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Wprowadzenie
Wyobra¹my sobie baz¦ danych przechowuj¡c¡ informacj¦ o samochodach
i ich wªa±cicielach. Jest ona stworzona w dziale informatyzacji
departamentu regulacji ruchu koªowego i rzecznego, a jej schemat
wygl¡da mniej wi¦cej tak:

Ma ona dwa zastosowania:
1. Pozwala na naliczenie podatku za posiadanie pojazdu (uzale»nionego
od pojemno±ci silnika).
2. Pozwala zidentykowa¢ wªa±ciciela samochodu znaj¡c jego
rejestracj¦.

Historia kryminalna

Wyobra¹my sobie nast¦puj¡c¡ histori¦: Zuchwaªa szajka zªodziei
dokonuje napadu na muzeum. Zatarli wszystkie ±lady  wiadomo tylko
jedno: odjechali ró»owym jaguarem. Komisarz Ryba z wªa±ciw¡ sobie
egmatyczno±ci¡ zwlekaª caªe trzy dni z wysªaniem zapytania o
wªa±ciciela samochocu do urz¦du regulacji ruchu koªowego i rzecznego.
W mi¦dzyczasie szajka zbirów zbyªa ów samochód na rzecz bogu ducha
winnego Jana Kalosza. Baza danych wskadzaªa jednoznacznie  winnym
kradziedzy jest Jan Kalosz. Jedn¡ z wªa±ciwo±ci hurtowni danych jest to
»e dane do niego wprowadzone s¡ niezmienne.

Historii ciag dalszy
Policja nauczona pora»k¡ postanowiªa wprowadzi¢ zmiany do bazy danych.

Relacja samochodu i wªa±ciciela zmieniªa si¦ z jeden-do-wiele na
wiele-do-wiele oraz owa relacja ma teraz wªasno±ci: data_zbycia
i data_nabycia.Jednak takie rozwi¡zanie technologiczne ma zasadnicz¡
wad¦  komplikuje dziaªanie systemów urz¦du regulacji ruchu koªowego i
rzecznego. Na poziomie tego systemu nie jest istotne kto byª kiedy±
wªa±cicielem samochodu.

Co to hurtownie danych
Hutrownia danych to system przechowuj¡cy dane maj¡cy nast¦puj¡ce
cechy:
niezmienne Po wprowadzeniu danych si¦ nie zmienia Zamiast kasowa¢
dane  tworzy si¦ wpis o ich skasowaniu
tematyczno±¢ Przechowuje dane grupowane tematycznie Dane s¡
pogrupowane tematami.
historyczno±¢ Przechowuje dane historyczne
kanoniczno±¢ Model hurtowni danych jest niezale»ny od modelów
danych sysemów które wprowadzaj¡ dane. Jeden system
mo»e przechowywa¢ dane o pªci klienta w polu CHAR(1) o
warto±ci 'K' i 'M' inny mo»e robi¢ to za pomoc¡
odwoªania do tabeli sªownikowej. Hurtownia danych jest w
stanie przetªumaczy¢ te dane na swój wªasny model który
jest jednolity dla caªej organizacji.

Zalety hurtowni

Kwerendy nie obci¡»aj¡ systemów tranzakcyjnych Baza danych mo»e
mieli¢ skomplikowany raport nawet 20 minut.
kanoniczno±¢ atwiej jest odpytywa¢ dane je±li ich model jest spójny.
spójno±¢ Przy wprowadzaniu danych do magazynu bada si¦ ich
spójno±¢  wi¦c jest ona zagwarantowana podczas
odpytywania.

Zalety hurtowni
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Kwerendy nie obci¡»aj¡ systemów tranzakcyjnych Baza danych mo»e
mieli¢ skomplikowany raport nawet 20 minut.
kanoniczno±¢ atwiej jest odpytywa¢ dane je±li ich model jest spójny.
spójno±¢ Przy wprowadzaniu danych do magazynu bada si¦ ich
spójno±¢  wi¦c jest ona zagwarantowana podczas
odpytywania.

1. yciowy przykªad: w jednej z rm gdzie pracowaªem byª raport który
mieliª si¦ 20 minut, a »e silniki baz dancyh nie wspieraj¡ prioryzowania
zapyta« to caªy system w tym czasie le»aª. Problem rozwi¡zano
puszczaj¡c je codziennie o 4.00 w nocy i keszuj¡c wyniki.
2. Jest to szczególnie wa»ne z okazji tego »e schematy hurtowni nie s¡
znormalizowane  o tym potem!

