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Przegląd

I Tradycyjne bazy danych są skonfigurowane na
równoczesną obsługę wielu małych, prostych zapytań.

I Niektóre nowe aplikacje używają mniej, ale bardziej
czasochłonnych i złożonych zapytań.

I Powstały nowe architektury do efektywnej obsługi
złożonych zapytań analitycznych.



Analiza danych
I Początkowo bazy danych służyły do obsługi prostych

transakcji.
I Systemy takie nazywa się OLTP (On-Line Transaction

Processing).
I Po pewnym czasie jednak zaczęto zgromadzone dane

analizować — początkowo produkując po prostu raporty.
I Stopniowo wykonywano coraz bardziej złożone zapytania.
I Na takie zapytania można patrzeć jak na „długie

transakcje”.
I Długie transakcje zawłaszczające całą bazę danych

spowalniały (czasem wręcz uniemożliwiały) wykonanie
zwykłych zapytań OLTP.

I Na przykład w trakcie wykonania zapytania OLAP,
wyliczającego średnią płacę nie można by zapisywać na
bieżąco nowych płac.

I Pojawiła się myśl o tworzeniu kopii baz danych
przeznaczonych do obliczeń analitycznych.



Integracja danych

I W miarę upływu czasu zaczęto korzystać nie z jednej, lecz
z wielu operacyjnych baz danych, np. firma mogła mieć
osobną bazę dla działu sprzedaży, osobną dla
księgowości, a jeszcze inną dla magazynów.

I Pojawiła się potrzeba połaczenia informacji z tych baz,
czyli integracji danych.

I Tego typu zastosowania polegają na budowaniu jednej
dużej bazy danych, często wirtualnej, na podstawie
istniejących kilku baz danych tak, aby można było pytać o
te dane, jakby pochodziły z jednego źródła.

I Źródłami mogą być zarówno konwencjonalne bazy danych
jak i inne źródła, np. strony www.



Konieczność integracji danych

I Obecnie duże firmy (np. banki, towarzystwa
ubezpieczeniowe) posiadają co najmniej kilka
operacyjnych baz danych.

I Obok własnych danych operacyjnych często korzysta się
również ze źródeł zewnętrznych: wyników badań
rynkowych, publicznych administracyjnych baz danych itp.

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



Aplikacje operacyjne

I Określane również jako OLTP — On-Line Transaction
Processing

I Duża liczbą równocześnie wykonywanych prostych
transakcji;

I Przewagą operacji modyfikacji
(insert/update/delete), czyli duża dynamika zmian w
bazie danych; pojedyncza modyfikacja dotyczy niewielkiej
liczby krotek.

I Konieczność normalizacji danych dla unikania anomalii;
I Proste, przewidywalne zapytania (zwykle dotyczące

pojedynczych wierszy).
I Przykłady: odpowiedzi na zapytania z interfejsu WWW,

bankomaty, sprzedaż biletów lotniczych.



OLAP

I Obecnie rośnie znaczenie aplikacji analitycznych —
programów typu On-Line Analytical Processing (OLAP).

I Niewiele zapytań, ale bardziej złożonych — mogą być
przetwarzane godzinami.

I Zapytania nie wymagają bezwzględnie aktualnej bazy
danych.

I Integralność danych zapewniana podczas konstrukcji (lub
doładowania)

I Później sprawdzanie integralności zbędne, bo tylko
zapytania (bez modyfikacji).

I Brak transakcji.



Aplikacje analityczne

I Mają do czynienia z formułowanymi ad-hoc, złożonymi
zapytaniami sumarycznymi.

I Wymagają często denormalizacji dla uzyskania
zadowalających osiągów.

I Początkowo do analizy używano po prostu arkuszy
kalkulacyjnych połączonych z operacyjną bazą danych,
obecnie jednak korzysta się ze specjalizowanych narzędzi
(często z interfejsem w postaci arkusza kalkulacyjnego).



Przykłady OLAP

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

I Analitycy w Wal-Mart szukają towarów z rosnącą
sprzedażą w jakimś regionie.

