
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

(Αρχιτεκτονική, Μοντέλα Δεδομένων, Τεχνολογίες Υλοποίησης)
\ΠΓ~

Διπλωματική Εργασία τοι> Βαϊόπουλου Κ. Ευθύμιου 
Επιβλέπων καθηγητής: Ευαγγελίδης Γεώργιος 

Εξεταστής καθηγητής: Γεωργίου Ανδρέας
22/02/2001



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

(Αρχιτεκτονική, Μοντέλα Δεδομένων, Τεχνολογίες Υλοποίησης)

Διπλωματική Εργασία του Βαϊόπουλου Κ. Ευθύμιου 
Επιβλέπων καθηγητής: Ευαγγελίδης Γεώργιος 

Εξεταστής καθηγητής: Γεωργίσυ Ανδρέας
22/02/2001



Περίληψη

Ηδιασυνδεδεμένη αναλυτική επεξεργασία δεδομένων - ΔΑΕΔ (On Line Analytical Processing 
- OLAP) εξελίχθηκε τη δεκαετία του 1990, εξαιτίας της πίεσης του ανταγωνισμού των 
επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά. Η ΔΑΕΔ παράγει πληροφορία για τη στήριξη 
αποφάσεων.

Η ανάλυση των λειτουργικών δεδομένων και η επανασύνθεσή τους σε πληροφορία μπορεί να 
γίνει σε desktop εργαλεία ανάλυσης από τους επιχειρηματικούς αναλυτές. Η ανάγκη 
ελευθέρωσης του επιχειρηματικού αναλυτή από τη διαχείριση των δεδομένων (μεταφορά, 
αναδιοργάνωση, διάρθρωση παρουσίασης σχεδίων δεδομένων) οδήγησε στην αρχιτεκτονική 
κεντρικής αναδιοργάνωσης του συνόλου των δεδομένων της επιχείρησης, όπου οι εφαρμογές 
αναλυτικής επεξεργασίας (ή απλά ένας web browser) είναι διασυνδεδεμένες με τον 
εξυπηρετητή παρουσίασης. Στον εξυπηρετητή παρουσίασης είναι εγκατεστημένη η 
διεπιχειρησιακή αποθήκη δεδομένων, που είναι ο ταμιευτήρας δεδομένων για την τροφοδοσία 
της ΔΑΕΔ.

Στη ΔΑΕΔ αρχπεκτονική οι διαδικασίες της εξαγωγής, καθαρισμού, μετασχηματισμού, 
φόρτωσης και συγκέντρωσης των δεδομένων γίνονται από το διαχειριστή της αποθήκης 
δεδομένων μαζικά (batch) και περιοδικά. Η εξαγωγή, ο καθαρισμός και ο μετασχηματισμός 
γίνονται στην περιοχή μεταφοράς δεδομένων. Οι διαδικασίες αυτές φέρνουν τα λειτουργικά 
δεδομένα σε συνεπή μορφή. Η φόρτωση και συγκέντρωση των δεδομένων, που είναι οι 
κύριες διαδικασίες αναδιοργάνωσης των δεδομένων, γίνεται στην αποθήκη δεδομένων. Την 
ανάλυση των δεδομένων διενεργούν οι επιχειρηματικοί αναλυτές, που πλέον εστιάζονται στην 
πληροφορία.

Το μοντέλο αναπαράστασης δεδομένων που εξυπηρετεί τη ΔΑΕΔ είναι το μοντέλο 
διαστάσεων, όπου τα αριθμητικά δεδομένα οργανώνονται σε συμμετρικές σχέσεις με 
ισοδύναμες διαστάσεις ενδιαφέροντος. Οι νοητοί χώροι δεδομένων, που δημιουργούνται για 
να φιλοξενήσουν τα αριθμητικά μεγέθη, ονομάζονται κύβοι δεδομένων. Ένας κύβος 
δεδομένων έχει για άξονες κάποιες από τις διαστάσεις οργάνωσης των δεδομένων (τρεις ή 
περισσότερες) και οργανώνει ένα ή περισσότερα μεγέθη. Όλα τα μεγέθη ενός κύβου 
εξαρτώνται από τις ίδιες διαστάσεις, αυτές που ορίζουν τον κύβο. Οι διαστάσεις δεν είναι 
μονοεπίπεδες αλλά αρθρώνονται σε ιεραρχίες. Τα επίπεδα των διαστασιακών ιεραρχιών σε 
ένα κύβο επιτρέπουν την άθροιση και γενικότερα τη διενέργεια υπολογισμών στα αριθμητικά 
δεδομένα.
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Η ΔΑΕΔ χρησιμοποιεί τις δυναμικές όψεις πολυδιάστατων δεδομένων για να παρουσιάσει 
τους αριθμοδείκτες (αποθηκευμένους και υπολογιζόμενους), των οποίων οι τιμές 
καταλαμβάνουν τα κελιά των κύβων (είτε πρόκειται για κύβους αποθηκευμένους στην 
αποθήκη δεδομένων είτε για κύβους δυναμικούς). Αρχικά, οι επιχειρηματικοί αναλυτές ζητούν 
συγκεντρωτική πληροφορία, έπειτα όμως εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα ανάπτυξης - 
σύμπτυξης και κινούνται από τα ανώτερα προς τα κατώτερα επίπεδα ιεραρχικής διάρθρωσης 
των δεδομένων, σε όποια σημεία του κύβου παρατηρούν ιδιαίτερη συμπεριφορά. Επάνω στις 
δυναμικές όψεις οι επιχειρηματικοί αναλυτές, εκτός από την παρακολούθηση των 
πραγματικών δεδομένων, διενεργούν και σενάρια. Ο συνδυασμός των χαμηλότερων 
επιπέδων των διαστάσεων σε ένα κύβο ορίζει τον κόκκο δεδομένων (grain), που είναι το 
μικρότερο κομμάτι δεδομένων (κελί) για τον κύβο.

Η αποθήκη δεδομένων υλοποιείται τμηματικά, κατά περιοχές δεδομένων (data marts). 
Τμηματικά γίνονται και οι διαδικασίες αναδιοργάνωσης των δεδομένων. Κάθε περιοχή 
δεδομένων αντιστοιχεί σε μία επιχειρηματική λειτουργία (εμπορική διαχείριση, παραγωγή, 
ανθρώπινοι πόροι). Η διάσχιση των δεδομένων στις δυναμικές όψεις μπορεί να γίνει σε μία 
περιοχή (κάθετη διάσχιση) κατά μήκος των ιεραρχιών των διαστάσεων ενός κύβου (ανάπτυξη 
και σύμτυξη - drill down and drill up) ή σε πολλές περιοχές κατά μήκος των ιεραρχιών των 
κοινών διαστάσεων των περιοχών αυτών (drill across). Όλες οι περιοχές δεδομένων 
συνθέτουν ακριβώς την αποθήκη δεδομένων.

Η οργάνωση των διαστασιακών δεδομένων στην αποθήκη δεδομένων γίνεται είτε με 
σχεσιακή τεχνολογία (δηλαδή σε σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων) είτε με 
πολυδιάστατη τεχνολογία είτε με συνδυασμό των δύο τεχνολογιών. Στην πρώτη περίπτωση 
μιλάμε για σχεσιακή διασυνδεδεμένη αναλυτική επεξεργασία (Relational OLAP), στη δεύτερη 
πολυδιάστατη διασυνδεδεμένη αναλυτική επεξεργασία (Multidimensional OLAP) και στην 
τρίτη για υβριδική διασυνδεδεμένη αναλυτική επεξεργασία (Hybrid OLAP). Κάθε μία 
προσέγγιση έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.
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Περιεχόμενα

1% Η ιστορική αναγκαιότητα της Αναλυτικής Επεξεργα
σίας Ae0optvu>v(Analytical Processing).
1.1. Από τα δεδομένα στην πληροφορία: αναλυτική επεξεργασία 

δεδομένων.

1.1.1. Αναγκαιότητα της πληροφορίας - διαθέσιμα δεδομένα

1.1.2. Επιχειρηματικές πληροφοριακές ανάγκες - ειδικοί επιχειρηματικοί 
αναλυτές

1.1.3. DWA αρχιτεκτονική

1.1.4. Αναλυτική επεξεργασία (OLAP) και επεξεργασία συναλλαγών (OLTP)

1.2. Μηχανογράφηση επιχειρηματικών λειτουργιών

1.2.1. Άμεση προσπέλαση δεδομένων στα μηχανογραφικά συστήματα 
λειτουργιών

1.2.2. Διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων - Συστήματα διαχείρισης 
δεδομένων

1.2.3. Διαδικασίες επιχειρηματικών λειτουργιών (αναπαράσταση επιχειρη
ματικών κανόνων)

1.2.4. Αρχιτεκτονική, διεπαφές, οργάνωση δεδομένων στην παλιά 
μηχανοργάνωση

1.2.5. Στοιχεία δεδομένων - φόρμες - εγγραφές - επίπεδα αρχεία δεδομένων

1.2.6. Ακεραιότητα Δεδομένων

1.2.7. Συναλλαγές - συστήματα συναλλαγών

1.3. Σχεσιακές βάσεις δεδομένων: ER διαγράμματα, κανονικοποίηση, 
συναλλαγές.

1.3.1. Ανάκτηση Δεδομένων & Παραγωγή Πληροφορίας

1.4. DataCentric ή InfoCentric οργάνωση δεδομένων;

1.5. Ο ρόλος των σχεσιακών βάσεων στα συστήματα συν/γών (μία 
λεπτομερέστερη προσέγγιση)

1.5.1. Η αιτία της απαίτησης για ακεραιότητα δεδομένων: οι πολλές 
ταυτόχρονες συναλλαγές

1.5.2. Από το λογικό στο φυσικό σχεδίασμά των σχεσιακών βάσεων

1.6. Συνέπεια δεδομένων ή ταχύτητα εκτέλεσης διαδικασίας;
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1.7. Η επικοινωνία με τη βάση: Η γλώσσα Sql.

2. Μοντέλο διαστάσεων (dimensional modeling)
2.1. Ανάκτηση - συγκέντρωση - παρουσίαση δεδομένων

2.1.1. Αναλυτική επεξεργασία στα συστήματα συναλλαγών.

2.1.2. Δυναμικές Όψεις δεδομένων.

2.2. Η υπεροχή του μοντέλου διαστάσεων στην ανάκτηση και 
ανάλυση δεδομένων

2.2.1. Σχεδιαστικές ιδιαιτερότητες του μοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων.

2.2.2. Μετρική στις επιχειρηματικές λειτουργίες

2.2.3. Συγκέντρωση δεδομένων: Ανεξάρτητες κατηγορίες και ιεραρχίες 
Ιεραρχίες

2.2.4. Ιεραρχίες

2.2.5. Δυναμικές Ιεραρχίες

2.2.6. Κοινές διαστάσεις: ο πληροφοριακός δίαυλος των επιχιερηματικών 
λειτουργιών

2.2.7. Πρότυπα ερωτήματα ανάκτησης δεδομένων

2.2.8. Τάξη μεγέθους όγκου δεδομένων - αραιότητα

2.2.9. Αδυναμίες του μοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων να παράσχει 
ικανοποιητική ανάκτηση και ανάλυση δεδομένων

2.2.10. Τα πλεονεκτήματα της διαστασιακής οργάνωσης δεδομένων

2.2.11. Οι επιβαρύνσεις της διαστασιακής οργάνωσης δεδομένων

2.3. Το μοντέλο διαστάσεων.

2.3.1. Αναλυτική επεξεργασία και κύβοι αριθμητικών δεδομένων

2.3.2. Λογικό μοντέλο διαστάσεων

2.3.3. Φυσικό μοντέλο διαστάσεων

2.3.4. Τα χαρακτηριστικά των διαστάσεων

2.3.5. Ταχύτητα εκτέλεσης ερωτημάτων

3. DWA Αρχιτεκτονική (DataWarehouse Architecture)
3.1. Αναλυτική επεξεργασία - Επιχειρηματικοί αναλυτές

3.1.1. Επιχειρηματικοί αναλυτές και desktop ανάλυση δεδομένων

3.1.2. Πρόταση για κεντρική αποθήκη δεδομένων και κεντρική αναλυτική 
επεξεργασία

3.1.3. Το μοντέλο διαστάσεων και η αναδιοργάνωση των δεδομένων
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3.1.4. Τι εξυπηρετεί μία αρχιτεκτονική αναδιοργάνωσης των δεδομένων με 
προσανατολισμό την αναλυτική επεξεργασία

3.2. Η κεντρική αποθήκη δεδομένων - Ο OLAP εξυπηρετητής

3.2.1. Αποθήκη δεδομένων και αναλυτική επεξεργασία

3.2.2. Ο εξυπηρετητής παρουσίασης

3.2.3. Περιοχές δεδομένων

3.3. DWA Αρχιτεκτονική

3.3.1. Συστατικά και περιοχές της Αρχιτεκτονικής

4. OLAP δεδομένα: Φυσικό επίπεδο
4.1. Μοντέλο Διαστάσεων: Η λογική οργάνωση

4.2. Επιχειρησιακή αποθήκη δεδομένων: η φυσική οργάνωση

4.2.1. Κρίσιμα ερωτήματα για το φυσικό σχεδιασμό της αποθήκης δεδομένων

4.2.2. Ανάπτυξη της αποθήκης δεδομένων

4.2.3. Περιοχές δεδομένων

4.2.4. Διαχείριση αποθηκών δεδομένων

4.3. Τεχνολογίες οργάνωσης της αποθήκης δεδομένων

4.3.1. ROLAP υλοποίηση

4.3.2. MOLAP υλοποίηση

4.3.3. Υβριδική υλοποίηση

4.3.4. Συγκρίσεις των τεχνολογιών

4.4. Βελτιστοποίηση της αποθήκης δεδομένων

4.4.1. Τυποποίηση ερωτημάτων

4.4.2. Βελτιστοποίηση της αποθήκης δεδομένων

5. Ανάλυση Δεδομένων (OLAP)
5.1. Το περιβάλλον της αναλυτικής επεξεργασίας

5.1.1. Desktop αναλυτική επεξεργασία

5.1.2. Από τη desktop ανάλυση στο ολοκληρωμένο περιβάλλον αναλυτικής 
επεξεργασίας

5.1.3. Η αναδιοργάνωση των δεδομένων

5.1.4. Σχεδίαση και ευελιξία της αναλυτικής επεξεργασίας

5.1.5. Αναλυτική επεξεργασία υποδομής και κυρίως αναλυτική επεξεργασία

5.2. Χαρακτηριστικά της αναλυτικής επεξεργασίας

5.3. Αναλυτική επεξεργασία δεδομένων
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5.3.1. Φόρτωση και συγκέντρωση δεδομένων

5.3.2. Παρουσίαση δεδομένων

5.3.3. Αριθμοδείκτες

5.3.4. Ανάλυση χρονικών σειρών

5.3.5. Δείκτες χρονικής ανάλυσης

5.3.6. Παράδειγμα προσδιορισμού χρονικών δεικτών σε MOLAP εφαρμογή



1. Η ιστορική αναγκαιότητα της Ανα
λυτικής Επεξεργασίας Δεδομένων 

(Analytical Processing)

Στα 30 χρόνια ιστορίας (1970-2000) της εφαρμογής της επιστήμης των Η/Υ στην 
επιχειρηματική δραστηριότητα (business activity ή απλά business) ξεκίνησε -αλλά 
δεν έφθασε στην ωρίμανσή της- μία κρίσιμη μεταβολή: η μετατόπιση του κύριου 
βάρους από την οργάνωση των δεδομένων (data π^ηθςβτηβηή και τη διαχείριση των 
καθημερινών λειτουργιών των επιχειρήσεων (business process managementή στην 
ανάκτηση των δεδομένων (data retneval) και την παραγωγή πληροφορίας 
(information synthesis).

Αλυσίδα αξίας πληροφορίας

1.1. Από τα δεδομένα στην πληροφορία: αναλυτική
επεξεργασία δεδομένων

1.1.1. Αναγκαιότητα της πληροφορίας - διαθέσιμα δεδομένα

Οι απαιτήσεις σε πληροφορία γίνονται συνεχώς μεγαλύτερες και επιτακτικότερες και 
οι διαδικασίες παραγωγής πληροφορίας γίνονται ολοένα και πιό έντονες στο 
επιχειρησιακό γίγνεσθαι, καθώς το δυναμικό περιβάλον και η παγκόσμια αγορά 
υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να αξιολογούν έγκαιρα και ορθά αφ’ ενός τις εξωτερικές 
συνθήκες αφ’ εταίρου τις δικές τους δραστηριότητες. Η σύνθεση πληροφορίας με 
αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων για το εξωτερικό περιβάλλον και την 
εσωτερική λειτουργία, είναι πλέον επιβεβλημένη. Η αξιοποίηση της παραγόμενης 
πληροφορίας συντελεί στην καθαρότερη και σφαιρικότερη αντίληψη των ευκαιριών 1

1 Παραδείγματα επιχειρηματικών λειτουργιών είναι οι λειτουργίες πωλήσεων, οικονομικής 
διαχείρισης βιομηχανικής παραγωγής, συντήρησης εγκαταστάσεων, μισθοδοσίας. Επιχειρηματική 
δραστηριότητα αποκαλείται η δραστηριοποίηση σε ένα κλάδο, όπως για παράδειγμα η εμπορία ή 
διανομή μίας ομάδας προϊόντων. Συχνά, επειδή η ύπαρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Δεδομένα 
(Row Data)

Πληροφορία
(Information)

Γ\Λπση
(Knowledge)
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Αναλυτική Επεξεργασία

που παρουσιάζονται και των απειλών που εγκυμονούνται, ώστε οι αποφάσεις να 

λαμβάνονται προς την σωστή κατεύθυνση.

Πληροφορίες χρειάζονται και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ώστε να 

ανακαλύπτουν περιθώρια βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχουν. Για 

παράδειγμα, η δημόσια διοίκηση αναζητά διαρκώς βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τους πολίτες. Επίσης, ουσιαστικός λόγος ύπαρξης ενός 

επιστημονικού ινστιτούτου είναι η βέλτιστη ενημέρωση των μελών του.

Για την αξιολόγηση της πορείας τους και της απόδοσής τους οι επιχειρήσεις και οι 

οργανισμοί έχουν στη διάθεσή τους τα λειτουργικά δεδομένα (raw data ή operational 

data)2 που συλλέγονται και αποθηκεύονται από τα πληροφοριακά συστήματα 

μηχανοργάνωσης της καθημερινής διαχείρισης των επιχειρηματικών λειτουργιών 

(business processes). Όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα που κάποια 

λειτουργία της επιχείρησης υποστηρίζεται μηχανογραφικά3, τόσο μεγαλύτερος είναι ο 

χρονικός ορίζοντας και ο διαθέσιμος ηλεκτρονικός όγκος δεδομένων για την ανάλυση 

αυτής της λειτουργίας. Για την αξιολόγηση των συνθηκών του περιβάλλοντος 

(ανταγωνισμός, κοινωνικό, πολιτικό, διεθνές περιβάλλον) οι επιχειρήσεις 

προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες τους από εξωτερικές πηγές δεδομένων, τις 

οποίες υποβάλλουν σε ανάλυση με τον ίδιο τρόπο που αναλύουν και τα δικά τους 

δεδομένα.

1.1.2. Επιχειρηματικές πληροφοριακές ανάγκες - ειδικοί επιχειρηματικοί 
αναλυτές
Επειδή οι επιχειρηματικές ανάγκες σε πληροφορία (business information 

requirements) προκύπτουν ανάλογα με τις περιστάσεις (adhoc requirements) και 

σχετίζονται με κάποια επιχειρηματική λειτουργία, διατυπώνονται από ειδικούς στο 

πεδίο της εκάστοτε επιχειρηματικής λειτουργίας και όχι από μηχανογράφους. Η δε 

πληροφορία που θα καλύψει τις επιχειρηματικές απαιτήσεις συντίθεται μετά από

δημιουργεί μία αντίστοιχη επιχειρηματική λειτουργία που αποσκοπεί στη διεκπεραίωσή της. οι 
έιτοιες ταυτίζονται.

' Εκτός από την εξέλιξη των πραγμάτων όπου ο ανταγωνισμός διαμόρφωσε δυναμικές αγορές και 
μικρούς κύκλους ανάπτυξης προϊόντων, άρα ανάγκη για παραγωγή περισσότερων εκδόσεων 
προϊόντων, η διόγκωση των λειτουργικών δεδομένων των επιχειρήσεων μετά από χρόνια εφαρμογής 
της μηχανοργάνωσης των καθημερινών εργασιών, ήταν ένας επιπλέον παράγοντας ώθησης στην 
προσπάθεια εξεύρεσης τεχνικών και μεθόδων για ανάλυση αυτών των δεδομένων και παραγωγή 
πληροφορίας. Στην προσπάθεια εξεύρεσης τεχνικών και μεθόδων ανάλυσης των διαθέσιμων 
λειτουργικών δεδομένων μεγάλη ώθηση έδωσε η βελτίωση των υπολογιστικών και δικτυακών 
δυνατοτήτων των Η/Υ. η ψηφιακοποίηση των τη λέπι κοινωνιών και η συνισταμένη θεωρητική 
έρευνα σε θέματα αρχιτεκτονικών, μοντελοποίησης, τεχνολογιών στη διαχείριση αποθηκών 
δεδομένων (datawarehousing).

1 Ο όρος μηχανογραφικός εισήλθε για να διαχωρίσει την οργάνωση λειτουργιών και δεδομένων με 
Η/Υ από την παραδοσιακή χειρογραφική οργάνωση λειτουργιών και δεδομένων, δηλαδή την 
οργάνωση που στηριζόταν στο χέρι με το μολύβι, το χαρτί και τα έντυπα μέσα.
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εξειδικευμένη ανάλυση (sophisticated analysis) κατάλληλου τμήματος δεδομένων που 

εξάγεται από τα λειτουργικά δεδομένα της εν λόγω επιχειρηματικής λειτουργίας ή 

δραστηριότητας. Οι ειδικοί πάνω στο πεδίο της επιχειρηματικής λειτουργίας που 

διατυπώνουν τις απαιτήσεις αναλυτικής επεξεργασίας είναι οι επιχειρηματικοί 

αναλυτές (business analysts)4. Η διαδικασία σύνθεσης πληροφορίας από τα 

διαθέσιμα λειτουργικά δεδομένα έχει επικρατήσει να λέγεται αναλυτική επεξεργασία 

δεδομένων (analytical processing of data).

Η πληροφορία που ζητείται είναι αριθμητικής μορφής γιατί με τους αριθμούς είναι 

δυνατή η μέτρηση της απόδοσης των εργασιών των επιχειρηματικών λειτουργιών. 

Ένα χαρακτηριστικό αριθμητικό μέγεθος που ενδιαφέρει την αναλυτική έπεξεργασία 

είναι το μέγεθος των πωλήσεων εκφρασμένο σε ποσότητες και σε αξία. Η οργάνωση 

των αριθμητικών μεγεθών γίνεται σε σχέση με διάφορους παράγοντες ενδιαφέροντος 

στην επιχειρηματική λειτουργία. Για παράδειγμα οι πωλήσεις μπορούν να 

αναπαρασταθούν σε σχέση με το χρόνο, τον πελάτη, το προϊόν, την αποθήκη, τον 

τρόπο προώθησης, τη δραστηριότητα. Η διατήρηση της ιστορικότητας των μεγεθών 

μέσα από τον παράγοντα του χρόνου είναι επιβεβλημένη στην αναλυτική 

επεξεργασία γιατί η ιστορικότητα εξασφαλίζει συγκρίσεις των τιμών πάνω στον άξονα 

του χρόνου. Μία οργάνωση δεδομένων που επικεντρώνεται σε αριθμητικά μεγέθη 

μπορεί να ικανοποιήσει την πληροφοριακή απαίτηση ενός τηλεπικοινωνιακού 

οργανισμού που εκφράζεται με την ερώτηση: «Ποιος είναι ο μέσος χρόνος ομιλίας 

που εξασφαλίζει για τον οργανισμό ο κάθε ένας από τους 10 καλύτερους πωλητές σε 

κέρδη, για τις 10% καλύτερες περιοχές των παγκόσμιων πωλήσεων;»

Η φάση της ανάλυσης των επιχειρηματικών πληροφοριακών απαιτήσεων 

(requirement analysis) που θα αναπτυχθεί στο 2ο κεφάλαιο της εργασίας, έχει διπλό 

προσανατολισμό: τη σταδιακή ανακάλυψη και προσδιορισμό των πληροφοριακών 

απαιτήσεων παράλληλα με την ανακάλυψη, την απόκτηση και τον καθαρισμό (data 

auditing, data acquisition, data scrubbing) εκείνων των δεδομένων που θα καλύψουν 

τις εν λόγω απαιτήσεις. Η αλήθεια είναι ότι ο προσδιορισμός των επιχειρηματικών 

πληροφοριακών αναγκών δεν εξαντλείται στη φάση της ανάλυσης απαιτήσεων,

' Οι ειδικοί επιχειρηματικοί αναλυτές, που είνοα εςειδικευμένοι επαγγελματίες (proffessionals). 
θεωρούνται τελικοί χρήστες όπως και οι εργαζόμενοι στη μηχανογραφημένη διαχείριση των 
καθημερινών λειτουργιών της επιχείρησης (operators). Σαν τέτοιοι, δεν έχουν βαθιά γνώση της 
πληροφοριακής τεχνολογίας, αλλά γνωρίζουν καλά το πεδίο της επιχειρηματικής λειτουργίας στην 
οποία δραστηριοποιούνται. Η ειδική γνώση τους επιτρέπει να διατυπώνουν πληροφοριακές 
απαιτήσεις για την ανάλυση της λειτουργίας. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι ότι ενώ οι 
διαδικασίες των πληροφοριακών συστημάτων που απευθύνονται στους πρώτους είναι δομημένες και 
αφορούν λειτουργική δραστηριότητα (operational activity) οι διαδικασίες των συστημάτων που 
απευθύνονται στους δεύτερους είναι ημιδομημένες ή αδόμητες. προκύπτουν adhoc και αφορούν 
ανάλυση δεδομένων και παραγωγή πληροφορίας και γνώσης.
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όπως συμβαίνει με τα συστήματα λειτουργιών. Στην περίπτωση των συστημάτων 

αναλυτικής επεξεργασίας δεδομένων είναι αρκετό κατά την ανάλυση των απαιτήσεων 

να προσδιοριστεί το φάσμα των πληροφοριακών αναγκών, έτσι ώστε συγκεκριμένες 

πληροφοριακές ανάγκες που εμπίπτουν σε αυτό να μπορούν να ικανοποιηθούν σε 

μελλοντικό χρόνο. Ο λόγος είναι ότι οι πληροφοριακές ανάγκες υποστήριξης 

αποφάσεων (decision support) είναι απρόβλεπτες και δε θα πάψουν να προκύπτουν 

όσο λαμβάνονται αποφάσεις. Οι πηγές της αναλυτικής επεξεργασίας και της 

σύνθεσης πληροφορίας είναι τα συστήματα λειτουργιών της επιχείρησης και οι δομές 

δεδομένων που αυτά χρησιμοποιούν.

Η επιχειρηματική ανάλυση και η επιχειρηματική λήψη αποφάσεων δεν είναι πλέον 

διαισθητική αλλά στηρίζεται σε πληροφορία έγκαιρη και έγκυρη. Οι επιχειρηματικοί 

αναλυτές συνεργάζονται με τους τεχνολόγους πληροφορίας (information 

technologists) για το βέλτιστο «χτίσιμο» και την καλύτερη εκμετάλλευση των 

συστημάτων αναλυτικής επεξεργασίας δεδομένων (analytical processing systems) 

για την παραγωγή πληροφορίας. Τα συστήματα αναλυτικής επεξεργασίας φιλοδοξούν 

να καλύψουν τις πληροφοριακές ανάγκες υποστήριξης αποφάσεων με την 

επεξεργασία των κατάλληλων στην κάθε περίσταση δεδομένων για την παραγωγή 

σωστής και ειδικής στην κάθε περίσταση πληροφορίας. Για το λόγο αυτό, στα 

συστήματα αναλυτικής επεξεργασίας αποδίδεται επίσης ο όρος συστήματα 

υποστήριξης αποφάσεων.

Την τελευταία πενταετία διατίθενται στο εμπόριο εργαλεία αναλυτικής επεξεργασίας 

δεδομένων και σύνθεσης πληροφορίας. Η ολοένα και αυξανόμενη αγορά προϊόντων 

αναλυτικής επεξεργασίας ωθεί του κατασκευαστές λογισμικού να λανσάρουν νέα 

προϊόντα. Η τάση κατευθύνεται σε λύσεις λογισμικού που εγκαθίστανται σε 

εξυπηρετητές (servers) παρά σε ατομικούς Η/Υ (desktop Η/Υ). Οι χρήστες 

(επιχειρηματικοί αναλυτές - managers) για να πάρουν πληροφορία συνδέονται με τον 

εξυπηρετητή αναλυτικής επεξεργασίας. Το περιβάλλον κεντρικής εξυπηρέτησης 

αναλυτικής επεξεργασίας αποκαλείται διασυνδεδεμένη αναλυτική επεξεργασία (On 

Line Analytical Processing - OLAP). Αντίστοιχα οι κεντρικές υπηρεσίες αναλυτικής 

επεξεργασίας αποκαλούνται OLAP υπηρεσίες και οι κεντρικοί Η/Υ OLAP 

εξυπηρετητές (OLAP services & OIJ^P servers). Για χάρη της απλότητας από δώ και 

στο εξής ο όρος αναλυτική επεξεργασία θα χρησιμοποιείται για την απόδοση και των 

δύο όρων: διασυνδεδεμένη αναλυτική επεξεργασία και desktop αναλυτική 

επεξεργασία. Η διάκριση της σημασίας επειδή προκύπτει» εύκολα από τα 

συμφραζόμενα, αφήνεται στον αναγνώστη.
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1.1.3. DWA αρχιτεκτονική
Ανάμεσα στην ανάλυση των πληροφοριακών απαιτήσεων και την τελική σύνθεση της 

πληροφορίας μεσολαβούν σχέδια μοντέλων, διαδικασίες ανάπτυξης και χρήση 

εργαλείων και τεχνολογιών πελάτη - εξυπηρετητή που συνθέτουν μία καινοτόμο 

αρχιτεκτονική. Ο κύριος λόγος επιστράτευσης ειδικών αρχιτεκτονικών που ξεφεύγουν 

από τον τρόπο δόμησης των συστημάτων διαχείρισης των επιχειρηματικών 

λειτουργιών είναι η διαφοροποιημένη διαχείριση (managenent - manipulation)5 και 

αναπαράσταση (representation)6 των δεδομένων αναλυτικής επεξεργασίας στον Η/Υ. 