Zalety hurtowni

optymalizacja wzgl¦dem odczytu Schemat bazy danych jest
zoptymalizowany do odczytu. Systemy operacyjne
organizacji z reguªy sprolowane s¡ wzgl¦dem wydajno±ci
operacji tranzakcyjnych  a cz¦sto opytmalizacje
przy±pieszaj¡ce tranzakcje zwalniaj¡ odczyt i vice verso.
U»ycie przez pracowników nie-technicznych Z reguªy schemat hurtowni
jest na tyle prosty »e osoby bez wyksztaªcenia
technicznego mog¡ samodzielnie pisa¢ zapytania. Ponadto
schemat z reguªy jest prolowany pod zapytania pisane
automatycznie  przez graczne generatory zapyta«.

Zastosowania hurtowni

Podejmowanie decyzji Merytoryczni pracownicy mog¡ sami pisa¢
zapytania pozwalaj¡ce im podejmowa¢ lepsze decyzje.
Zarz¡dzanie relacjami z klientem Magazyny zawieraj¡ caª¡ informacje o
danym kliencie  wi¦c pomagaj¡ stwierdzi¢ komu da¢
rabat  a komu nie.
Zarz¡dzanie danymi historycznymi Systemu operacyjnego sieci
komórkowej nie interesuje jaki plan taryfowy miaª klient
dwa lata temu. Interesuje go jaki plan ma teraz  »eby
mógª wyliczy¢ wysoko±¢ rachunku.
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Zastosowania hurtowni

Podejmowanie decyzji Merytoryczni pracownicy mog¡ sami pisa¢
zapytania pozwalaj¡ce im podejmowa¢ lepsze decyzje.
Zarz¡dzanie relacjami z klientem Magazyny zawieraj¡ caª¡ informacje o
danym kliencie  wi¦c pomagaj¡ stwierdzi¢ komu da¢
rabat  a komu nie.
Zarz¡dzanie danymi historycznymi Systemu operacyjnego sieci
komórkowej nie interesuje jaki plan taryfowy miaª klient
dwa lata temu. Interesuje go jaki plan ma teraz  »eby
mógª wyliczy¢ wysoko±¢ rachunku.

1. Natomiast wa»ne jest »eby takich informacji nie gubi¢  w ten sposób
mo»na bada¢ ewolucj¦ klienta i robi¢ z tego fajne analizy

Przykªady hurtowni

Lista rozmów telefonicznych Pozwala wygenerowa¢ billing klienta,
podliczy¢ rachunek, etc.
Historia tranzakcji na koncie bankowym
Historia sprzedarzy
Zarz¡dzanie planami zaj¦¢ Podobnie  program studiów si¦ zmienia,
natomiast studentom nie mo»na zmienia¢ go w trakcie
studiów.

Architektura

Architektura

punkt wej±cia System wprowadzaj¡cy dane do hurtowni  potra
tªumaczy¢ modele danych systemów klienckich na model
kanoniczny (albo wymusza u»ycie modelu kanonicznego).
Sprawdza spójno±¢ danych. W mojej opinii jest to element
niezb¦dny.
hutrownia Przechowuje i, cz¦±ciowo, przetwarza dane.
mini markety Wystawiaj¡ na ±wiat podzbiory danych z magazynu  na
przykªad je±li magazyn zawiera dane o sprzedarzy, jeden z
wallmartów mo»e zawiera¢ dane o sprzedarzy u klientów
detalicznych.

Punkt wej±cia
Mo»e by¢ zaimplementowany ró»nia±cie:
Jako reguªy walidacji tabel W tym przypadku staging pointa prawie nie
ma. Mo»na na przykªad sprawdza¢ czy warto±¢ w polu
pªe¢ przyjmuje albo 'K' albo 'M'.
Jako pakiet P-SQL Nie daje si¦ wtedy u»ytkownikom praw do insertów i
updejtów do tabel, a tworzy si¦ procedury PSQL owe które
b¦d¡ sprawdzaªy poprawno±¢ danych.
Jako aplikacja Sama baza danych jako taka nie ma walidacji (albo nie
ma ich zbyt wiele). Dane wprowadza si¦ za po±rednictwem
aplikacji (na przykªad napisanej w JAVIe). Aplikacja mo»e
wystawia¢ ró»ne metody dost¦pu (GUI, web serwisy,
poª¡czenia TCP/IP, RPC).