I System Teradata: 900 CPU, 2700 dysków, 23 TB



Sposoby integrowania danych

I Federacje baz danych. Źródła pozostają niezależne, ale
każde źródło może uzyskiwać obce dane.

I Hurtownie danych. Kopie danych z różnych źródeł
przechowuje się w jednej bazie danych, nazywanej
hurtownią danych. Najczęściej dane przechowywane w
hurtowni są przed zapisaniem przetwarzane.

I Mediatory: mediator jest składową oprogramowania,
wspomagającą wirtualną bazę danych, z której użytkownik
może uzyskiwać dane tak jakby była to materialna
hurtownia danych.

I Mediator nie przechowuje żadnych własnych danych, lecz
przekształca on zapytanie użytkownika w zapytanie lub ciąg
zapytań do innych źródeł danych.

I Następnie mediator syntetyzuje odpowiedź z odpowiedzi
cząstkowych i przekazuje ją użytkownikowi.



Federacyjne systemy baz danych

I Najprostsza z możliwych architektura wspomagająca
integrowanie wielu baz danych.

I Sprowadza się do utworzenia połączeń jeden do jeden
między wszystkimi parami baz danych, które mają się
komunikować.

I Pozwala to systemowi S1 wysyłać zapytanie do innego
systemu S2 w składni, którą rozumie S2.

I Problem: jeśli każda z czterech baz danych chce
rozmawiać z trzema pozostałymi bazami, to trzeba napisać
12 modułów kodu obsługującego zapytania.



Hurtownia danych

I Najpopularniejszy sposób integracji danych.
I Informacje ze źródłowych (najczęściej operacyjnych) baz

danych są łączone w zbiorczą bazę danych, nazywaną
hurtownią danych (data warehouse).

I Często używana bezpośrednio dla obsługi zapytań
analitycznych, lepiej jednak tworzyć z niej specjalizowane
tematyczne bazy danych.

I Aktualizacja przez doładowanie: okresowa rekonstrukcja
hurtowni, np. w nocy.



Hurtownie danych

I Dane zapamiętuje się w hurtowni danych, tworząc jednolity
schemat i przekształacając do niego dane źródłowe.

I Z punktu widzenia użytkownika jest to zwykła bazą danych,
do której skopiowano dane z poszczególnych źródeł.

I Kiedy dane znajdą się w hurtowni danych, można wysyłać
do niej zapytania jak do każdej innej bazy danych.

I Zwykle nie są dozwolone bezpośrednie modyfikacje,
zresztą i tak zapewne zniknęłyby przy następnym
doładowaniu.



Typowa architektura

I Lokalne bazy danych w oddziałach obsługują OLTP.
I Nocą kopiuje się lokalne bazy danych do centralnej

hurtowni danych.
I Analitycy używają hurtowni do zapytań OLAP.



Co to jest hurtownia?

I Kolekcja rozmaitych danych
I często zorientowana tematycznie
I przeznaczona dla menadżerów, do podejmowania decyzji
I często kopia danych operacyjnych
I z dodatkowymi informacjami (np. podsumowania, historia)
I zintegrowana
I zmienna w czasie
I nieulotna



Co to jest hurtownia?

I Kolekcja narzędzi do:
I zbierania danych
I czyszczenia i integracji danych
I analizy i raportowania
I monitorowania i zarządzania hurtownią



Kroki budowy hurtowni

1. Analiza źródłowych danych pod względem
rozmieszczenia, spisanie rodzaju i zawartości danych.

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

3. Właściwe załadowanie danych, określane jako proces ETL
(Extract, Transform, Load)
3.1 Pobieranie odpowiednich danych z baz źródłowych.
3.2 Przekształcenie wydobytych danych tak, aby pasowały do

zaprojektowanej hurtowni danych.
3.3 Załadowanie przekształconych danych do hurtowni danych.



Słownik (repozytorium) metadanych

Zawiera informacje:
I skąd pochodzą dane (z jakiej bazy danych i jakiej tabeli);
I co reprezentują, np. kolumna salesyr to „roczna

sprzedaż brutto towaru wyrażona w złotych”;
I jak dane są przechowywane (format zapisu), np. salesyr

jako fixed-decimal;
I kto odpowiada za aktualizację danych (dział/rola), np.

