
Rozdział 1

Hurtownie danych i
analityczne bazy danych

Tradycyjne bazy danych są skonfigurowane na wiele małych, prostych za-
pytań. Rozpowszechnienie baz danych spowodowało jednak zainteresowanie
wykorzystaniem zgromadzonej informacji nie tylko do obsługi codziennej
działalności, lecz także do analiz statystycznych i wspierania podejmowania
decyzji o znaczeniu strategicznym dla firmy.

Takie nowe aplikacje używają mniej, ale bardziej czasochłonnych i zło-
żonych zapytań. Ale za to operują na większych bazach danych, często obej-
mujących materiał wieloletni.

Powstały więc nowe architektury przeznaczone do efektywnej obsługi
złożonych zapytań analitycznych.

1.1 Hurtownia danych

Zanim jednak zaczniemy analizować dane należy je ze sobą połączyć. In-
formacja bowiem może pochodzić z rozmaitych operacyjnych baz danych.
Proces łączenia takiej często niejedorodnej informacji nazywamy integracją
danych.

Najpopularniejszy sposób integracji danych to użyciw hurtowni danych.
Kopiujemy dane źródłowe z operacyjnych baz danych do pojedynczej zbior-
czej bazy danych (hurtowni) i dbamy o ich aktualność.

Aktualność osiąga się przez doładowanie: okresową rekonstrukcję hur-
towni (np. w nocy lub na koniec tygodnia), polegającą na jej uzupełnieniu
o nowe dane.

Hurtownie są często używane bezpośrednio do obsługi zapytań analitycz-
nych, lepiej jednak tworzyć z nich specjalizowane tematyczne bazy danych.
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1.2 OLTP

Większość codziennych operacji na operacyjnej bazie danych to On-Line
Transaction Processing (OLTP): krótkie, proste i częste zapytania lub mo-
dyfikacje, każde dotyczące niewielkiej liczby krotek.

Przykłady: odpowiedzi na zapytania z interfejsu WWW (np. o rozkład
jazdy pociągów, bankomaty, sprzedaż biletów lotniczych.

1.3 OLAP

Obecnie rośnie znaczenie programów typu On-Line Analytical Processing
(OLAP). Zawierają one niewiele zapytań, ale dużo bardziej złożonych — ich
przetwarzanie może trwać godzinami.

Zapytania takie przy tym nie wymagają bezwzględnie aktualnej bazy
danych, bowiem zwykle służą poszukiwaniu ogólnych prawidłowości.

Integralność danych zapewniana podczas konstrukcji (lub doładowania)

• Później sprawdzanie integralności zbędne, bo tylko zapytania (bez mo-
dyfikacji).

• Brak transakcji.

Przykłady aplikacji OLAP

• Amazon analizuje zamówienia swoich klientów, aby wyświetlić im ekran
powitalny z produktami z zakresu ich zainteresowań.

• Analitycy w Wal-Mart szukają towarów z rosnącą sprzedażą w jakimś
regionie. Pojęcie o skali aplikacji daje informacja o używanym sprzęcie:
system Teradata z 900 CPU, 2700 dysków, 23 TB pamięci dyskowej.

1.3.1 Typowa architektura

Lokalne bazy danych w oddziałach obsługują OLTP.
Nocą kopiuje się lokalne bazy danych do centralnej hurtowni danych.
Ponieważ hurtownia nie zmienia się w ciągu dnia, analitycy używają

hurtowni do zapytań OLAP.

1.3.2 Co to jest hurtownia?

Nie ma ścisłej definicji hurtowni. Jest to jednak duża kolekcja rozmaitych
danych

• zwykle zorientowana tematycznie

• przeznaczona dla menadżerów, do podejmowania decyzji
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• często kopia danych operacyjnych

• z dodatkowymi informacjami (np. podsumowania, historia)

• zintegrowana, informacje pochodzące z różnych baz operacyjnych są
ujednolicone przez sprowadzenie do wspólnego schematu

• zmienna w dłuższych okresach czasu

• nieulotna: zwykle nie usuwa się wpisanej informacji

Ale hurtownia to nie tylko duża baza danych. To również kolekcja na-
rzędzi do:

• zbierania danych

• czyszczenia i integracji danych

• analizy i raportowania

• monitorowania i zarządzania hurtownią

1.3.3 Konieczność integracji danych

Obecnie duże firmy (np. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe) posiadają co
najmniej kilka operacyjnych baz danych. Obok własnych danych operacyj-
nych często korzysta się również ze źródeł zewnętrznych: wyników badań
rynkowych, publicznych administracyjnych baz danych itp.

