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Hurtownie danych
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http://zajecia.jakubw.pl/hur

Ładowanie, integracja i aktualizacja danych.

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
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INTEGRACJA W MODELU 
POJĘCIOWYM

Integracja danych na poziomie pojęciowym to ustalenie wspólnego 
języka przekładającego terminy biznesowe modelu pojęciowego na 
obiekty występujące po stronie źródeł.

Np. kto to jest „klient”? Czy wszystkie bazy źródłowe rozumieją to 

pojęcie w ten sam sposób? Jak przekształcić „klienta” pochodzącego 

z bazy danych oddziału zagranicznego na „klienta” według definicji 

naszej hurtowni? Jak dopasować zestawy cech opisujących klientów 

w różnych systemach źródłowych?

Np. „fakt sprzedaży” w jednym systemie identyfikowany jest z 

wystawieniem faktury, a w innym – z wydaniem towaru z magazynu.

INTEGRACJA W MODELU 
POJĘCIOWYM

Integracja danych na poziomie pojęciowym to również:

- Selekcja informacji (pominięcie danych nieistotnych z punktu 
widzenia założonego modelu pojęciowego hurtowni).

- Usuwanie redundancji w danych źródłowych.

- Ustalenie reguł poprawności i kontroli jakości danych trafiających 
do hurtowni (np. minimalny współczynnik kompletności danych).

Narzędzia ETL realizują integrację danych od strony technicznej.
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EKSTRAKCJA
Proces ekstrakcji polega na wybraniu informacji, które mają trafić
do hurtowni, a następnie pozyskaniu tych informacji z baz 
źródłowych.
Może to wymagać skomplikowanych zabiegów związanych np. ze 
śledzeniem zmian danych w czasie.

Baza pośrednia

Zapytanie SQL:
SELECT ...dane_klienta... FROM klienci 

WHERE data_ostatniej_zmiany > ...

Przykładowa architektura: pośrednia baza danych 
cyklicznie odpytuje źródło za pomocą SQL i 
gromadzi informacje poddawane następnie 
transformacji i ładowaniu do hurtowni.

Wprowadzenie bazy pośredniej może ułatwić archiwizację danych.

WYKRYWANIE ZMIAN:
KLASYFIKACJA ŹRÓDEŁ

Źródła

współpracujące

z mechanizmem 
migawek

niewspółpracujące

z dziennikiem powielane
aktywne

specjalne

odpytywalne

informujące

z aktywnością
wewnętrzną
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ŚLEDZENIE ZMIAN
Kiedy uruchomić proces ładowania i które dane są nowe?

- Czasem dane mają jawnie podaną datę wprowadzenia do systemów 
źródłowych (lub możemy taką informację dodać). Alternatywnie 
możemy zapamiętać tylko informację, czy dany rekord został
zarchiwizowany.

- Jeśli możemy modyfikować systemy źródłowe oraz ich technologia 
na to pozwala - instalujemy wyzwalacze. Efektem ich działania może 
być aktywne powiadamianie hurtowni o zmianach, lub powstawanie 
tablicy różnic. Są to tablice, w których źródłowa baza danych 
zapisuje dodawane, usuwane i zmieniane rekordy (źródła z 
aktywnością wewnętrzną).

ŚLEDZENIE ZMIAN

- Śledzenie dziennika: Kontrola operacji w bazie danych poprzez 
śledzenie dziennika aktywności (np. przetwarzanych zapytań) bazy 
danych.

- Jeśli nie możemy ingerować w systemy źródłowe, musimy 
zapamiętać, które dane zostały załadowane (mechanizm migawek: 
pamiętamy zakres kluczy, pełną listę kluczy, sumy kontrolne, w 
ekstremalnym przypadku przechowujemy pełną kopię danych 
źródłowych).

- Niektóre źródła są odpytywalne (np. przez SQL), inne wymagają
specjalnych programów do ekstrakcji z danych surowych (wrappers).
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EKSTRAKCJA
Przykłady zaawansowanych narzędzi ekstrakcji:

Hurtownia

Transformacje

w
ra
p
p
er

Dane źródłowe: baza zdjęć MRI
Wrapper: algorytmy analizy obrazu

cechy pacjenta

w
ra
p
p
er

Dane źródłowe: karty chorobowe pacjentów
Wrapper: algorytmy analizy języka naturalnego

cechy pacjenta

TRANSFORMACJA
Na transformację danych składają się wszelkie operacje 
dostosowujące treść i format danych do potrzeb hurtowni.

Czyszczenie danych:
• wypełnianie pustych wartości
• zmiana formatu (daty, liczby)
• zmiana wartości (np. przeliczanie jednostek)
• ujednolicanie wartości (np. na podstawie słowników)
• utrzymanie integralności danych (więzy)

Przykład: płeć w jednych systemach może być przechowywana jako 

„M / K”, w innych jako „M / F”. Systemy mogą się różnić formatem 

dat, formatem kropki dziesiętnej, nawet kodowaniem (ASCII / 

EBCDIC, standardy polskich znaków).