Η οργάνωση των δεδομένων στην αναλυτική επεξεργασία είναι αριθμοκεντρική και όχι 

οντοκεντρική, όπως συμβαίνει στα συστήματα λειτουργιών. Η αριθμοκεντρική 

οργάνωση αποτελεί την καρδιά της αρχιτεκτονικής αναλυτικής επεξεργασίας. 

Επόμενο είναι τέτοιες αρχιτεκτονικές, που εστιάζονται στην οργάνωση των 

δεδομένων στον Η/Υ, να αποκαλούνται αρχιτεκτονικές αποθήκης δεδομένων (DWA 

architectures - Data WArehousing) και τα συστήματα διασυνδεδεμένης αναλυτικής 

επεξεργασίας που υλοποιούνται πάνω σε παρόμοιες αρχιτεκτονικές συστήματα 

αποθηκών δεδομένων ή DWA συστήματα. Η διαχείριση και αναπαράσταση των 

δεδομένων, όπως συμβαίνει στο φυσικό επίπεδο, αναλύεται στο 4ο κεφάλαιο της 

εργασίας.

Στην παρούσα εργασία η ανάλυση (analysis phase), η σχεδίαση (design phase) και η 

υλοποίηση (implementation phase) ενός DWA συστήματος προσεγγίζεται όχι με τον 

παραδοσιακό κύκλο ανάπτυξης (lifecycle) και διαχείρισης έργου (που περιλαμβάνει 

χρονοδιαγράμματα, project plan κά) ενός πληροφοριακού συστήματος αλλά με με μία 

προσέγγιση στην οποία επιδιώκεται η υλοποίηση των ειδικών μερών ενός 

αρχιτεκτονικού σχεδίου. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο ανάπτυξης ενός DWA συστήματος 

ως προς τη χρήση του στη διαχείριση του έργου, μοιάζει με το αρχιτεκτονικό σχέδιο 

ενός σπιτιού, επομένως βοηθά στην επικοινωνία με τον πελάτη, στο συντονισμό των 

μελών της ομάδας ανάπτυξης με την τεκμηρίωση και τον προγραμματισμό της 

εργασίας που προσφέρει (το σχέδιο), στη δυνατότητα τμηματικής ανάπτυξης 

(modularization) που συνεπάγεται επαναχρησιμοποίηση (reusability) κοματιών, στην 

καλύτερη συντήρηση (maintenance) και στην αύξηση της παραγωγικότητας της 

ομάδας. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο ανάπτυξης ενός DWA συστήματος ώς προς τη

' Η διαχείριση των δεδομένων σε μία DWA αρχιτεκτονική περιλαμβάνει την απόκτηση των δεδομένων 
από πηγές λειτουργικών δεδομένων, τη φόρτωση των δεδομένων και την συγκέντρωση των 
δεδομένων στην αποθήκη δεδομένων, την ανάκτηση των δεδομένων από την αποθήκη δεδομένων.
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συνολική σχεδίασή του υπακούει στις αρχές δόμησης της DWA αρχιτεκτονικής και 

όχι φυσικά στις αρχές δόμησης της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στο φυσικό χώρο.

Οι ειδικές έννοιες της αρχιτεκτονικής αποθήκης δεδομένων (DWA αρχιτεκτονική) και 

της αναλυτικής επεξεργασίας δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της παρούσας 

εργασίας και επομένως θα αναλυθούν σε βάθος κατά την πρόοδο της εργασίας. 

Ειδικότερα, η DWA αρχιτεκτονική θα μελετηθεί στο 3ο κεφάλαιο και η αναλυτική 

επεξεργασία στο 5ο κεφάλαιο. Η DWA αρχιτεκτονική θα προσεγγιστεί από δύο 

σκοπιές: από τη σκοπιά της χρήσης του DWA αρχιτεκτονικού σχεδίου στη διαχείριση 

του έργου ανάπτυξης ενός αντίστοιχου με το σχέδιο DWA συστήματος (όπως 

συμβαίνει με τη χρήση ενός οικοδομικού αρχιτεκτονικού σχεδίου στη διαδικασία της 

ανόρθωσης ενός σπιτιού) και από τη σκοπιά της μελέτης των δομικών στοιχείων της 

DWA αρχιτεκτονικής. Οι γενικές έννοιες της αρχιτεκτονικής6 7 ή πλατφόρμας 

συστημάτων και της ανάλυσης δεδομένων θα προσεγγιστούν εκ των πραγμάτων και 

λόγω συνάφειας περιεχομένου.

Οι άνθρωποι που σε συνεργασία με τους επιχειρηματικούς αναλυτές, αναλύουν τις 

επιχειρηματικές πληροφοριακές ανάγκες είναι οι τεχνολόγοι πληροφορίας 

(information technologists). Αυτοί είναι ενήμεροι των αρχιτεκτονικών αποθηκών 

δεδομένων και των διαφορετικών εργαλείων ανάλυσης (OLAP tools) και πρέπει να 

έχουν μία στοιχειώδη γνώση του πεδίου της προς ανάλυση επιχειρηματικής 

λειτουργίας. Η ανάλυση επιχειρηματικών απαιτήσεων γίνεται με συνεντεύξεις και 

συναντήσεις όπου ερωτώνται οι επιχειρηματικοί αναλυτές (που θα είναι και οι τελικοί 

χρήστες του συστήματος), αφού αυτοί είναι γνώστες του πεδίου της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας που αναλύεται. Η ανάλυση καταλήγει σε προσδιορισμό (με όρους 

OLAP, όπως είναι οι όροι διαστάσεις, χαρακτηριστικά, ιεραρχίες, επίπεδα 

διαστάσεων, κύβοι, αριθμητικά μεγέθη, αριθμοδείκτες) των πληροφοριακών αναγκών 

της προς ανάλυση λειτουργίας. Τελικό προϊόν της φάσης ανάλυσης απαιτήσεων είναι 

ένα διαστασιακό μοντέλο αναπαράστασης των απαραίτητων για την αναλυτική 

επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων και των παραγόντων εξάρτησής τους. Επίσης, 

με το τέλος της ανάλυσης πρέπει να έχουν κατασκευαστεί μοντέλα που αφορούν το 

δίκτυο και το υλικό, το σχέδιο της συνολικής αρχιτεκτονικής και όψεις (views) 

παρουσίασης της πληροφορίας όπως διαγράφηκαν από τους τελικούς χρήστες. Το

6 Η υλοποίηση της αναπαράστασης δεδομένων ή διαδικασιών γίνεται προφανώς στον Η/Υ. Τα 
μοντέλα αναπαράστασης δεδομένων, όμως είναι αφηρημένα και οπτικοποιούνται (οπτικοποίηση:
visualisation) με σχήματα. Παραδείγματα μοντέλων δεδομένων είναι το μοντέλο οντοτήτων - 
συσχετίσεων. το μοντέλο διαστάσεων, το μοντέλο αντικειμένων. Στη DWA Αρχιτεκτονική απόλυτος 
κυρίαρχος είναι το μοντέλο διαστάσεων που θα παρουσιαστεί στο 2ο κεφάλαιο.
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μοντέλο διαστάσεων και τα εννοιολογικά και δομικά στοιχεία του θα παρουσιαστούν 
στο 2ο κεφάλαιο της εργασίας.

Συστήματα Συναλλαγΰν (OLTP Systems) Αποθήκη Δεδομένων Παρουσίαση Πληρ^ίας

Εφαρμογές σΐΑολλαγών 
(OLTP Applications)

Δεδομένο oivaVcryiiv Αττοθτγη δεδομένων κa 
(Αατομργικά δεδομένα): Νρίδες δεδομένά
επίπεδα αρχεία, τη; Γπτχείρφτς
σχεοιακές βάαεις

Εφαρμογές παρουσκοης 
πλτροφορίας

Απόκτηση δεδομένων Ανάκτηση δεδομένων

Βσαγωγή Δεδομένων 
Εκτέλεση Batch Διαδκασιάν

^ Operational 
datastorer

Βσα\ω/ή Δεδομένων 
Εκτέλεση Batch ΔΜδικασκίλ/

Βσαγωγή Δεδομένων 
Εκτέλεση Batch Διαδικασία*/

^3

OLAP& Queries

DWA Αρχιτεκτονική

Η διαδικασία καταγραφής της απαραίτητης πληροφορίας είναι μία επαναληπτική 
διαδικασία που δεν τελειώνει με την ανάλυση απαιτήσεων αλλά εξελίσσεται και κατά 
τη χρήση του DWA συστήματος, με τη συνεργασία των επιχειρηματικών αναλυτών 
που είναι γνώστες του πεδίου της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναλύεται και 
των τεχνολόγων πληροφορίας (infoimation technologists) που διαθέτοντας τεχνική 
γνώση, βρίσκονται πιο κοντά στην υλοποίηση. Οι ειδικοί επιχειρηματικοί αναλυτές σε 
δεύτερο χρόνο, χρησιμοποιούν την πληροφορία (συνδιάζουν πληροφορίες, 
εφαρμόζουν την επαγωγική μέθοδο κά) για να αξιολογήσουν τις εσωτερικές και 
εξωτερικές συνθήκες και να πάρουν αποφάσεις που θα τους οδηγήσουν σε δράση.

Με τον όρο αρχιτεκτονική ή πλατφόρμα συνήθως αποδίδεται το αφηρημένο (abstract) ή γενικευμένο 
(generic) σχέδιο βάσει του οποίου συγκροτείται ένα σύνθετο πληροφοριακό σύστημα από πολλά 
απλούστερα.
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Η ανάλυση των πληροφοριακών απαιτήσεων εστιάζεται συνήθως σε μία 

επιχειρηματική λειτουργία, όπως για παράδειγμα στις πωλήσεις, γιατί η επέκταση σε 

περισσότερες από μία επιχειρηματικές λειτουργίες διευρύνει τον όγκο και τη 

διασπορά των δεδομένων και την πολυπλοκότητα των πληροφορικών αναγκών. Στα 

πρώτα στάδια της ανάλυσης (συνενετεύξεις) οι απαιτήσεις διατυπώνονται από τους 

ειδικούς επιχειρηματικούς αναλυτές με απλές ερωτήσεις σαν τις παρακάτω: Ποιό 

είναι το ποσοστό των πωλήσεων (καθαρές, εισπράξεις, υπόλοιπα πελατών) σε 

σχέση με το στόχο για κάθε πωλητή; Ποιά προϊόντα προτιμά ο κάθε πελάτης; Ποιό 

τρόπο διανομής προτιμά ο κάθε πελάτης; Σε ποιά προϊόντα εμφανίζει μεγαλύτερο 

κέρδος ο κάθε πωλητής ή ο κάθε πελάτης με βάση το κέρδος; Δύο είναι οι κρίσιμες 

διαπιστώσεις των τεχνολόγων πληροφορίας σχετικά με την υφή των ερωτημάτων με 

τα οποία εκφράζονται αρχικά οι πληροφοριακές ανάγκες επιχειρηματικών 

λειτουργιών:

• Οι επιχειρηματικοί αναλυτές μπορούν λόγω της φύσης της ίδιας της 

πληροφορίας, να διατυπώνουν adhoc ερωτήματα επ’ άπειρον. Αντίθετα με τις 

προδιαγραφές διαδικασιών των προσαρμοσμένων (custom) συστημάτων 

επιχειρηματικών λειτουργιών, που διαπιστώνωνται αρχικά κατά την ανάλυση του 

συστήματος αποτυπώνονται στη σχεδίαση και δεν τροποποιούν συχνά την 

υλοποίηση, οι ανάγκες σε πληροφορία και αναφορές είναι κυριολεκτικά 

ατέλειωτες. Αν η αναλυτική επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται μέσα στα 

συστήματα λειτουργιών θα πρέπει να υπάρχει συνεχής και εντατική 

διαθεσιμότητα8 τεχνικών για την ανάκτηση των κατάλληλων κάθε φορά δεδομένων 

(ad hoc data retrieval) μέσα από το δαίδαλο των δεδομένων που διαχειρίζονται οι 

εφαρμογές λειτουργιών και για την κατά περίσταση ανάλυση (ad hoc analysis) 

των δεδομένων μέσα στο περιβάλλον των λειτουργικών εφαρμογών. Οι 

πληροφοριακές απαιτήσεις καλύπτουν μεγάλο όγκο δεδομένων που απλώνεται 

σε μία ή περισσότερες λειτουργικές εφαρμογές, όπου επειδή τα δεδομένα 

παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά, ένα δαίδαλο σχέσεων και πιθανές ασυμφωνίες 

από σύστημα σε σύστημα που επιβάλλουν ελέγχους, μετατροπές και καθαρισμό, 

η ανάκτησή τους αποτελεί apriori μία περιπέτεια ανεξάρτητα από την ικανότητα 

των ανθρώπων και των εργαλείων που παρέχονται για ανάκτηση των δεδομένων 

(όπως για παράδειγμα η γλώσσα SQL των σχεσιακών βάσεων). Οι παραπάνω 

λόγοι απομάκρυναν την αναλυτική επεξεργασία από τα συστήματα λειτουργιών
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και ώθησε την έρευνα να αναζητήσει τρόπους σχεδίασης (μοντελοποίησης) των 

δεδομένων και αρχιτεκτονικές που να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση, 

την αποθήκευση και τη συμμετρική αναπαράσταση των δεδομένων, ώστε η 

προσπάθεια να εστιάζεται στην πληροφορία που ζητείται και όχι στα δεδομένα 

που χρειάζονται και στις μετατροπές τους. Το μοντέλο δεδομένων που 

επιστρατεύει σήμερα η αναλυτική επεξεργασία είναι το διαστασιακό μοντέλο που 

θα αναπτυχθεί στο 2ο κεφάλαιο και η αρχιτεκτονική της αναλυτικής επεξεργασίας 

·' η DWA αρχιτεκτονική που θα παρουσιαστεί στο 3ο κεφάλαιο. Τα συστήματα 

αναλυτικής επεξεργασίας υλοποιούνται αυτόνομα και ανεξάρτητα από τα 

συστήματα λειτουργιών αλλά χρησιμοποιούν τα δεδομένα τους.

• Τα ερωτήματα αφορούν μία επιχειρηματική λειτουργία και ενώ φαινομενικά δεν 

σχετίζονται μεταξύ τους, είναι δυνατό να αποκτήσουν κοινά σημεία. Η απάντηση 

των ερωτημάτων στηρίζεται στην παραγωγή και αποθήκευση αριθμητικών 

μεγεθών ή απλά μεγεθών (metrics or measures or measurements) που 

ποσοτικοποιούν την προς ανάλυση λειτουργία και μετρούν την απόδοσή της. Ο 

προσδιορισμός των συναφών αριθμητικών μεγεθών δεν μπορεί να γίνει παρά 

μόνο σε σχέση με συγκεκριμένους παράγοντες εξάρτησης αυτών των μεγεθών 

που δεν είναι οι διαστάσεις του διαστασιακού μοντέλου. Στο παράδειγμα των 

πωλήσεων τα μεγέθη του τζίρου, των εισπράξεων, του υπολοίπου, του κέρδους, 

του κόστους πωληθέντων και των δαπανών είναι μερικά από τα απαραίτητα 

μεγέθη για την απάντηση adhoc ερωτήσεων όπως αυτών που παρουσιάστηκαν 

παραπάνω. Η κάλυψη των ερωτημάτων είναι εφικτή μόνο αν η παρακολούθηση 

των αριθμητικών μεγεθών γίνεται σε συνάρτηση με μία πλειάδα παραγόντων 

συναφών της αναλυόμενης λειτουργίας πωλήσεων, όπως ο χρόνος, το προϊόν, ο 

πελάτης, το κανάλι διανομής. Αν οι τιμές των αριθμητικών μεγεθών 

αποτυπώνονται για κάθε μήνα, για κάθε πελάτη, για κάθε προϊόν και για κάθε 

πωλητή (ή κανάλι διανομής γενικότερα) τότε ο διαθέσιμος πλούτος δεδομένων και 

η συμμετρία της αναπαράστασης των δεδομένων εξασφαλίζει διαισθητική, 

γρήγορη και με συνεπή ταχύτητα ανάκτηση δεδομένων.

Σήμερα, η αναπαράσταση αριθμητικών μεγεθών σχετικών με επιχειρηματικές 

λειτουργίες, σε συνάρτηση με παράγοντες κατηγοριοποίησης των μεγεθών αυτών 

σχεδιάζεται με το διαστασιακό μοντέλο. Με βάση το σχήμα που απεικονίζει τα δομικά 8

8 Η κατά περίσταση ανάκτηση πληροφορίας από τα συστήματα λειτουργιών ίων επιχειρήσεων είναι 
ένα μεγάλο θέμα, εςαιτίας του όγκου των επιχειρησιακών πόρων που απορροφά και λειτούργησε 
όπως όλα τα μεγάλα προβλήματα ως πυροκροτητής για την αναζήτηση λύσεων στην παραγωγή 
adhoc πληροφορίας Αυτή η αναζήτηση συμπληρώνει ήδη μία δεκαετία. Η πορεία της και κάποια 
από τα ευρήματά της αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εργασίας.
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στοιχεία της DWA αρχιτεκτονικής, τα συστήματα αναλυτικής επεξεργασίας 

αποτελούνται από τα παρακάτω αρχιτεκτονικά μέρη.

• Περιοχή μεταφοράς δεδομένων (data staging area), όπου γίνεται η απόκτηση 

(acquisition), ο καθαρισμός (scrubbing) και ο μετασχηματισμός (transformation) 

των δεδομένων από τις εφαρμογές λειτουργιών.

• Αποθήκη δεδομένων (Data Warehouse) που συντίθεται από τις επιμέρους 

- περιοχές δεδομένων (data marts), όπου γίνεται η αναπαράσταση (representation)

των δεδομένων με αποκλειστικό σκοπό την αποδοτική (efficient) ανάκτηση και 

ανάλυσή τους (data retrieval, data analysis).

• Διαδικασίες ανάκτησης, αναλυτικής επεξεργασίας (analytical processing) και 

παρουσίασης (presentation) των δεδομένων, που πραγματοποιούνται στον 

εξυπηρετητή της αποθήκης δεδομένων και λιγότερο στους πελάτες Η/Υ των 

χρηστών επιχειρηματικών αναλυτών.

Επειδή οι ειδικοί επιχειρηματικοί αναλυτές αξιοποιούν την πληροφορία για να 

αξιολογήσουν τις εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες και να πάρουν αποφάσεις που 

θα τους οδηγήσουν σε δράση, η πληροφορία που παράγεται από την ανάλυση 

δεδομένων αποκαλείται πληροφορία στήριξης αποφάσεων (decision support 

information) ή πληροφορία δράσης (actionable information). Στην προσπάθειά τους 

για αξιοποίηση της πληροφορίας οι επιχειρηματικοί αναλυτές παράγουν γνώση. 

Γνώση εκτός από τον άνθρωπο, παράγουν και τα συστήματα που διενεργούν την 

ανάλυση των δεδομένων όταν με την ανθρώπινη καθοδήγηση στην επιλογή των 

δεδομένων, ανακαλύπτουν πληροφοριακά σχέδια συσχετισμού γεγονότων, χρονικής 

ακολουθίας γεγονότων κά (data mining).

1.1.4. Αναλυτική επεξεργασία (OLAP) και επεξεργασία συναλλαγών (OLTP)
Τα πληροφοριακά συστήματα που διενεργούν ανάλυση δεδομένων για να παράξουν 

πληροφορία (που θα χρησιμοποιηθεί για υποστήριξη αποφάσεων, ή για επιπλέον 

παραγωγή πληροφορίας και γνώσης) αποκαλούνται συστήματα αναλυτικής 

επεξεργασίας (analytical processing systems). Αν η αναλυτική επεξεργασία εκτελείται 

σε κεντρικό εξυπηρετητή τότε μιλάμε για διασυνδεδεμένη9 αναλυτική επεξεργασία

9 Η διασύνδεση αναφέρεται στην εικονική επαφή μέσα από δίκτυο (συνήθως απομακρυσμένο) του 
τελικού χρήστη που βρίσκεται μπροστά στο τερματικό ή τον προσωπικό Η/Υ (Personal Computer - 
PC) με τον κεντρικό Η/Υ (που φιλοξενεί την εφαρμογή ή τα δεδομένα ή και τα δύο). Κατά τη 
σύνοδο (session) όπου και υπάρχει επικοινωνία, η αλληλεπίδραση του χρήστη με το περιβάλλον των 
οθσνών προκαλεί διαδικασίες στην εφαρμογή και μεταβολές στα δεδομένα στην άλλη άκρη του 
δικτύου. Σήμερα η αρχιτεκτονική ενός κεντρικού Η/Υ φιλοξενίας και πολλών δορυφορικών 
τερματικών έχει αντικατασταθεί από την αρχιτεκτονική πελάτη - εξυπηρετητή (client - server) όπου 
όλοι οι Η/Υ είναι PC. Οι εξυπηρετητές είναι συνήθως περισσότεροι του ενός (διαφορετικοί
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(On Line Analytical Processing - OLAP). Αντίστοιχα, τα συστήματα με τα οποία 

γίνεται η διεκπεραίωση των καθημερινών λειτουργιών των επιχειρήσεων λέγονται 

διασυνδεδεμένα συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών (On Line Transaction 

Processing Systems - OLTP Systems). Στις προηγούμενες παραγράφους 

χρησιμοποιήθηκε ο όρος συστήματα λειτουργιών αντί του όρου συστήματα 

συναλλαγών, γιατί παρέπεμπε στις επιχειρηματικές λειτουργίες. Ο όρος συστήματα 

συναλλαγών θα διευκρινιστεί πλήρως όταν οριστεί ο όρος μηχανογραφική 

συναλλαγή ή απλά συναλλαγή, αργότερα στο παρόν κεφάλαιο. Στην παρούσα 

εργασία θα αποκαλούμε τα πρώτα συστήματα αναλυτικής επεξεργασίας ή 

συστήματα υποστήριξης αποφάσεων ή ΟίΛΡ συστήματα και τα δεύτερα συστήματα 

συναλλαγών ή συστήματα λειτουργιών ή OLTP συστήματα.

Το βασικό έργο των συστημάτων συναλλαγών είναι η εκτέλεση στον Η/Υ 

μηχανογραφικών διαδικασιών επιχειρηματικών ελέγχων στοιχείων δεδομένων, 

επιχειρηματικών υπολογισμών πάνω σε στοιχεία δεδομένων και διαχείρισης 

στοιχείων δεδομένων κατά τη διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών των 

επιχειρηματικών λειτουργιών. Οι επιχειρηματικοί έλεγχοι και οι επιχειρηματικοί 

υπολογισμοί πάνω σε στοιχεία δεδομένων υλοποιούν τους επιχειρηματικούς 

κανόνες. Το βασικό έργο των συστημάτων αναλυτικής επεξεργασίας είναι η ανάκτηση 

και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων με σκοπό την παραγωγή πληροφορίας 

απαραίτητης στην υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων. Η ανάλυση απαιτήσεων 

των συστημάτων συναλλαγών εστιάζεται στην προδιαγραφή των μηχανογραφικών 

διαδικασιών και τη σχεδίαση των οντοκεντρικών δομών δεδομένων που θα 

υποστηρίξουν τις μηχανογραφικές διαδικασίες, ενώ η ανάλυση απαιτήσεων των 

συστημάτων αναλυτικής επεξεργασίας εστιάζεται στην καταγραφή των ζητούμενων 

από τους επιχειρηματικούς αναλυτές πληροφοριακών σχεδίων (υπό μορφή όψεων, 

σεναρίων, πληροφοριακών οπτικών συσχετισμών) και το σχεδίασμά της 

αριθμοκεντρικής υποκείμενης οργάνωσης δεδομένων που θα υποστηρίξει την 

παραγωγή των πληροφοριακών σχεδίων.

Τα συστήματα συναλλαγών στηρίζονται στη διαχείριση στοιχείων δεδομένων, όπου η 

οργάνωση των δεδομένων είναι οντοκεντρική και κύρια μέριμνα είναι η ακεραιότητα 

των δεδομένων, η εξάλειψη των επαναλήψεων και των ασυνεπειών στα δεδομένα και 

η ακεραιότητα των συναλλαγών. Τα συστήματα αναλυτικής επεξεργασίας στηρίζονται

εξυπηρετητές για την αποθήκευση και τη διαχείριση των δεδομένων και διαφορετικοί για την 
εκτέλεση των εφαρμογών). Οι πελάτες Η/Υ (που είναι εξοπλισμένοι με την υλοποίηση της διεπαφής 
χρήστη και ίσως με κάποιο τμήμα της εφαρμογής) συνδέονται σε συνόδους επικοινωνίας με τους 
εξυπηρετητές μέσα από ένα «δικτυακό πλέγμα κόμβων», που υλοποιείται συνήθως και κύρια (είτε 
τοπικά είτε απομακρυσμένα) πάνω σε πρωτόκολλο TCP/IP.
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στην ανάκτηση και ανάλυση μεγάλου όγκου ατομικών δεδομένων, όπου η οργάνωση 

των δεδομένων είναι αριθμοκεντρική και κύρια μέριμνα είναι η διαισθητική διεπαφή, η 

ταχύτητα απόκρισης, η χρήση αριθμοδεικτών απόδοσης (προϋπολογιζόμενους και 

αποθηκευόμενους ή παραγόμενους δυναμικά), η κλιμάκωση του όγκου των 

δεδομένων και του πλήθους των παραγόντων εξάρτησης των δεδομένων.

Τα στοιχεία δεδομένων των συστημάτων συναλλαγών είναι ατομικά δεδομένα. Αυτό 

μεταφράζεται στο γεγονός ότι κάθε στοιχείο δεν αποτελείται από πολλές τιμές, αλλά 

από μία αδιαίρετη. Η ατομικότητα των δεδομένων είναι πρωταρχική αρχή των 

πληροφοριακών συστημάτων που χειρίζονται λειτουργικά δεδομένα. Παράδειγμα 

ατομικότητας δεδομένων είναι η αποθήκευση του πλήρους ονόματος ενός πελάτη σε 

δύο ξεχωριστά στοιχεία: επώνυμο και όνομα. Το μέγεθος του ατόμου (στοιχείου) 

δεδομένων είναι η μονάδα μέτρησης του όγκου των δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται σε ένα πληροφοριακό σύστημα. Ειδικά σε περιπτώσεις 

συμμετρικής (για παράδειγμα κυβικής) οργάνωσης δεδομένων ένας απλός 

πολλαπλασιασμός του πλήθους των μονάδων επί του μεγέθους του ατόμου 

δεδομένων υπολογίζει τον όγκο των δεδομένων.

Τα ατομικά δεδομένα των συστημάτων συναλλαγών αποτελούν τη μοναδική 

πρωταρχική πηγή δεδομένων των συστημάτων αναλυτικής επεξεργασίας. Όπως τα 

συστήματα συναλλαγών έτσι και τα συστήματα αναλυτικής επεξεργασίας 

ικανοποιούν την αρχή ατομικότητας των δεδομένων, παρ’ όλο που η αναπαράσταση 

των δεδομένων διαφέρει σημαντικά. Η χρήση του όρου στοιχείο δεδομένων θα 

υπονοεί πάντα ατομικά δεδομένα.

Τα OLAP συστήματα στηρίζονται στη DWA αρχιτεκτονική και στο μοντέλο 

διαστάσεων, που εστιάζουν στην αποδοτική ανάκτηση και ανάλυση των δεδομένων. 

Η DWA αρχιτεκτονική απαρτίζεται από πολλά OLTP συστήματα, μία επιχειρησιακή 

αποθήκη δεδομένων και ειδικά εργαλεία μεταφοράς και μετασχηματισμού των 

δεδομένων ανάμεσα στα συστήματα (OLTP δεδομένα και αποθήκη δεδομένων) και 

παρουσίασης της παραγόμενης πληροφορίας. Τα συστήματα συναλλαγών είναι 

συνήθως παλαιό συστήματα (legacy systems) που στηρίζονται σε μοντέλα 

οντοτήτων συσχετίσεων για τη λογική αναπαράσταση των δεδομένων και σχεσιακές 

βάσεις δεδομένων για τη φυσική διαχείριση και αποθήκευση των δεδομένων.

Στην εργασία, συχνή θα είναι η χρήση των εκφράσεων επεξεργασία συναλλαγών 

(transaction processing), OLTP, αναλυτική επεξεργασία (analytical processing), 

(OLAP), υποστήριξη αποφάσεων (decision support), παλαιό συστήματα (legacy 

systems). Σαν παράδειγμα αναφέρεται η χρήση κάποιων από τις παραπάνω
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εκφράσεις σαν συνθετικά στις εκφράσεις OLAP server (OLAP εξυττηρετητής), OLAP 

service, OLTP εφαρμογή, OLAP εφαρμογή, σύστημα υποστήριξης αποφάσεων 

(Decision Support System - DSS).

Στην εργασία θα γίνει προσπάθεια προσέγγισης των μεθοδολογιών, των 

αρχιτεκτονικών συστημάτων, των τεχνολογιών, των προτύπων μοντελοποίησης 

δεδομένων, των προτύπων ανάκτησης και ανάλυσης δεδομένων που 

επιστρατεύονται σήμερα για τις ανάγκες της αναλυτικής επεξεργασίας. Επίσης, στην 

παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί μία πρώτη προσπάθεια συγκριτικής παρουσίασης 

των ειδικών χαρακτηριστικών των διαθέσιμων στην παγκόσμια αγορά OLAP 

προϊόντων.

Διάφορες έννοιες και θέματα που συναντώνται και αναπτύσσονται στην εργασία 

σχετίζονται με τα συστήματα συναλλαγών ή με τα συστήματα αναλυτικής 

επεξεργασίας ή με τη συσχέτιση, επικάλυψη, διεπαφή των δύο τύπων συστημάτων 

μέσα σε ευρύτερες αρχιτεκτονικές. Όλα αυτά τα θέματα αναπτύσσονται και 

αναλύονται με τη μέθοδο της σπείρας. Η μέθοδος της σπείρας προσεγγίζει ένα θέμα 

προσθέτοντας ολοένα νέα στοιχεία και παραδείγματα σε αυτό, ώστε η εμβάθυνση να 

πραγματοποιείται σταδιακά και πάντα μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των 

συμφραζομένων (context) και του ευρύτερου πεδίου (domain) ανάπτυξης και 

εφαρμογής.