Punkt wej±cia
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Mo»e by¢ zaimplementowany ró»nia±cie:
Jako reguªy walidacji tabel W tym przypadku staging pointa prawie nie
ma. Mo»na na przykªad sprawdza¢ czy warto±¢ w polu
pªe¢ przyjmuje albo 'K' albo 'M'.
Jako pakiet P-SQL Nie daje si¦ wtedy u»ytkownikom praw do insertów i
updejtów do tabel, a tworzy si¦ procedury PSQL owe które
b¦d¡ sprawdzaªy poprawno±¢ danych.
Jako aplikacja Sama baza danych jako taka nie ma walidacji (albo nie
ma ich zbyt wiele). Dane wprowadza si¦ za po±rednictwem
aplikacji (na przykªad napisanej w JAVIe). Aplikacja mo»e
wystawia¢ ró»ne metody dost¦pu (GUI, web serwisy,
poª¡czenia TCP/IP, RPC).

1. Ja osobi±cie najbardziej preferuje trzecie rozwi¡zanie. Pierwsze dwa
prowadz¡ do wprowadzania zbyt du»ej ilo±ci logiki do bazy danych. Poza
tym  ªatwiej si¦ takie walidacje pisze w JAVIE ni» SQLu.

Schemat gwiazdy Star schema
Z lotu ptaka

Dokªadniej powiemy o tym pó¹niej. Na razie intuicja jest taka »e:
tabela faktów Tabela zawieraj¡ca informacje o zdarzeniu które chcemy
rejestrowa¢. Zawiera zarówno informacje atomowe o
samym zdarzeniu jak i odniesienia do tabeli wymiarów
zawieraj¡dce wymiary analityczne zdarzenia.
tabele wymiarów Tabele zawieraj¡ce dane o umo»liwiaj¡ce analiz¦
zdarzenia. Tabele faktów nie zale»¡ od siebie, oraz nie
zawieraj¡ odwoªa« do innych tabel.

Schemat gwiazdy Star schema
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Dokªadniej powiemy o tym pó¹niej. Na razie intuicja jest taka »e:
tabela faktów Tabela zawieraj¡ca informacje o zdarzeniu które chcemy
rejestrowa¢. Zawiera zarówno informacje atomowe o
samym zdarzeniu jak i odniesienia do tabeli wymiarów
zawieraj¡dce wymiary analityczne zdarzenia.
tabele wymiarów Tabele zawieraj¡ce dane o umo»liwiaj¡ce analiz¦
zdarzenia. Tabele faktów nie zale»¡ od siebie, oraz nie
zawieraj¡ odwoªa« do innych tabel.

Dostawcy oprogramowania bazodanowego uznaj¡ »e hutrownia danych to baza
relacyjna, co nie musi by¢ prawd¡  hurownia to system maj¡cy cechy
wymienione na pocz¡tku prezentacji, to »e z reguªy robi je si¦ w oparciu o
relacyjn¡ baz¦ danych jest detalem technicznym. W nowszych zastosowaniach
datamineingowych u»ywa rezygnuje si¦ z relacyjnych baz danych (a raczej w
ogóle z dyskowych baz danych) na rzecz przetwarzania i przechowywania
danych w pami¦ci RAM. (Zainteresowanych zapraszam na:
http://www.amzulsystems.com/  rma buduj¡ca maszyny maj¡ce ponad >
500 procesorów i > 500GB RAMu)
Dalej jednak b¦dziemy mówi¢ jak si¦ implementuje hurtownie danych w oparciu
o relacujne bazu danych.

Schemat gwiazdy
Normalizacja baz danych

Gªównym problemem w zarz¡dzaniu bazami danych jest redundancja
(nadmiarowo±¢ informacji) tj. jaka± informacja jest w kilku miejscach.
Powoduje to problemy z od±wierzaniem danych w bazie. 1
Brak wyró»nienia encji Dane tego samego typu s¡ w kilku ró»nych
tabelach. .
Wspóªzale»ne dane Dane w tabelach zale»¡ od siebie.
Te same dane zawarte s¡ w wielu wierszach tabeli Ta sama informacja
jest w kilku wierszach.

Schemat gwiazdy
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Gªównym problemem w zarz¡dzaniu bazami danych jest redundancja
(nadmiarowo±¢ informacji) tj. jaka± informacja jest w kilku miejscach.
Powoduje to problemy z od±wierzaniem danych w bazie. 1
Brak wyró»nienia encji Dane tego samego typu s¡ w kilku ró»nych
tabelach. .
Wspóªzale»ne dane Dane w tabelach zale»¡ od siebie.
Te same dane zawarte s¡ w wielu wierszach tabeli Ta sama informacja
jest w kilku wierszach.

1. Istniej¡ formalne denicje stopni normalizacji, ale ja jako dziecko
neostrady nie lubie formalizmów powiem wi¦c jak to dziaªa.
2. U nas adres jest w tabeli ADRES_SPRZEDARZY i KLIENT
3. U nas region zale»y od adresu
4. Znowu adres: to »e Rumiankowa 8A jest w regionie Warszawa jest
zawarta w wielu wierszach reprezentuj¡cych rózne regiony.
5. S¡ ró»ne podej±cia do denormalizacji - niektórzy pisz¡: 'Normalize for
correctness, denormalize for performance' inni: 'Zdenormalizuj baze
danych tylko je±li masz gwarancj¦ »e za póª roku stracisz prac¦ (kto inny
posprz¡ta baªagan).