„księgowość”;
I kiedy dana jest zwykle zmieniana, np. „na koniec każdego

roku”.



Wybór źródeł danych

I Idealnym rozwiązaniem przy wyborze danych do
załadowania do hurtowni danych byłoby wstępne
określenie wszystkich zapytań, które będą generowane
przez aplikacje pracujące na hurtowni danych, po czym
ustalenie wszystkich tabel i pól zawartych w tych
zapytaniach.

I Zaletą hurtowni wirtualnej jest możliwość zbadania, jakie
dane źródłowe są potrzebne w używanych zapytaniach.

I Po przeanalizowaniu logów wygenerowanych przez
zapytania z wszystkich aplikacji łatwiej określić schemat
hurtowni.



Problem jakości danych

I Większość przedsiębiorstw nie ma najmniejszego pojęcia
o jakości swoich danych i jest zawsze naiwna w tym
względzie.

I Jest kilka kategorii zagadnień dotyczących jakości danych.
Dane mogą być:

I brakujące (lub częściowo brakujące)
I błędne
I nieaktualne
I niespójne
I wprowadzające w błąd



Problem jakości danych

I Brakujące dane są łatwe do wychwycenia, trudniej jest je
poprawiać.

I Dane błędne mogą być trudniejsze do wykrycia i
poprawienia.

I Dane wprowadzające w błąd mogą wystapić gdy robione
są zmiany retrospektywne, a reprezentacja czasu nie jest
poprawna.

I Dzieje się tak na przykład, gdy nastąpi zmiana adresu i (z
uwagi na niepoprawne zastosowanie retrospekcji) nowy
ades jest mylnie stosowany do poprzednich danych.



Integracja danych

I Łączenie to okazja do usunięcia błędów.
I Przede wszystkim jednak dane są uspójniane.
I Przykład: pole klient może

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

I w drugiej na tytuł jest przeznaczone osobne pole,
I a w trzeciej imię i nazwisko trzymane są w osobnych

polach, a tytułu brak.
I Czyszczenie danych obejmuje też przeformatowanie

danych i eliminację duplikatów.



Odziedziczone bazy danych

I Są to stare bazy danych, zazwyczaj zbudowane w innej
(zwykle przestarzałej) technologii.

I Często pochodzą one z przejętych firm i mają inny model
danych.

I Te tzw. odziedziczone bazy danych (legacy databases)
stanowią poważnych problem.

I W ich zbudowanie włożono często wiele lat pracy, więc
natychmiastowa centralizacja z ujednoliceniem schematu
nie wchodzi w grę.

I Pozostawia się więc je „na biegu” lokalnie, ale okresowo
(powiedzmy co noc) ich zawartość migruje się do
zbiorczego systemu, właśnie hurtowni danych.

I Model danych hurtowni stanowi podstawę dalszych prac
rozwojowych, jej też używa się jako punktu wyjścia do
analizy danych.



Błędne dane
I Wartości spoza zakresu poprawności. Są one zwykle

łatwe do rozpoznania.
I Ten typ błędu zdarza się, kiedy, powiedzmy, płeć klienta,

która powinna mieć wartość „K” lub „M”, zawiera inną
wartość, taką jak „X”.

I 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.

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

I Błedy „poprawne”. Są to błędy w danych niemal
niemożliwe do wykrycia: wartości, które po prostu zostały
wstawione niepoprawnie, ale są z zakresu poprawności.

I 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.



Ujednolicenie danych

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

I Niektóre różnice dotyczą kwestii podstawowych, jak
choćby kodowanie znaków.

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

I Są jednak wyjątki. IBM oparł wszystkie systemy
„mainframe” na całkowicie odmiennym kodowaniu znaków,
zwanym EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal
Interchange Code).

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

I Inne różnice dotyczą dat. Większość systemów
zarządzania bazami danych obsługują typ "Date", ale
format przechowywania jest zależny od DBMS.



Ujednolicenie danych

I Jeszcze subtelniejsze są różnice wewnątrz różnych
aplikacji tworzonych przy użyciu tych samych narzędzi.