1.2. Μηχανογράφηση επιχειρηματικών λειτουργιών
Τα σημερινά συστήματα συναλλαγών έχουν προγόνους τα συστήματα 

μηχανογράφησης επιχειρηματικών λειτουργιών (ή απλά συστήματα λειτουργιών ή 

μηχανογραφικές εφαρμογές). Οι όροι σύστημα λειτουργιών και σύστημα συναλλαγών 

είναι ταυτόσημοι επειδή οι αρχές που διέπουν τα πληροφοριακά συστήματα 

επιχειρηματικών λειτουργιών είναι ίδιες (για παράδειγμα οι αρχές της ατομικότητας 

και της ακεραιότητας των δεδομένων και η αρχή της ακεραιότητας εκτέλεσης μίας 

διαδικασίας είναι κοινές). Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος διαχείρισης διαδικασιών 

και δεδομένων ώστε να ικανοποιούνται οι αρχές.

Έτσι, στα μηχανογραφικά συστήματα (ο όρος μηχανογραφικές εφαρμογές είναι 

παλαιότερος και στενότερος) η οργάνωση των δεδομένων γίνεται σε επίπεδα αρχεία 

και οι έλεγχοι ακεραιότητας των δεδομένων είναι ευθύνη της εφαρμογής, ενώ στα 

συστήματα συναλλαγών η οργάνωση και οι έλεγχοι ακεραιότητας των δεδομένων 

γίνονται από εξειδικευμένα συστήματα διαχείρισης δεδομένων. Στα μηχανογραφικά 

συστήματα εφαρμογές και αρχεία βρίσκονται σε ένα κεντρικό υπολογιστή φιλοξενίας 

(host) ενώ στα συστήματα συναλλαγών οι εφαρμογές και τα συστήματα διαχείρισης
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δεδομένων είναι ανεξάρτητα αρχιτεκτονικά μέρη του συστήματος, ττου για την 

ολοκλήρωσή τους επιστρατεύονται διαφορετικοί εξυπηρετητές (servers). Ένας 

εξυπηρετητής φιλοξενεί τα δεδομένα, άλλος εξυπηρετητής φιλοξενεί κάποια 

εφαρμογή. Η διαχείριση δεδομένων είναι λειτουργικότητα του συστήματος διαχείρισης 

δεδομένων κοινή για όλες τις εφαρμογές ενώ οι επιχειρηματικοί κανόνες (business 

rules) είναι εξειδικευμένη λειτουργικότητα της κάθε εφαρμογής. Η ολοκλήρωση των 

συστημάτων συναλλαγών (εμπορικής διαχείρισης, βιομηχανικής παραγωγής, 

ανθρώπινων πόρων) σε ένα ERP (Enterprise Resource Planning) επιχειρησιακό 

σύστημα σημαίνει ότι όλες οι εφαρμογές και οι βάσεις δεδομένων συνθέτουν ένα 

ενιαίο επιχειρησιακό πληροφοριακό σύστημα. Τέλος, η σύνδεση του χρήστη στα 

μηχανογραφικά συστήματα γίνεται μέσα από ένα κουτό τερματικό (teminal) προς τον 

υπολογιστή φιλοξενίας ενώ στα συστήματα συναλλαγών γίνεται μέσα από ένα 

υπολογιστή πελάτη (client) προς τον εξυπηρετητή. Ο υπολογιστής πελάτης διαθέτει 

κάποια λειτουργικότητα εφαρμογής (για παράδειγμα τη διεπαφή χρήστη με ελέγχους 

εγκυρότητας των εισαγόμενων δεδομένων).

Οι διαδικασίες (functions)10 των συστημάτων συναλλαγών χωρίζονται επομένως σε 

δύο γενικές κατηγορίες: στις διαδικασίες διαχείρισης στοιχείων δεδομένων και στις 

διαδικασίες που αναπαριστούν επιχειρηματικούς κανόνες (επιχειρηματικές εργασίες) 

και αφορούν επιχειρηματικούς ελέγχους και υπολογισμούς σε στοιχεία δεδομένων.

Τα διαθέσιμα ιστορικά ατομικά δεδομένα των συστημάτων συναλλαγών (ή των 

συστημάτων λειτουργιών ή των ERP συστημάτων) είναι η πηγή για την παραγωγή 

πληροφορίας από την αναλυτική επεξεργασία. Η εννοιολογική διασαφήνιση των 

αρχών ακεραιότητας, ο τρόπος καταγραφής των δεδομένων και οι μέθοδοι 

διασφάλισης των βασικών αρχών ακεραιότητας και συνέπειας δεδομένων και 

ακεραιότητας μηχανογραφικών διαδικασιών θα προσεγγιστούν στις ενότητες 1.2. και

1.3.

1.2.1. Άμεση προσπέλαση δεδομένων στα μηχανογραφικά συστήματα 
λειτουργιών
Σε οποιαδήποτε μηχανογραφική υποστήριξη επιχειρηματικών λειτουργιών κεντρικός 

άξονας είναι η εκτέλεση στον Η/Υ μηχανογραφικών διαδικασιών πάνω σε ατομικά 

στοιχεία δεδομένων. Οι μηχανογραφικές διαδικασίες των συστημάτων λειτουργιών 

περιλαμβάνουν ελέγχους στοιχείων δεδομένων και υπολογισμούς πάνω σε στοιχεία 

δεδομένων (οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τους προς μηχανογράφηση επιχειρηματικούς
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κανόνες) και διαχείριση στοιχείων δεδομένων. Η διαχείριση στοιχείων δεδομένων 

(εισαγωγή, ενημέρωση, διαγραφή, ανάκτηση), ττου είναι ττροατταίτηση για τους 

επιχειρηματικούς ελέγχους και υπολογισμούς προϋποθέτει τη δυνατότητα 

αποθήκευσης των δεδομένων.

Η αποθήκευση των δεδομένων στον Η/Υ δεν ήταν η εύκολη υπόθεση που είναι 

σήμερα. Μόνο από τη στιγμή που δόθηκε η δυνατότητα αποθήκευσης όγκου 

δεδομένων σε ταινίες και δίσκους, οι Η/Υ απέκτησαν τη δυνατότητα επεξεργασίας 

ατομικών στοιχείων δεδομένων επιλεγμένων από μεγάλο όγκο αποθηκευμένων 

δεδομένων και η χρήση τους επεκτάθηκε από το επιστημονικό πεδίο στο 

επιχειρηματικό πεδίο. Η μετάβαση αυτή συντελέστηκε σταδιακά στη δεκαετία ’65 - 

75.

Οι συσκευές αποθήκευσης άμεσης προσπέλασης (σκληροί δίσκοι) εισήγαγαν στη 

δεκαετία του 70, καινοτομίες στην προσπέλαση δεδομένων. Οι νεωτερισμοί ήταν η 

άμεση προσπέλαση (direct access)11 συγκεκριμένων στοιχείων δεδομένων μέσα σε 

μεγάλο όγκο αποθηκευμένων δεδομένων, η διασυνδεδεμένη (on line)* 12 και 

πραγματικού χρόνου (real time)13 προσπέλαση δεδομένων και η διαμοιρασμένη 

(shared)14 σε πολλούς χρήστες προσπέλαση δεδομένων.

"'Ο όρος διαδικασία εκφράζει την εκτέλεση ενός αλγορίθμου στον Η/Υ. ενώ ο όρος λειτουργία 
αναφέρεται σε μία δομημένη εργασία στην επιχείρηση. Πολλές φορές η ροή ενός αλγόριθμου 
προέρχεται από τη ροή της αντίστοιχης λειτουργίας που μηχανογραφεί. Αλλοτε πάλι, ο αλγόριθμος 
ευθύνεται για τον επανασχεδιασμό (reengineering) της επιχειρηματικής λειτουργίας.

'' Η άμεση προσπέλαση ενός στοιχείου δεδομένων είναι πολύ γρηγορότερη από τη σειριακή 
προσπέλαση των δεδομένων στις ταινίες, όπου για να προσεγγιστεί ένα στοιχείο σαρώνεται σειριακά 
όλη η πλευρά της ταινίας. Για το λόγο αυτό σήμερα οι ταινίες χρησιμοποιούνται για αποθήκευση 
αντιγράφων ασφαλείας και όχι για αποθήκευση ενεργών δεδομένων. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν 
γίνεται προσπέλαση ενός μεμονωμένου στοιχείου αλλά μίας «σελίδας» (page) γειτονικών στοιχείων 
του δίσκου. Πραγματικά άμεση προσπέλαση ενός στοιχείου μπορεί να γίνει μόνο στη μνήμη, όπου 
φυσικά οι χρόνοι είναι τάξεις μεγέθους μικρότεροι.

1: Διασυνδεδεμένη επεξεργασία δεδομένων συμβαίνει όταν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο τερματικό 
(terminal) η υπολογιστή πελάτη (client) του χρήστη και τον κεντρικό Η/Υ. είτε αυτός είναι 
υπολογιστής φιλοξενίας -host- είτε εξυπηρετητής -server-, αντίστοιχα.

13 Ο όρος real time εκφράζει την πραγματικότητα της άμεσης ανταπόκρισης μίας διεργασίας ή ενός 
συστήματος. Ανάλογα με τις απαιτήσεις προσδιορίζεται η επιθυμητή τάξη μεγέθους της 
καθυστέρησης απόκρισης. Η καθυστέρηση απόκρισης είναι ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στην 
είσοδο (input) και την έξοδο (output) της διεργασίας ή του συστήματος. Για παράδειγμα η επιτρεπτή 
ανοχή καθυστέρησης μίας OLTP εφαρμογής κατά την καταχώρηση μίας συναλλαγής μπορεί να είναι 
τα 20 δευτερόλεπτα η λογική καθυστέρηση του ανοίγματος ενός internet site δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα ενώ η ανεκτή καθυστέρηση μίας OLAP εφαρμογής σε ένα από τα 
αλλεπάλληλα ερωτήματα του χρήστη πρέπει να είναι μικρότερη από 5 δευτερόλεπτα. Για τα 
πληροφοριακά συστήματα είτε αυτά είναι συστήματα συναλλαγών (OLTP) είτε είναι συστήματα 
ανάλυσης δεδομένων (OLAP). η καθυστέρηση απόκρισης εξαρτάται από τρεις παράγοντες: την 
καθυστέρηση της εφαρμογής (host ή client ή middle tier), την καθυστέρηση του κεντρικού Η/Υ (host 
ή server) όπου αποθηκεύονται τουλάχιστο τα δεδομένα αν όχι και μέρος της λειτουργικότητας και 
την καθυστέρηση του δικτύου που παρεμβάλλεται.

13 Ο διαμοιρασμός είναι εφικτός μόνο χάρη στην ύπαρξη δικτύου, όπου διαφορετικά τερματικά ή 
προσωπικοί Η/Υ πελάτες εξυπηρετούνται ταυτόχρονα (σε επικαλυπτόμενους χρόνους) από ένα 
κεντρικό Η/Υ (υπολογιστή φιλοξενίας ή εξυπηρετητή).
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Η δυνατότητα άμεσης, κεντρικής, γρήγορης και διαμοιρασμένης προσπέλασης 

δεδομένων πυροδότησε τη δημιουργία συστημάτων για τη διαχείριση των 

καθημερινών εργασιών λειτουργίας και ελέγχου (operation / control activities, 

business processes) των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Οι καθημερινές 

εργασίες μπορούσαν πλέον να διεκπεραιώνονται μηχανογραφικά και όχι 

χειρογραφικά, σε διαφορεπκά γεωγραφικά σημεία, από εργαζόμενους στο 

λειτουργικό επίπεδο της ιεραρχίας (clerks), τα σχετικά δεδομένα όμως, 

αποθηκεύονταν σε ένα κεντρικό Η/Υ στη διεύθυνση της επιχείρησης.

1.2.2. Διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων- Συστήματα διαχείρισης δεδομένων
Σήμερα, είναι σαφής ο διαχωρισμός ανάμεσα στην αλγοριθμική αναπαράσταση των 

επιχειρηματικών κανόνων και στη λειτουργικότητα διαχείρισης των δεδομένων. Παρ’ 

όλο που οι διαδικασίες επιχειρηματικών ελέγχων και υπολογισμών (δηλαδή οι 

διαδικασίες επιχειρηματικών κανόνων) χρησιμοποιούν τη διαχείριση των δεδομένων 

(εισαγωγή, ενημέρωση, διαγραφή, ανάκτηση δεδομένων, έλεγχοι ακεραιότητας 

δεδομένων κά) είναι προτιμότερο η λειτουργικότητα διαχείρισης δεδομένων να μην 

ενσωματώνεται σε αυτές αλλά να ορίζεται σε αυτόνομες διαδικασίες. Αυτό δεν ίσχυε 

στις απαρχές της μηχανοργάνωσης των επιχειρήσεων, όταν και τα δύο είδη 

διαδικασιών (διαδικασίες επιχειρηματικών λειτουργιών και διαδικασίες διαχείρισης 

δεδομένων) περιλαμβάνονταν στις εφαρμογές των επιχειρηματικών λειτουργιών, είτε 

σαν διαφορετικές διαδικασίες είτε ακόμη χειρότερα, σαν λειτουργικότητα κοινών 

διαδικασιών και όπου η αποθήκευση των δεδομένων γινόταν σε επίπεδα αρχεία 

κειμένου.

Οι βασικές διαδικασίες προσπέλασης δεδομένων (data manipulation) στον Η/Υ 

περιλαμβάνουν την εισαγωγή (insert) νέων στοιχείων, την τροποποίηση ή ενημέρωση 

(update) ήδη αποθηκευμένων στοιχείων, την διαγραφή (delete) στοιχείων δεδομένων 

και την ανάκτηση αποθηκευμένων στοιχείων (select). Οι τρεις πρώτες θα μπορούσαν 

να θεωρηθούν ενεργητική διαχείριση, αφού τροποποιούν τα δεδομένα, σε αντίθεση 

με την τέταρτη που απλά ανασύρει επιλεκτικά κάποια δεδομένα. Η ανάκτηση 

αποθηκευμένων δεδομένων είναι η διαδικασία διαχείρισης δεδομένων που 

επιστρατεύεται στα συστήματα αναλυτικής επεξεργασίας και για την απόκτηση των 

δεδομένων από τα συστήματα συναλλαγών και για την ανάκτηση δεδομένων από την 

αποθήκη δεδομένων. Η υλοποίηση της ανάκτησης στις δύο παραπάνω περιπτώσεις 

διαφέρει αν διαφέρουν οι τεχνολογίες των συστημάτων διαχείρισης των δεδομένων: 

σχεσιακή τεχνολογία ή πολυδιάστατη τεχνολογία. Βασικά στοιχεία και συγκριτικά 

στοιχεία των δύο τεχνολογιών θα παρουσιαστούν στα επόμενα κεφάλαια της 

εργασίας.
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Τα πρώτα χρόνια της μηχανοργάνωσης των επιχειρηματικών λειτουργιών οι 

διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων, όπως και οι διαδικασίες των επιχειρηματικών 

λειτουργιών, έτρεχαν στο περιβάλλον της εφαρμογής. Οι δε εφαρμογές έτρεχαν σε 

κεντρικό Η/Υ φιλοξενίας (host) των συνδεδεμένων τερματικών και ήταν 

προσαρμοσμένες (customized) στην επιχειρηματική λειτουργία που 

μηχανοργάνωναν (κάτι που εξακολουθεί να υφίσταται στις μέρες μας, στις 

αρχιτεκτονικές πελάτη εξυπηρετητή15). Αυτό σημαίνει ότι οι διαδικασίες της 

εφαρμογής προσαρμόζονταν στους επιχειρηματικούς κανόνες του πεδίου της 

εκάστοτε επιχειρηματικής λειτουργίας. Για τη διεκπεραίωση της πρόσβασης στα 

δεδομένα και της διαχείρισης των δεδομένων οι διαδικασίες της εφαρμογής στην 

καλύτερη περίπτωση καλούσαν διαδικασίες που χτίζονταν γύρω από τις βασικές 

διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων. Στη χειρότερη των περιπτώσεων δεν υπήρχαν 

βασικές διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων και η πρόσβαση στα δεδομένα γινόταν 

από ενσωματωμένη στις επιχειρηματικές διαδικασίες λειτουργικότητα διαχείρισης 

δεδομένων. Τα δεδομένα αποθηκεύονταν από τη λειτουργικότητα διαχείρισης 

δεδομένων σε επίπεδα αρχεία κειμένου. Η πρόσβαση στα δεδομένα και οι έλεγχοι 

ακεραιότητας των δεδομένων γενικά γινόταν από τις επιχειρηματικές διαδικασίες της 

εφαρμογής πάνω σε απλά αρχεία κειμένου.

Χρειάστηκε να περάσει μία δεκαετία για να αποκολληθεί η διαχείριση δεδομένων από 

τις προσαρμοσμένες εφαρμογές μηχανοργάνωσης των επιχειρηματικών λειτουργιών. 

Στη δεκαετία του 1970 αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν (σε τραπεζικές εφαρμογές 

και εφαρμογές κράτησης θέσεων αεροπορικών εταιριών) πολλά προσαρμοσμένα 

(proprietary) μοντέλα διαχείρισης δεδομένων. Η διαχείριση των δεδομένων άρχισε να 

ενσωματώνεται στις επιχειρηματικές εφαρμογές ως αυτόνομη πλέον λειτουργικότητα. 

Το επόμενο βήμα όπως είναι φυσικό, ήταν η προσπάθεια ανάπτυξης ανεξάρτητων 

συστημάτων διαχείρισης στοιχείων δεδομένων. Τα επικρατέστερα μοντέλα λογικής 

οργάνωσης δεδομένων που υποστήριξαν αυτή την προσπάθεια ήταν το ιεραρχικό 

και το σχεσιακό. Η αντίληψη ότι η διαχείριση δεδομένων πρέπει να είναι αποκλειστικό 

αντικείμενο αυτούσιων συστημάτων διαχείρισης δεδομένων επικράτησε. Ανάμεσα 

στα μοντέλα επικράτησε το σχεσιακό μοντέλο, επειδή η οργάνωση των στοιχείων σε 

σχετιζόμενες οντότητες, με την οποία διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η συνέπεια των 

στοιχείων, αναπαρίσταται απλά και σωστά στον Η/Υ. Η θεωρητική ανάπτυξη του 

σχεσιακού μοντέλου βασίστηκε σε σειρά εργασιών του δρ E.F.Codd οι οποίες 

παρουσιάζονταν στη διάρκεια της δεκαετίας 1970. Η θεωρητική αλλά και πρακτική

Σήμερα γίνεται προσπάθεια τυποποίησης των διαδικασιών επιχειρηματικών κανόνων με έρευνα στο 
πεδίο της διαχείρισης ροής εργασιών (workflow management).
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αξία του σχεσιακού μοντέλου εδραιώθηκε χάρη στην σχηματική οπτική 

αναπαράστασή του από το διάγραμμα οντοτήτων - συσχετίσεων, που εισήχθηκε 

από τον Chen το 1976.

Η ευκολία αναπαράστασης του σχεσιακού μοντέλου στον Η/Υ και η αναμφίβολη 

πλέον αναγκαιότητα του πλήρους διαχωρισμού της διαχείρισης δεδομένων από τις 

μηχανογραφικές διαδικασίες αναπαράστασης των επιχειρηματικών λειτουργιών έφερε 

την υλοποίηση των πρώτων συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων 

στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Βασικοί προμηθευτές τέτοιων συστημάτων ήταν 

(και συνεχίζουν να είναι) οι εταιρίες Oracle, IBM και Sybase οι οποίες υλοποίησαν τα 

βασικά στοιχεία του σχεσιακού μοντέλου αλλά και πολλές επεκτάσεις του, όπως 

αυτές προτείνονταν από καιρού εις καιρόν από τον E.F.Codd.

Για να τονιστεί η διαφοροποίηση που εισάγουν τα συστήματα διαχείρισης δεδομένων 

στον τρόπο αποθήκευσης των δεδομέγων, όπου αντί για οργάνωση σε επίπεδα 

αρχεία που τον έλεγχο έχει η εφαρμογή γίνεται οργάνωση σε αρχεία διευθύνσεων 

όπου τον έλεγχο έχει το σύστημα διαχείρισης, το όλο σύστημα των δεδομένων και 

της διαχείρισης ονομάζεται βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων εγκαθίσταται σε 

κεντρικό υπολογιστή φιλοξενίας ή εξυπηρετητή και τα αρχεία που διαχειρίζεται είναι 

διάφανα στις εφαρμογές, αφού οι εφαρμογές επικοινωνούν με τα δεδομένα μόνο 

μέσα από τη διεπαφή των βασικών διαδικασιών πρόσβασης στα δεδομένα (εισαγωγή, 

ενημέρωση, διαγραφή, ανάκτηση δεδομένων) που διαθέτει η βάση. Η βάση 

δεδομένων είναι υπεύθυνη για την τήρηση των αρχών και κανόνων που διέπουν τη 

σχεσιακή διατήρηση των δεδομένων (ακεραιότητα και συνέπεια δεδομένων, 

ακεραιότητα αναφορών, διατήρηση προσαρμοσμένων περιορισμών στα δεδομένα, 

συντήρηση προσαρμοσμένων ευρετηρίων κά). Η διεπαφή των σχεσιακών βάσεων 

δεδομένων με τον κόσμο των εφαρμογών έχει προτοτυποποιηθεί παγκοσμίως με το 

πρότυπο SQL.

Η επανάσταση που έφεραν τα συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων 

είναι η δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών όπου η προσοχή επικεντρώνεται στη 

σχεδίαση και υλοποίηση των επιχειρηματικών κανόνων, αφού ή πρόσβαση στα 

δεδομένα είναι εγγυημένη από το σύστημα διαχείρησης των δεδομένων. Η 

ακεραιότητα και η συνέπεια των δεδομένων είναι επίσης εγγυημένη και δεν είναι 

απαραίτητο να ελέγχεται σε κάθε πρόσβαση από την εφαρμογή. Γενικότερα, η 

λειτουργικότητα της ορθής διαχείρισης των δεδομένων είναι πλέον μέριμνα του 

ειδικού συστήματος διαχείρισης των δεδομένων, πράγμα που υπόσχεται εφαρμογές 

πλουσιότερες σε επιχειρηματικούς κανόνες και όγκους δεδομένων μεγαλύτερους και 

ικανούς να υποστηρίξουν διασυνδεδεμένη, διαμοιρασμένη και πραγματικού χρόνου
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επεξεργασία συναλλαγών αλλά και διασυνδεδεμένη και διαμοιρασμένη ανάλυση 

δεδομένων. Η ιστορική εξέλιξη παραγκώνισε την κεντρική και συγκεντρωτική (από 

όψη λειτουργικότητας) εφαρμογή και στη θέση της ανέδειξε το σύστημα συναλλαγών 

και το ολοκληρωμένο ERP σύστημα, όπου οι εφαρμογές εστιάζονται στην 

επιχειρηματική λειτουργία και οι βάσεις στα δεδομένα. Η διαχείριση των δεδομένων 

έχει τυποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό η διεπαφή των βάσεων επίσης, ενώ απομένει η 

τυποποίηση της επιχειρηματικής λειτουργικότητας, που μόνο εστιασμένη μπορεί να 

είναι και όχι παγκόσμια.

Το λογικό υπόβαθρο που θέτει το σχεσιακό μοντέλο και το μοντέλο οντοτήτων 

συσχετίσεων (οντότητες, χαρακτηριστικά, σχέσεις) αλλά και τα στοιχεία φυσικής 

υλοποίησης των σχεσιακών βάσεων δεδομένων (πρότυπο SQL, κανόνες 

αποθήκευσης δεδομένων) θα παρουσιαστούν στις ενότητες 1.3 και 2.2. Στις ίδιες 

ενότητες θα επιχειρηθεί η εξερεύνηση των αδιαφιλονίκητων δυνατοτήτων της 

σχεσιακής προσέγγισης να υποστηρίξει τα συστήματα συναλλαγών και παράλληλα η 

απόδειξη των ολοένα και λιγότερο αμφισβητούμενων αδυναμιών της ίδιας 

προσέγγισης να υποστηρίξουν τις γεωμετρικά αυξανόμενες ανάγκες σε πληροφορία 

και αναλυτική επεξεργασία.

1.2.3. Διαδικασίες επιχειρηματικών λειτουργιών (αναπαράσταση επιχειρη
ματικών κανόνων)
Ένα παράδειγμα μίας προς μηχανοργάνωση καθημερινής εργασίας είναι η εκτέλεση 

μίας παραγγελίας σε μία από τις αποθήκες μίας εμπορικής επιχείρησης. Τα στοιχεία 

του παραστατικού αποστολής-τιμολόγησης (αρ. παραστατικού, τύπος παραστατικού, 

κωδικός πελάτη και όνομα πελάτη, ημερομηνία κά) δεν συμπληρώνονται πλέον σε 

θεωρημένη έντυπη φόρμα, αλλά καταχωρούνται ή επιλέγονται16 στην ηλεκτρονική 

φόρμα καταχώρησης παραγγελίας από τον εργαζόμενο-χρήστη του συστήματος. 

Στην ίδια φόρμα καταχωρούνται τα στοιχεία των γραμμών του παραστατικού, μία για 

κάθε προϊόν που μπαίνει στην παραγγελία. Τα στοιχεία των γραμμών του 

παραστατικού περιλαμβάνουν τον κωδικό και την περιγραφή του προϊόντος, την 

ποσότητα του προϊόντος και την τιμή του προϊόντος.

Στην περίπτωση των παλιών μηχανογραφικών συστημάτων τα στοιχεία της φόρμας 

αφού εισαχθούν στο τερματικό (terminal) που βρίσκεται στο χώρο εργασίας δηλαδή

16 Η επιλογή μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους: με πολλαπλή επιλογή (πχ για τον τύπο του 
παραστατικού) ή με αποδοχή της προτεινόμενης τιμής (πχ για την ημερομηνία). Αλλος τρόπος είναι 
η αυτόματη εμφάνιση στοιχείων, όπως συμβαίνει με το όνομα του πελάτη που εμφανίζεται όταν ο 
χρήστης επιλεξει ή καταχωρήσει τον κωδικό του πελάτη. Η δυνατότητα επιλογής προϋποθέτει 
περισσότερη αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή. Οι ανάγκες περισσότερης
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στην αποθήκη, αποστέλλονται μέσω του δικτύου στον κεντρικό Η/Υ φιλοξενίας, όπου 

τρέχει η εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης. Στην περίπτωση των σύγχρονων 

συστημάτων συναλλαγών και ERP συστημάτων τα στοιχεία καθώς εισάγονται στην 

ηλεκτρονική φόρμα του υπολογιστή πελάτη υφίστανται κάποιους ελέγχους 

εγκυρότητας από την εφαρμογή (με εκτέλεση εκείνης της λειτουργικότητας της 

εφαρμογής που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή πελάτη) και μετά 

αποστέλλονται προς το ενδιάμεσο επίπεδο της εφαρμογής (σε κάποιο εξυπηρετητή 

εφαρμογής - application server), όπου θα εκτελεστούν οι κυρίως έλεγχοι και 

υπολογισμοί των επιχειρηματικών κανόνων και θα γίνει η δρομολόγηση των 

δεδομένων προς τη βάση δεδομένων.

Η εφαρμογή καλύπτει μηχανογραφικά με επιμέρους διαδικασίες, διάφορες 

λειτουργικές εργασίες (επιχειρηματικούς κανόνες) που έχουν σχέση με την 

επιχειρηματική λειτουργία. Στην περίπτωση της εμπορικής διαχείρισης 

μηχανοργανώνονται η εκτέλεση παραγγελιών, η τιμολόγηση, η καταχώρηση 

εισπράξεων, η παρακολούθηση των στοιχείων των πελατών.

1.2.4. Αρχιτεκτονική, διεπαφές, οργάνωση δεδομένων στην παλιά 
μηχανοργάνωση
Στα πλαίσια της μηχανογραφικής κάλυψης της εκτέλεσης παραγγελίας, που είναι μία 

από τις λειτουργικές εργασίες της εμπορικής διαχείρισης, και των επιχειρηματικών 

κανόνων που τη συνθέτουν, η αντίστοιχη διαδικασία της εφαρμογής, εκτός από 

εισαγωγή ενημέρωση και διαγραφή δεδομένων στα αρχεία αποθήκευσης των 

δεδομένων (με βάση τα καταχωρημένα από το χρήστη στοιχεία στη φόρμα-οθόνη 

παραγγελίας του τερματικού), εκτελεί ελέγχους και υπολογισμούς. Ένας τέτοιος 

έλεγχος είναι ο έλεγχος αν είναι αρκετό το διαθέσιμο απόθεμα του κάθε προϊόντος 

(για να γίνει ο έλεγχος απαιτούνται δεδομένα που θα ανασυρθούν με εκτέλεση μίας 

διαδικασίας ανάκτησης δεδομένων). Από τον έλεγχο αποθέματος, που γίνεται για 

κάθε προϊόν, εξαρτάται αν το προϊόν θα συμμετάσχει τελικά στην εκτέλεση της 

παραγγελίας. Ένα παράδειγμα υπολογισμού είναι ο υπολογισμός του 

διαμορφούμενου μετά την εκτέλεση της παραγγελίας ισοζυγίου (υπολοίπου) του 

πελάτη. Τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού είτε επιστρέφουν στην οθόνη του 

χρήστη είτε αποθηκεύονται στο δίσκο είτε επιστρέφουν στην οθόνη και 

αποθηκεύονται ταυτόχρονα.

Τα πρώτα λοιπόν, συστήματα μηχανογράφησης των λειτουργιών των επιχειρήσεων 

ήταν κεντρικά συστήματα όπου η εφαρμογή ήταν εγκατεστημένη σε ένα κεντρικό Η/Υ

αλληλεπίδρασης και η πρόοδος της τεχνολογίας Η/Υ οδήγησαν στη μετάβαση από την
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(υπολογιστής φιλοξενίας -host computer-) και ενσωμάτωνε λειτουργικότητα 

(ελέγχους, υπολογισμούς) και δεδομένα (αρχεία αποθήκευσης δεδομένων, διαχείριση 

δεδομένων) σε διαδικασίες αντίστοιχες των εργασιών της λειτουργίας της 

επιχείρησης. Ο χρήστης είχε μπροστά του ένα κουτό τερματικό για να επικοινωνεί με 

την εφαρμογή. Η επικοινωνία γινόταν μέσα από τις ηλεκτρονικές φόρμες στην οθόνη 

του τερματικού. Οι οθόνες επικοινωνίας συνιστούν μία έκφραση αυτού που σήμερα 

ονομάζουμε διεπαφή χρήστη (user interface). Στην αρχιτεκτονική τερματικού - 

εξυπηρετητή φιλοξενίας (terminal - host) η διεπαφή χρήστη ήταν batch (batch 

interface)17, δηλαδή ο χρήστης εισήγαγε όλα τα στοιχεία χωρίς καμία 

αλληλεπίδραση18 με την κεντρική εφαρμογή και τα έστελνε μονομιάς και στο σύνολό 

τους στην κεντρική εφαρμογή. Η επιφορτισμένη διαδικασία της εφαρμογής έκανε 

τους απαραίτητους ελέγχους και υπολογισμούς και ανάλογα τροποποιούσε τα 

δεδομένα στα αρχεία δεδομένων. Ο χρήστης ενημερώνονταν για την έκβαση της 

διαδικασίας στο τέλος, στην περίπτωση ενός απόλυτου batch interface ή με μία 

ενδιάμεση επικοινωνία (που του έδινε περισσότερο έλεγχο), στην περίπτωση 

περισσότερης αλληλεπίδρασης. Η επιφορτισμένη διαδικασία της εφαρμογής ήταν 

υπεύθυνη για τη διενέργεια υπολογισμών σχετικών επιχειρηματικών κανόνων (για 

παράδειγμα, εξαγωγή του υπολοίπου του πελάτη) και ενημέρωση των στοιχείων 

αυτών.