Zanim więc przystąpi się do analizy zawartej w nich informacji, należy
dokonać integracji danych z różnych źródeł.

1.3.4 Integracja danych

Informacje ze źródłowych (najczęściej operacyjnych) baz danych są łączone
w zbiorczą bazę danych, nazywaną hurtownią danych (data warehouse).

Oddzielenie danych od systemów operacyjnych umożliwia operowanie
również danymi historycznymi — potrzebne np. do analizy trendów.

Realizacja hurtowni danych Są dwa podstawowe sposoby realizacji hur-
towni danych:

• Materialna: realna zbiorcza baza danych wraz procedurami okresowego
doładowywania nowymi informacjami źródłowymi.

• Wirtualna, oparta na koncepcji mediatora i wrapperów.
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1.3.5 Wybór źródeł danych

Idealnym rozwiązaniem przy wyborze danych do załadowania do hurtowni
danych byłoby wstępne określenie wszystkich zapytań, które będą genero-
wane przez aplikacje odpalone na hurtowni danych i ustalenie wszystkich
tabel i pól zawartych w tych zapytaniach.

Zaletą hurtowni wirtualnej jest możliwość zbadania, jakie dane źródło-
we są potrzebne w używanych zapytaniach bez inwestowania w dużą bazę
danych. Po przeanalizowaniu dzienników wygenerowanych przez zapytania
ze wszystkich aplikacji łatwiej określić schemat hurtowni.

1.3.6 Łączenie danych

Łączenie danych z różnych źródeł to okazja do usunięcia błędów.
Przede wszystkim jednak dane są uspójniane. Przykład: pole klient

może

• w jednej z baz oprócz imienia i nazwiska obejmować tytuł (np. „prof.”),

• w drugiej na tytuł jest przeznaczone osobne pole,

• a w trzeciej imię i nazwisko trzymane są w osobnych polach, a tytułu
brak.

Czyszczenie danych obejmuje też przeformatowanie danych na wspólną
postać i eliminację duplikatów.

1.3.7 Kroki budowy hurtowni

1. Analiza źródłowych danych pod względem rozmieszczenia, spisanie ro-
dzaju i zawartości danych.

2. Projekt hurtowni danych zawierający spis dostępnych źródłowych baz
danych wraz z narzędziami scalającymi.

3. Wydobywanie odpowiednich danych z baz źródłowych, przekształcenie
wydobytych danych tak aby pasowały do zaprojektowanej hurtowni
danych. Załadowanie przekształconych danych do hurtowni danych.

1.3.8 Słownik (repozytorium) metadanych

Definiowanie hurtowni danych jest przedsięwzięciem złożonym. Dlatego roz-
poczyna się od stworzenia słownik (repozytorium) metadanych: danych opi-
sujących właściwe dane.

Takie repozytorium zawiera informacje:

• skąd pochodzą dane (z jakiej bazy danych i jakiej tabeli);

4



• co reprezentują, np. kolumna salesyr to „roczna sprzedaż brutto to-
waru wyrażona w złotych”;

• jak dane są przechowywane (format zapisu), np. salesyr jako fixed-decimal;

• kto odpowiada za aktualizację danych (dział/rola), np. „księgowość”;

• kiedy dana jest zwykle zmieniana, np. „na koniec każdego roku”.

Repozytorium przypomina tabele katalogowe, opisujące schemat bazy
danych w systemach DBMS.

1.3.9 Problem jakości danych

Większość przedsiębiorstw nie ma najmniejszego pojęcia o jakości swoich
danych i jest zawsze naiwna w tym względzie. Dopiero przy próbie integracji
kilku źródeł danych wychodzą na jaw rozmaite błędy.

Analizując jakość danych (lub jej brak) dobrze jest wprowadzić kategorie
usterek w danych. Dane mogą być:

• Brakujące (lub częściowo brakujące)

• Błędne

• Nieaktualne

• Niespójne

• Wprowadzające w błąd

Brakujące dane są stosunkowo łatwe do wychwycenia, trudniej jest na-
tomiast je poprawiać. Dane błędne mogą być trudniejsze do wykrycia, choć
ich poprawianie może czasem być łatwiejsze.