I 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).

I Kolor czarny w jednej aplikacji reprezentuje się napisem
„BLACK”, w drugiej napisem „BL”, a w trzeciej „BL” oznacza
kolor niebieski.

I Różnice semantyczne: w jednej bazie danych odróżnia się
półciężarówki od mikrobusów, a w drugiej nie.

I Katalogi nazw i adresów pozwalają naprawić błędy przy
wprowadzaniu danych i pozwolą uzupełnić brakujące
informacje takie jak kod adresowy, powiat itp.

I Takie naprawianie typowych błędów wymaga jednak
interwencji człowieka, który zatwierdzi poprawki programu.



Problem wydajności i skalowalności

I 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.

I Takie metody przyśpieszania dostępu są wysoce
efektywne w odpowiedziach na zapytania o pojedyncze
pole (lub małą liczbę pól), kiedy wynikiem jest niewielka
część całej tabeli.

I Przykładem takich zapytań jest: „znajdź wszystkich 25
letnich programistów”.

I Odpowiedzi na takie zapytania są szybkie, gdyż może być
stworzony indeks dla kolumny „wiek” lub kolumny „zawód”.



Problem wydajności i skalowalności

I Klasyczne metody dostępu sa mało pomocne w
odpowiedziach na zapytania, których rezultatem jest
znaczna część tabeli.

I Przykładem jest „znajdź wszystkich młodych
pracowników", gdzie „młody” oznacza wiek pomiędzy 20 i
30.

I Znane są alternatywne techniki, ale najlepszy sposób to
wydobyć dane z hurtowni do analitycznej bazy danych, być
może o innym modelu danych.
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Podejmowanie decyzji

I Ze względu na horyzont czasowy decyzje organizacyjne
można podzielić na trzy kategorie:

I decyzje operacyjne o zakresie dni lub tygodni;
I decyzje taktyczne, których efekty obejmują od kilku

miesięcy do roku,
I decyzje strategiczne, których wpływ rozciąga się na kilka

lat.
I Zaobserwowano, że w miarę przechodzenia od decyzji

operacyjnych do strategicznych stosowane procedury
postępowania stają się coraz mniej algorytmiczne i mniej
sformalizowane.



Podejmowanie decyzji
I Początkowo systemy komputerowe w działalności

gospodarczej służyły przede wszystkim do operacyjnego
przetwarzania danych w takich aplikacjach jak
przyjmowanie i obróbka zamówień, fakturowanie,
inwentaryzacja itp.

I Stopniowo zaczęto jednak używać komputerów również do
mniej rutynowych działań, określanych mianem systemów
wspomagania decyzji (decision support systems, DSS).

I Inne spotykane nazwy to
I BIS/BIT (Business Intelligence System/Technology)
I EIS (Executive Information System).

I Oprócz mechanicznego przetwarzania danych obejmują
one również rozmaite mechanizmy wnioskowania z faktów
zawartych w bazie danych.

I Stąd wziął się podział aplikacji „bazodanowych” na
operacyjne (transakcyjne) i analityczne.



Wymagania na dane dla systemów wspomagania
decyzji

I Informacja najczęściej ma być przedstawiona w postaci
sumarycznej.

I Brak standardowych metod dostępu, duże zróżnicowanie
sposobów wyboru i postaci informacji do przedstawienia,
dynamika.

I Łączenie wyszukanej informacji z innymi zasobami
obliczeniowymi (arkusze kalkulacyjne, specjalizowane
pakiety).



Analityczne przetwarzanie danych

I Termin angielski: On-Line Analytical Processing, stąd
powszechnie używany skrót OLAP.

I Typowe zastosowania: analiza trendów, poszukiwanie
wzorców zachowań, poszukiwanie anomalii.

I Używane do pracy interakcyjnej, więc bardzo istotna jest
wydajność, zwłaszcza czasowa.

I Jeśli użytkownik dostrzeże, że pewne zapytania (np.
oparte na 5 i więcej złączeniach) są realizowane bardzo
wolno, to zacznie ich unikać.