1.2.5. Στοιχεία δεδομένων - φόρμες- εγγραφές - επίπεδα αρχεία δεδομένων 
Στα πρώιμα συστήματα μηχανογράφησης η αποθήκευση των δεδομένων γινόταν σε 

αρχεία που ήταν εγκατεστημένα στις συσκευές αποθήκευσης άμεσης προσπέλασης 

του κεντρικού Η/Υ φιλοξενίας και τη διαχείρισή τους είχε η αντίστοιχη εφαρμογή. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει η λογική με την οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα.

Ο απλούστερος τρόπος αποθήκευσης των δεδομένων είναι κατά κάποια έννοια 

μαζικός, γιατί τα στοιχεία ενός στιγμιοτύπου μίας ηλεκτρονικής φόρμας 

αποτυπώνονται σαν μία εγγραφή (record), δηλαδή σειριακά σε μία γραμμή ενός 

αρχείου κειμένου. Αυτές οι εγγραφές όμως περιέχουν επαναλαμβανόμενα 

πλεοναστικά δεδομένα (redundant data), αφού, για παράδειγμα, διαφορετικές 

παραγγελίες του ίδιου πελάτη επαναλαμβάνουν τα στοιχεία του και διαφορετικές

αρχιτεκτονική τερματικού - host στην αρχιτεκτονική client - server.
1 Σήμερα η batch διεπαφή χρήστη επέστρεψε στο προσκήνιο με τη χρήση του Διαδικτύου στο εμπόριο 

(ηλεκτρονικό εμπόριο, e-commerce) και γενικότερα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες (e- 
business).

18Ένα παράδειγμα αλληλεπιδραστικής διεπαφής (interactive interface) είναι η πυροδότηση κάποιου 
ελέγχου έπειτα από την εισαγωγή στοιχείου στη φόρμα. Στο παράδειγμα εκτέλεσης παραγγελίας η 
εισαγωγή του κωδικού πελάτη πυροδοτεί έλεγχο αποδεκτού κωδικού και αν η επιστροφή είναι 
θετική γίνεται εμφάνιση της επωνυμίας του πελάτη στη φόρμα.
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γραμμές των παραγγελιών επαναλαμβάνουν τα στοιχεία των προϊόντων. Τα στοιχεία 

αυτά ενώ δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους αλλά σχετίζονται γιατί αφορούν μία 

συγκεκριμένη οντότητα (του πελάτη ή του προϊόντος), φαίνονται από εγγραφή σε 

εγγραφή ως τέτοια. Με άλλα λόγια, συμβαίνει επανάληψη ομάδων 

αλληλοεξαρτώμενων στοιχείων δεδομένων που δεν σχετίζονται με τα υπόλοιπα 

στοιχεία της εγγραφής. Τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζουν μία οντότητα που δεν είναι η 

κύρια οντότητα του αρχείου (αν η φόρμα αποτυπώνει τα στοιχεία ενός παραστατικού 

και των γραμμών του ο πελάτης είναι μία τέτοια οντότητα και τα στοιχεία του 

πλεονάζουν στην εγγραφή των στοιχείων του παραστατικού). Συνεπώς, η μαζική 

οργάνωση δεδομένων σε ένα απλό αρχείο κειμένου καθιστά την αποθήκευση 

δεδομένων επιρρεπή σε ασυνέπειες (inconsistencies).

Ασυνέπειες δεδομένων (data inconsistencies) παρατηρούνται όταν αποθηκεύονται 

διαφορετικές τιμές για το ίδιο περιγραφικό ή αριθμητικό στοιχείο δεδομένων (όπως 

για παράδειγμα το όνομα ενός πελάτη ή η τιμή ενός προϊόντος) ή ασύμφωνες ως 

προς κανόνες αριθμητικές τιμές μεταξύ σχετιζόμενων στοιχείων δεδομένων (όπως 

για παράδειγμα, συμβαίνει με τη συνολική ποσότητα προϊόντος που δε συμφωνεί με 

το άθροισμα των ποσοτήτων των αποθηκών). Όταν το ίδιο στοιχείο δεδομένων 

επαναλαμβάνεται σε διαφορετικά σημεία του αποθηκευτικού μέσου (για παράδειγμα 

επαναλαμβάνεται σε διαφορετικές εγγραφές ενός αρχείου κειμένου) ή παραγόμενα 

στοιχεία αποθηκεύονται στο μέσο τότε συμβαίνουν πλεονασμοί που είναι πιθανό να 

οδηγήσουν σε ασυνέπειες δεδομένων. Η λύση είναι η εξασφάλιση ακεραιότητας για 

κάθε στοιχείο δεδομένων. Η ακεραιότητα δεδομένων (data integrity) είναι η 

κατάσταση εκείνη των δεδομένων όπου κάθε ατομικό (αδιαίρετο) στοιχείο δεδομένων 

αποθηκεύεται σε ένα και μοναδικό σημείο του αποθηκευτικού μέσου.

Το κάθε στοιχείο δεδομένων καταλαμβάνει μία θέση πάνω σε μία ηλεκτρονική φόρμα 

και είναι ένα πεδίο δεδομένων (data field) με συγκεκριμένο τύπο δεδομένων (data 

type) και πεδίο επιτρεπτών τιμών (data domain). Οι βασικότεροι τύποι των στοιχείων 

δεδομένων (πεδίων) είναι ο περιγραφικός ή αλφαριθμητικός (string of characters), ο 

αριθμητικός (number) που έχει διάφορους υποτύπους (ακέραιος, πραγματικός) και ο 

ημερομηνιακός (date) που μπορεί να μετατραπεί σε ένα από τους άλλους δύο. Κάθε 

στοιχείο δεδομένων έχει ένα επιτρεπτό σύνολο τιμών (domain). Για παράδειγμα, το 

σύνολο τιμών του φύλλου του εργαζομένου έχει δύο τιμές: άνδρας, γυναίκα ενώ οι 

επιτρεπτές τιμές για το απόθεμα ενός προϊόντος δεν μπορεί να πέφτουν κάτω από το 

όριο του πλαφόν. Το κάθε στοιχείο δεδομένων πρέπει να είναι ατομικό δηλαδή 

αδιαίρετο.
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Στην αττλούστερη περίπτωση το σύνολο των στοιχείων μίας φόρμας αντιστοιχεί στο 

περιεχόμενο μίας εγγραφής ενός αρχείου κειμένου. Στην πραγματικότητα τα στοιχεία 

μίας φόρμας, επειδή αφορούν περισσότερες από μία οντότητες, μοιράζονται σε 

περισσότερους από ένα τύπους εγγραφών, ένα για κάθε οντότητα. Κάθε διαφορετικός 

τύπος εγγραφής αποθηκεύεται στις γραμμές διαφορετικού αρχείου κειμένου. Στο 

παράδειγμα εκτέλεσης παραγγελίας τα στοιχεία πελάτη, παραστατικού, προϊόντων 

και γραμμών παραστατικού μπορούν να καταλαμβάνουν διαφορετικής δομής 

εγγραφές σε αντίστοιχα αρχεία. Τα στοιχεία που είναι σχετικά με ένα πελάτη 

αποθηκεύονται σε μία γραμμή (εγγραφή) του αρχείου πελατών, τα στοιχεία ενός 

προϊόντος αποθηκεύονται σε μία εγγραφή (γραμμή) στο αρχείο προϊόντος. Όλες οι 

εγγραφές ενός αρχείου έχουν την ίδια δομή επειδή περιλαμβάνουν τα στοιχεία 

(χαρακτηριστικά) οντοτήτων ίδιου τύπου. Όλα λοιπόν τα στοιχεία μίας εγγραφής 

σχετίζονται μεταξύ τους γιατί λογικά ανήκουν στην ίδια οντότητα και φυσικά 

αποθηκεύονται στην ίδια γραμμή ενός αρχείου κειμένου.

"ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ""ΜΑ Υ96""Ανατ. Θεσσαλονίκη". 1000 

"ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ""ΜΑ Υ96""Δυτ. Θεσσαλονίκη", 2000 

"ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ""ΜΑ Υ96""Χαλκιδική", 500 

"ΥΛΙΚΟ""ΜΑ Υ96""Ανατ. Θεσσαλονίκη", 1500 

ΎΛΙΚΟ""ΜΑ Υ96""Δυτ. Θεσσαλονίκη", 2500 

"ΥΛΙΚΟ ""ΜΑ Υ96""Χαλκιδική", 600 

"ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ""JUN96""Α νατ. Θεσσαλονίκη", 1006 

"ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ""ϋί1Ν96""Δ υτ. Θεσσαλονίκη",2006 

"ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ""ύυΝ96""Χαλκιδική", 506 

"YAIKO""JUN96""A νατ. Θεσσαλονίκη”, 1506 

ΎΛΙΚΟ ""ύίΙΝ96""Δ υτ. Θεσσαλονίκη",2506 

"ΥΛΙΚΟ π"ϋυΝ96"ηΧαλκιδική ", 606

Ένα επίπεδο αρχείο κειμένου

Οι εγγραφές αποθηκεύουν τα λεπτομερή δεδομένα των συστημάτων λειτουργιών. Τα 

λειτουργικά δεδομένα λοιπόν, καταλαμβάνουν γραμμές ενός αρχείου κειμένου και για 

το λόγο αυτό αποκαλούνται αγγλιστί raw data. Γενικότερα, εγγραφή ονομάζεται μία 

σειριακή διάταξη συναφών περιγραφικών και αριθμητικών στοιχείων δεδομένων, 

όπου η θέση του κάθε στοιχείου είναι προσδιορίσιμη. Η συνάφεια των στοιχείων μίας 

εγγραφής ορίζεται από την αντιστοίχιση των στοιχείων σε μία αφηρημένη οντότητα 

(είναι τα χαρακτηριστικά της) αν και δεν αποκλείεται να ομαδοποιούνται τα στοιχεία 

με κριτήριο την ενιαία διαχείρισή τους και όχι τον εννοιολογικό συσχετισμό τους.
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Με την αποθήκευση σε διαφορετικά αρχεία κειμένου τα στοιχεία δεδομένων κάθε 

οντότητας καθίστανται ακέραια. Έτσι αποφεύγονται οι ασυνέπειες των τιμών των 

στοιχείων δεδομένων αλλά δυσκολεύουν οι συσχετίσεις των στοιχείων διαφορετικών 

οντοτήτων, αφού αυτά ανήκουν σε διαφορετικά αρχεία.

Επομένως, η διαχείριση δεδομένων από τις πρώιμες μηχανογραφικές εφαρμογές 

υλοποιείται με τη διασπορά των στοιχείων σε διαφορετικά αρχεία κειμένου, που το 

καθένα αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με μία οντότητα και η κάθε γραμμή του αρχείου 

περιείχε μία εγγραφή. Στο αρχείο η μία εγγραφή ακολουθεί την άλλη και ο μόνος 

τρόπος προσπέλασης των στοιχείων ήταν η σειριακή σάρωση των γραμμών. Μετά 

την εύρεση της επιθυμητής εγγραφής (δηλαδή γραμμής) γίνεται προσπέλαση του 

στοιχείου, με βάση την ακέραια θέση στο σταθερό μήκος της εγγραφής, αν πρόκειται 

για αρχείο σταθερού μήκους (fixed length file) ή την αύξουσα θέση του, αν πρόκειται 

για αρχείο διαχωριζόμενων στοιχείων (delimited text file). Επειδή ο τρόπος φυσικής 

οργάνωσης των δεδομένων σε αρχεία κειμένου δεν προβλέπει φυσική συσχέτιση των 

στοιχείων άλλη από τη σχετική θέση των γραμμών στο αρχείο και τη σειρά των 

πεδίων στη γραμμή, αυτός ο τρόπος ονομάστηκε επίπεδη οργάνωση 

(αναπαράσταση) δεδομένων. Τα αρχεία αποκαλούνται αντίστοιχα επίπεδα αρχεία (flat 

files).

1.2.6. Ακεραιότητα Δεδομένων
Τα επίπεδα αρχεία κειμένου δεν αποτελούν ιδανική θωράκιση των εφαρμογών 

απέναντι στις ασυνέπειες δεδομένων. Η πρόσβαση στα δεδομένα είναι δύσκολη 

ακόμα και αν όλα τα προς διαχείριση στοιχεία βρίσκονται στο ίδιο αρχείο κειμένου. Η 

λύση ενός μαζικού αρχείου είναι ευάλωτη σε ασυνέπειες στα δεδομένα. Στην 

περίπτωση που τα προς διαχείριση δεδομένα είναι διάσπαρτα σε πολλά αρχεία 

κειμένου τότε η προσπέλαση γίνεται δυσκολότερη και επισφαλέστερη ως προς τη 

συνέπεια των δεδομένων, γιατί εξαρτάται από τη διασύνδεση των αρχείων.

Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος διασφάλισης της συνέπειας και ακεραιότητας των 

δεδομένων βαρύνει την εκάστοτε εφαρμογή. Άρα οι έλεγχοι ακεραιότητας 

επαναλαμβάνονται από εφαρμογή σε εφαρμογή (αφού οι εφαρμογές 

προσαρμόζονται στις εκάστοτε επιχειρηματικές λειτουργίες) με κίνδυνο λάθους.

Η μηχανογραφική διαδικασία μίας εφαρμογής όπως για παράδειγμα η διαδικασία 

εκτέλεσης παραγγελίας μίας εμπορικής εφαρμογής, αναλαμβάνει να εκτελέσει 

εισαγωγές, ενημερώσεις και διαγραφές δεδομένων ενώ παράλληλα διενεργεί 

ελέγχους και υπολογισμούς πάνω στα υπό διαχείριση δεδομένα. Η όλη διαδικασία θα 

πρέπει ή να περατωθεί επιτυχώς εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των ελέγχων
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ή θα πρέπει να ακυρωθεί με ότι αυτό συνεπάγεται στις ενδιάμεσες ενημερώσεις 

(πρωτογενείς και μετά από υπολογισμούς) των δεδομένων στα αρχεία. Στο 

παράδειγμα της εκτέλεσης παραγγελίας η παραγγελία θα πρέπει να ακυρωθεί αν ο 

πελάτης έχει υπόλοιπο υψηλότερο από ένα δοθέν όριο ή αν δεν υπάρχει αρκετό 

απόθεμα για όλα τα προϊόντα της παραγγελίας, με ότι αυτό συνεπάγεται στις 

ενημερώσεις των δεδομένων. Αρα και πάλι το βάρος πέφτει στην εφαρμογή η οποία 

θα πρέπει να διατηρεί στη μνήμη τα υπό διαχείριση δεδομένα και τις αλλαγές τους 

όπως και τυχόν αποτελέσματα ελέγχων και υπολογισμών, ώστε αν τελικά εκτελεστεί 

η διαδικασία να μεταφέρει μαζικά τις τροποιήσεις στο δίσκο ενώ αν η διαδικασία 

αναιρεθεί να μην κάνει καμία τροποποίηση. Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή είναι 

υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της διαδικασίας. Το πρόβλημα γίνεται 

πολυπλοκότερο όταν θα πρέπει δυναμικά (on the fly) να εξασφαλίζεται ακεραιότητα 

οποιουδήποτε τμήματος της διαδικασίας. Η κατάσταση κατά την οποία ένα τμήμα 

μίας μηχανογραφικής διαδικασίας αντιμετωπίζεται on the fly σαν εν δυνάμει ολότητα 

από την όψη ότι ή θα πρέπει να όλη ολοκληρωθεί ή όλη να ακυρωθεί, με ότι αυτό 

συνεπάγεται στα δεδομένα που διαχειρίζεται, ονομάζεται συναλλαγή. Η εφαρμογή 

ελείψει άλλων μέσων, οφείλει να διασφαλίσει εκτός από την ακεραιότητα των 

δεδομένων και την ακεραιότητα των συναλλαγών.

Επειδή η αποθήκευση των δεδομένων σε αρχεία κειμένου και η διασφάλιση της 

ακεραιότητας δεδομένων και της ακεραιότητας συναλλαγών από τις εφαρμογές δεν 

συνιστούν ικανοποιητικούς τρόπους διαχείρισης δεδομένων είναι σαφής η 

αναγκαιότητα του πλήρους διαχωρισμού των διαδικασιών διαχείρισης δεδομένων 

από τις μηχανογραφικές διαδικασίες αναπαράστασης των επιχειρηματικών 

λειτουργιών. Στην παραπάνω αναγκαιότητα έρχεται να προστεθεί και η ολοένα και 

αυξανόμενη απαίτηση για διαμοιρασμένα (shared) διασυνδεδεμένα συστήματα (real 

time). Αυτή η αναγκαιότητα έφερε την επικράτηση της οντοκεντρικής θεώρησης των 

δεδομένων, την υιοθέτηση του σχεσιακού μοντέλου και της μοντελοποίησης 

οντοτήτων συσχετίσεων και την υλοποίηση των πρώτων συστημάτων διαχείρισης 

σχεσιακών βάσεων δεδομένων στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

1.2.7. Συναλλαγές - συστήματα συναλλαγών
Επιστρέφοντας στο παράδειγμα της εκτέλεσης παραγγελίας θα παρατηρούσαμε ότι 

ορισμένα στοιχεία της φόρμας παραγγελίας καταχωρούνται πρωτογενώς από το 

χρήστη, όπως συμβαίνει με την ποσότητα του κάθε προϊόντος, ενώ άλλα στοιχεία 

υπάρχουν ήδη αποθηκευμένα στα αρχεία της εφαρμογής στον κεντρικό Η/Υ, όπως οι 

κωδικοί και τα ονόματα πελατών και προϊόντων ή η τιμή του προϊόντος. Η εφαρμογή 

κάνει τον έλεγχο ορθότητας των τιμών που εισάγονται (έλεγχος -πχ του κωδικού- αν
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οι τιμές καταχώρησης είναι υπαρκτές ανάμεσα στις αποθηκευμένες τιμές). Αλλα πάλι 

στοιχεία προτείνονται αυτόματα (πχ η ημερομηνία ή το όνομα πελάτη, αφού ελεγχθεί 

η ορθότητα του κωδικού πελάτη).Ο έλεγχος στοιχείων που καταχωρούνται στη 

φόρμα σχετικά με ομοειδή στοιχεία που υπάρχουν ήδη αποθηκευμένα και η 

ανάκτηση αποθηκευμένων στοιχείων για αυτόματη συμπλήρωση μέρους της φόρμας 

επιβαρύνει την κυκλοφορία του δικτύου ανάμεσα στο τερματικό του εργαζόμενου- 

χρήστη και στον κεντρικό Η/Υ και εισάγει την ανάγκη για λογική οργάνωση της 

αποθήκευσης των δεδομένων με βάση τις οντότητες στις οποίες ανήκουν. Η εστίαση 

στις οντότητες με την έννοια των συνόλων στοιχείων δεδομένων και στις συσχετίσεις 

τους είναι βασική αρχή του σχεσιακού μοντέλου. Στα συστήματα διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων όμως, η φυσική αναπαράσταση των οντοτήτων στο δίσκο δεν υλοποιείται 

με αρχεία κειμένου αλλά με δομές δεδομένων, ώστε η υλοποίηση των συσχετίσεων 

να στηρίζεται σε διευθυνσιοδότηση αντίνα στηρίζεται στην απλή παράθεση ή την 

ακέραια θέση. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η καλύτερη προσπέλαση και 

διαχείριση των δεδομένων σε επίπεδο ακεραιότητας δεδομένων και συναλαγών αλλά 

και σε πιο εξεζητημένα θέματα όπως είναι τα ευρετήρια, το κλείδωμα των εγγραφών, 

σε ένα πολυχρηστικό περιβάλλον κά.

Στο παράδειγμα της εκτέλεσης παραγγελίας οι οντότητες είναι ο πελάτης που κάνει 

την παραγγελία, το προϊόν που συμμετέχει στην παραγγελία, η γραμμή της 

παραγγελίας και η ίδια η παραγγελία. Η λογική οργάνωση της αποθήκευσης των 

δεδομένων που διασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων και η ακεραιότητα των 

συναλλαγών που προσεγγίζεται σε ένα πρώτο επίπεδο σε επόμενη παράγραφο είναι 

χαρακτηριστικά των ειδικών συστημάτων διαχείρισης δεδομένων και αναλύονται στην 

επόμενη ενότητα.

Σήμερα οι εργασίες λειτουργίας και ελέγχου των επιχειρήσεων παράγουν και 

διαχειρίζονται δεδομένα με μικρές συναλλαγές. Ο όρος μικρή συναλλαγή εκφράζει τη 

διεκπεραίωση με τη βοήθεια Η/Υ μίας επιχειρηματικής λειτουργίας (business 

process), όπως για παράδειγμα την εκτέλεση μίας παραγγελίας, όπου 

πραγματοποιείται εισαγωγή, ενημέρωση και σπανιότερα διαγραφή δεδομένων 

μικρού όγκου (σχετικά με το σύνολο των αποθηκευμένων δεδομένων από τις μέχρι 

εκείνη τη στιγμή συναλλαγές) και επεξεργασία δεδομένων μικρής εμβέλειας. Στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα της εκτέλεσης παραγγελίας γίνεται εισαγωγή των 

στοιχείων του παραστατικού αποστολής-τιμολόγησης (αρ. παραστατικού, πελάτης, 

ημερομηνία κά), έλεγχος του αποθέματος για κάθε προϊόν που πρέπει να μπεί στην 

αποστολή και αν αυτό είναι αρκετό, εισαγωγή της γραμμής παραστατικού για το
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προϊόν με ταυτόχρονη μείωση του αποθέματος του, ενημέρωση του ισοζυγίου του 

πελάτη και εκτύπωση του παραστατικού αποστολής-τιμολόγησης.

Η συναλλαγή πρέπει να διεκπεραιώνεται ή να ακυρώνεται στο σύνολό της, δηλαδή 

αν στην εκτέλεση μίας παραγελίας το υπόλοιπο του πελάτη ενέλθει σε ψηλότερη τιμή 

από ένα ορισμένο πλαφόν για τον πελάτη, τότε όλες οι μεταβολές των δεδομένων 

που επέφερε η εκτέλεση της παραγγελίας θα πρέπει να αναιρεθούν και τα 

αποθηκευμένα στο δίσκο δεδομένα19 να επανέλθουν στην κατάσταση που βρισκόταν 

πριν την έναρξη της εκτέλεσης της παραγγελίας. Η αρχή που επιβάλλει την 

διεκπεραίωση μίας συναλλαγής ή συνολικά ή καθόλου εκφράζεται με τον όρο 

ακεραιότητα συναλλαγής. Τα συστήματα διαχείρισης καθημερινών εργασιών 

λειτουργίας και ελέγχου επιχειρήσεων και οργανισμών ονομάστηκαν συστήματα 

συναλλαγών γιατί κάθε επιχερηματική λειτουργία διεκπεραιώνονταν με την εκτέλεση 

μίας ή περισσότερων συναλλαγών.

Η τεχνολογία των σκληρών δίσκων και η συνεπαγόμενη δυνατότητα κατασκευής 

συστημάτων συναλλαγών βρήκε αρχικά εφαρμογή στις τράπεζες και στις 

αεροπορικές εταιρίες. Έγινε λοιπόν, δυνατή η ταυτόχρονη και από πολλά 

γεωγραφικά σημεία κράτηση θέσεων στις πτήσεις των αεροπορικών εταιριών και η 

πραγματικού χρόνου και διασυνδεδεμένη διαχείριση μεγάλου πλήθους τραπεζικών 

λογαριασμών (κατάθεση ανάληψη και μεταφορά κεφαλαίων). Η αποθήκευση, 

διαχείριση και επεξεργασία του ολοένα και αυξανόμενου όγκου δεδομένων και η 

διαχείριση των συναλλαγών διεκπεραιώνονταν σε κεντρικούς Η/Υ Mainframes) με 

μεγάλες αποθηκευτικές και επεξεργαστικές ικανότητες, ενώ οι χρήστες 

επικοινωνούσαν με αυτούς με τερματικά (οθόνες) μέσα από δίκτυο20.

Η διαχείριση των δεδομένων (data management) και η διαχείρηση των λειτουργιών 

(process management) αρχικά ενσωματώθηκαν στις εφαρμογές συναλλαγών που 

διεκπεραίωναν την καθημερινή λειτουργία και έλεγχο των επιχειρήσεων. Μία τέτοια 

εφαρμογή έτρεχε στον ίδιο κεντρικό Η/Υ, επομένως η μίξη λειτουργιών και 

δεδομένων ήταν ευνόητη. Σιγά σιγά επικράτησε η ιδέα του διαχωρισμού της 

διαχείρισης δεδομένων από τη διαχείριση λειτουργιών. Αναπτύχθηκαν συστήματα 

διαχείρισης δεδομένων που έκαναν τη διαχείριση των δεδομένων και των 

συναλλαγών ανεξάρτητη από το πεδίο της εκάστοτε εφαρμογής. Πράγματι, σε ένα

19 Στην 7ψαγματικότητα τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται στο δίσκο παρά μόνο όταν ολοκληρωθεί
επιτυχώς η συναλλαγή. Κατά την εξέλιξη της συναλλαγής διατηρούνται σε δομές στη μνήμη του 
Η/Υ ώστε ανάλογα με την περίπτωση (αίσιο τέλος ή αναίρεση) να αποθηκευτούν ή να χαθούν.
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σύστημα διαχείρισης δεδομένων, η εκτέλεση της παραγγελίας με τους λιγοστούς 

ελέγχους της θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ή να αναιραιθεί ανεξάρτητα από την 

εμπορική εφαρμογή. Μία άλλη προσέγγιση θα ήταν αυτή όπου το σύστημα 

διαχείρισης δεδομένων θα έκανε τη διαχείριση της εισαγωγής, ενημέρωσης και 

διαγραφής των δεδομένων και θα ήταν υπεύθυνο για τη διασφάλιση της 

ακεραιότητας της συναλλαγής ενώ η εφαρμογή θα πραγματοποιούσε τους ελέγχους 

του αποθέματος προϊόντος και του υπολοίπου πελάτη. Το ίδιο σύστημα διαχείρισης 

δεδομένων μπορεί και υποστηρίζει διαφορετικού πεδίου εφαρμογές για παράδειγμα 

γενικές εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης ή παραγωγής και συντήρησης ή πολύ 

ειδικές εφαρμογές όπως αυτή ενός γραφείου ευρέσεως εργασίας ή αυτή της 

παρακολούθησης και οργάνωσης των εξωτερικών ιατρείων ενός Νοσοκομείου. Αυτό 

που διαφέρει από εφαρμογή σε εφαρμογή είναι τα δεδομένα. Η διαχείρισή τους σε 

κάθε περίπτωση διέπεται από το ίδιο σύνολο κανόνων που προσδιορίζουν το 

σύστημα διαχείρισης δεδομένων.

Ποιά είναι η ιδανική διαχείριση δεδομένων; Υπάρχει ένα σύνολο γενικών κανόνων 

που πρέπει να ικανοποεί η διαχείριση δεδομένων; Οι κορυφαίοι προμηθευτές 

συστημάτων διαχείρισης δεδομένων προσπάθησαν από πολύ νωρίς να 

τυποποιήσουν ένα σύστημα κανόνων για διαχείριση δεδομένων ώστε τα συστήματα 

δεδομένων να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται με βάση το πρότυπο αυτό. Η 

προτοτυποποίηση των κανόνων διαχείρισης δεδομένων σε ευρεία κλίμακα ήρθε 

μόλις προς το τέλος της δεκαετίας του ’80 και αφορούσε τη σχεσιακή διαχείριση 

δεδομένων. Η σχεσιακή διαχείριση δεδομένων είχε επικρατήσει ανάμεσα στους 

προμηθευτές συστημάτων διαχείρισης από τις αρχές της ίδιας δεκαετίας δέκα χρόνια 

μετά την εισαγωγή του «σχεσιακού μοντέλου δεδομένων για μεγάλες διαμοιρασμένες 

τράπεζες δεδομένων»21 από τον E.F. Codd. Το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων είναι 

ένα μαθηματικό μοντέλο που βασίζεται στη θεωρία συνόλων. Το σχεσιακό μοντέλο 

δεδομένων συνέχισε να εμπλουτίζεται για μία ολόκληρη δεκαετία από το 1970 όμως 

τα πρωταρχικά του στοιχεία αφορούν την αναπαράσταση των δεδομένων κατά τέτοιο 

τρόπο που να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων και η ακεραιότητα των 

συναλλαγών. Όσο για το σχεσιακό πρότυπο κανόνων για τη διαχείριση δεδομένων 

και αυτό υπόκειται σε αλλαγές και εξελίσσεται στην τρέχουσα δεκαετία.

:υΤα κουτά τερματικά και τα mainframes της δεκαετίας του ‘70 τα διαδέχθηκαν στη δεκαετία 90 οι 
πανίσχυροι προσωπικοί Η/Υ κω οι εςυπηρετητές (servers). Τα λειτουργικά συστήματα 
προσαρμόστηκαν στους νέους τύπους υπολογιστών Km τα δίκτυα τοπικά ή απομακρυσμένα 
υλοποιούνται κυρίως πάνω στο πρωτόκολλο TCP/IP.
Αυτός είναι κω ο τίτλος του
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Οι βασικοί κανόνες οργάνωση των δεδομένων στο αποθηκευτικό μέσο, ώστε η 

προσπέλαση δεδομένων (για όποια από τις λειτουργίες εισαγωγής, ενημέρωσης ή 

διαγραφής) από πολλούς χρήστες να γίνει κατά το δυνατό πιό ικανοποιητική 

(efficient).