Dane wprowadzające w błąd mogą wystapić, gdy robione są zmiany re-
trospektywne, a reprezentacja czasu nie jest poprawna. Dzieje się tak na
przykład, gdy nastąpi zmiana adresu i (z uwagi na niepoprawne zastosowa-
nie retrospekcji) nowy ades jest mylnie stosowany do poprzednich danych.

1.3.10 Błędne dane

Są różne rodzaje błędów w danych

• Wartości spoza zakresu poprawności. Są one zwykle łatwe do rozpo-
znania.

– Ten typ błędu zdarza się, kiedy, powiedzmy, płeć klienta, która
powinna mieć wartość ”F” lub ”M”, zawiera inną wartość, taką
jak ”X”.
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– Odnosi się to także do wartości numerycznych, takich jak wiek.
Poprawne wartości mogłyby być zdefiniowane między 18 a 100
lat. Jeśli wiek znajduje się poza tym zakresem, to uznaje się, że
wystąpił błąd.

• Błędy referencyjne. Jest to każdy błąd naruszający więzy spójności
referencyjnej.

• Błedy poprawności. Są to błędy w danych niemal niemożliwe do wy-
krycia: wartości, które po prostu zostały wstawione niepoprawnie, ale
są z zakresu poprawności. Na przykład wstawiono wiek klienta jako 26,
podczas gdy powinno być 62. Błędy takie pochodzą z operacyjnych baz
danych i w zasadzie tam właśnie powinny być korygowane.

1.3.11 Ujednolicenie danych

Jednolitość jest problemem dla wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, które
używają różnych typów narzędzi.

Niektóre różnice dotyczą kwestii podstawowych, jak choćby kodowanie
znaków.

• W większości systemów anglosaskich stosuje się kod ASCII (American
Standard Code for Information Interchange).

• Są jednak wyjątki. Stare bazy wciąż mogą stosować dawny kod IBM,
oparty na całkowicie odmiennym kodowaniu znaków, zwany EBCDIC
(Extended Binary Coded Decimal Interchange Code).

• Litera „P” w kodzie ASCII ma wartość dziesiętną 80, a w EBCDIC
wartość 215 (znakiem, który ma wartość 80 w EBCDIC jest „&”).

Dla krajów używających innych języków (a nawet alfabetów) jest to nie-
wystarczające. Istnieje uniwersalny sposów kodowania znaków ISO (popu-
larnie zwany Unicode), ale ma on szereg wariantów, np. UCS-16, UCS-32,
UTF-8 czy UTF-16.

Jednak na przykład firma Microsoft wciąż stosuje własne, niestandardo-
we systemy kodowania znaków.

Inne różnice dotyczą dat. Większość systemów zarządzania bazami da-
nych obsługują typ ”Date”, ale format przechowywania jest zależny od
DBMS.

Jeszcze subtelniejsze są różnice między różnymi aplikacjami, nawet two-
rzonymi przy użyciu tych samych narzędzi. Może się na przykład zdarzyć, że
jeden z projektantów postanowi zapisywać adresy klientów w pięciu polach
po 25 znaków każde, inny zaś zdecyduje się gromadzić je w jednym polu
typu Varchar(100).

Kolor czarny w jednej aplikacji reprezentuje się napisem ”BLACK”, w
drugiej napisem ”BL”, a w trzeciej ”BL” oznacza kolor niebieski.
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Moga też występować różnice semantyczne: w jednej bazie danych od-
różnia się półciężarówki od mikrobusów, a w drugiej nie.

Katalogi nazw i adresów pozwalają naprawić błędy przy wprowadzaniu
danych i pozwolą uzupełnić brakujące informacje takie jak kod adresowy,
powiat itp. Takie naprawianie typowych błędów wymaga jednak interwencji
człowieka, który zatwierdzi poprawki programu.

1.3.12 Problem wydajności i skalowalności

Relacyjne bazy danych używają metod przyśpieszania dostępu takich jak
haszowanie lub indeksy do wybrania małej liczby pożądanych rekordów bez
potrzeby skanowania całej tabeli lub bazy danych. Takie metody przyśpie-
szania dostępu są wysoce efektywne w odpowiedziach na zapytania o poje-
dyncze pole (lub małą liczbę pól), kiedy wynikiem jest niewielka część całej
tabeli.