I Przyjmuje się, że odpowiedź na 90% zapytań powinna
następować w ciągu 10 sekund.



Analityczne bazy danych

I Od komputerów biurkowych po olbrzymie konfiguracje.
I Wiele modnych haseł, zaklęć

I zwijanie i rozwijanie, drążenie, MOLAP, obracanie.



Raporty macierzowe

I Pierwszym wsparciem dla analizy danych były raporty
macierzowe.

I Raporty macierzowe przypominają arkusze kalkulacyjny.
I Często dotyczą finansów lub zarządzania.
I W systemie sprzedaży będzie na przykład potrzebny

raport o klientach i ich wzorcach kupowania z podziałem
na regiony.

I Jednak zamiast analizować wzorce dla każdego towaru,
dzielimy towary na kategorie.

I Tak więc kolumnami raportu będą wypisane u góry
kategorie towarów, wierszami stany, a każda z komórek
będzie pokazywać liczbę pozycji sprzedanych w tej
kategorii.



Data Mart

I Mała hurtownia, nazywana czasem tematyczną bazą
danych

I Obejmuje tylko część tematyki organizacji, np.
I marketing: klienci, towary, sprzedaż

I Model dostosowany do potrzeb działu.
I Najczęściej informacja wstępnie zagregowana

I Eliminacja zbędnych detali
I Wybieramy pewien krytyczny poziom szczegółowości.



Narzędzia do zapytań i analiz

I Budowanie zapytań
I Generatory raportów

I porównania: wzrost, spadek
I trendy,
I grafy

I Arkusze kalkulacyjne
I Interfejs WWW
I Data Mining



Inne operacje

I Funkcje po czasie
I np. średnie po różnych okresach

I Atrybuty obliczane
I np. marża = sprzedaż * stopa

I Zapytania tekstowe, np.
I znajdź dokumenty zawierające słowa A i B
I uporządkuj dokumenty według częstości występowania

słów X , Y i Z



Modele danych i operatory

I Modele danych
I relacja
I gwiazda i płatek śniegu
I kostka: rozwinięcie idei arkusza kalkulacyjnego (tablice

wielowymiarowe)
I Operatory

I slice & dice
I roll-up, drill down
I pivoting
I inne



Wielowymiarowy model danych

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

I fakty zwane też miarami (measures), np. liczba
sprzedanych samochodów;

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



Wymiary

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

I Dzięki temu możliwa jest interakcyjna zmiana poziomu
szczegółowości (ziarnistości) oglądanej informacji.

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



Czas
Wymiar czasu wymaga specjalnego traktowania

I Zwykle jest ukryty — nie tworzy się dla niego osobnej
tabeli wymiaru.

I Ma naturę sekwencyjną: jest uporządkowany
I Zapytanie o sprzedaż w pierwszych trzech miesiącach roku

są bardzo częste
I Rzadko natomiast pytamy o sprzedaż czterech pierwszych

towarów na liście (nawet zakładając uporządkowanie np.
wg nazwy)

I Sposób agregacji po czasie zależy od sensu miary
I Jeśli sprzedano 20 komputerów w styczniu, 15 w lutym i 7

w marcu, to zwykle pytamy o sumę sprzedanych
komputerów w pierwszym kwartale.

I Natomiast jeśli firma zatrudniała 20 pracowników w
styczniu, 15 w lutym i 7 w marcu, to sumowanie tych liczb
jest raczej bez sensu (chyba że liczymy „osobomiesiące”) i
zwykle pytamy o przeciętne zatrudnienie w pierwszym
kwartale.



Baza danych
I Źródłem danych jest najczęściej hurtownia danych

(rzeczywista lub wirtualna).
I Bezpośrednie trzymanie w bazie danych informacji o

faktach dla wszystkich poziomów szczegółowości może
być kosztowne

I Tylko dla najczęściej używanych poziomów hierarchii.
I Pozostałe są wyliczane na bieżąco w razie potrzeby.

I Przy agregowaniu miar warto pamiętać o różnych regułach
liczenia, np.

I Wielkość sprzedaży jest na ogół sumowana
I Temperatura lub cena będą raczej uśredniane.