1.3. Σχεσιακές βάσεις δεδομένων: ER διαγράμματα,
κανονικό ποίηση, συναλλαγές.
Πολύ γρήγορα, για να είναι εύκολη και ακέραια (χωρίς ασυνέπειες) η ενημέρωση των 

στοιχείων, ακολουθήθηκε η λύση διαχωρισμού των στοιχείων διαφορετικών 

οντοτήτων σε διαφορετικές λογικές και φυσικές οντότητες οργάνωσης και 

αποθήκευσης (οντότητες και πίνακες αντίστοιχα). Η εξέλιξη οδήγησε σε συστήματα 

που αναλάμβαναν την κεντρική και ενιαία διαχείριση της ακεραιότητας των στοιχείων 

και των συνδέσεων μεταξύ των στοιχείων διαφορετικών οντοτήτων, τα γνωστά 

Συστήματα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (Relational Database 

Management Systems). Τα λογικά σχέδια των βάσεων παράγονταν με τη λεγάμενη 

μοντελοποίηση Οντοτήτων Συσχετίσεων (Entity Relationship Modelling), της οποίας 

κύριος στόχος ήταν να αναδείξει τις περίπλοκες σχέσεις ανάμεσα στα στοιχεία 

δεδομένων, ώστε να γίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό ως προς την ακεραιότητα, η 

ενημέρωσή τους. Η κανονικοποίηση είναι μία διαδικασία επαλήθευσης κανόνων που 

διασφαλίζει την ακεραιότητα των στοιχείων. Ο έλεγχος ισχύος των κανόνων 

παράλληλα με την κατασκευή του μοντέλου μπορεί να λειτουργήσει επαληθευτικά. 

Μία σχεσιακή βάση που ικανοποιεί σχεδόν για όλες τις οντότητες και τις συσχετίσεις 

τις απαιτήσεις κανονικοποίησης λέγεται ότι έχει υψηλό βαθμό κανονικοποίησης. 

Αντίθετα, μία βάση στην οποία αποφεύγεται ο αυστηρός κερματισμός των δεδομένων 

στις συναφείς οντότητες, για λόγους ευκολότερης κατασκευής των εφαρμογών που 

επικοινωνούν με αυτή, λέγεται ότι είναι όχι πλήρως κανονικοποιημένη.

Οι σχεσιακές βάσεις αποτέλεσαν και αποτελούν το κύριο εργαλείο εξάλειψης της 

ασυνέπειας των αποθηκευμένων στοιχείων δεδομένων και της διασφάλισης της 

ακεραιότητας των δεδομένων και των συναλλαγών. Η επιτυχία αυτού του στόχου 

οφείλεται στον τρόπο οργάνωσης της αποθήκευσης των στοιχείων που στηρίζεται σε 

συσχετίσεις μεταξύ τους και στον τρόπο διαχείρισης των στοιχείων που εκτελείται με 

επιτυχείς ή αποτυχείς συναλλαγές με τη βάση.

1.3.1. Ανάκτηση Δεδομένων & Παραγωγή Πληροφορίας 
Χάρη στις σχεσιακές βάσεις η πληροφορική τεχνολογία έφθασε στο επίπεδο να 

επιτρέπει συνεπείς ως προς τα δεδομένα, πολυχρησπκές, γρήγορες και ασφαλείς 

ανθρώπινες συναλλαγές. Τα πληροφοριακά συστήματα που κύρια επιτελούν το έργο
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της διεκπεραίωσης συναλλαγών συχνά αποκαλούνται συστήματα συναλλαγών 

(transaction systems). Βέβαια, ο όρος είναι «στενός», γιατί κανένα σύστημα δεν 

διεκπεραιώνει μόνο καταγραφή των δεδομένων που σχετίζονται με τις ανθρώπινες 

συναλλαγές, αλλά επιπλέον, παράγει αναφορές. Με τις αναφορές πραγματοποιείται 

εξαγωγή συγκεντρωμένων δεδομένων ή επεξεργασμένων δεδομένων (πληροφορίας) 

από τη βάση.

Ο,, τεράστιος όγκος δεδομένων που συγκεντρώνουν σταδιακά τα συστήματα 

συναλλαγών είναι ουσιαστικά άχρηστος στο σύνολό του αν δεν αξιοποιηθεί ως πηγή 

πληροφορίας. Κάθε στοιχείο δεδομένων και όλα τα σχετικά του ενδιαφέρουν μόνο για 

το μικρό χρονικό διάστημα ισχύος της σχετικής ανθρώπινης συναλλαγής, αφού ο 

σκοπός των συστημάτων συναλλαγών είναι να διεκπεραιώνονται έγκυρες 

συναλλαγές και να καλύπτονται τα συναλλασσόμενα μέρη ως προς την αλήθεια της 

συναλλαγής. Το σύνολο των δεδομένων στις βάσεις των συστημάτων συναλλαγών ή 

τα λογικά υποσύνολα τους αποτελούν εν δυνάμει πηγή πληροφορίας. Για την 

παραγωγή πληροφορίας προαπαιτείται η εξαγωγή σε εύλογο χρόνο των κατάλληλα 

κάθε φορά δεδομένων. Η επιπλέον ανάλυση τους θα δώσει τη ζητούμενη 

πληροφορία. Η τάξη μεγέθους του χρόνου παραγωγής της πληροφορίας πρέπει να 

προσδιορίζεται γενικά από τις εκάστοτε ανάγκες, και ειδικότερα από το ρυθμό με τον 

οποίο αναζητά πληροφορία ο χρήστης. Με αυτή την έννοια η πληροφοριακή ζήτηση 

είναι ad hoc (δυναμική) και όχι στατική. Είναι άραγε ικανή η οργάνωση δεδομένων 

που στηρίζεται σε οντότητες και συσχετίσεις και κατακερματίζει τα δεδομένα για να 

διασφαλίσει την ακεραιότητά τους, να στηρίξει ad hoc ζήτηση σε πληροφορία; 

Μπορούν τα συστήματα συναλλαγών, που έχουν «χτιστεί» γύρω από αυτή την 

οργάνωση δεδομένων, να ικανοποιήσουν τις άπειρες ανάγκες σε «πληροφοριακά 

σχέδια» (information patems) που γεννιούνται από τις σύγχρονες απαιτήσεις του 

ανταγωνισμού σε μία παγκόσμια οικονομία;

Ενώ το πρόβλημα της καταγραφής και της παρακολούθησης μεγάλου όγκου 

δεδομένων έχει ωριμάσει από την όψη των διαθέσιμων λύσεων, το πρόβλημα της 

κάλυψης σε διοικητικό και στρατηγικό επίπεδο των πληροφοριακών αναγκών των 

επιχειρήσεων και οργανισμών μόλις την τελευταία δεκαετία προσεγγίζεται ευρέως και 

επισταμένως με ειδικές αρχιτεκτονικές, τεχνολογίες, μοντέλα σχεδίασης και 

μεθοδολογίες.

Οι έννοιες αποθήκη δεδομένων (Data Warehouse - DWA), data mart, μοντελοποίηση 

διαστάσεων (dimensional modeling), fact, διάσταση (dimension), χαρακτηριστικά 

διαστάσεων (dimension attributes), ιεραρχίες διαστάσεων (dimension hierarchies), 

επίπεδα διαστάσεων, (dimension levels), μέλη διαστάσεων (dimension members)
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κύβος ή υπερκύβος δεδομένων (datacubes or hypercubes), κόκκος δεδομένων 

(granularity), αθροίσεις (aggregates), εξαγωγή και μετασχηματισμός δεδομένων (data 

extraction and transformation), διασυνδεδεμένη αναλυτική επεξεργασία δεδομένων 

(On Line Analytical Processing - OLAP), εξόρυξη δεδομένων (data mining) είναι 

μερικές βασικές έννοιες που κατασκευάστηκαν στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων 

στο πρόβλημα της παραγωγής πληροφορίας. Τα συστήματα που υλοποιούνται για το 

σκοπό της πληροφοριακής κάλυψης ονομάζονται, με μικρές αποκλίσεις στη σημασία 

κάι τις ιδιαιτερότητες, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (decision support 

systems) ή συστήματα πληροφόρησης διοίκησης (management information systems) 

ή συστήματα αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP συστήματα). Γενικότερα, θα 

μπορούσαν να ονομάζονται συστήματα παραγωγής πληροφορίας. Η λήψη 

αποφάσεων απαιτεί σωστή και έγκυρη πληροφόρηση και οι πληροφορίες μπορούν 

να παραχθούν από την ανάλυση των δεδομένων. Αρκεί βέβαια, να υπάρχουν 

διαθέσιμα δεδομένα, αυτά να είναι οργανωμένα ή αναδιοργανωμένα ώστε η ad hoc22 

ανάκτησή τμήματός τους να είναι εφικτή με γρήγορο και επαναλαμβανόμενο τρόπο 

και να υπάρχει μηχανή αναλυτικής επεξεργασίας του εκάστοτε συνόλου των 

ανακτηθέντων δεδομένων.

Η πηγή τροφοδοσίας των συστημάτων παραγωγής πληροφορίας είναι κοινή: ο 

διαθέσιμος μεγάλος όγκος δεδομένων που έχει πλέον συσσωρευτεί στα συστήματα 

συναλλαγών. Και ο στόχος τους ξεφεύγει πλέον από την παραδοσιακή επιθυμία 

στατικής ανάκτησης και παρουσίασης δεδομένων σε τυποποιημένες αναφορές. Στην 

επόμενη παράγραφο το πρόβλημα της παραγωγής πληροφορίας θα προσεγγιστεί 

από τη μεριά των καθημερινών πληροφοριακών αναγκών των επιχειρήσεων και 

οργανισμών.

1.4. DataCentric ή InfoCentric οργάνωση δεδομένων;
Τα Μηχανογραφικά Κέντρα εταιριών και οργανισμών έρχονται αντιμέτωπα με δύο 

πληροφοριακές ανάγκες που σχετίζονται με την ανάκτηση των δεδομένων από τη 

σχεσιακή βάση23 και την παραγωγή αναφορών:

• Την ανάγκη ανάκτησης μίας μικρής και σχετικά στατικής ποσότητας δεδομένων 

μέσα από τον τεράστιο όγκο δεδομένων των σχεσιακών βάσεων. Ως παράδειγμα,

Ad hoc πληροφοριακή απαίτηση που συνεπάγεται adhoc ερωτήματα (queries) ανάκτησης 
δεδομένων: όχι προδιαγεγραμμένη απαίτηση που εκδηλώνεται κατά περίσταση και πρέπει να 
καλυφθεί τη στιγμή που εκφράζεται ή ζήτηση.

:3 Στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων: η ανάκτηση δεδομένων επιτυγχάνεται με την υποβολή μέσα από 
δίκτυο, ερωτημάτων (queries). Τα ερωτήματα διατυπώνονται από την client εφαρμογή και 
διοχετεύονται μέσω του δικτύου προς τη βάση, όπου εκτελούνται και παράγεται το resultset. Έπειτα 
ο database server επιστρέφει το resultset στον client.

1-31



Αναλυτική Επεςεργασια

αναφέρεται η ανάκτηση για ένα εργαζόμενο ή μία μικρή ομάδα εργαζομένων των 

εισφορών μίας μισθοδοσίας μηνάς σε κάποιο ταμείο Ασφάλισης (πχ. ΙΚΑ, ΤΕΒΕ). 

Σκοπός είναι η κατασκευή μίας θεωρημένης αναφοράς και ενός ηλεκτρονικού 

αρχείου που θα συνοδεύσουν την περιοδική καταβολή των μηνιαίων εισφορών 

στο ταμείο.

• Την ανάγκη ad hoc ανάκτησης μεγάλης ποσότητας δεδομένων σε σχέση με τον 

.. συνολικό όγκο των δεδομένων για παραγωγή πληροφορίας. Η πληροφορία 

μπορεί να εκφράζεται με τη μορφή όψεων (views) που περιέχονται σε μία 

αρθρωτή (απλή μονοδιάστατη ή πολυδιάστατη) αναφορά με σύνολα μεγεθών και 

δεικτών, συγκριτικά ποσοστά και (χρονο)σειρές, ή να προκύπτει από την 

πληθώρα των δεδομένων με επιπλέον επεξεργασία (πχ τροφοδοσία σεναρίων) 

ώστε να παραχθεί στατιστική πληροφορία, ή να είναι η παράσταση σχεδίων 

(paterns) συσχέτισης μεταξύ φαινομενικά άσχετων μεταξύ τους ομάδων 

δεδομένων (data mining). Ως παράδειγμα, αναφέρεται η ανάκτηση όλων των 

μισθοδοτικών στοιχείων εκκαθάρισης μήνα, για όλους τους εργαζόμενους, που 

σκοπό έχει την κατασκευή της Μισθοδοτικής Κατάστασης ή την τροφοδοσία ενός 

data mart μισθοδοσίας (ο όρος θα αναλυθεί σε βάθος σε επόμενη παράγραφο).

Η πρώτη ανάγκη καλύπτει περιοδικές προγραμματισμένες λειτουργικές ανάγκες σε 

αντίθεση με τη δεύτερη που καλύπτει ad hoc ανάγκες των τελικών χρηστών (end 

users) για υποστήριξη αποφάσεων (decision support). Η ανάγκη ανάκτησης μίας 

μικρής και στατικής ποσότητας δεδομένων καλύπτεται σήμερα από τις υπάρχουσες 

κανονικοποιημένες σχεσιακές βάσεις των συστημάτων συναλλαγών.

Την ολοένα και αυξανόμενη ad hoc ανάκτηση μεγάλης ποσότητας δεδομένων 

μπορούν να τη βεβαιώσουν οι τελικοί χρήστες των επιχειρησιακών τμημάτων 

(business units) που διαθέτοντας αφ ενός πρόσβαση στα ακέραια και ακριβή 

δεδομένα των σχεσιακών βάσεων χάρη στη φιλική διεπαφή (interface) που 

προσφέρει το παγκόσμιο πρότυπο της γλώσσας SQL και έχοντας αφ ετέρου 

εξοπλιστεί με front end εργαλεία λογιστικών φύλλων, στατιστικής ανάλυσης, 

γραφικής παράστασης και άλλα παίρνουν την πρωτοβουλία να ανακτήσουν και να 

αναλύσουν δεδομένα για να παράξουν οι ίδιοι την πληροφορία που χρειάζονται. Οι 

ειδικοί του μηχανογραφικού κέντρου δεν είναι πλέον οι μόνοι υπεύθυνοι για την 

ανάκτηση δεδομένων ή για την παράσταση τους σε εκτυπώσεις. Οι επαγγελματίες 

των επιχειρησιακών τμημάτων εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με τα δεδομένα 

στις φάσεις της ανάκτησής τους, της επεξεργασίας τους και της παρουσίασης τους, 

παρ’ όλο που οι ίδιοι δεν είναι μηχανογράφοι. Πόσο αυτόματη μπορεί να γίνει 

εκμετάλλευση της πληθώρας αλληλοσχετιζόμενων δεδομένων για την ad hoc
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παραγωγή πληροφορίας; Στο σχήμα εικονίζεται με ένα ερωτηματικό η διαχείριση των 
δεδομένων που αποσκοπεί στην παραγωγή πληροφορίας. Γίνεται η διαχείριση των 
δεδομένων με τη μεσολάβηση των τελικών χρηστών;

front-end tools

spreadsheet graphical statistical
interface package

?

RDBMS h ierararchical flat files

Data Bases

Διαχείριηση λειτουργικών δεδομένων με σκοπό την ανάλυσή τους και την παραγωγή 
πληροφορίας

Η πρόοδος της πληροφορικής τεχνολογίας (σχεσιακές βάσεις δεδομένων φιλικά και 
προσιτά front end εργαλεία) συνέτεινε στην εμπλοκή όλων και περισσότερων 
επαγγελματιών από διάφορες ειδικότητες να προσπαθήσουν να αντλήσουν δεδομένα 
και να τα αναλύσουν για να παράξουν την επιθυμητή πληροφορία. Η αναγκαιότητα 
που ώθησε σ’ αυτή την προσπάθεια τους επαγγελματίες έξω από το χώρο της 
μηχανογράφησης ήταν και εξακολουθεί να είναι ο δυναμισμός και η 
ανταγωνιστικότητα των σύγχρονων αγορών, φαινόμενα που υποχρεώνουν τις 
επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τους επαγγελματίες να χρησιμοποιήσουν τα 
δεδομένα που διαθέτουν για να αναλύσουν και να συνθέσουν πληροφορία. 
Απώτερος στόχος η γρήγορη αξιολόγηση των συνθηκών, ώστε να ληφθούν σωστές 
αποφάσεις και να εκτελεστούν οι καταλληλότερες κινήσεις.

Τα δεδομένα δημιουργούνται και καταχωρούνται, στο λειτουργικό επίπεδο, όπου 
αποφάσεις λαμβάνονται σε μικρότερο βαθμό. Επειδή αποφάσεις λαμβάνονται σε όλα 
τμήματα της οργάνωσης, πρόσβαση στα δεδομένα πρέπει να έχουν όλοι ώστε να 
είναι δυνατή ή άμεση αξιοποίησή τους. Οι πληροφοριακές ανάγκες πρέπει να 
ικανοποιούνται άμεσα από τους ανθρώπους που τις αντιμετωπίζουν, χωρίς τη
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«χειρωνακτική» μεσολάβηση των ειδικών της μηχανογράφησης. Το μεγάλο ερώτημα 

είναι αν οι σχεσιακές βάσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της άμεσης 

κάλυψης των πληροφοριακών αναγκών από τους ενδιαφερομένους. Το μεγάλο 

πλεονέκτημα της παγκοσμιότητας και απλότητας της γλώσσας επικοινωνίας των 

σχεσιακών συστημάτων διαχείρισης επισκιάζεται από την πολυπλοκότητα ως προς 

το πλήθος των στοιχείων δεδομένων και των συσχετίσεων ανάμεσά τους. 

Προσεγγίζοντας (με αδρό τρόπο) τους κανόνες λογικής και φυσικής σχεδίασης των 

σχεσιακών βάσεων δεδομένων και ανακαλύπτοντας τις δυνατότητες της γλώσσας 

SQL θα μπορέσει κάποιος να απαντήσει το ερώτημα και πιθανόν να οδηγηθεί σε 

βελτιωμένες λύσεις αν η απάντηση είναι αρνητική.

1.5. Ο ρόλος των σχεσιακών βάσεων στα συστήματα συν/γών 
(μία λεπτομερέστερη προσέγγιση)

1.5.1. Η αιτία της απαίτησης για ακεραιότητα δεδομένων: οι πολλές 
ταυτόχρονες συναλλαγές.
Η δόμηση μίας σχεσιακής βάσης δεδομένων είναι προσανατολισμένη στη διενέργεια 

επικαλυπτόμενων χρονικά συναλλαγών (transactions) που τροποποιούν το 

περιεχόμενο της βάσης. Η αρχική και η τελική κατάσταση της βάσης πριν και μετά 

από μία συναλλαγή πρέπει να είναι συνεπής σε ένα σύνολο κανόνων που εξαρτάται 

από το είδος της συναλλαγής. Για παράδειγμα, αν η συναλλαγή είναι μία κατάθεση 

σε ένα τραπεζικό σύστημα τότε ένας κανόνας συνεπούς κατάστασης της βάσης μετά 

τη συναλλαγή είναι ο «Το ισοζύγιο του λογαριασμού να έχει αυξηθεί κατά το ποσό 

κατάθεσης». Άρα, κάθε συναλλαγή μετασχηματίζει τη βάση από μία αρχική συνεπή 

κατάσταση σε μία τελική συνεπή κατάσταση. Αυτό προϋποθέτει μία σχεδίαση της 

βάσης όπου ισχύουν δύο απλοί κανόνες:

Ο πρώτος απαιτεί για το κάθε στοιχείο δεδομένων24 να προσδιορίζεται με μοναδικό 

τρόπο και να απαντάται άπαξ στη βάση, ώστε να είναι κάποιος σίγουρος για την 

ακεραιότητα της τιμής του σε ολόκληρη τη βάση. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται οι 

πλεονασμοί (redundancy).

Ο δεύτερος απαιτεί για το κάθε στοιχείο δεδομένων να σχετίζεται ακριβώς με πλήθος 

άλλων μοναδικά προσδιορισμένων στοιχείων, ώστε να είναι δυνατή μέσα στη βάση 

αφ ενός ή «συμπληρωματική» συνεπής εισαγωγή, ενημέρωση και διαγραφή 

σχετιζόμενων στοιχείων και αφ ετέρου ο έλεγχος «συμπληρωματικών» κανόνων 

μεταξύ στοιχείων με απώτερο στόχο την ικανοποίηση της αρχής της συνέπειας της 

κατάστασης της βάσης.

:4 Στοιχείο Δεδομένων: το μικρότερο ακέραιο και αυτούσιο κομάτι δεδομένων.
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Σε μία πιο αυστηρή προσέγγιση οι δύο ελαστικά διατυπωμένοι παραπάνω κανόνες 

σχεδίασης αντικαθίστανται από την ακολουθία των τριών γνωστών από τη 

βιβλιογραφία κανόνων κανονικοποίησης που εφαρμοζόμενοι ένας-ένας οδηγούν το 

λογικό σχήμα ή μοντέλο της βάσης στην πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη κανονική 

μορφή (3NF).

Η μοντελοποίηση που πετυχαίνει με τον καλύτερο τρόπο την ικανοποίηση των 

παραπάνω κανόνων είναι η μοντελοποίηση οντοτήτων συσχετίσεων (Entity 

Relationship -ER- modeling). Τα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης σχεσιακών 

βάσεων διαθέτουν εργαλεία για ER modeling και οι σχεσιακές βάσεις που παράγουν 

και διαχειρίζονται αν σχεδιαστούν και υλοποιηθούν σωστά επαληθεύουν τους 

παραπάνω κανόνες. Τα συστήματα που κύρια καταχωρούν και τροποποιούν 

καθημερινά δεδομένα (raw data) στη διεκπεραίωση ανθρώπινων συναλλαγών 

σήμερα χρησιμοποιούν στην πλειοψηφία τους σχεσιακές βάσεις δεδομένων έναντι 

των επίπεδων αρχείων ή άλλων τύπων βάσεων δεδομένων.

1.5.2. Από το λογικό στο φυσικό σχεδίασμά των σχεσιακών βάσεων
Στις σχεσιακές βάσεις το κάθε στοιχείο δεδομένων «βρίσκεται» στην τομή γραμμής 

και στήλης ενός σχεσιακού πίνακα, όπου η κάθε γραμμή του πίνακα «περιέχει» τα 

στοιχεία μίας συγκεκριμένης οντότητας (για παράδειγμα ενός προϊόντος) και η κάθε 

στήλη ένα χαρακτηριστικό (όπως είναι ο κωδικός ή η συσκευασία του προϊόντος) των 

ομοειδών οντοτήτων που αποθηκεύονται στον πίνακα. Αυστηρή προϋπόθεση είναι οι 

γραμμές που απαρτίζουν ένα πίνακα να αφορούν ομοειδείς οντότητες, εξ ού και η 

συχνή ταυτοσημία των εννοιών πίνακας και οντότητα. Σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λοιπόν, κάθε στοιχείο δεδομένων θα είναι η τιμή25 ενός χαρακτηριστικού μίας 

οντότητας και θα αποθηκεύεται σε μία μοναδική τομή γραμμής - στήλης ενός και 

μόνο πίνακα.

Μία σχέση μεταξύ δύο στοιχείων στη βάση υλοποιείται με συσχετίσεις ίσου πλήθος 

και ομοειδών στηλών των δύο πινάκων που «περιέχουν» τα στοιχεία. Η 

επικρατέστερη σχέση είναι η ένα προς πολλά (master-detail) που συνδέει έναν κύριο 

πίνακα (master table) με ένα πίνακα λεπτομερειών (detail or child table). Η ομάδα 

των στηλών του κύριου πίνακα που συμμετέχει από τη μία άκρη στη σχέση είναι η 

ομάδα που προσδιορίζει μοναδικά την κάθε οντότητα (και κατ’ επέκταση κάθε 

στοιχείο) στον πίνακα. Η ομάδα των στηλών του πίνακα λεπτομερειών είναι ίδια ως 

προς τον τύπο και το πλήθος με την ομάδα του κύριου πίνακα ενώ το σύνολο των 

διακριτών τιμών της είναι υποσύνολο του αντίστοιχου συνόλου στον κύριο πίνακα.

'■ Βασικοί τύποι δεδομένων (3): string, number και date
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Με άλλα λόγια πρέπει να υπάρχει μία κύρια οντότητα καταχωρημένη σε μία γραμμή 

του κύριου πίνακα για να υπάρξει μία οντότητα λεπτομερειών. Οι σχέσεις γίνονται 

απλούστερες στη φυσική υλοποίησή τους αν οι σχετιζόμενες στήλες είναι μία 

εκατέρωθεν και επιπλέον αν η στήλη του κύριου πίνακα είναι τεχνητή με αυτόματη 

αύξουσα αρίθμηση. Επίσης, οι τεχνητές στήλες διευκολύνουν την εσαγωγή, 

ενημέρωση και διαγραφή στοιχείων κατά τις συναλλαγές και την ανάκτηση στοιχείων 

κατά την εξαγωγή πληροφορίας. Οι τεχνητές στήλες όμως δυσκολεύουν την 

εισαγωγή στοιχείων από άλλα παλαιότερα ή συναφή συστήματα. Αν οι κύριοι πίνακες 

χρησιμεύουν ώστε να αναφέρονται σε αυτούς οι πιο δυναμικοί πίνακες των 

λεπτομερειών, τότε οι κύριοι πίνακες αποκαλούνται πίνακες αναφοράς (look up 

tables). Γενικά, σε μία βάση υπάρχουν αρκετοί πίνακες αναφοράς που παραμένουν 

σχετικά στατικοί και λιγότεροι δυναμικοί πίνακες λεπτομερειών. Είναι φανερό ότι η 

κινήσεις (συναλλαγές) στη βάση γίνονται κυρίως πάνω στους πίνακες λεπτομερειών.

Οι νοηματικές κατασκευές «πίνακας», «γραμμή», «στήλη», «σχέση», «πρωτεύον 

κλειδί», «ξένο κλειδί» εξυπηρετούν τη λογική οργάνωση των δεδομένων σε σχεσιακά 

λογικά μοντέλα (conceptual models). Τα λογικά μοντέλα, που εξυπηρετούν την 

επικοινωνία σχεδιαστών βάσεων δεδομένων και προγραμματιστών και τη 

βελτιστοποίηση της οργάνωσης των δεδομένων ως προς τον εξειδικευμένο 

προορισμό τους, υλοποιούνται σε δεύτερη φάση σε φυσικά μοντέλα δεδομένων 

(physical data models). Η υλοποίηση πραγματοποιείται με τις συγκεκριμένες 

κατασκευές (αντικείμενα) αναπαράστασης πληροφορίας του εκάστοτε συστήματος 

διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων.

1.6. Συνέπεια δεδομένων ή ταχύτητα εκτέλεσης διαδικασίας;
Η ανάγκη της μοναδικότητας της «θέσης» του κάθε στοιχείου δεδομένων σε 

συνδυασμό με το μεγάλο πλήθος των στοιχείων (χαρακτηριστικών) και των 

οντοτήτων που συναντάται στις κανονικοποιημένες σχεσιακές βάσεις των ολοένα και 

διογκώμενων συστημάτων συναλλαγών, εισάγει μεγάλο αριθμό πινάκων αλλά και 

συσχετίσεων μεταξύ των στοιχείων. Με άλλα λόγια, η διασπορά των στοιχείων σε 

πολλούς πίνακες στη βάση εξυπηρετεί μεν την προϋπόθεση της συνεπούς εκτέλεσης 

συναλλαγών, που είναι η ακεραιότητα των στοιχείων αλλά οδηγεί αναπόφευκτα σε 

μεγάλο όγκο σχέσεων μεταξύ των στοιχείων, πράγμα που επιβαρύνει το χρόνο 

εκτέλεσης. Άρα, ο βαθμός ακεραιότητας στοιχείων και το πλήθος των σχέσεων 

μεταξύ των στοιχείων αποτελούν ζεύγος συζυγών ποσοτήτων και η βελτίωση της 

μίας συνοδεύεται αναπόφευκτα από χειροτέρευση της άλλης. Όμοια, οι παράγωγες
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ποσότητες της συνέπειας συναλλαγών και του χρόνου εκτέλεσης συναλλαγών 

αποτελούν ζεύγος συζυγών ποσοτήτων.

Η εφαρμογή των κανόνων κανονικοποίησης τροποποιεί το λογικό (και κατ' επέκταση 

το φυσικό) σχέδιο της βάσης προς μία κατάσταση με υψηλότερο βαθμό ακεραιότητας 

στοιχείων αλλά και μεγάλης πολυπλοκότητας σχέσεων μεταξύ των στοιχείων. Στα 

συστήματα συναλλαγών επιδιώκεται υψηλή κανονικοποίηση γιατί η συνέπεια των 

αποθηκευόμενων στοιχείων προέχει του χρόνου εκτέλεσης διαδικασίας. Όμως, στην 

περίπτωση της ανάκτησης δεδομένων ο χρόνος ανάκτησης είναι η πρώτιστη 

μέριμνα. Στην επόμενη παράγραφο θα γίνει κατανοητό γιατί η κανονικοποίηση και η 

συνεπαγόμενη πολυπλοκότητα των σχέσεων επιβαρύνουν το χρόνο ανάκτησης των 

δεδομένων.

1.7. Η επικοινωνία με τη βάση: Η γλώσσα Sql.
Οι γενικές λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων (data manipulation) στις σχεσιακές 

βάσεις είναι τέσσσερις:

εισαγωγή στοιχείων (insert data)

ενημέρωση στοιχείων (update data)

διαγραφή στοιχείων (delete data)

ανάκτηση στοιχείων (select data).

Οι τέσσερις παραπάνω λειτουργίες υλοποιούνται με αντίστοιχες SQL εντολές: insert, 

update, delete, select. Γενικά, η επικοινωνία μίας εφαρμογής με τη σχεσιακή βάση 

γίνεται αποκλειστικά σε γλώσσα SQL.

Σε ένα σύστημα συναλλαγών εκτελούνται διαδικασίες δύο ειδών: συναλλαγών που 

είναι μικρής έκτασης διαδικασίες ενημέρωσης, τροποποίησης ή διαγραφής μικρού 

πλήθος εγγραφών σε μερικούς πίνακες της βάσης και batch διαδικασίες που 

πραγματοποιούν μαζικές μεταβολές στη βάση μέσα από διαδοχικές εντολές insert, 

update, delete. Για τις συναλλαγές και τις batch διαδικασίες, που είναι οι 

παραδοσιακές διαδικασίες των συστημάτων συναλλαγών, επιστρατεύονται βασικά οι 

τρεις πρώτες εντολές. Η εντολή select, αν και είναι απαραίτητη στα δύο παραπάνω 

είδη διαδικασιών, δείχνει τη δύναμή της στην παραγωγή αναφορών δηλαδή στις 

διαδικασίες ανάκτησης δεδομένων.

