optymalizacji:

- Indeksy (optymalizacja dostępu do danych)
- Indeksy złączeń
- Optymalizacja kolejności obliczania wyniku
- Wykorzystanie redundancji (perspektyw 
zmaterializowanych)
- Szacowanie wielkości perspektywy zmaterializowanej
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INDEKSY

Standardowa technika przechowywania danych: wierszami (łatwy 
dostęp do rekordu, trudniejsze filtrowanie wartości konkretnej 
kolumny).

Indeks projekcji: ciąg, którego elementami są kolejne (dla 
kolejnych rekordów) wartości określonej kolumny a.

Indeks list wartości: B-drzewo, którego węzłami są wartości 
kolumny a z doczepionymi listami rekordów mającymi daną
wartość:

... ... A ... ...

... ... B ... ...

... ... B ... ...

... ... A ... ...

... ... C ... ...

B

A C
2

31

4
5

- łatwo liczyć sumy
- szybkie wyszukiwanie
- skuteczne dla kolumn z 
wieloma wartościami

INDEKSY – MAPY BITOWE 
I SEGMENTOWE

Mapy bitowe:
ciągi binarne przypisane każdej wartości kolumny a zawierające 1 na 
pozycjach odpowiadających danej wartości:

... ... A ... ...

... ... B ... ...

... ... B ... ...

... ... A ... ...

... ... C ... ...

BA C

1

0

0

1

0

- łatwo liczyć sumy
- szybkie liczenie warunków AND, OR
- skuteczne dla kolumn z niewielką
liczbą wartości

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

Indeksy segmentowe:
zamieniamy wartości na liczby 
całkowite i zapisujemy osobno 
każdą pozycję binarną:

- łatwo liczyć sumy
- oszczędna reprezentacja, kolumna 
może mieć wiele wartości

... ... A ... ...

... ... B ... ...

... ... B ... ...

... ... A ... ...

... ... C ... ...

b2b1
1

0

0

1

1

0

1

1

0

1

A=1
B=2
C=3
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INDEKSY ZŁĄCZEŃ

W schemacie gwiazdy lub płatka śniegu możemy użyć dowolnego z 
powyższych rodzajów indeksów w celu powiązania tablicy faktów z 
tablicą wymiaru:

Klient_id ... Wartość

24622 ... 12.04
32920 ... 147.05
...
49942 ... 6.39
42775 ... 53.69
49942 ... 6.39

Klient_id ... Grupa

24622 ... A
32920 ... A
42775 ... A
49942 ... B
...

Sprzedaż (fakty)
BA C

1

1

.

0

1

0

0

0

.

1

0

1

0

0

.

0

0

0

Indeks dla wartości
[Klient].[Grupa]

Klient (wymiar)

KOLEJNOŚĆ OBLICZEŃ

SELECT Prod.rok_wprowadzenia, SUM(Sprzedaż.cena)
FROM Sprzedaż, Sklep, Produkt
WHERE Sprzedaż.prod_id = Prod.prod_id AND

Sprzedaż.sklep_id = Sklep.sklep_id AND
Sklep.region = „AAA” AND Sprzedaż.rok = 1999

GROUP BY Prod.rok_wprowadzenia

Tradycyjna kolejność: najpierw tworzymy złączenie tablic, 
filtrujemy Sprzedaż ze względu na sklep i rok, potem grupowanie 
względem rok_wprowadzenia.

Przeplatanie grupowania i złączenia:
Przeprowadzamy agregację po Prod.prod_id (tworzymy w ten 
sposób znacznie mniejszą tablicę pośrednią). Sumujemy w niej 
Sprzedaż.cenę według kryteriów ze złączenia, na końcu grupujemy 
po Prod.rok_wprowadzenia.
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SZACOWANIE WIELKOŚCI 
ODPOWIEDZI

Operacja przydatna podczas planowania kolejności wykonywania 
obliczeń i materializacji perspektyw.
Wykorzystujemy szacowanie kombinatoryczne i indeksy 
(histogramy) wartości kolumn.

Przykład:

SELECT A.a FROM A, B  
WHERE  A.id=B.id AND B.c=5  AND B.d=3

Załóżmy, że złączenie jest 1:n, że A ma 100000 rekordów, B ma 
500 rekordów, B.c=5 dla 100 rekordów, B.d=3 dla 200 rekordów.
Przybliżona wielkość wyniku:
100000 * (100 / 500) * (200 / 500) = 8000

WAŻNE OGŁOSZENIE

Montuję dodatkową grupę prezentacyjną (sobota) pod 
tytułem „Web 2.0, Ontologies, and Semantic Web in 
Business Intelligence” – Proszę zainteresowanych o 

pilny kontakt.