Przykładem takich zapytań jest: „znajdź wszystkich 25 letnich programi-
stów”. Odpowiedzi na takie zapytania są szybkie, gdyż może być stworzony
indeks dla kolumny „wiek” lub kolumny „zawód”.

Klasyczne metody dostępu sa jednak mało pomocne w odpowiedziach
na zapytania, których rezultatem jest znaczna część tabeli. Przykładem jest
„znajdź wszystkich młodych pracowników”.

1.4 Analityczne bazy danych

Po co ta integracja danych? Żeby móc je analizować. Wiarygoodne anali-
zy wymagają dużych ilości danych. Powstały dla nich specjalizowane bazy
danych, określane też mianem On-Line Analytical Processing : OLAP.

Znaczenie takich systemów szybki rośnie. Występują one w różnych śro-
dowiskach, poczynając od komputerów biurkowych po olbrzymie konfigura-
cje. Z tematem tym jest związane wiele modnych haseł i zaklęć, na przykład
zwijanie i rozwijanie, drążenie, MOLAP czy obracanie.

1.5 Raporty macierzowe

Pierwszym wsparciem dla analizy danych były raporty macierzowe. Zwykle
były używane przez specjalistów od finansów lub zarządzania. W systemie
sprzedaży będzie na przykład potrzebny raport o klientach i ich wzorcach
kupowania z podziałem na powiaty. Zamiast analizować wzorce dla każdego
towaru, dzielimy towary na kategorie.

Raporty macierzowe przypominają arkusz kalkulacyjny. W kolumnach
raportu będą wypisane u góry poszczególne kategorie towarów, w wierszach
powiaty, a każda z komórek będzie pokazywać liczbę pozycji sprzedanych w
tej kategorii w danym powiecie.
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1.6 Data Mart

Terminem Data Mart określa się małą hurtownię danych obejmującą tylko
część tematyki organizacji, np. dla marketingu: klienci, towary, sprzedaż.
Dane pochodzą najczęściej z dużej, centralnej hurtowni danych. Model ta-
kiej mini-hurtowni jest dostosowany do potrzeb działu firmy. Najczęściej
informacja jest wstępnie zagregowana przez

• eliminację zbędnych detali

• wybranie pewnego krytyczny poziom szczegółowości.

1.6.1 Narzędzia do zapytań i analiz

Dla takiej bazy danych analitycy używają specjalizowanych narzędzi do za-
pytań i analiz

• Generatorów zapytań

• Generatorów raportów

– porównania: wzrost, spadek

– trendy,

– grafy

• Arkuszy kalkulacyjnych

• Interfejsu WWW

• Technik Data Mining

Ważną rolę odgrywają operacje mało popularne w operacyjnych bazach
danych

• Funkcje po czasie, np. średnie po różnych okresach

• Zapamiętywanie atrybutów obliczanych

– np. marża = sprzedaż * stopa

• Zapytania tekstowe, np.

– znajdź dokumenty zawierające słowa A i B

– uporządkuj dokumenty według częstości występowania słów X,
Y i Z
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1.6.2 Modele danych i operatory

Na potrzeby obliczeń analitycznych używa się różnych modeli danych

• zwykła relacja, wzbogaconych o dodatkowe elementy

• gwiazda i płatek śniegu

• kostka: rozwinięcie idei arkusza kalkulacyjnego (tablice wielowymiaro-
we)

Przy prezentacji stosuje się nietypowe operatory, np.

• slice & dice

• roll-up, drill down

• pivoting

1.7 Wielowymiarowy model danych

Najczęściej używa się wielowymiarowych bazy danych z uwagi na analityczny
model danych o postaci kostki wielowymiarowej obejmujący:

• fakty zwane też miarami (measures), np. liczba sprzedanych samocho-
dów;

• wymiary (dimensions), np. miesiące, regiony sprzedaży.

1.7.1 Wymiary

Wymiary tworzą zazwyczaj hierarchie, np. dla czasu będzie to rok-kwartał-
miesiąc-dzień.

Dzięki temu możliwa jest interakcyjna zmiana poziomu szczegółowości
(ziarnistości) oglądanej informacji, przez odmienne pogrupowanie danych.