Το παρακάτω παράδειγμα, που αφορά βάση σε Oracle 8.0.5, φιλοδοξεί να κάνει πιό 

κατανοητή τη διαφορά της χρήσης της εντολής select ανάμεσα στις διαδικασίες 

ενημέρωσης και ανάκτησης δεδομένων.
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Για την υλοποίηση της συναλλαγής που πραγματοποιεί εισαγωγή ενός νέου 

εργαζόμενου παρεμβάλλεται στον κώδικα του πιοάυΐβ (προγράμματος η κλάσης) που 

εκτελεί τις συναφείς συναλλαγές η παρακάτω εντολή INSERT:

INSERT INTO emp
(βπιρηο, ename, ejob, ehiredate deptcode)
SELECT 1000, 'Βαίόπουλος', 'Developer', Ί3/03/2000', 

deptcode 
FROM dept
WHERE dept.name = 'ProdDev';

COMMIT;

Οπου emp είναι ο πίνακας που κρατά τους εργαζόμενους, empno, ename, ejob, 

ehiredate deptcode οι στήλες που θα ενημερωθούν και dept ο πίνακας που κρατά τα 

τμήματα. Ανάμεσα στους δύο πίνακες υφίσταται μία συσχέτιση που υλοποιείται με 

τον κωδικό τμήματος Συγκεκριμένα, το ξένο κλειδί είναι πάνω στη στήλη 

emp.deptcode του πίνακα παιδιού emp, που «βλέπει» το πρωτεύον κλειδί (πάνω στη 

στήλη deptcode) του πατέρα πίνακα dept. Ο κωδικός τμήματος είναι ένα τεχνητό 

κλειδί (artifficial key) με μηδενική σημασία για το χρήστη αλλά τεράστια σημασία για 

τη διασφάλιση της ακεραιότητας των συναλλαγών με τη βάση. Η λίστα στην εντολή 

select (1000, 'Βαίόπουλος', 'Developer, deptno) που περιέχει τις αντίστοιχες τιμές 

ενημέρωσης, περιέχει και την τιμή του κωδικού τμήματος code που πρέπει να ανήκει 

ο εργαζόμενος. Για να αντιστοιχιστεί ο εργαζόμενος σε υπαρκτό στη βάση τμήμα, ο 

κωδικός ανακτάται (εντολή select) με κριτήριο (where clause της εντολής select) το 

όνομα του τμήματος να είναι το υπαρκτό 'ProdDev'. Στην πραγματικότητα το όνομα 

του τμήματος επιλέγεται, ένα μεταξύ όλων, σε αναδιπλούμενο πλαίσιο (combo box) 

της φόρμας διεπαφής χρήστη (user interface) και περνά ως παράμετρος στη 

διαδικασία ή στην κλάση που εκτελεί την εν λόγω συναλλαγή. Στη θέση της σταθερής 

τιμής ’ProdDev1 θα βρίσκεται, λοιπόν, ο identifier της παραμέτρου ή της μεταβλητής 

του module που παραλαμβάνει την τιμή της παραμέτρου. Όμοια, οι υπόλοιπες τιμές 

ενημέρωσης, όπως για παράδειγμα το όνομα του εργαζόμενο, δεν είναι «καρφωτές» 

αλλά έρχονται μέσα σε παραμέτρους.

Επειδή η πραγματικότητα είναι πιο πολύπλοκη και τα στοιχεία του εργαζόμενου είναι 

περισσότερα όπως και οι συσχετίσεις του εργαζόμενου με άλλους πίνακες η 

προσέγγιση ενημέρωσης στοιχείων είναι πιο procedural. Έστω λοιπόν, ότι ο πίνακας 

emp αναφέρεται επιπλέον στον πίνακα που κρατά τις θέσεις εργασίας (job) και στον 

εαυτό του για να συσχετισθεί ο εργαζόμενος με τον προϊστάμενό του. Τότε, η 

εισαγωγή ενός νέου εργαζόμενου υλοποιείται από ένα block κώδικα, που μπορεί να 

βρίσκεται στην client εφαρμογή ή στη βάση στο server και περιέχει μικρές και
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στατικές εντολές select που χρησιμεύουν για την ανάκτηση των κωδικών των 

συσχετίσεων. Το παρακάτω block υλοποιείται σε PL/SQL σε βάση Oracle.

INSERT INTO emp
(empno, ename, ejob, ehiredate deptcode)
SELECT 1000, 'Βαίόπουλος', 'Developer1, Ί 3/03/2000’, 

dept.code 
FROM dept
WHERE dept.name = 'ProdDev1;

COMMIT;

DECLARE
dcode INTEGERS); 
jcode INTEGERS); 
eno INTEGERS);

BEGIN
SELECT dept.code INTO dcode 
FROM dept
WHERE dept.dname = pdname;
SELECT job.code INTO jcode 
FROM job
WHERE job.name = pjname;
SELECT empno INTO eno 
FROM emp
WHERE ename = pmgmame;
INSERT INTO emp (empno, ename, ejob, emgr, ehiredate deptcode) 
VALUES (1000, 'Βαϊόπουλος', 'Developer1, jcode, eno, Ί3/03/2000’ 
dcode);
COMMIT;

END;
/

Φυσικά η σχεδίαση της βάσης παραμένει σταθερή οπότε η εισαγωγή ή η ενημέρωση 

δεδομένων απαιτεί στατικές και μικρές εντολές select όπως συμβαίνει στο 

παραπάνω block.

Οπως ήδη διευκρινίστηκε οι συσχετίσεις των στοιχείων διεκπεραιώνονται με 

συσχετίσεις πινάκων. Ποιος είναι ο μηχανισμός που εξασφαλίζει το συνδυασμό των 

στοιχείων των διαφόρων οντοτήτων ώστε και η εισαγωγή, ενημέρωση και διαγραφή 

στοιχείων στις συναλλαγές να είναι συνεπής και η ανάκτηση διάσπαρτων αλλά 

ακέραιων σχετιζόμενων στοιχείων να είναι εφικτή και ταχεία; Οι ενώσεις είναι 

μηχανισμοί δυναμικής υλοποίησης σχέσεων μεταξύ χαρακτηριστικών διαφορετικών 

οντοτήτων και χρησιμοποιούνται κυρίως στις διαδικασίες ανάκτησης δεδομένων 

(SELECT statements) από τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων.

Το πλήθος των πινάκων και κυρίως η πολυπλοκότητα και η σειρά εκτέλεσης των 

ενώσεων σε ένα ερώτημα (query) προς τη βάση καθορίζουν και το χρόνο απόκρισης
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της βάσης. Πέρα από την ορθότητα των δεδομένων που ανακτώνται ο χρόνος 

απόκρισης είναι η κρισιμότερη απαίτηση στην ανάκτηση των δεδομένων. Γι αυτό τα 

ερωτήματα (queries) προς τη βάση πρέπει να είναι μελετημένα στη σχεδίασή τους 

ώς προς τις ενώσεις, την πολυπλοκότητα των κριτηρίων και τα επίπεδα των 

υποερωτημάτων. Η σχεδίαση των ερωτημάτων είναι σημαντικό να γίνεται 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του RDBMS που χρησιμοποιείται (γιατί για 

παράδειγμα τα πλάνα εκτέλεσης διαφέρουν απο RDBMS σε RDBMS στην φιλοσοφία 

τους). Ένα επιπλέον βήμα για τη βελτίωση του χρόνου ανάκτησης δεδομένων (με 

αντίστοιχο τίμημα στο χρόνο της ενημέρωσης ειδικά σε batch διαδικασίες) είναι η 

χρήση indexes.

Αν και η κάλυψη της πρώτης ανάγκης ανάκτησης δεδομένων επιτυγχάνεται με 

ικανοποιητικά αποτελέσματα με μέριμνα πάνω στη σχεδίαση των ερωτημάτων και 

όχι στην «χαμηλότερου επιπέδου» σχεδίαση της βάσης (η σχεδίαση της βάσης 

υπακούει όπως λέχθηκε ή το πολύ πολύ να διαταραχθεί με τον επαναπροσδιορισμό 

κάποιων indexes), η δεύτερη ανάγκη ανάκτησης δεδομένων οδηγεί τα 

μηχανογραφικά κέντρα αναπόφευκτα στη λύση μίας νέας βάσης δεοδομένων με 

διαφορετική φιλοσοφία σχεδίασης από αυτή της υψηλής κανονικοποίησης των 

βάσεων συναλλαγών
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2. Μοντέλο διαστάσεων (dimensional
modeling)

Η-επικράτηση του μοντέλου διαστάσεων έναντι του μοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων 

στις διαδικασίες αναλυτικής επεξεργασίας και η διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης 

αρχιτεκτονικής συστημάτων σύνθεσης και παρουσίασης πληροφορίας1 υπήρξε 

ιστορική αναγκαιότητα. Η ανάγκη αυτή, όπως διαφάνηκε από την ιστορική αναδρομή 

του πρώτου κεφαλαίου, υπαγορεύτηκε από ποικίλους λόγους:

• Δυναμικό περιβάλλον και ανταγωνιστική και παγκόσμια αγορά με αυξημένες 

απαιτήσεις σε πληροφοριακή υποστήριξη αποφάσεων.

• Συσσώρευση ψηφιακών λειτουργικών δεδομένων (operational data) από τις 

επιχειρήσεις, εξαιτίας του ολοένα και αυξανόμενου βαθμού εφαρμογής της 

τεχνολογίας των Η/Υ στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

• Ραγδαία εξάπλωση της μηχανοργάνωσης (δηλαδή της τεχνολογίας των Η/Υ) 

στον επιχειρηματικό κόσμο, με την επικράτηση των προσωπικών Η/Υ να 

προσφέρει υπολογιστική ισχύ στο γραφείο και την ψηφιακοποίηση των 

τηλεπικοινωνιών να εξασφαλίζει δικτύωση ευρείας περιοχής και εξάπλωση του 

διαδικτύου (internet).

• Αδυναμία των συστημάτων συναλλαγών1 2 και της υποκείμενης οργάνωσης 

δεδομένων με βάση το μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων, να απευθύνει 

αλλεπάληλλα ερωτήματα πάνω σε μεγάλο όγκο μη αριθμητικών, οντοκεντρικών 

ατομικών δεδομένων3 και να υποβάλλει τα ανακτηθέντα στη μνήμη μεγάλα σύνολα

1 Είναι τα αποκαλούμενα συστήματα αναλυτικής επεξεργασίας ή συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
' Τα συστήματα συναλλαγών υλοποιούν την επεξεργασία συναλλαγών κατά τη διεκπεραίωση των 

επιχειρηματικών λειτουργιών και μπορεί να είναι μεμονωμένα συστήματα αντίστοιχα σε κάθε 
επιχειρηματική λειτουργία ή ολοκληρωμένα συστήματα σε ένα ERP επιχειρησιακό σύστημα. Τα 
συστήματα συναλλαγών είναι οι πηγές των δεδομένων για την παραγωγή πληροφορίας.

3 Ο όρος μεγάλο σύνολο δεδομένων αναφέρεται στον όγκο των ανακτηθέντων στη μνήμη δεδομένων 
(που μπορεί να φθάνει τα εκατοντάδες MB ή και GB ακόμη) αλλά και στο μέγεθος του υποκείμενου 
στο δίσκο όγκου δεδομένων (που συνήθως είναι της τάξης των δεκάδων GB). που χρειάζεται να 
είναι διαθέσιμος κατά περίπτωση (επιχειρηματική λειτουργία διαδικασία και στόχοι ανάλυσης). Ο 
όρος μεγάλο σύνολο δεδομένων αγγίζει και τη διασπορά των δεδομένων πογ μπορεί να εκτείνονται 
ακόμη και σε βάσεις διαφορετικών συστημάτων. Για παράδειγμα ο υπολογισμός του συνολικού 
κόστους περιλαμβάνει δεδομένα κόστους πωληθέντων προϊόντων και δεδομένα κόστους 
μισθοδοσίας που πρέπει να εξαχθούν από τα αντίστοιχα συστήματα συναλλαγών εμπορικής 
διαχείρισης ή παραγωγής και μισθοδοσίας.
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μη αριθμητικών δεδομένων σε αναλυτική επεξεργασία με απώτερο σκοπό τη 

σύνθεση πληροφοριακών σχεδίων όπου κυριαρχούν τα αριθμητικά δεδομένα. 

Εκτός από την ανάκτηση του μεγάλου όγκου των οντοκεντρικών δεδομένων που 

πρέπει ούτως ή άλλως να είναι γρήγορη, θα πρέπει να ακολουθήσει η 

αναδιοργάνωση αυτών των δεδομένων (δυναμική στη μνήμη ή μόνιμη στα 

αποθηκευτικά μέσα), για να είναι δυνατή η εκτέλεση αθροίσεων και άλλων 

αριθμητικών και μαθηματικών υπολογισμών αναλυτικής επεξεργασίας επάνω σε 

■■ αυτά.

• Αδυναμία της οργάνωσης δεδομένων κατά το μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων 

να υποστηρίξει την αναλυτική επεξεργασία των δεδομένων (analytical processing 

of data), γιατί η αναλυτική επεξεργασία εστιάζεται σε υπολογισμούς πάνω σε 

αριθμητικά δεδομένα, ενώ το μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων εστιάζεται στη 

διαφύλαξη κατά τις συναλλαγές της ακεραιότητας και της συνέπειας των 

στοιχείων δεδομένων των εκατοντάδων ή χιλιάδων διαφορετικών οντοτήτων.

2.1. Ανάκτηση - συγκέντρωση - παρουσίαση δεδομένων
Από τους παραπάνω λόγους θα εστιάσουμε στους δύο τελευταίους, που σχετίζονται 

με περιορισμούς του μοντέλου ονοτήτων - συσχετίσεων και των συστημάτων 

διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων, όπου στηρίζεται σήμερα η λογική και 

φυσική οργάνωση των δεδομένων στα συστήματα συναλλαγών.

2.1.1. Αναλυτική επεξεργασία στα συστήματα συναλλαγών
Η ανεπάρκεια των συστημάτων συναλλαγών στις διαδικασίες παραγωγής 

πληροφορίας εκφράζεται με τις παρακάτω συνιστώσες που αφορούν (συνδιαστικά) 

την ανάκτηση μεγάλων συνόλων δεδομένων και την αναλυτική επεξεργασία:

1. Η αναλυτική επεξεργασία στηρίζεται σε πολυδιάστατες όψεις παρουσίασης 

αριθμητικών δεδομένων που δεν είναι στατικές αλλά εναλλάσονται η μία μετά την 

άλλη. Όμως, τα συστήματα συναλλαγών και οι σχεσιακές τους βάσεις έχουν 

χρονικά όρια στην κάλυψη των απαιτήσεων των χρηστών σε δυναμικές όψεις 

δεδομένων (dynamic views of data)4. Σε ένα περιβάλλον αλληλεπιδραστικής

4 Οι όψεις δεδομένων που ζητούιποα από τους αναλυτές επιχειρηματικών λειτουργιών είναι 
παραστάσεις συναφούς προς την επιχειρηματική λειτουργία αριθμητικής πληροφορίας σε σχέση με 
διάφορους παράγοντες ενδιαφέροντος (για παράδειγμα ο τζίρος ή το κόστος ανά χρονική περίοδο, 
πελάτη, προϊόν, κατάστημα ή πωλητή). Παραδείγματα διαφορετικών όψεων των δύο παραπάνω 
αριθμητικών μεγεθών είναι α) ανά μήνα για το σύνολο πελατών, προϊόντων, πωλητών. β) ανά έτος 
και κατηγορία προϊόντων για το σύνολο πελατών, πωλητών. Προφανώς υπάρχουν πολλοί 
περισσότεροι συνδυασμοί των τιμών των παραγόντων ενδιαφέροντος ο καθένας από τους οποίους 
παράγει μία διαφορετική όψη δεδομένων Στο παρόν και στα επόμενα κεφάλαια, θα συζητηθούν τα 
στοιχεία που αφορούν την παρουσίαση και την τροφοδότηση των όψεων δεδομένων.
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διεπαφής με τον τελικό χρήστη επιχειρηματικής ανάλυσης (business analyst), η 

ανάκτηση δεδομένων πρέπει να είναι επαναληπτική διαδικασία, αφού τροφοδοτεί 

την παρουσίαση διαδοχικών (άρα δυναμικών) όψεων δεδομένων. Συνεπώς, τα 

ερωτήματα (queries) πρέπει να επιστρέφονται από τη βάση σε μικρό χρόνο 

απόκρισης (response time)5, να είναι προσαρμόσιμα κατά περίπτωση (adhoc) και 

να παράγονται δυναμικά (on the fly), ώστε να ανταποκρίνονται στις αλλεπάλληλες 

επιλογές οθόνης του επιχειρηματικού αναλυτή. Μία οργάνωση δεδομένων που 

επικεντρώνεται στα αριθμητικά μεγέθη και όχι στα χαρακτηριστικά και τις 

συσχετίσεις οντοτήτων και τα εξαρτά με συμμετρικό τρόπο από άξονες 

ενδιαφέροντος υπόσχεται την ικανοποίηση των παραπάνω στόχων, όπως θα 

δούμε στη συνέχεια του κεφαλαίου.

2. Οι πληροφοριακές απαιτήσεις που προσδιορίζουν τις ανάγκες σε αναλυτική 

επεξεργασία (δεδομένα - υπολογισμοί) δεν προκαθορίζονται. Αυτό συμβαίνει γιατί 

οι αποφάσεις που υποστηρίζουν είναι αδόμητες ή ημιδομημένες. Επομένως θα 

πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να αντιμετωπίζονται νέες απαιτήσεις. 

Μία τέτοια προϋπόθεση είναι η αναδιοργάνωση των δεδομένων με άξονα την 

αριθμητικά δεοδμένα και τις εξαρτήσεις τους, ώστε η αριθμητική πληροφορία που 

θα ζητηθεί να έχει προβλεφθεί και να είναι διαθέσιμη τη στιγμή που θα 

δημιουργηθεί η ανάγκη.

3. Τα υποκείμενα σύνολα δεδομένων είναι μεγάλα γιατί η πληροφορία που ζητείται 

είναι αθροιστική (summary information) και η εμβέλεια των αντλούμενων 

λειτουργικών δεδομένων αγγίζει ή ξεπερνά τα όρια μίας επιχειρηματικής 

λειτουργίας. Τα βασικά δεδομένα για την αναλυτική επεξεργασία είναι τα 

αριθμητικά ενώ τα υπόλοιπα απλά προσδιορίζουν τις αριθμητικές τιμές. Τα 

αριθμητικά δεδομένα όμως, αποθηκεύονται στα συστήματα συναλλαγών με 

μεγάλη λεπτομέρεια, που δεν ενδιαφέρει τους επιχειρηματικούς αναλυτές (για 

παράδειγμα οι ποσότητες πωληθέντων προϊόντων σε κάθε παραστατικό δεν 

έχουν και μεγάλο πληροφοριακό ενδιαφέρον). Άρα τα αριθμητικά δεδομένα θα 

πρέπει ή να εξαχθούν σε σύνολα δεδομένων που έχουν μεγάλη λεπτομέρεια και 

να αναδιοργανωθούν σε νέες δομές δεδομένων για να είναι ταχεία η ανάκτηση και 

επιπλέον συγκέντρωσή τους από την αναλυτική επεξεργασία, ή θα πρέπει να

' Η επιτρεπτή τάξη μεγέθους του χρόνου απόκρισης είναι τα μερικά (2 έως 10;) δευτερόλεπτα. Ο 
χρόνος αυτός είναι ανεκτός για την ανθρώπινη υπομονή σε αλληλεπιδραστικά συστήματα αλλά και 
από την πράξη επιτρεπόμενος, αφού τα ερωτήματα είναι αλεπάλληλα και πρέπει να ικανοποιηθούν 
σε μικρό συνολικό διάστημα γιατί ο διαθέσιμος χρόνος των χρηστών είναι εκ των πραγμάτων 
περιορισμένος. Ο χρόνος των μερικών δευτερολέπτων είναι ανέφικτος με οργάνωση δεδομένων 
σύμφωνα με το μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων. όταν οι βάσεις έχουν δεδομένα εκατοντάδων MB ή 
ακόμη και πολλών GB.
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αθροιστούν από το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και να εξαχθούν σε 

πιό συγκεντρωτική μορφή. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις οι αθροίσεις είναι 

απαραίτητες. Στη πρώτη περίπτωση αυξάνεται ο ποραπαιτούμενος διαχειριστικός 

φόρτος επειδή απαιτείται αναδιοργάνωση των δεδομένων, η ανάκτηση των 

δεδομένων, όμως, γίνεται ταχύτερη, επειδή κάποια επίπεδα συγκέντρωσης έχουν 

υπολογιστεί και αποθηκευτεί στις νέες δομές αναδιοργάνωσης. Στη δεύτερη 

περίπτωση, αντίθετα, οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες, γιατί απαιτείται 

. ομαδοποίηση6 στο χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας και πάνω σε οντοκεντρικά 

και διάσπαρτα λειτουργικά δεδομένα, κάτι που έχει αρνητική επίδραση στην 

απόδοση της διαδικασίας ανάκτησης δεδομένων (δηλαδή στο χρόνο απόκρισης).

4. Συνήθως τα λειτουργικά δεδομένα δεν έχουν σαφώς ορισμένο το στοιχείο της 

ιστορικότητας. Ακόμη και άν κρατείται η χρονική στιγμή της συναλλαγής αυτό δε 

γίνεται για μεγάλο βάθος χρόνου αλλά για τις πιο πρόσφατες λειτουργίες. 

Εξάλλου, τα χρονικά στοιχεία δεν αποτελούν εξαίρεση στην οντοκεντρική 

θεώρηση του μοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων, δηλαδή περιλαμβάνονται στη 

βάση διάσπαρτα, όμοια με οποιοδήποτε άλλα χαρακτηριστικά κάποιας οντότητας. 

Για να κρατηθεί επομένως ιστορικότητα για τα στοιχεία δεδομένων θα πρέπει να 

αναδιαταχθούν ώστε τα αριθμητικά στοιχεία να εξαρτώνται άμεσα από το χρονικό 

παράγοντα. Ειδάλλως, η απαίτηση για ιστορικότητα των αριθμητικών δεδομένων 

που θα τροφοδοτήσουν την αναλυτική επεξεργασία είναι ένα επιπλέον αίτιο που 

αυξάνει τον όγκο και την πολυπλοκότητα των λειτουργικών δεδομένων και κατ 

επέκταση το χρόνο ανάκτησης δεδομένων.

5. Η ανάκτηση δεδομένων πρέπει να εξυπηρετεί ταυτόχρονα πολλούς τελικούς 

χρήστες επιχειρηματικής ανάλυσης. Βέβαια, το πλήθος των τελικών χρηστών 

επιχειρηματικής ανάλυσης δεν τόσο μεγάλο όσο το πλήθος των τελικών χρηστών 

στα συστήματα συναλλαγών, ιδιαίτερα όταν στα τελευταία η ενημέρωση γίνεται 

μέσα από το Internet. Όμως, στα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων συμβαίνει 

αύξηση των χρηστών αφού το σύστημα μπεί στη φάση της πιλοτικής ή 

παραγωγικής λειτουργίας. Το βάρος της αύξησης των χρηστών δρά αθροιστικά με 

την αύξηση του όγκου των δεδομένων, που συμβαίνει καθώς νέα δεδομένα 

προστίθενται περιοδικά με την πάροδο του χρόνου, με αποτέλεσμα τη μείωση της

" Οι ομαδοποιήσεις (GROUP BY clauses των SELECT εντολών) αυξάνουν δραστικά το χρόνο 
απόκρισης ενός ερωτήματος σε όλα τα συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Ο 
χρόνος απόκρισης μεγαλώνει εκθετικά με την αύξηση του πλήθους των στηλών ομαδοποίησης ή/και 
την άυξηση του όγκου των δεδομένων που πρόκειται να ομαόοποιηθούν. Ο όγκος των δεδομένων 
που θα ομαδοποιηθούν προσδιορίζεται από το WHERE clause. Οταν εκτελείται μία εντολή 
SELECT, πρώτα εκτελείται το WHERE clause που φιλτράρει όσες γραμμές θα σχηματίσουν το 
σύνολο δεδομένων (resultsel) στη μιήμη και μετά το GROUP BY clause της ομαδοποίησης.
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απόδοσης ανάκτησης και ανάλυσης δεδομένων. Το πλήθος των ενεργών 

επιχειρηματικών αναλυτών σε ένα σύστημα διαχείρισης αποφάσεων αρχικά είναι 

μικρό και συνήθως δεν ξεπερνά τις μερικές δεκάδες χρηστών.

2.1.2. Δυναμικές Όψεις δεδομένων
Η άθροιση των δεδομένων και η παραγωγή μερικών και γενικών συνόλων είναι μία 

βασική διαδικασία υποδομής της αναλυτικής επεξεργασίας. Με την έννοια σύνολο ή 

συγέντρωση αριθμητικών δεδομένων ενοούμε γενικά οποιοδήποτε υπολογισμό 

πάνω στις τιμές μίας ομάδας (κατηγορίας) δεδομένων, που σκοπό έχει την 

παραγωγή μίας τιμής (είναι η τιμή του συνόλου), την οποία αντιστοιχίζουμε στην 

ομάδα. Ειδικότερα το σύνολο είναι το ποσό που προέρχεται από ομοειδή ποσά των 

στοιχείων της ομάδας (για παράδειγμα τζίρος πωλήσεων από επιμέρους τζίρους) ως 

αποτέλεσμα εφαρμογής οποιοσδήποτε συνάρτησης άθροισης (consolidation or 

aggregation functions) ή γενικότερα οποιουδήποτε υπολογισμού πάνω στις τιμές των 

στοιχείων της ομάδας.

Χωρίς την κατηγοριοποίηση των δεδομένων, που επιτρέπει την ύπαρξη 

συγκεντρωτικών δεδομένων, τα αριθμητικά δεδομένα θα ήταν επίπεδα και ελάχιστα 

πλούσια για να καλύψουν τις ανάγκες της αναλυτικής επεξεργασίας. Υπάρχουν δύο 

δυνατότητες: ένα σύνολο να παράγεται δυναμικά (on the fly) στην περίπτωση που το 

ζητά ο επιχειρηματικός αναλυτής ή ένα πλήθος συνόλων να παράγονται εκ των 

προτέρων και μαζικά (δηλαδή σε batch διαδικασίες), και να αποθηκεύονται ώστε να 

είναι διαθέσιμα για ανάκτηση σε όποια περίπτωση ζητηθούν. Ο πληροφοριακός 

πλούτος των συγκεντρωτικών δεδομένων (δηλαδή των αριθμητικών δεδομένων που 

αντιστοιχούν σε ποικιλία κατηγοριών των παραγόντων ενδιαφέροντος) αναδεικνύεται 

με την παρουσίαση αυτών των πολυδιάστατων δεδομένων στις πολυδιάστατες 

δυναμικές όψεις δεδομένων. Στις επόμενες ενότητες οι λέξη όψη θα σημαίνει 

πολυδιάστατη δυναμική όψη.

Ο ιδιαίτερος τρόπος παρουσίασης των δεδομένων σε δυναμικές όψεις, που 

αναπαράγονται κατά την αλληλεπίδραση του χρήστη με τη διεπαφή του συστήματος 

αποκαλύπτει πολυδιάστατα πληροφοριακά σχέδια πάνω σε μεγάλους όγκους 

δεδομένων. Η αναπαραγωγή των όψεων είναι ο λόγος που τις χαρακτηρίζει ως 

δυναμικές. Η παρουσίαση δυναμικών όψεων δεδομένων είναι η βασικότερη 

λειτουργία της διασυνδεδεμένης αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP) γιατί δημιουργεί 

δυναμικές παραστάσεις από δεδομένα που έχουν σημαντικό πληροφοριακό 

περιεχόμενο για τους επιχειρηματικούς αναλυτές. Η παρουσίαση δυναμικών όψεων 

στηρίζονται στην ικανότητα adhoc δυναμικής παραγωγής ή adhoc διάθεσης
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αποθηκευμένων αριθμητικών συνόλων από το σύστημα αναλυτικής επεξεργασίας. Η 

διατάραξη της πραγματικής κατάστασης των δεδομένων (που απεικονίζεται σε ένα 

στιγμιότυπο της όψης) μπορεί να φέρει την όψη σε μία υποθετική κατάσταση και είναι 

μία διαδικασία εκτέλεσης σεναρίου ανάλυσης δεδομένων. Η διατάραξη της 

πραγματικής κατάστασης γίνεται με τη συστηματική αλλοίωση συγκεκριμένων 

στοιχείων δεδομένων. Η διαδικασία εκτέλεσης ενός σεναρίου (what if scenario) 

στηρίζεται στις δυναμικές όψεις δεδομένων. Εκτός από τις όψεις, οι επιχειρηματικοί 

αναλυτές αναζητούν πληροφορικό περιεχόμενο προσπαθώντας να κατασκευάσουν 

παραστάσεις δεδομένων που θα αναδείξουν συσχετισμούς ομάδων δεδομένων (data 

mining).

Στις όψεις δεδομένων παρουσιάζονται αριθμητικά μεγέθη, αποθηκευμένα ή 

υπολογιζόμενα (αριθμοδείκτες), σε σχέση με διάφορους άξονες ενδιαφέροντος για την 

αναλυόμενη επιχειρηματική λειτουργία. Οι άξονες ενδιαφέροντος είναι οι παράγοντες 

εξάρτησης των αριθμητικών δεδομένων. Ο άξονας που συναντάται σε όλες τις όψεις 

είναι ο χρόνος, γιατί στην αναλυτική επεξεργασία ενδιαφέρει προτίστως ή 

ιστορικότητα των δεδομένων. Άλλοι συνήθεις άξονες ενδιαφέροντος στις 

επιχειρηματικές λειτουργίες είναι αυτοί που αφορούν εμπορική δραστηριότητα, 

δηλαδή το προϊόν, ο πελάτης, το κανάλι διανομής.

Σε μία όψη δεδομένων δύο από τους άξονες ενδιαφέροντος προσδιορίζουν το 

επίπεδο παρουσίασης των δεδομένων. Το επίπεδο παρουσίασης των δεδομένων 

είναι επομένως ένας διδιάστατος διασταυρούμενος πίνακας (cross table), όπου κάθε 

κελί προσδιορίζεται από ένα μοναδικό συνδυασμό τιμών των αξόνων ενδιαφέροντος 

του επιπέδου και μπορεί να περιέχει μία αριθμητική τιμή του σχετιζόμενου μεγέθους. 