I W analitycznej bazie danych trzymane są w zasadzie dane
zagregowane.

I Aby obejrzeć dane szczegółowe (drill-through) konieczne
jest sięgnięcie do hurtowni danych lub bazy operacyjnej.

I Ponieważ jest to kosztowne czasowo, taka potrzeba nie
powinna występować zbyt często.



Operacje na danych

I Przecinanie i rzutowanie (slice and dice)
I Zmiana poziomu szczegółowości: drążenie lub rozwijanie

(drill-down) i zwijanie (roll-up),
I Obracanie (pivot): zmienia położenie wymiaru na

„wykresie”.



Podejścia do budowy bazy OLAP

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

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



Schemat gwiazdy

I Schemat gwiazdy to typowy sposób organizacji danych dla
relacyjnej bazy danych dla OLAP.

I Obejmuje:
I Tabelę faktów: olbrzymi zbiór faktów takich jak informacje o

sprzedaży.
I Tabele wymiarów: mniejsze, statyczne informacje o

obiektach, których dotyczą fakty.
I Uogólnienie: model płatka śniegu.

I Hierarchie tabel dla poszczególnych wymiarów:
normalizacja wymiarów.



Przykład schematu gwiazdy

I Chcemy gromadzić w hurtowni danych informacje o
sprzedaży piwa: bar, marka piwa, piwosz, który je zakupił,
dzień, godzina oraz cena.

I Tabelą faktów będzie relacja:

Sprzedaż(bar,piwo,piwosz,dzień,godzina,cena)



Przykład

I Tabele wymiarów zawierają informacje o barach, piwach i
piwoszach:

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



Atrybuty wymiarów i atrybuty zależne

I Dwa rodzaje atrybutów w tabeli faktów:
I Atrybuty wymiarów: klucze tabel wymiarów.
I Atrybuty zależne: wartości wyznaczone przez atrybuty

wymiarów krotki.



Przykład: atrybut zależny

I cena jest atrybutem zależnym w przykładowej relacji
Sprzedaż.

I Jest ona wyznaczona przez kombinację atrybutów
wymiarów: bar, piwo, piwosz i czas (kombinacja atrybutów
daty i godziny).



Techniki optymalizacji ROLAP

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

I Perspektywy zmaterializowane: w hurtowni
przechowujemy gotowe odpowiedzi na kilka użytecznych
zapytań (perspektywy).



Typowe zapytanie OLAP

I Zapytanie OLAP często zaczyna się od „star join”:
złączenia naturalnego tabeli faktów z wszystkimi lub
większością tabel wymiarów.

I Przykład:

SELECT *
FROM Sprzedaż,Bary,Piwa,Piwosze
WHERE Sprzedaż.bar = Piwa.bar

AND Sprzedaż.piwo = Piwa.piwo
AND Sprzedaż.piwosz = Piwosze.piwosz;



Typowe zapytanie OLAP

I Rozpoczyna się złączeniem gwiaździstym.
I Wybiera interesujące krotki używając danych z tabel

wymiarów.
I Grupuje po jednym lub więcej wymiarach.
I Agreguje niektóre atrybuty wyniku.



Przykład zapytania OLAP

I Dla każdego baru w Poznaniu podaj całkowitą sprzedaż
każdego piwa wytwarzanego przez browar
Anheuser-Busch.

I Filtr: adres = “Poznań” i producent = “Anheuser-Busch”.
I Grupowanie: po bar i piwo.
I Agregacja: Suma po cena.



Przykład: SQL

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

NATURAL JOIN Piwa
WHERE addr = ’Poznań’

AND producent = ’Anheuser-Busch’
GROUP BY bar, piwo;



Perspektywy zmaterializowane

I Bezpośrednie wykonanie naszego zapytania dla tabeli
Sprzedaż i tabel wymiarów może trwać za długo.

I Jeśli utworzymy perspektywę zmaterializowaną
zawierającą odpowiednie informacje, będziemy mogli
znacznie szybciej podać odpowiedź.



Przykład: Perspektywa zmaterializowana

I Jaka perspektywa mogłaby nam pomóc?
I Podstawowe wymagania:

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 producent.