Schemat gwiazdy
Wady i zalety

Zalety
Szybki!!! Silniki baz danych z reguªy maj¡ wspomaganie
wyszukiwania po schematach gwiazdy, które dziaªa tak »e
nie trzeba czyta¢ tabeli faktów a» do momentu w którym
zapytanie zwróci wyniki (przeszukuje si¦ indeksy).
atwe partycjonowanie Partycjonujemy tylko tabel¦ faktów (a
optymalizator zapyta« potra zignorowa¢ partycje które
nie mog¡ zawiera¢ wyników).
atwo pisa¢ zapytania maªo joinów
atwo zaimplementowa¢ maªo zmienne wymiary O tym potem

Wady
I

Zdenormalizowany .

Schemat gwiazdy
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Zalety
Szybki!!! Silniki baz danych z reguªy maj¡ wspomaganie
wyszukiwania po schematach gwiazdy, które dziaªa tak »e
nie trzeba czyta¢ tabeli faktów a» do momentu w którym
zapytanie zwróci wyniki (przeszukuje si¦ indeksy).
atwe partycjonowanie Partycjonujemy tylko tabel¦ faktów (a
optymalizator zapyta« potra zignorowa¢ partycje które
nie mog¡ zawiera¢ wyników).
atwo pisa¢ zapytania maªo joinów
atwo zaimplementowa¢ maªo zmienne wymiary O tym potem

Wady
I

Zdenormalizowany .

1. Przed problemami z denormalizacj¡ chroni nas to »e dane w magazynie
zasadniczo si¦ nie zmieniaj¡. Ale wyobra¹my sobie »e chcemy zmieni¢
podziaª kraju na regiony  wymaga to przeszukania przeszukania
DWÓCH du»ych tabel, które zawieraj¡ powtarzaj¡ce si¦ wpisy. Nie jest to
problem  ale jest to ci¦»kie do zautomatyzowania. Wi¦c je±liby si¦
cz¦sto regionizacja zmieniaªa warto pomy±le¢ nad czym± innym

Schemat pªatka ±niegu Snowake schema
Z lotu ptaka

Normalizacja Tabele faktów s¡ znormalizowane.
Brak zale»no±ci mi¦dzy gaª¦ziami

Schemat pªatka ±niegu Snowake schema
Wady i zalety

Zalety
Oszcz¦dno±¢ miejsca Je±li wymiar zawiera rzadkie (sparse, czyli
wi¦kszo±¢ kolumn to zawsze NULLE) to mo»na oszcz¦dzi¢
miejsce. (ale  oszcz¦dno±¢ mo»e by¢ minimalna bo
tabela faktów mo»e zajmowa¢ 90% bazy danych.
atwy import danych W systemie operacyjnym dane b¦d¡
znormalizowane. Wi¦c nie b¦dzie trzeba przetwarza¢
danych przy imporcie (mog¡ mie¢ t¡ sam¡ posta¢). .
Tak my±l¡ u»ytkownicy Mo»e si¦ okaza¢ »e wielowymiarowy model
odzwierciedla sposób my±lenia u»ytkowników. .
Narz¦dzia S¡ narz¦dzia dostosowane do wspóªpracy z
wielowymiarowymi bazami danych które lepiej radz¡ sobie
z pªatkiem ±niegu ni» gwiazd¡. .

Wady
Wolny

Jak si¦ to robi w prawdziwym ±wiecie

W praktyce nie u»ywa si¦ czystego schematu gwiazdy i pªatka ±niegu, ale
si¦ je miesza. Cz¦±¢ wymiarów jest znormalizowana, cz¦±¢ nie.

linki

I

I

I

Praktyk o hurtowniach  podej±cie nietechniczne 
http://www.dwinfocenter.org/index.html (zawiera np.
polityczne problemy z hurtowniami danych).
Dlaczego schemat gwiazdy  http://stackoverflow.com/
questions/110032/star-schema-design
Gwiazda a platek ±niegu http://oracle-online-help.
blogspot.com/2006/11/star-vs-snowflake-schema.html

Narz¦dzia

I

Prezentacja powstaªa w LATEX-ie, z u»yciem klasy beamer

I

Schematy baz danych powstaªy w narz¦dziu ferret i dia

I

Obrazek z architektur¡ bazy danych powstaª w inkscapie