W bardziej złożonych przypadkach hierarchie mogą rozgałęziać się, np.
podział na tygodnie jest niezgodny z podziałem na miesiące.

1.7.2 Baza danych

Źródłem danych jest najczęściej hurtownia danych (rzeczywista lub wirtual-
na). W analitycznej bazie danych trzymane są w zasadzie dane zagregowane.

Bezpośrednie trzymanie w bazie danych informacji o faktach dla wszyst-
kich poziomów szczegółowości może być kosztowne Dlatego robi się to tylko
dla najczęściej używanych poziomów hierarchii. Pozostałe są wyliczane na
bieżąco w razie potrzeby.

Przy agregowaniu miar warto pamiętać o różnych regułach liczenia, np.
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• Wielkość sprzedaży jest na ogół sumowana

• Temperatura lub cena będą raczej uśredniane.

Aby obejrzeć dane szczegółowe (drill-through) konieczne jest sięgnięcie
do macierzystej hurtowni danych lub bazy operacyjnej. Ponieważ jest to
kosztowne czasowo, taka potrzeba nie powinna występować zbyt często.

1.7.3 Operacje na danych

Typowe swoiste operacje na danych to

• Przecinanie i rzutowanie (slice and dice)

• Zmiana poziomu szczegółowości: drążenie lub rozwijanie (drill-down)
i zwijanie (roll-up),

• obracanie (pivot): zmienia położenie wymiaru na „wykresie”.

Przy ich rozważaniu warto posługiwać się intuicjami kostki wielowymo-
arowej.

1.7.4 Podejścia do budowy bazy OLAP

Dwa podstawowe podejścia do budowy bazy OLAP to

1. ROLAP = „relacyjny OLAP”: dopasowujemy relacyjny DBMS do
schematu gwiazdy.

2. MOLAP = „wielowymiarowy OLAP”: używamy specjalizowanego DBMS
z modelem w rodzaju „kostka danych”.

1.7.5 Schemat gwiazdy

Schemat gwiazdy to typowy sposób organizacji danych dla OLAP w relacyj-
nej bazie danych.

Obejmuje:

• Tabelę faktów : olbrzymi zbiór faktów takich jak informacje o sprzedaży.

• Tabele wymiarów : mniejsze, statyczne informacje o obiektach, których
dotyczą fakty.

Uogólnieniem tej organizacji jest model płatka śniegu. Występują tu
hierarchie tabel dla poszczególnych wymiarów, pozwalające zachować nor-
malizację wymiarów.

Popatrzmy na przykład schematu gwiazdy. Chcemy gromadzić w hur-
towni danych informacje o sprzedaży piwa: bar, marka piwa, piwosz, który
je zakupił, dzień, godzina oraz cena. Tabelą faktów będzie relacja:
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Sprzedaż(bar,piwo,piwosz,dzień,godzina,cena)

Tabele wymiarów zawierają informacje o barach, piwach i piwoszach:

Bary(bar,adres,licencja)
Piwa(piwo,prod)
Piwosze(piwosz,adres,tel)

1.7.6 Atrybuty wymiarów i atrybuty zależne

W tabeli faktów są dwa rodzaje atrybutów:

• Atrybuty wymiarów : klucze tabel wymiarów.

• Atrybuty zależne: wartości wyznaczone przez atrybuty wymiarów krot-
ki.

Przykład: cena jest atrybutem zależnym w przykładowej relacji Sprze-
daż. Jest ona wyznaczona przez kombinację atrybutów wymiarów: bar, piwo,
piwosz i czas (kombinacja atrybutów daty i godziny).

1.7.7 Techniki ROLAP

Aby tak zbudowana baza danych nie była zbyt powolna, stosuje się dodat-
kowe mechanizmy

• Indeksy bitmapowe: dla każdej wartości klucza indeksowego w tabe-
li wymiaru (np. dla każdego piwa w tabeli Piwa) tworzymy wektor
bitowy podający, które krotki w tabeli faktów zawierają tę wartość.

• Perspektywy zmaterializowane: w hurtowni przechowujemy gotowe od-
powiedzi na kilka użytecznych zapytań (perspektywy).