Przykład

I A oto przydatna perspektywa:

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

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

FROM Sprzedaż NATURAL JOIN Bary
NATURAL JOIN Piwa

GROUP BY bar, adres, piwo, producent;

I Ponieważ bar → adres oraz piwo → producent, jest to pozorne
grupowanie, konieczne ponieważ adres i producent występują
we frazie SELECT.



Przykład — finał

I Przeformułowane zapytanie z użyciem zmaterializowanej
perspektwy BaPiS:

SELECT bar, piwo, sprzedaż
FROM BaPiS
WHERE adres = ’Poznań’

AND producent = ’Anheuser-Busch’;



Aspekty materializacji

I Typ i częstość zapytań
I Czas odpowiedzi na zapytania
I Koszt pamięci
I Koszt aktualizacji



MOLAP i kostki danych

I Klucze tabel wymiarów stają się wymiarami hiperkostki.
I Przykład: dla danych z tabeli Sprzedaż mamy cztery

wymiary: bar, piwo, piwosz i czas.
I Atrybuty zależne (np. cena) występują w punktach

(kratkach) kostki.



Wizualizacja — kostki danych



Marginesy

I Kostka często zawiera również agregacje (zwykle SUM)
wzdłuż hiper-krawędzi kostki.

I Marginesy obejmują agregacje jednowymiarowe,
dwuwymiarowe, . . .



Przykład: marginesy

I Nasza 4-wymiarowa kostka Sprzedaż obejmuje sumy cena
dla każdego baru, każdego piwa, każdego piwosza i
każdej jednostki czasu (zapewne dni).

I Zawiera też sumy cena dla wszystkich par bar-piwo, trójek
bar-piwosz-dzień, . . .



Struktura kostki

I Każdy wymiar należy traktować jako mający dodatkową
wartość *.

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

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



Rozwijanie (drill-down)

I Drill-down = „deagregacja” — rozbija agregację na jej
składniki.

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



Zwijanie (roll-up)

I Roll-up = agregacja po jednym lub więcej wymiarach.
I Przykład: mając tabelę podającą jak wiele piwa Okocim

wypija każdy piwosz w każdym barze, zwinąć ją do tabeli
podającej ogólną ilość piwa Okocim wypijanego przez
każdego z piwoszy.



Roll-Up i Drill-Down

I Anheuser-Busch dla piwosz/bar

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

I Zwinięcie po Bary
I A-B / piwosz

Jim Bob Mary
133 100 112



Zwijanie (roll-up) i rozwijanie (drill-down)

I Rozwinięcie po Piwa
I Piwa A-B / piwosz

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



Zmaterializowane perspektywy dla kostek danych

I Dla kostek danych warto robić perspektywy
zmaterializowane agregujące po jednym lub więcej
wymiarach.

I Wymiary nie powinny być całkowicie agregowane —
można ewentualnie grupować po pewnym atrybucie z
tabeli wymiaru.



Przykład

I Zmaterializowana perspektywa dla naszej kostki Sprzedaż
mogłaby:

1. Agregować całkowicie po piwosz.
2. Nie agregować wcale po piwo.
3. Agregować po czasie według tydzień.
4. Agregować po miasto dla barów.



Indeksy

I Tradycyjne techniki
I B-drzewa, tablice haszujące, R-drzewa, gridy, ...

I Specyficzne
I listy odwrócone
I indeksy bitmapowe
I indeksy złączeniowe
I indeksy tekstowe



Użycie list odwróconych

I Zapytanie:
I Podaj osoby dla których wiek = 20 i imię = „Fred”

I Lista dla age = 20: r4, r18, r34, r35
I Lista dla name = „Fred”: r18, r52
I Odpowiedzią jest przecięcie: r18



MDX

I Multidimensional Expressions (MDX): język zapytań dla
MOLAP, początkowo jako część OLE DB (Microsoft 1997).

I Potem w Microsoft OLAP Services 7.0 i Microsoft Analysis
Services.