Οι υπόλοιποι άξονες εμφανίζονται ως κυλιόμενα πλαίσια κειμένου στο παράθυρο 

(σελίδα) της όψης. Κάθε ένας από τους δύο άξονες του επιπέδου παρουσίασης θα 

μπορούσε να φιλοξενεί περισότερους από έναν παράγοντες ενδιαφέροντος.

Μία δυνατότητα των όψεων είναι η εναλλαγή (κύλιση) των αξόνων ενδιαφέροντος 

ανάμεσα στο επίπεδο παρουσίασης και στο παράθυρο της όψης. Μία δεύτερη 

δυνατότητα των όψεων που αφορά τους δύο βασικούς άξονες στο επίπεδο 

παρουσίασης, είναι η ανάπτυξη και η σύμπτυξη ανάμεσα στις τιμές διαφορετικών 

επιπέδων λεπτομέρειας των παραγόντων (ένα παράδειγμα για το χρονικό άξονα είναι 

η σύμπτυξη από τιμές μηνών σε τιμές τριμήνων και η αντίστροφη ανάπτυξη). Αν οι 

παραπάνω εναλλαγές από μία όψη σε μία άλλη μπορούν να γίνουν με ικανοποιητικά 

μικρή μεσολάβηση χρόνου τότε η παρουσίαση των όψεων έχει αλληλεπιδραστικό 

(δυναμικό) και όχι στατικό χαρακτήρα. Οι αθροίσεις και η αλληλεπιδραστική εναλλαγή 

των όψεων (όπως το πέρασμα από καρέ σε καρέ σε μία ταινία) επιβαρύνουν τις
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αποδόσεις των συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων ως προς 

τους χρόνους απόκρισης στην ανάκτηση δεδομένων.

Πωλήσεις Έτους 1999 Προϊόν: Εκτυπωτές Κατάστημα: Κεντρικό

1999

Τρίμηνοί Τρίμηνο2

Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ

Πελ.Χονδρικής 762 540 675 194 ...

Πελ.Λιανικής 340 293 345 312 ...

Soft Houses 32 123 12 45 ...

Πωλήσεις Έτους 1999 Πελάτες: Χονδρικής Κατάστημα: Κεντρικό

Προϊόν

Εκτυπωτές Οθόνες

1999 HP Epson Cannon Eizo Sony

Τρίμηνοί 1000 640 357 221 312

Τρίμηνο2 543 352 150 432 564

Τρίμηνο3 1120 938 95 458 621

Τρίμηνο4 1325 1012 178 672 449

Όψεις αριθμητικών δεδομένων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη και η σύμπτυξη ενός διασταυρούμενου 

πίνακα καθώς ο επιχειρηματικός αναλυτής πλοηγεί (navigate) το ποντίκι του ώστε η 

όψη να περνά σε διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας ενός παράγοντα (για 

παράδειγμα απο το ανώτερο επίπεδο της εταιρείας κατασκευής του αυτοκινήτου- 

προϊόντος στο κατώτερο επίπεδο του μοντέλου του αυτοκινήτου). Στα συστήματα 

συναλλαγών δεν κρατούνται άλλα στοιχεία παρά τα στοιχεία των συναλλαγών που 

είναι για παράδειγμα η πώληση ενός συγκεκριμένου μοντέλου. Για να εμφανίζονται 

συγκεντρωτικές αριθμητικές τιμές για τις εταιρείες κατασκευής των αυτοκιμήτων 

πρέπει να υπολογιστούν σύνολα πάνω στο επίπεδο της εταιρείας κατασκευής από τα 

διαθέσιμα λειτουργικά στοιχεία για τα μοντέλα, των οποίων τα σύνολα με τη σειρά 

τους θα υπολογιστούν από τις τιμές των παραστατικών πώλησης των αυτοκινήτων. 

Η ανάπτυξη και η σύμπτυξη των αριθμητικών στοιχείων κατά μήκος των επιπέδων 

λεπτομέρειας (ή επιπέδων συγκέντρωσης) των παραγόντων ενδιαφέροντος 

προϋποθέτει την δυναμική παραγωγή ή τη διαθεσιμότητα αριθμητικών συνόλων
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πάνω σε αυτά τα επίπεδα. Οι δυνατοί συνδυασμοί των επιπέδων συγκέντρωσης των 

αριθμητικών δεδομένων (μήνας με μοντέλο, μήνας με μάρκα, τρίμηνο με μοντέλο 

τρίμηνο με μάρκα κοκ), πρέπει να είναι γνωστοί στον διαχειριστή των βάσεων 

δεδομένων των συστημάτων συναλλαγών ή της αποθήκης δεδομένων της 

αναλυτικής επεξεργασίας, γιατί αυτοί οι συνδυασμοί αντιστοιχούν στις διαφορετικές 

δυνατότητες παράστασης των δυναμικών όψεων. Οι επικρατέστεροι συνδυασμοί 

είναι αυτοί που πιθανόν να θέλαμε να αποθηκεύσουμε ώστε η ανάκτηση να είναι 

γρηγορότερη.

Ο υπολογισμός συνόλων αριθμητικών δεδομένων πάνω σε επίπεδα συγκέντρωσης 

παραγόντων ενδιαφέροντος, από τους οποίους εξαρτώνται τα αριθμητικά δεδομένα, 

είναι η βασικότερη διαδικασία υποδομής της αναλυτικής επεξεργασίας και 

αποκαλείται άθροιση ή συγκέντρωση δεδομένων (data summarization ή data 

consolidation ή data aggregation). Εξ άλλου πάνω στα επίπεδα συγκέντρωσης 

γίνονται οι υπολογισμοί των αριθμοδεικτών της αναλυτικής επεξεργασίας. Ο βαθμός 

κάλυψης των εν δυνάμει συνδυασμών συγκέντρωσης των αριθμητικών δεδομένων 

είναι ένα μέτρο της διαθέσιμης (δυναμικής ή αποθηκευμένης) συγκέντρωσης των 

δεδομένων (για ένα σύνολο προαποφασισμένων βασικών μεγεθών και 

υπολογιζόμενων δεικτών).

Στην πρώτη εικονιζόμενη όψη δεδομένων οι άξονες του επιπέδου παρουσίασης είναι 

ο χρόνος (οριζόντιος άξονας) και ο πελάτης (κάθετος άξονας). Ο χρόνος έχει επίπεδα 

τιμών το έτος, το τρίμηνο και το μήνα. Το κατάστημα και το προϊόν δεν εμφανίζουν 

στη συγκεκριμένη όψη ανάλυση σε επίπεδα τιμών. Αντίθετα, η τιμή τους είναι μία 

κάθε φορά, γιατί βρίσκονται στο παράθυρο παρουσίασης. Αν περάσουμε από την 

πρώτη στη δεύτερη όψη τότε το προϊόν κυλιέται από το παράθυρο στον οριζόντιο 

άξονα, όπου υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης - σύμπτυξης των επιπέδων του. Ο 

χρόνος περνά στον κατακόρυφο άξονα (διατηρεί τη δυνατότητα ανάπτυξης - 

σύμπτυξης) και ο πελάτης ανεβαίνει στη σελίδα του παραθύρου και συμπτύσσεται σε 

μία μοναδική τιμή. Άρα, στη σελίδα του παραθύρου υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 

μίας τιμής κάθε φορά, ενώ στους άξονες του επιπέδου παρουσίασης υπάρχει η 

δυνατότητα ανάπτυξης ολόκληρων επιπέδων τιμών.

Οι τιμές του αριθμητικού μεγέθους μπορούν να εμφανιστούν, εφόσον υπάρχουν7, για 

όλα τα ανεπτυγμένα επίπεδα των δύο αξόνων στο επίπεδο παρουσίασης. Αν οι

Η ύπαρξη μίας τιμής εξαρτάται από το αν οι συναλλαγές συνεισέφεραν σε αυτή την τιμή. Δεν 
αγοράζουν όλα τα προϊόντα όλοι οι πελάτες. Ακόμα και αν ένας πελάτης αγοράζει όλα τα προϊόντα 
μακροπρόθεσμα δεν τα αγοράζει όλα κάθε μήνα. Οι αθροιστικές τιμές υπάρχουν αν υπάρχουν τιμές 
στα κατώτερα επίπεδα που να συνεισφέρουν σε αυτές.
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παραπάνω όψεις ήταν ηλεκτρονικές τότε στην πρώτη όψη οι ποσότητες πωληθέντων 

θα εμφανίζονταν για τον κάθε μήνα, μερικώς για το κάθε τρίμηνο και συνολικά για το 

έτος. Όμοια, στη δεύτερη όψη θα εμφανίζονταν σύνολα για τις ομάδες των 

προϊόντων (στις παραπάνω εικόνες δεν εμφανίζονται σύνολα για οικονομία χώρου).

Αν ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής τιμών στους άξονες της σελίδας και 

ανάπτυξης -σύμπτυξης επιπέδων τιμών στους άξονες που βρίσκονται στο επίπεδο 

παρουσίασης και αν οι χρόνοι ανάκτησης των δεδομένων από τη βάση είναι τέτοιοι 

που να δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα να παρεμβαίνει συχνά στην εμφάνιση της 

οθόνης και να παίρνει γρήγορα τα αποτελέσματα της παρέμβασης, τότε μιλούμε για 

αλληλεπιδραστική διεπαφή χρήστη. Παρόμοιοι κυλιόμενοι πίνακες οργανώνονται με 

προγράμματα λογιστικών φύλλων, είναι όμως στατικοί (δεν επιτρέπουν 

αλλληλεπίδραση).

Αν και ο κύριος προσανατολισμός της αναλυτικής επεξεργασίας, είναι να υποστηρίζει 

τις δυναμικές όψεις δεδομένων, εν τούτοις προσφέρεται και για την κάλυψη αναγκών 

στατικών αναφορών και στηλοπινάκων (query viewers)8 με σταθερές μονοδιάστατες 

ομαδοποιήσεις και ταξινομήσεις. Επειδή η αναλυτική επεξεργασία στηρίζεται στην 

αναδιοργάνωση των δεδομένων, όπου η συμμετρία των σχέσεων επιτρέπει τη 

γρήγορη ανάκτηση των δεδομένων και την εύκολη συντήρηση κάποιων 

τυποποιημένων ερωτημάτων, οι στατικές αναφορές και οι στηλοπίνακες γίνονται 

ταχύτερες και η ομάδα ανάπτυξης-συντήρησης εξοικονομεί χρόνο στην ανάπτυξη ή 

τη συντήρησή τους. Βέβαια, η αξιοποίηση της αναδιοργάνωσης των δεδομένων είναι 

ελλειπής όταν καλύπτει μόνο την υποστήριξη των στατικών αναφορών και των 

στηλοπινάκων. Η δύναμη της αναδιοργάνωσης των δεδομένων είναι η υποστήριξη 

της αναλυτικής επεξεργασίας, γιατί είναι η υποδομή σε λογικό και σε φυσικό επίπεδο 

για την εκτέλεση υπολογισμών και παρουσιάσεων στα πλαίσια της αναλυτικής 

επεξεργασίας. Για το λόγο αυτό η αναδιοργάνωση των δεδομένων θα χρησιμεύσει 

σαν αφετηρία εννοιών, κατασκευών, συλλογισμών και μεθόδων που παρουσιάζονται 

ή αναπτύσσονται στην εργασία.

Επομένως, η αναλυτική επεξεργασία δεδομένων, για να πραγματοποιήσει σύνθεση 

πληροφορίας υπό μορφή σχεδίων παρουσίασης δεδομένων, θέτει εξειδικευμένες 

προδιαγραφές στην οργάνωση των δεδομένων που θα την τροφοδοτήσουν. Μία 

οργάνωση δεδομένων που προσανατολίζεται στην αναλυτική επεξεργασία όπως 

διαφάνηκε, εστιάζεται στα αριθμητικά δεδομένα, τα οποία συναρτά από συναφείς

8 Ο στηλοπίνακας είναι μία απλή όψη, που παρουσιάζει τα αποτελέσματα ενός ερωτήματος, δηλαδή 
παρουσιάζει ένα σύνολο δεδομένων (resultset). όπως αυτό ανασύρεται από τη βάση δεδομένων στη 
μνήμη και χωρίς καμμία επιπλέον επεξεργασία.
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ιεραρχικούς παράγοντες. Ο όρος αναλυτική επεξεργασία δεδομένων εμφανίστηκε το 

1993 με τη δημοσίευση ενός επιστημονικού άρθρου (Providing OLAP to User- 

Analysts: An IT Mandate) από τον πατέρα της επεξεργασίας συναλλαγών 

(transaction processing) και των σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Σε αυτό το άρθρο 

γίνεται λόγος για τις αυξανόμενες, χρονικά πιεστικές, και έντονα εξειδικευμένες 

πληροφοριακές ανάγκες των επιχειρήσεων και εξηγούνται οι λόγοι που καθιστούν 

ανεπαρκή την επεξεργασία συναλλαγών για την κάλυψη αυτών των αναγκών. 

Εναλλακτικά προτείνεται η αναλυτική επεξεργασία δεδομένων και παρουσιάζονται 

αρχές του μοντέλου διαστάσεων και της λογικής οργάνωσης των δεδομένων και μία 

γενική αρχιτεκτονική (πλατφόρμα) αναλυτικής επεξεργασίας δεδομένων.
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2.2. Η υπεροχή του μοντέλου διαστάσεων στην ανάκτηση και 
ανάλυση δεδομένων
Οι αδυναμίες των σχεσιακών βάσεων δεδομένων και της λογικής τους οργάνωσης 

που απεικονίζεται σε ένα αντίστοιχο μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων (και κατ’ 

επέκταση των σύγχρονων συστημάτων συναλλαγών9 που είναι κτισμένα πάνω σε 

αυτές), να διεκπεραιώσουν στα πλαίσια της ανάλυσης μίας δεδομένης 

επιχειρηματικής λειτουργίας,10 αποδοτικά εργασίες όπως είναι η γρήγορη και 

επαναλαμβανόμενη εκτέλεση adhoc ερωτημάτων για εξαγωγή μεγάλου συνόλου 

δεδομένων και η αναλυτική επεξεργασία των δεδομένων, είναι εγγενείς αδυναμίες 

(δηλαδή είναι εσωτερικές σχεδιαστικές ή κατασκευαστικές αδυναμίες) της 

συγκεκριμένης οργάνωσης δεδομένων. Που οφείλονται και πώς εκφράζονται αυτές οι 

εγγενείς αδυναμίες;

2.2.1. Σχεδιαστικές ιδιαιτερότητες του μοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων 
Οι εγγενείς αδυναμίες ανάκτησης και ανάλυσης δεδομένων των σχεσιακών βάσεων 

δεδομένων των συστημάτων συναλλαγών οφείλονται στην οντοκεντρική διαχείριση 

των δεδομένων, αφού τα δεδομένα οργανώνονται λογικά ως χαρακτηριστικά 

οντοτήτων (περιγραφικά ή αριθμητικά) σύμφωνα με το μοντέλο οντοτήτων - 

συσχετίσεων. Κάθε στοιχείο δεδομένων είναι μία τιμή χαρακτηριστικού οντότητας και 

πρέπει να είναι ατομικό (αδιαίρετο). Συνήθως μία λογική οντότητα (ακριβέστερα 

σύνολο ομοειδών οντοτήτων) αναπαρίσταται στη βάση από ένα πίνακα όπου η κάθε 

στήλη του αντιστοιχεί σε ένα χαρακτηριστικό της οντότητας και κάθε γραμμή σε μία 

συγκεκριμένη οντότητα της λογικής οντότητας. Κάθε τιμή χαρακτηριστικού οντότητας 

(στοιχείο δεδομένων) βρίσκεται στην τομή μίας στήλης με μία γραμμή. Στις σχεσιακές 

βάσεις δεδομένων επιδιώκεται υψηλός βαθμός κανονικοποίησης με αύξηση του 

πλήθους των διαφορετικών οντοτήτων (πινάκων). Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται 

αναίρεση των πλεονασμών που οδηγούν σε ασυνέπειες ή με άλλα λόγια, 

επιτυγχάνεται ακεραιότητα των στοιχείων, αφού το κάθε χαρακτηριστικό αποδίδεται 

στην οντότητα που πράγματι ανήκει και μία τιμή του τοποθετείται σε ένα και μοναδικό

9 Παλαιά συστήματα επιχειρηματικών λειτουργιών που στηρίζονται σε βάσεις δεδομένων 
διαφορετικής σχεδίασης από τη σχεσιακή (για παράδειγμα ιεραρχικές βάσεις) ή συστήματα με ειδική 
(proprietary) οργάνωση δεδομένων (πχ συστήματα τραπεζών) είναι σπάνια. Συχνότερα συναντιόνται 
συστήματα όπου τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε επίπεδα αρχεία (flat files). Αυτά είναι τα παλιά 
συστήματα μηχανογράφησης επιχειρηματικών λειτουργιών
Η αν άλυση δεδομένων και η σύνθεση πληροφορίας είναι μία διαδικασία που πραγματοποιείται είτε 
στα πλαίσια μίας επιχειρηματικής λειτουργίας είτε «κατά μήκος» (accross) πολλών επιχειρηματικών 
λειτουργιών, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην εξαγωγή του συνολικού κόστους παραγωγής ενός 
προϊόντος ή παροχής μίας υπηρεσίας όπου συνυπολογίζεται το κόστος παραγωγής και το 
λειτουργικό κόστος (μισθοί) που προέρχονται από διαφορετικά συστήματα (παραγωγής ή εμπορικής 
διαχείρισης και μισθοδοσίας αντίστοιχα).
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σημείο μέσα στο λογικό μοντέλο οντοτήτων - συσχετίσεων ή μέσα στη φυσική 

υλοποίησή του, τη σχεσιακή βάση δεδομένων (το σημείο αυτό είναι η τομή γραμμής - 

στήλης ενός πίνακα). Επειδή κάθε επιδίωξη έχει το τίμημά της, στην περίπτωση της 

προσπάθειας εξασφάλισης ακεραιότητας δεδομένων τα δεδομένα διασπείρονται σε 

πολλές οντότητες και έτσι καθίσταται δυσκολότερη η προσπέλαση των δεδομένων.

Η προσπέλαση των στοιχείων δεδομένων γίνεται για δύο κυρίως λόγους: για 

εισαγωγή (insert) ή διαγραφή (delete) οντοτήτων ή για ενημέρωση (update) στοιχείων 

δεδομένων στα πλαίσια της διαχείρισης των επιχειρηματικών λειτουργιών και για 

ανάκτηση (select) συνόλων δεδομένων (resultsets) στα πλαίσια της προσπάθειας 

παραγωγής πληροφορίας (μέσα στα όρια ενός συστήματος συναλλαγών η στα 

πλαίσια ενός συστήματος αναλυτικής επεξεργασίας). Η ανάκτηση δεδομένων δεν 

εξυπηρετεί μόνο την αναλυτική επεξεργασία. Ανάκτηση μικρών συνόλων δεδομένων 

που αποτελούνται από λίγες οντότητες γίνεται στα πλαίσια ενημέρωσης στοιχείων 

από τις εφαρμογές συναλλαγών. Όμώς η πραγματική δύναμη της ανάκτησης 

δεδομένων αναδεικνύεται στην ανάκτηση μεγάλων συνόλων δεδομένων είτε αυτή 

αποσκοπεί την τροφοδοσία της αναλυτικής επεξεργασίας είτε αποσκοπεί την 

τροφοδοσία στατικών αναφορών. Στη διαχείριση των επιχειρηματικών λειτουργιών 

πρωτεύουσα σημασία έχει η διασφάλιση ακεραιότητας δεδομένων και συναλλαγών 

και η διαθεσιμότητα της βάσης για ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των χρηστών. Στην 

παραγωγή πληροφορίας όμως, σημαντικότερα είναι η ταχύτητα στην ανάκτηση των 

δεδομένων και η διαχείριση του όγκου των δεδομένων που ανακτώνται. Οι δύο 

παραπάνω στόχοι (ακέραιό τη τα-διαθεσιμό τη τα και ταχύτητα-όγκος) είναι

αντικρουόμενες, επομένως η συνύπαρξη των δυό τύπων διαδικασίας (διαχείρισης 

λειτουργιών και παραγωγής πληροφορίας) είναι δυνατή μόνο κατόπιν συμβιβασμών.

Τα στοιχεία που προσπελαύνονται μπορεί να ανήκουν όλα στο ίδιο σύνολο ομοειδών 

οντοτήτων (να είναι δηλαδή τιμές χαρακτηριστικών που ανήκουν σε σύνολο 

εγγραφών με την ίδια δομή), όπως για παράδειγμα είναι τα στοιχεία των πελατών ή 

μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικά σύνολα ομοειδών οντοτήτων (να είναι δηλαδή 

τιμές χαρακτηριστικών που ανήκουν σε σύνολα εγγραφών με διαφορετική δομή), κάτι 

που είναι σύνηθες λόγω της διασποράς των στοιχείων. Πως προσδιορίζονται τα 

στοιχεία που ανήκουν στο ίδιο σύνολο ομοειδών οντοτήτων και πως σχετίζονται τα 

στοιχεία που ανήκουν σε διαφορετικά σύνολα ομοειδών οντοτήτων;

Για να είναι εφικτή η πρόσβαση στα στοιχεία δεδομένων ενός συνόλου ομοειδών 

οντοτήτων (για παράδειγμα των παραστατικών εμπορικής κίνησης, η οποία μπορεί 

να είναι μία παραγγελία ή μία πώληση ή μία είσπραξη ή κάποια άλλη επιχειρηματική 

συναλλαγή), θα πρέπει η τιμή κάθε χαρακτηριστικού μίας από τις ομοειδείς οντότητες
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(για παράδειγμα η ημερομηνία ή ο τύπος σε ένα παραστατικό εμπορικής 
συναλλαγής) να ορίζεται μονοσήμαντα στο σύνολο των ομοειδών οντοτήτων από μία 
μοναδική τιμή ενός κατάλληλου χαρακτηριστικού των οντοτήτων (τέτοιο είναι για 
παράδειγμα ο κωδικός παραστατικού OrderlD, στον πίνακα Orders της παρακάτω 
εικόνας). Το χαρακτηριστικό αυτό που η κύρια χρήση του είναι να ορίζει ως μοναδική 
κάθε οντότητα του συνόλου, έχει τιμές που όλες τους είναι μοναδικές και ονομάζεται 
πρωτεύον κλειδί. Η κάθε μοναδική τιμή του πρωτεύοντος κλειδιού προσδιορίζει τις 
τιμές των χαρακτηριστικών μίας και μόνο οντότητας από το σύνολο. Το πρωτεύον 
κλειδί είναι δυνατό να απαρτίζεται από περισσότερα του ενός χαρακτηρισιτκά, κάτι 
τέτοιο όμως, αποφεύγεται λόγω της πολυπλοκότητας που δημιουργείται. Αν λοιπόν, 
είναι γνωστή η τιμή του πρωτεύοντος κλειδιού, το σύστημα διαχείρισης μπορεί να 
προσπελάσει την τιμή οποιοιουδήποτε χαρακτηριστικού της προσδιοριζόμενης 
οντότητας. Πολλές φορές, για λόγους αποφυγής λαθών ή ταχύτητας, το πρωτεύον 
κλειδί απαρτίζεται από μία τεχνητή στήλη αυτόματης αρίθμησης. Ο αυτόματος 
αριθμός κάθε οντότητας παράγεται από το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων 
και είναι διαθέσιμος μόνο στη σύνοδο (session) που τον έχει παράξει. Αν κατά την 
εισαγωγή μίας νέας οντότητας το πρωτεύον κλειδί παίρνει τιμή που έχει ήδη δοθεί σε 
αποθηκευμένη οντότητα (κάτι που αποκλείεται, αν το πρωτεύον κλειδί είναι τεχνητή 
στήλη αυτόματης αρίθμησης), το σύστημα διαχείρισης σχεσιακών δεδομένων δεν 
επιτρέπει την καταχώρηση και επιστρέφει ένα προειδοποιητικό μύνημα. Ο 
παραπάνω έλεγχος διασφαλίζει την ακεραιότητα των στοιχείων δεδομένων μέσα στο 
ίδιο σύνολο οντοτήτων, που είναι η ακεραιότητα δεδομένων (data integrity).

βασίζεται στη συσχέτιση (εξίσωση κατά κανόνα) των τιμών μεταξύ κοινών 
χαρακτηριστικών. Κοινά χαρακτηριστικά είναι: από τη μία μεριά της σχέσης το 
χαρακτηριστικό που η τιμή του προσδιορίζει μονοσήμαντα την κάθε οντότητα του 
ενός συνόλου δηλαδή το πρωτεύον κλειδί (για παράδειγμα ο κωδικός του πελάτη 
Customers.CustomerlD στον πίνακα Customers της παραπάνω εικόνας) και από την

CustomerlD
EmployeelD
OrderDate
RequiredDate
ShippedDate
SNpVia
Freight
ShipName
5hipAddress
5hipCity
ShipRegion
5hipPostalCode

ContactTitte
Address
City
Region

Για να είναι εφικτή η πρόσβαση σε ακέραια 
δεδομένα πολλών διαφορετικών συνόλων 
ομοειδών οντοτήτων (για παράδειγμα των 
παραστατικών εμπορικών συναλλαγών και 
των πελατών που τα κινούν), θα πρέπει να 
εγκατασταθεί μία σχέση ένα προς ένα ή ένα 
προς πολλά μεταξύ των διαφορετικών 
συνόλων οντοτήτων (για παράδειγμα ένας 
πελάτης - πολλά παραστατικά) που να
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άλλη μεριά της σχέσης η πιστή εικόνα (ως προς τον τύπο δεδομένων και το μέγεθος 

- το όνομα δεν είναι απαραίτητο να είναι το ίδιο) αυτού του πρωτεύοντος κλειδιού 

σαν χαρακτηριστικό του άλλου συνόλου (όπως συμβαίνει στο παράδειγμα της 

εικόνας με το πεδίο Orders.CustomerlD του πίνακα Orders). Με αυτή τη σχέση που 

ονομάζεται ξένο κλειδί, τα χαρακτηριστικά μιας οντότητας του ενός συνόλου (για 

παράδειγμα ενός πελάτη) συνδέονται με τα χαρακτηριστικά μίας ή περισσοτέρων 

οντοτήτων του άλλου συνόλου (για παράδειγμα ενός ή περισσότερων παραστατικών) 

και καθίσταται δυνατή η προσπέλαση σε στοιχεία σχετιζόμενων οντοτήτων. Στη 

συσχέτιση δύο συνόλων οντοτήτων (συσχέτιση δύο λογικών οντοτήτων ή συσχέτιση 

δύο πινάκων) η οντότητα που συνεισφέρει με το πρωτεύον κλειδί της ονομάζεται 

πρωτεύουσα οντότητα ή οντότητα αναφοράς (master entity ή lookup entity) και η 

οντότητα που παίρνει την τιμή του κλειδιού ονομάζεται δευτερεύουσα οντότητα ή 

οντότητα λεπτομερειών (secondary entity ή detail entity). Σε κάθε εισαγωγή μίας νέας 

δευτερεύουσας οντότητας οι τιμές του ξένου κλειδιού ελέγχονται ώστε να υπάρχουν 

στο πρωτεύον κλειδί της οντότητας αναφοράς. Σε κάθε διαγραφή μίας οντότητας 

αναφοράς το σύστημα διαχείρισης σχεσιακών δεδομένων ελέγχει αν υπάρχουν 

δευτερεύουσες οντότητες που εξαρτώνται από αυτή. Οι παραπάνω έλεγχοι 

διασφαλίζουν την ακεραιότητα των στοιχείων δεδομένων ανάμεσα σε διαφορετικά 

σύνολα οντοτήτων, που ονομάζεται ακεραιότητα αναφοράς (refferencial integrity).

Οντότητα Πελάτης Οντότητα Παραγγελία
Κωδ. Όνομα Δ/νση ...
1 Πατητάς Αρτας 32

2 Κιντής Σινώπης 4

4 Βούρος Γ ραβιάς 11

3 ΣΙσκος Πηλίου 56

Κωδ Κ Πελ Ποσό Ημνία

1001 3 100.000 21/12/00

1002 1 50.000 27/12/00

1003 3 240.000 03/01/01

1007 2 150.000 10/01/01

1011 3 220.000 12/01/01

1027 2 80.000 24/01/01

Συσχέτιση οντοτήτων διαφορετικών συνόλων οντοτήτων (πινάκων).

Η συσχέτιση μεταξύ δύο ανόμοιων οντοτήτων πετυχαίνεται χάρη στην αντιστοιχία των 

τιμών του χαρακτηριστικού (στήλης) του πρωτεύοντος κλειδιού της πρωτεύουσας 

οντότητας (όπως είναι η στήλη Κωδ. του πίνακα Πελάτης στο παράδειγμα συσχέτισης 

της παραπάνω εικόνας) και του αντίστοιχου χαρακτηριστικού ξένου κλειδιού της 

δευτερεύουσας οντότητας (όπως είναι η στήλη Κ Πελ. του πίνακα Παραγγελία στο 

παράδειγμα συσχέτισης της παραπάνω εικόνας). Στην αργκό των διαχειριστών των 

βάσεων δεδομένων η περιγραφή μίας συσχέτισης αποδίδεται με την πρόταση «η 

δευτερεύουσα οντότητα αναφέρεται στην πρωτεύουσα οντότητα» ή την πρόταση «το
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πρωτεύον κλειδί κατεβαίνει στη δευτερεύουσα οντότητα». Αρα, σε ένα σύστημα 

συναλλαγών όπου τα δεδομένα είναι οργανωμένα σε σχεσιακές βάσεις σύμφωνα με 

τη λογική ενός μοντέλου οντοτήτων - συσχετίσεων, η ακεραιότητα των δεδομένων 

εξασφαλίζεται με τους περιορισμούς του πρωτεύοντος (ακεραιότητα δεδομένων 

οντότητας) και του ξένου κλειδιού (ακεραιότητα αναφερόμενων δεδομένων).

Θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ της λογικής συσχέτισης οντοτήτων, που 

υποδεικνύει μία σχέση μεταξύ χαρακτηριστικών ίδιου τύπου δεδομένων και μήκους, 

τα οποία ανήκουν σε διαφορετικές οντότητες και της φυσικής υλοποίησής της. Μία 

φυσική υλοποίηση λογικής συσχέτισης οντοτήτων είναι ο εγκατεστημένος στη βάση 

περιορισμός του ξένου κλειδιού, που διασφαλίζει την ακεραιότητα αναφοράς. Μία 

δεύτερη φυσική υλοποίηση λογικής συσχέτισης οντοτήτων είναι μία δυναμική 

υλοποίηση υπό τη μορφή μίας ένωσης (join) σε ένα ερώτημα, που γίνεται για να 

προσπελαστούν χαρακτηριστικά που ανήκουν σε περισσότερους από έναν πίνακες. 