Popatrzmy na typowe zapytanie OLAP.
Zapytanie OLAP często zaczyna się od złączenia gwiaździstego „star

join”: złączenia naturalnego tabeli faktów z wszystkimi lub większością tabel
wymiarów, na przykład

SELECT *
FROM Sprzedaż,Bary,Piwa,Piwosze
WHERE Sprzedaż.bar = Piwa.bar
AND Sprzedaż.piwo = Piwa.piwo
AND Sprzedaż.piwosz = Piwosze.piwosz;

W ogólności zapytanie OLAP (przykład poniżej)

• Rozpoczyna się złączeniem gwiaździstym.

• Wybiera interesujące krotki używając danych z tabel wymiarów.
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• Grupuje po jednym lub więcej wymiarach.

• Agreguje niektóre atrybuty wyniku.

Typowe zapytanie: dla każdego baru w Poznaniu podaj całkowitą sprze-
daż każdego piwa wytwarzanego przez browar Anheuser-Busch. Określamy
istotne parametry

• Filtr: adres = “Poznań” i prod = “Anheuser-Busch”.

• Grupowanie: po bar i piwo.

• Agregacja: Suma po cena.

Zapis w SQL wygląda tak (użyliśmy NATURAL JOIN dla czytelności)

SELECT bar, piwo, SUM(cena)
FROM Sprzedaż NATURAL JOIN Bary

NATURAL JOIN Piwa
WHERE addr = ’Poznań’
AND prod = ’Anheuser-Busch’
GROUP BY bar, piwo;

1.7.8 Perspektywy zmaterializowane

Bezpośrednie wykonanie naszego zapytania dla tabeli Sprzedaż i tabel wy-
miarów może trwać za długo. Jeśli utworzymy perspektywę zmaterializowaną
zawierającą odpowiednie informacje, będziemy mogli znacznie szybciej po-
dać odpowiedź.

Perspektywy zmaterializowane są taką odmianą perspektyw, że ich wy-
niki są zapamiętywane w bazie danych. Można ich wtedy użyć wielokrotnie.
Jednakże DBMS obserwuje zmiany w bazie danych mające wpływ na per-
spektywę i ewentualnie unieważnia zapamiętane dane.

Jaka perspektywa mogłaby pomóc w naszym przypadku? Podstawowe
wymagania to:

1. Musi łączyć co najmniej Sprzedaż, Bary i Piwa.

2. Musi grupować co najmniej po bar i piwo.

3. Nie musi wybierać barów w Poznaniu ani piw Anheuser-Busch.

4. Nie musi wycinać kolumn adres ani prod.

A oto przydatna perspektywa:

CREATE VIEW BaPiS(bar, adres, piwo,
prod, sprzedaż) AS

SELECT bar, adres, piwo, prod,
SUM(cena) sprzedaż

12



FROM Sprzedaż NATURAL JOIN Bary
NATURAL JOIN Piwa

GROUP BY bar, adres, piwo, prod;

Uwaga: ponieważ bar→ adres oraz piwo→ prod, jest to pozorne grupo-
wanie, ale konieczne ponieważ adres i prod występują we frazie SELECT.

Przeformułujmy nasze zapytanie z użyciem zmaterializowanej perspek-
twy BaPiS:

SELECT bar, piwo, sprzedaż
FROM BaPiS
WHERE adres = ’Poznań’
AND prod = ’Anheuser-Busch’;

1.7.9 Aspekty materializacji

Przy rozważaniu ewentualnej materializacji perspektyw trzeba brać pod
uwagą następują czynniki

• Typ i częstość zapytań

• Czas odpowiedzi na zapytania

• Koszt pamięci

• Koszt aktualizacji

1.7.10 MOLAP i kostki danych

W modelu wielowymiarowej kostki danych

• Klucze tabel wymiarów stają się wymiarami hiperkostki. Na przykład
dla danych z tabeli Sprzedaż mamy cztery wymiary: bar, piwo, piwosz
i czas.

• Atrybuty zależne (np. cena) występują w komórkach (kratkach) kostki.

1.7.11 Marginesy

Kostka często zawiera również agregacje (zwykle SUM) wzdłuż hiper-krawędzi
kostki. Nazywamy je marginesami.
Marginesy obejmują agregacje jednowymiarowe, dwuwymiarowe, . . .
Przykład użycia marginesów: nasza 4-wymiarowa kostka Sprzedaż mo-

głaby obejmować sumy cena dla każdego baru, każdego piwa, każdego piwo-
sza i każdej jednostki czasu (zapewne dni).