I XML for Analysis zawiera MDX jako język zapytań. Był
wspierany m.in. przez Applix, Oracle, SAS, SAP,
Panorama Software, Cognos i Hyperion Solutions.

I W 2001 XMLA Council (www.xmla.org) publikuje
standard XML for Analysis, z językiem zapytań mdXML
(MDX obudowany znacznikiem <Statement> z XML.

www.xmla.org


Przykład zapytania w MDX

SELECT
{ [Measures].[Sprzedaż w sklepach] } ON COLUMNS,
{ [Date].[2002], [Date].[2003] } ON ROWS

FROM Sprzedaż
WHERE ( [Sklep].[Europa].[Polska] )

I Klauzula SELECT określa „osie” zapytania jako Sprzedaż
w sklepach z wymiaru Measures oraz 2002 i 2003 z
wymiaru Date.

I Klauzula FROM wskazuje, że źródłem danych jest kostka
Sprzedaż.

I Klauzula WHERE definiuje „przekrój” jako element Polska
wymiaru Sklep.



Perspektywy rozwojowe

I Oracle: Essbase (po przejęciu firmy Hyperion), BI Server.
I IBM: Cognos 8 BI (wraz z ‘PowerPlay Studio’), baza

danych TM1 (Applix).
I Microsoft: baza danych Panorama (włączona w SQL

Server 7), dwa narzędzia analizy (Maximal i ProClarity),
integracja z Excelem, SharePoint i Visio. W planach
in-memory narzędzie Gemini.



Data Mining

I Automatyczne poszukiwanie interesujących wzorców i
trendów w danych.

I Terminu data mining używa się popularnie dla określenia
sumaryzacji dużych zbiorów danych w użyteczny sposób.

I Wskazanie regularności, często zapisywanych regułami
I Stosuje się metody indukcyjne

I Konsekwencja: otrzymane wnioski nigdy nie są
gwarantowane, mogą być skutkiem szczególnej chwilowej
zawartości bazy danych.



Przykłady

:
I Grupowanie wszystkich stron WWW według tematyki.
I Zapobieganie nadużyciom kredytowym: znajdowanie

charakterystycznych cech nielegalnych transakcji z
użyciem kard kredytowych.

I Wyszukiwanie asocjacji, np. znajdowanie towarów często
kupowanych razem.

I Wyszukiwanie podobnych sekwencji zachowań, np. akcji o
podobnych wahaniach obserwowanych wartości.



Charakterystyka

I Polega na nietrywialnym automatycznym wydobyciu
nieznanej dotychczas i potencjalnie użytecznej informacji
zawartej implicite w bazie danych.

I Oparte jest na poszukiwaniu wzorców w danych, bez
uprzedniego generowania hipotez

I to odróżnia je od klasycznego podejścia statystycznego,
gdzie analityk buduje hipotezę i próbuje ją potwierdzić na
próbce z bazy danych

I Kłopoty z sytuacjami, gdy wzorce otrzymuje się w
iteracyjnym procesie decyzyjnym.

I Informacja w bazie danych często zaburzona lub
niekompletna, dlatego częste wykorzystanie metod
statystycznych.



Technologia

I Ogólnie sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, sieci
neuronowe, reguły asocjacji, zbiory rozmyte (rough sets).

I Klasyfikacja i przewidywanie: dla podanych z góry
kategorii buduje się klasyfikator.

I Analiza klastrów (inaczej analiza czynnikowa?):
samodzielne definiowanie kategorii.

I Rozpoznawanie i wyszukiwanie wzorców.
I Drzewa decyzyjne



Klastrowanie: zagadnienia

Dzielenie danych na automatycznie generowane kategorie
I Czy podana oczekiwana liczba grup?
I Jak znajdować „najlepsze” grupy?
I Czy grupy są znaczące semantycznie?



Analiza koszyka zakupów

I Koszyki zakupów = zbiory „towarów” kupowanych razem
przez klienta podczas jednej wizyty w sklepie.

I Podsumowanie koszyków zakupów to częste zbiory
towarów — zbiory towarów często występujących
wspólnie.



Narzędzia

I Weka: Nowa Zelandia
I Rses i Rses-lib: MIMUW.
I SAS