6

TRANSFORMACJA
Przykłady operacji czyszczenia danych:

• Uzupełnienie brakującego kodu pocztowego na podstawie adresu.

• Wykrywanie i (w miarę możliwości) reperacja błędów literowych, 
słownikowych (błąd w nazwie miasta, których pełną listę mamy w 
bazie), formatu (nieistniejący numer telefonu – zbyt mało cyfr).

• Normalizacja wartości: zamiana stringów „” czy „spacja” na 
NULL.

• Wydzielenie imienia i nazwiska z jednego, wspólnego pola 
tekstowego

Niejednorodność może wynikać z różnego pochodzenia danych i ze 

zwykłych błędów podczas wypełniania.

ŁADOWANIE
Ładowanie danych do hurtowni to problem przede wszystkim 
techniczny.

Metody postępowania:
• przekształcanie i ładowanie rekord po rekordzie
• zewnętrzna obróbka (scalanie, sortowanie) i ładowanie gotowych 
danych
• wykorzystanie dedykowanych, wydajnych mechanizmów 
docelowej bazy danych.

Problemy:
• zapewnienie dyspozycyjności hurtowni (np. praca nocna)
• wydajność
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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

PROPAGACJA AKTUALIZACJI

Aktualizacja perspektyw
Perspektywa (View) to tablica danych zdefiniowana jako wynik 
zapytania na innych relacjach.
Perspektywa może być wirtualna (dane obliczane są na żądanie) lub 
zmaterializowana (dane są obliczone zawczasu, co pozwala na ich 
szybkie wykorzystanie). W drugim przypadku niezbędne jest 
odświeżenie perspektyw, gdy ulegną zmianie dane w hurtowni.

Przykład: kostki danych.
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KIEDY AKTUALIZOWAĆ?

- Aktualizacja opóźniona (na żądanie, przy pierwszym użyciu po 
zmianie danych w hurtowni):

- dłużej trwa pierwsze zapytanie;
- nie musimy odświeżać tych perspektyw, których nie użyjemy;

- Aktualizacja natychmiastowa (podczas odświeżania hurtowni):

- dłużej trwa wsadowe przetwarzanie procesu aktualizacji;
- przerzucamy kosztowne procesy na godziny nocne;
- część aktualizacji może okazać się zbędna.

- Optymalne rozwiązanie: analiza obejmująca częstość wykorzystania 
perspektyw i koszt wykonania aktualizacji natychmiastowej.

JAK AKTUALIZOWAĆ?

Aktualizacja może polegać na ponownym wykonaniu zapytania, które 
definiuje daną perspektywę. Jest to jednak rozwiązanie nieefektywne, 
szybsza metoda polega na modyfikacji danych na podstawie tablicy 
różnic (delta table).

skl_1 - skl_3 suma

...

...

...

...

...

...

3 - 70

0 - 23

7 - 12

0 - 1

0 - 5

... - ...

prod_1

prod_2

prod_3

prod_4

prod_5

suma

miasto_1 miasto_2Definicja kostki

wyzwalacze

tablica różnic
(zmienione, dodane lub skasowane rekordy)

uwzględnienie
zmian
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OBSŁUGIWALNOŚĆ

Najwygodniejsze w aktualizacji są perspektywy samoobsługowe: 
gdy nowa zawartość perspektywy może być obliczona na podstawie 
dotychczasowej zawartości perspektywy oraz zawartości tablicy 
różnic.

Rodzaj perspektywy Samoobsługowa?
COUNT(*) tak
SUM tak
MIN, MAX tak (tylko dodawanie danych)
COUNT DISTINCT nie
AVG, MEDIAN nie

Nie można dowiedzieć się, jakie jest minimum wartości kolumny, 

jeśli znamy tylko dotychczasowe minimum i informację, że ta 

wartość została właśnie usunięta z bazy.

CO AKTUALIZOWAĆ?
Baza (repozytorium) metadanych – źródło informacji o wzajemnych 
powiązaniach tablic. Możemy na tej podstawie wnioskować o tym, 
które perspektywy wymagają aktualizacji. 

Z punktu widzenia zastosowań OLAP:

Tablica faktów:
- bardzo częsta aktualizacja;
- wyłącznie dodawanie nowych rekordów;
- dane liczbowe (łatwo obsługiwalne).

Tablica „słownikowa” (wymiary i atrybuty):
- rzadka aktualizacja;
- dodawanie, usuwanie i zmiana danych;
- konieczna retrospekcja (notujemy, kiedy i jak zmieniły się dane).