Mogłaby też zawierać też sumy cena dla wszystkich par bar-piwo, trójek
bar-piwosz-dzień, . . .

Ostatecznie strukturę kostki można określić nastepująco
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• Każdy wymiar należy traktować jako mający dodatkową wartość *.

• Punkt wewnętrzny z jedną lub więcej współrzędną * zawiera agregaty
po wymiarach z *.

Przykład: Sprzedaż(’Pod Żaglem’, ’Bud’, *, *) zawiera sumę piwa Bud
wypitego w „Pod Żaglem” przez wszystkich piwoszy w dowolnym czasie.

1.7.12 Rozwijanie (drill-down)

Operacja rozwijania (drill-down) polega na rozbiciu agregacji na jej skład-
niki z wiekszego poziomu szczegółowości.

Przykład: po stwierdzeniu, że w barze „Pod Żaglem” sprzedaje się bardzo
mało piw Okocim, chcemy rozbić tę sprzedaż na poszczególne gatunki piw
Okocim.

1.7.13 Zwijanie (roll-up)

Zwijanie (roll-up) to operacja odwrotna do rozwijania: dokonujemy agregacji
po jednym lub więcej wymiarach.

Przykład: mając tabelę podającą jak wiele piwa Okocim wypija każdy
piwosz w każdym barze, chcemy ją zwinąć do tabeli podającej ogólną ilość
piwa Okocim wypijanego przez każdego z piwoszy.

Przykłady zwijania i rozwijania
Stan początkowy: Anheuser-Busch dla piwosz/bar

Jim Bob Mary
Joe’s Bar 45 33 30
Nut-House 50 36 42
Blue Chalk 38 31 40

Teraz zwijamy po Bary, dostajemy więc A-B / piwosz

Jim Mary Bob
133 100 112

Rozwińmy teraz po Piwa, dostając Piwa A-B / piwosz

Jim Bob Mary
Bud 40 29 40
M’lob 45 31 37
Bud Light 48 40 35

1.7.14 Zmaterializowane perspektywy kostek danych

Dla kostek danych warto robić perspektywy zmaterializowane agregujące po
jednym lub więcej wymiarach.
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Wymiary nie powinny być całkowicie agregowane — można ewentualnie
grupować po atrybucie z tabeli wymiaru.

Przykład: zmaterializowana perspektywa dla naszej kostki Sprzedaż mo-
głaby:

1. Agregować całkowicie po piwosz.

2. Nie agregować wcale po piwo.

3. Agregować po czasie według tydzień.

4. Agregować po miasto dla barów.

1.7.15 Indeksy

Dla przyspieszenia obliczania zapytań stosuje się wiele tradycyjnych technik,
na przykład B-drzewa, tablice haszujące, R-drzewa, gridy, ...

Powstały jednak również techniki specyficzne dla zapytań analitycznych

• listy odwrócone

• indeksy bitmapowe

• indeksy złączeniowe

• indeksy tekstowe

Listy odwrócone dla każdej wartości z danej kolumny podają „numery”
wierszy, w których wystąpiła ta wartość

Popatrzmy na zapytanie:

• Podaj osoby dla których wiek = 20 i imię = „Fred”

Załóżmy, że lista dla wiek = 20 to (r4, r18, r34, r35), a lista dla imię =
„Fred” to (r18, r52).

Odpowiedzią jest wtedy ich przecięcie: r18. Nie trzeba przy tym pobierać
wierszy z tabeli.

Bitmap przypominają implementację listy odwróconej jako ciągu bitów,
po jednym dla dla każdego wiersza. Wartość jeden oznacza, że w danym
wierszu wystąpiła ta wartość.

Niech zapytaniem będzie:

• Podaj osoby dla których wiek = 20 i imię = „Fred”

Niech mapa dla wiek = 20 to 1101100000 a mapa dla imię = „Fred” to
0100000001.

Odpowiedzią na zapytanie jest ich przecięcie 010000000000.
Mapy bitowe są dobre, jeśli mamy mało różnych wartości danych. Do-

datkowa zaleta to to, że rzadkie wektory bitowe można kompresować.
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