Οι ενώσεις είναι μηχανισμοί δυναμικής υλοποίησης σχέσεων μεταξύ χαρακτηριστικών 

διαφορετικών οντοτήτων και χρησιμοποιούνται κυρίως στις διαδικασίες ανάκτησης 

δεδομένων (SELECT δίθίθπίΘηΙδ) από τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων.

Κανονικοποίηση λέγεται η διαδικασία κατά την οποία ελέγχεται κάθε λογική οντότητα 

(δηλαδή κάθε πίνακας) στο λογικό διάγραμμα μίας σχεσιακής βάσης ώστε:

1. Να μην υπάρχουν πολλαπλές τιμές χαρακτηριστικών αλλά μόνο ατομικά 

(αδιαίρετα) στοιχεία δεδομένων.

2. Το κάθε χαρακτηριστικό μίας οντότητας που δε συμμετέχει στο πρωτεύον κλειδί 

να εξαρτάται από όλο το πρωτεύον κλειδί.

3. Να μην υπάρχει εξάρτηση μεταξύ χαρακτηριστικών που δεν ανήκουν στο 

πρωτεύον κλειδί.

Οι παραπάνω τρεις κανόνες κανονικοποίησης είναι ιεραρχικοί με την έννοια ότι 

εξετάζεται η ισχύ τους με τη σειρά: αν ισχύει ο πρώτος ελέγχεται η ισχύς του 

δεύτερου και αν ισχύει ο δεύτερος ελέγχεται ή ισχύς του τρίτου. Η διαβάθμιση των 

κανόνων κανονικοποίησης μας επιτρέπει να χαρακτηρίζουμε ένα σχεσιακό μοντέλο 

δεδομένων ότι βρίσκεται στην 1η ή τη 2η ή την 3η κανονική μορφή αντίστοιχα αν 

επαληθεύει τον Ιο ή τον 2ο ή τον 3ο κανόνα κανονικοποίησης. Ένα μοντέλο 

οντοτήτων συσχετίσεων, όπου ή ακεραιότητα των δεδομένων και των συναλλαγών 

και η διαθεσιμότητα του συστήματος στους χρήστες υπερέχουν έναντι της απλότητας 

και αμεσότητας των συσχετίσεων, βρίσκεται στην πλειονότητα των περιπτώσεων 

στην 3η κανονική μορφή. Αντίθετα, όπως θα δούμε στην ενότητα 2.3, σε ένα μοντέλο 

διαστάσεων που αναπαρίσταται λογικά με σχεσιακούς όρους επικρατεί 

αποκανονικοποίηση (denomrialization), αφού εκεί ενδιαφέρει η άμεση συσχέτιση της
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αριθμητικής πληροφορίας με τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των οντοτήτων 

(παραγόντων) ενδιαφέροντος της προς ανάλυση επιχειρηματικής λειτουργίας. Η 

ατομικότητα των στοιχείων δεδομένων είναι μία αρχή που πρέπει να ικανοποιείται 

στα μοντέλα οντοτήτων - συσχετίσεων αλλά και στα μοντέλα διαστάσεων. 

Επομένως, τα μοντέλα διαστάσεων πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστο την 1η 

κανονική μορφή (Ιο κανόνα κανονικοποίησης).

Οι λέξεις οντότητα και χαρακτηριστικό αποδίδουν λογικά τα υπαρκτά αντικείμενα 

(υλικά ή άυλα, ιδέες, καταστάσεις κτλ) και τις ιδιότητες που τα χαρακτηρίζουν. Οι 

δυνατές λογικές σχέσεις ανάμεσα στις οντότητες είναι ένα προς ένα, ένα προς πολλά 

και πολλά προς πολλά. Οι δύο πρώτες υλοποιούνται σε φυσικό επίπεδο με το 

μηχανισμό του ξένου κλειδιού (που βέβαια, προϋποθέτει την ύπαρξη πρωτεύοντος 

κλειδιού από τη μεριά του ενός). Η τρίτη υλοποιείται με το μηχανισμό της γέφυρας 

οντότητας, όπου σπάζει σε δύο συσχετίσεις ένα προς πολλά . Αν οι συσχετίσεις 

πολλά προς πολλά είναι περισσότερες από μία (για παράδειγμα η θεραπεία των 

αρρώστων σε ένα νοσοκομείο είναι ο συνδυασμός πολλών φαρμάκων, από πολλούς 

γιατρούς σε πολλούς αρρώστους), τότε η γέφυρα οντότητα τοποθετείται στο κέντρο 

και γύρω της διακτινίζονται προς τις οντότητες αναφοράς οι σχέσεις ένα προς πολλά, 

σχηματίζοντας ένα ακτινοειδές σχήμα. Το ακτινοειδές σχήμα είναι το κατ’ εξοχήν 

σχήμα στη λογική οργάνωση των δεδομένων που τροφοδοτεί την αναλυτική 

επεξεργασία. Όπως θα δούμε σε επόμενη ενότητα του κεφαλαίου η λογική 

οργάνωση των δεδομένων που τροφοδοτεί την αναλυτική επεξεργασία είναι το 

μοντέλο διαστάσεων. Οι σχέσεις μεταξύ οντοτήτων υλοποιούνται στο φυσικό επίπεδο 

όχι μόνο στατικά στη βάση (με το μηχανισμό του ξένου κλειδιού) αλλά και δυναμικά 

στα ερωτήματα, με το μηχανισμό των ενώσεων (joins) μεταξύ των αντίστοιχων 

πινάκων.

Στο φυσικό επίπεδο οι οντότητες είναι γραμμές πινάκων (τα ομοειδή σύνολα 

οντοτήτων αντιστοιχούν σε όλο τον πίνακα) και τα χαρακτηριστικά είναι στήλες στους 

πίνακες. Η ακεραιότητα δεδομένων και αναφοράς επιβάλλει για κάθε στοιχείο 

δεδομένων να είναι η τιμή ενός χαρακτηριστικού σε με μία και μόνο οντότητα ενός και 

μόνο συνόλου ομοειδών οντοτήτων. Η τιμή ενός χαρακτηριστικού οντότητας 

προσδιορίζεται από μία τιμή του πρωτεύοντος κλειδιού και βρίσκεται στην τομή μίας 

γραμμής και μίας στήλης του αντίστοιχου πίνακα. Στο σύστημα διαχείρισης 

δεδομένων, που στην περίπτωση όπου η οργάνωση των δεδομένων ακολουθεί το 

μοντέλο οντοτήτων - συσχετίσεων αποκαλείται σύστημα διαχείρισης σχεσιακών 

βάσεων δεδομένων, ανατίθεται η διαχείριση των πινάκων δηλαδή των γραμμών και 

των στηλών τους.
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Στις συναλλαγές το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων υλοποιεί τις εισαγωγές 

και τις διαγραφές των οντοτήτων (δηλαδή των γραμμών των πινάκων). Οι έλεγχοι 

που διενεργεί ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων κατά την εκτέλεση 

εισαγωγών νέων οντοτήτων είναι δύο: ο έλεγχος της μοναδικότητας της τιμής του 

πρωτεύοντος κλειδιού, κάθε φορά που μία νέα γραμμή εισάγεται σε πίνακα και ο 

έλεγχος αν η τιμή του ξένου κλειδιού, κατά την εισαγωγή μίας νέας εγγραφής σε ένα 

δευτερεύοντα πίνακα, υπάρχει στο πρωτεύον κλειδί του πίνακα στον οποίο 

αναφέρεται. Ο πρώτος έλεγχος εξασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων (σε ένα 

πίνακα) και ο δεύτερος την ακεραιότητα αναφοράς και τη συνεπαγόμενη συνέπεια 

των δεδομένων. Ο έλεγχος που διενεργεί ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων κατά την εκτέλεση διαγραφών οντοτήτων είναι η ανίχνευση αν υπάρχουν 

δευτερεύουσες οντότητες που αναφέρονται οντότητα που πρόκειται να διαγράφει. Ο 

έλεγχος αυτός γίνεται στα πλαίσια διασφάλισης της ακεραιότητας αναφοράς. ). Οι 

παραπάνω έλεγχοι που γίνονται από ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων 

στις εισαγωγές και διαγραφές οντοτήτων, είναι οι βασικότεροι έλεγχοι στην εκτέλεση 

συναλλαγών. Άλλοι κρίσιμοι έλεγχοι των συστημάτων σχεσιακών βάσεων δεδομένων 

είναι αυτοί που διασφαλίζουν την ακεραιότητα των συναλλαγών σε μία σύνοδο και 

την απρόσκοπτη διενέργεια συναλλαγών από το χρήστη. Μερικές ακόμη λειτουργίες 

διαχείρισης των συστημάτων σχεσιακών βάσεων δεδομένων είναι η υλοποίηση 

ενώσεων μεταξύ στηλών πινάκων, η συντήρηση ευρετηρίων (indexes), η παραγωγή 

ακολουθιών αριθμών (sequences), οι έλεγχοι των περιορισμών (constraints) κά.

Είπαμε ότι η ακεραιότητα των δεδομένων εξασφαλίζεται με τους περιορισμούς του 

πρωτεύοντος (ακεραιότητα δεδομένων) και του ξένου κλειδιού (ακεραιότητα 

αναφερόμενων δεδομένων). Απολύτως ακέραια δεδομένα σημαίνει τρίτη κανονική 

μορφή. Η ακεραιότητα των δεδομένων συνεπάγεται συνέπεια των αποθηκευμένων 

δεδομένων, γιατί προφυλλάσσει από τους πλεονασμούς αλλά και από την ύπαρξη 
υπολογιζόμενων δεδομένων στη βάση. Φυσικά αν η αναγκαιότητα ύπαρξης 
πλεονασμών ή παραγόμενων δεδομένων είναι μεγάλη τότε γίνεται συμβιβασμός 
ανάμεσα στην ανάγκη αυτή και το το όποιο αρνητικό τίμημα της αναπόφευκτης 
αποκανονικοποίησης. Στα συστήματα συναλλαγών οι απαιτήσεις για ακεραιότητα 

δεδομένων και συναλλαγών ωθεί τη σχεδίαση του μοντέλου οντοτήτων - 

συσχετίσεων (πάνω στο οποίο βασίζεται η βάση δεδομένων του συστήματος) προς 

υψηλό βαθμό 3ης κανονικής μορφής. Αντίθετα, στα συστήματα αναλυτικής 

επεξεργασίας, όπου αυτό που προέχει είναι η γρήγορη ανάκτηση μεγάλου όγκου 

δεδομένων, οι πλεονασμοί και η αποθήκευση υπολογιζόμενων αριθμητικών
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δεδομένων είναι επιβεβλημένες απαιτήσεις, που ωθούν τη σχεδίαση σε χαμηλό 

βαθμό 1ης κανονικής μορφής11.

Η ύπαρξη σχέσεων διασφαλίζει την ακεραιότητα των διεσπαρμένων σε πολλούς 

πίνακες στοιχείων δεδομένων και προσανατολίζει τη δημιουργία ενώσεων (joins) 

μεταξύ διαφορετικών πινάκων. Οι ενώσεις επιτρέπουν την προσπέλαση στοιχείων σε 

περισσότερους του ενός πίνακες. Η κύρια χρήση των ενώσεων είναι η ανάκτηση των 

δεδομένων, αφού στην ενημέρωση ή εισαγωγή δεδομένων ο πίνακας που 

επηρρεάζεται είναι πάντα ένας (δευτερεύουσα οντότητα) και οι υπόλοιποι στην 

ένωση (οντότητες αναφοράς) συμμετέχουν για πληροφοριακούς λόγους. Ενώσεις 

επιτρέπεται να εγκατασταθούν μεταξύ στηλών διαφορετικών πινάκων που έχουν 

συμβατό τύπο δεδομένων και κοινό μέγεθος, έστω και αν δεν υπάρχει συσχέτιση 

ξένου κλειδιού ανάμεσά τους. Τότε ναι μεν δε διασφαλίζεται η ακεραιότητα αναφοράς 
αλλά η ανάκτηση των δεδομένων δεν

Χάρη στις συσχετίσεις μεταξύ διαφορετικών συνόλων οντοτήτων (που υλοποιούνται 

με περιορισμούς ξένου κλειδιού στη βάση όταν το ζητούμενο είναι η διασφάλιση 

ακεραιότητας κατά την ενημέρωση στοιχείων δεδομένων ή με δυναμικές ενώσεις 

πινάκων σε ερωτήματα, όταν το ζητούμενο είναι απλά η ανάκτηση συνόλων 

δεδομένων) καθίσταται δυνατή η προσπέλαση οποιουδήποτε συνδυασμού από 

χαρακτηριστικά οντοτήτων. Στις σχεσιακές βάσεις, που υπακούουν στο μοντέλο 

οντοτήτων συσχετίσεων, τα στοιχεία δεδομένων δεν είναι τίποτα άλλο παρά 

αριθμητικές ή περιγραφικές τιμές χαρακτηριστικών οντοτήτων ή αν η η σκέψη 

προσανατολιστεί προς το φυσικό επίπεδο, το κάθε στοιχείο δεδομένων είναι η 

αλαφαριθμητική ή αριθμητική ή ημερομηνιακή τιμή που βρίσκεται στην τομή μίας 

γραμμής με μία στήλη σε ένα πίνακα.

Όσο πιό πολύπλοκες γίνονται οι ενώσεις (λόγω εμπλοκής πολλών πινάκων ή 
σύνθετων ενώσεων μεταξύ των πινάκων ή και τα δύο), τόσο πιο αργό και δύσκολο 
στη συντήρηση και στην τυποποίηση γίνεται ένα ερώτημα (SELECT ή INSERT ή 
UPDATE ή DELETE). Η πρόσβαση στα χαρακτηριστικά της παραγγελίας (για 

εισαγωγή μίας νέας παραγγελίας για παράδειγμα) γίνεται με ανάκτηση στοιχείων του 

πελάτη, ώστε να υπάρχει περισσότερη πληροφόρηση από ένα ξερό κωδικό πελάτη:

SELECT Orders.OrderlD, Orders.OrderDate, Orders.RequiredDate,
Orders. CustomerlD, Customers. CompanyName

FROM Orders, Customer ' 11

11 'Οπως θα δούμε στις επόμενες ενότητες, στην αναλυτική επεξεργασία υιοθετείται όχι μία απλή 
αποκανοπκοποιηση του οντοκεντρικού μοντέλου οντοτήτων - συσχετίσεων. αλλά μία πλήρη 
αναδιοργάνωση των δεδομένων κάτω από μία νέα φιλοσοφία μοντελοποίησης των δεδομένων.
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WHERE Orders. CustomerlD = Customers. CustomerlD;

Η προσπέλαση διάσπαρτων στοιχείων σε διαφορετικούς πίνακες με τη γλώσσα SQL 

επιτυγχάνεται με αλγεβρικές σχέσεις μεταξύ των σχετιζόμενων χαρακτηριστικών 

(στηλών ή πεδίων). Οι συνηθέστερες αλγεβρικές σχέσεις είναι οι εξισώσεις (αν και 

δεν αποκλείονται και ανισώσεις): Orders.CustomerlD = Customers.CustomerlD. Οι 
αλγεβρικές αυτές σχέσεις ή το αποτέλεσμα που επιφέρουν αποκαλούνται ενώσεις 
(joins) μεταξύ των πινάκων. Το αποτέλεσμα του παραπάνω ερωτήματος ανάκτησης 

(SELECT) μπορεί κανείς να το φανταστεί σαν ένα σύνολο γραμμών που επεκτείνουν 

τις γραμμές του δευτερεύοντα πίνακα, περιλαμβάνοντας και τιμές από τον 

πρωτεύοντα πίνακα. Κάθε εντολή SELECT παράγει ένα σύνολο γραμμών του οποίου 

η διαχείριση γίνεται μέσα από τη μνήμη τυχαίας προσπέλασης του server Η/Υ, όπου 

τρέχει σαν υπηρεσία (service) το σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων 

δεδομένων. Άρα το σύνολο δεδομένων που επιστρέφει μία εντολή SELECT είναι όσο 

μεγάλο επιτρέπει η μνήμη του server Η/Υ και μπορεί να το φανταστεί κανείς σαν 

εικονικό πίνακα (virtual table).

Για να εκτελεστεί οποιαδήποτε SQL εντολή διαχείρισης (INSERT, UPDATE, 

SELECT, DELETE) χρειάζεται να δημιουργηθεί σε κατάλληλη περιοχή της μνήμης 

που ελέγχεται από το σύστημα διαχείρισης, ένας εικονικός πίνακας. Η επιλογή των 

γραμμών του πίνακα γίνεται με βάση τις συνθήκες στην πρόταση WHERE (WHERE 

clause), που προβλέπεται και για τα τέσσερα είδη διαχείρισης δεδομένων (INSERT, 

UPDATE, SELECT, DELETE). Οι συνθήκες μπορεί να είναι κριτήρια φιλτραρίσματος 

των τιμών των στηλών ή/και ενώσεις12. Ένα κριτήριο φιλτραρίσματος είναι το 

Employee. EmpCateg = ΈΚΤΑΚΤΟΣ' που επιλέγει μόνο τους εγαζόμενους που είναι 

έκτακτοι. Ο λογικός συνδυασμός ενώσεων και κριτηρίων πραγματοποιείται με τους 

γνωστούς λογικούς τελεστές. Συνήθως οι ενώσεις συνδιάζονται με το λογικό AND.

Η οντοκεντρική οργάνωση εξασφαλίζει μεν την ακεραιότητα των στοιχείων 

δεδομένων (ακεραιότητα δεδομένων και ακεραιότητα αναφοράς) και την ακεραιότητα 
των συναλλαγών, που πραγματοποιούνται κατά την πρόσβαση πάνω στα δεδομένα

ι: Σε ορισμένα συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων, όπως είναι ο Microsoft SQL 
Server ή το desktop σύστημα της Access, οι ενώσεις συντάσσονται στο συνθετικό της εντολής όπου 
επιλέγονται οι πίνακες (FROM Clause). Σε άλλα συστήματα διαχείρισης, όπως αυτό της Oracle, οι 
ενώσεις τοποθετούνται στο συνθετικό των κριτηρίων (WHERE Clause). Στην εργασία θα μας 
απασχολήσουν οι εντολές SELECT, που εκτελούν ανάκτηση δεδομένων. Το συντακτικό των 
εντολών SELECT αποτελείται από τρία συνθετικά ένα με λίστα στηλών από τους επιλεγμένους 
πίνακες (SELECT Clause), ένα με λίστα επιλογής πινάκων (FROM Clause) και ένα με λογικό 
συνδυασμό κριτηρίων και ενώσεων πάνω στις στήλες των επιλεγμένων πινάκων (WHERE Clause). 
Επίσης, υπάρχει δυνατότητα φωλιάσματος υποεντολών SELECT (subSELECT) στο συνθετικό 
FROM εν είδει εικονικών πινάκων ή αντί των εκφράσεων στο δεςί άκρο των κριτηρίων, εφόσον 
επιστρέφουν μία μόνο στήλη (nested select). Η πλήρης σύνταξη των ονομάτων των στηλών είναι 
{σχήμα}, (πίνακας).{στήλη}και των ονομάτων των πινάκων {σχήμα}.{πίνακας}.
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στα πλαίσια των εργασιών μίας επιχειρηματικής λειτουργίας, αλλά έχει δύο σοβαρά 

μειονεκτήματα αναφορικά με τη δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων:

• Εισάγει μεγάλη διασπορά των στοιχείων δεδομένων πράγμα που συνεπάγεται 

ένα σύνθετο και δυσκολονόητο πλέγμα σχέσεων μεταξύ τους.

• Δεν είναι προσανατολισμένη στην οργάνωση των αριθμητικών μεγεθών της 

δεδομένης επιχειρηματικής λειτουργίας που καλύπτει.

Βεβαίως, η διασφάλιση ακεραιότητας είναι αυστηρή προϋπόθεση οπουδήποτε 

αξιοπρεπούς συστήματος λειτουργιών, αλλά η ανάκτηση δεδομένων, για να είναι 

γρήγορη και προσανατολισμένη στην αναλυτική επεξεργασία, έχει ως προϋποθέσεις 

το αντίβαρο της ακεραιότητας: απλό συμμετρικό πλέγμα σχέσεων και εστίαση στα 

αριθμητικά μεγέθη. Εκεί οι σχέσεις είναι οι εξαρτήσεις των αριθμητικών μεγεθών από 

τους παράγοντες της επιχειρηματικής λειτουργίας, όπως φαίνεται στην επόμενη 

παράγραφο.

2.2.2. Μετρική στις επιχειρηματικές λειτουργίες

Τα αριθμητικά μεγέθη είναι μετρήσιμα μεγέθη Measures or metrics or variables), 

που περιγράφουν ποσοτικά εκείνη την επιχειρηματική λειτουργία στα πλαίσια της 

οποίας παρακολουθούνται. Τα αριθμητικά μεγέθη μετρούν την απόδοση της 
επιχειρηματικής λειτουργίας. Ένα μέγεθος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες που 

έχουν κάποιο ρόλο στην επιχειρηματική λειτουργία. Η εξάρτηση ενός αριθμητικού 

μεγέθους από διάφορους παράγοντες ενδιαφέροντος εκφράζεται από την πρόταση 

«κάθε μοναδικός συνδυασμός τιμών των παραγόντων προσδιορίζει μία αριθμητική 

τιμή του μεγέθους ή αντίστροφα κάθε τιμή του μεγέθους υπάρχει (έχει μετρηθεί) μόνο 

ως αντιστοιχία σε ένα μοναδικό συνδυασμό των παραγόντων εξάρτησης». Με αυτή 

την έννοια τα μετρήσιμα μεγέθη είναι μεταβλητές (variables) και μετριόνται στα 

πλαίσια παρακολούθησης μίας επιχειρηματικής λειτουργίας13.

Επομένως, μία επιχειρηματική λειτουργία μπορεί να περιγράφει από ένα πλήθος 
μετρήσιμων μεγεθών που βρίσκονται σε συνάρτηση με παράγοντες σχετικούς με τη 
φύση της λειτουργίας αλλά και με τον τρόπο παρακολούθησής της (για παράδειγμα οι 

πωλήσεις μπορεί να διενεργούνται μέσα από ένα δίκτυο καταστημάτων ή από ένα 

δίκτυο πωλητών και στην παρακολούθηση των πωλήσεων είναι πιθανό να
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ενδιαφέρει ή όχι η γεωγραφική κατανομή των πελατών). Για το λόγο αυτό οι 

παράγοντες εξάρτησης των μετρήσιμων μεγεθών αποκαλούνται επίσης, παράγοντες 

ενδιαφέροντος της επιχειρηματικής λειτουργίας. Όλα τα μεγέθη δεν εξαρτώνται από 
τους ίδιους παράγοντες. Υπάρχουν βέβαια, ομάδες μεγεθών όπου όλα τα μεγέθη 

εξαρτώνται από την ίδια ακριβώς ομάδα παραγόντων και ομάδες μεγεθών που έχουν 

μεταξύ τους κοινούς και μη κοινούς παράγοντες.

Αρ. Κυκλ. Μοντέλο Εταιρεία Χρώμα Service

ΥΥΕ-8567 CORSA 1.0 OPEL ΚΟΚΚΙΝΟ XXX

ΖΖΑ-4024 ASTRA 1.4 OPEL ΑΣΠΡΟ XXX

ΖΖΒ-5678 SAXO 1.4 CITROEN ΜΠΛΕ ΥΥΥ

ΖΖΒ-3450 CORSA 1.0 OPEL ΜΑΥΡΟ XXX

ΖΖΖ-1024 FIAT PUNDO 1.0 FIAT ΜΠΛΕ ζζζ

Τα χαρακτηριστικά της διάστασης αυτοκίνητα στόλου (επιχειρηματική λειτουργία: ενοικίασης 
αυτοκινήτων).

Οι τιμές των παραγόντων είναι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων περιγραφικές, με 
την έννοια ότι δε γίνονται πράξεις ούτε εφαρμόζονται μαθηματικές συναρτήσεις ή 
συναρτήσεις ανάλυσης πάνω σε αυτές. Ο λόγος ύπαρξής τους είναι αποκλειστικά το 

να χρησιμεύσουν ως κλειδιά προσδιορισμού των αριθμητικών δεδομένων, που είναι 

οι τιμές των αριθμητικών μεγεθών. Στη γλώσσα της αναλυτικής επεξεργασίας οι 
παράγοντες εξάρτησης της αριθμητικής πληροφορίας ονομάζονται διαστάσεις 
(dimensions) ή άξονες ενδιαφέροντος. Οι τιμές ενός παράγοντα εξάρτησης είναι τα 

μέλη του (members).

Για τη λογική αναπαράσταση των διαστάσεων μπορεί να επιστρατευτεί η έννοια της 

οντότητας. Αν υποθέσουμε ότι χρησιμοποιούμε τη σχεσιακή τεχνολογία για τη φυσική 

αναπαράσταση μίας διάστασης, τότε η λογική οντότητα υλοποιείται από ένα ή 

περισσότερους πίνακες, ανάλογα με το βαθμό κανονικοποίησης που θέλουμε να 
πετύχουμε. Κάθε διάσταση έχει ένα κωδικό που στον πίνακα υλοποίησής της είναι το 
πρωτεύον κλειδί, μία περιγραφή που μαζί με τον κωδικό είναι τα υποχρεωτικά

'3 Ένα παλαιότερο ανάλογο, που είναι και η μήτρα όλων αυτών των σκέψεων και αφαιρέσεων, είναι η 
παρακολούθηση ενός φυσικού φαινομένου (στη θέση της επιχειρηματικής λειτουργίας) με τη 
μέτρηση ή τον θεωρητικό προσδιορισμό (σε σχέση με τους παράγοντες συνάρτησής τους) εκείνων 
των μεταβλητών (μετρήσιμων φυσικών μεγεθών), που προσδιορίζουν τις καταστάσεις από τις οποίες 
περνά το φαινόμενο. Η διαφορά φυσικού φαινομένου και επιχειρηματικής λειτουργίας είναι ότι οι 
παράγοντες στο φυσικό φαινόμενο παίρνουν τιμές από ένα συνεχές σύνολο πραγματικών τιμών ενώ 
στην επιχειρηματική λειτουργία έχουν διακριτές περιγραφικές τιμές.
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χαρακτηριστικά σε μία διάσταση και πολλά άλλα χαρακτηριστικά που την 

εμπλουτίζουν πληροφοριακά. Κάθε απλό μέλος14 της διάστασης προσδιορίζεται από 

μία μοναδική τιμή του κωδικού. Στον παραπάνω πίνακα ο Αρ. Κυκλοφορίας είναι ο 

κωδικός που χαρακτηρίζει κάθε διαφορετική οντότητα αυτοκινήτου (χαρακτηρίζει 

κάθε γραμμή του πίνακα) της διάστασης, το μοντέλο ομαδοποιεί τα αυτοκίνητα και η 

εταιρεία κατασκευής ομαδοποιεί τα μοντέλα. Το χαρακτηριστικό του χρώματος είναι 

μια ιδιότητα του κάθε αυτοκινήτου ενώ το χαρακτηριστικό του Service είναι μία 

ιδιότητα του μοντέλου.

Μεγέθη και διαστάσεις (παράγοντες εξάρτησης) των επιχειρηματικών λειτουργιών πωλήσεων 
και διαχείρισης αποθέματος.

Ο εμπλουτισμός των διαστάσεων με χαρακτηριστικά (τα χαρακτηριστικά είναι οι 

στήλες των πινάκων στο φυσικό επίπεδο) αποσκοπεί στην αντιστοίχιση των 

διαστασιακών μελών σε κατηγορίες, ώστε να υπάρχει μεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων

14 Όπως θα δούμε παρακάτω εκτός από τα απλά μέλη οι τιμές των ομαδοποιήσεων συγκαταλλέγονται
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φιλτραρίσματος των αριθμητικών μεγεθών κατά την παραγωγή δυναμικών όψεων 
παρουσίασης ή στατικών αναφορών (που παρουσιάζουν αυτά τα μεγέθη). 
Φιλτράροντας τα μέλη κάποιας διάστασης (με κριτήρια πάνω στα χαρακτηριστικά της 

διάστασης) περιορίζουμε και τις σχετικές τιμές του εξαρτώμενου αριθμητικού 

μεγέθους. Αν θα ήθελε κάποιος να εμφανίσει το τζίρο σε σχέση με την ηλικία των 

πωλητών του, θα έπρεπε να προβλέπει στη διάσταση των πωλητών ένα 

χαρακτηριστικό που θα κρατά μία κατανομή ηλικιών ή την απόλυτη ηλικία για κάθε 

πωλητή.

Συνεπώς, οι διαστάσεις είναι οντότητες αναφοράς (για τα αριθμητικά μεγέθη). Η 

λογική που προσανατολίζεται στην διαχείριση και ανάλυση των μεγεθών 

ενδιαφέροντος της επιχειρηματικής λειτουργίας, που παρακολουθούνται σε σχέση με 

κάποιες διαστάσεις απομακρύνεται από τη λογική του μοντέλου οντοτήτων 

συσχετίσεων. Τα μεγέθη δεν αντικατοπτρίζουν οντότητες με περιγραφικά, αριθμητικά 
ή ημερομηνιακά χαρακτηριστικά, αλλά αφηρημένες μαθηματικές συσχετίσεις 
(συναρτήσεις) προς τις διαστάσεις. Οι μόνες οντότητες είναι οι διαστάσεις που, μέσα 
από τα χαρακτηριστικά τους, λειτουργούν σαν δίοδοι προς την αριθμητική 
πληροφορία (οι διαστάσεις λειτουργούν ως οντότητες αναφοράς των αριθμητικών 
μεγεθών).

Στο παραπάνω σχήμα, όπου απεικονίζονται οι εξαρτήσεις (συσχετίσεις) των 

αριθμητικών μεγεθών από τις διαστάσεις ενδιαφέροντος για τις προς ανάλυση 

επιχειρηματικές λειτουργίες των πωλήσεων και της διαχείρισης αποθέματος, η 

εύγλωτη συμμετρία των σχέσεων υποδηλώνει ότι οι διαδικασίες ανάκτησης 

αριθμητικών δεδομένων με φιλτράρισμα σε οποιοδήποτε από τα χαρακτηριστικά 

οποιοσδήποτε διάστασης είναι ισοδύναμες από την όψη του χρόνου απόκρισης του 

ερωτήματος και από την όψη της σχεδίασης και συντήρησης του ερωτήματος.

Η ποσότητα πωληθέντων, η αξία πωληθέντων, το κόστος πωληθέντων, η τιμή 

προϊόντος και το απόθεμα είναι μερικά από τα μετρήσιμα μεγέθη στις πωλήσεις και 

τη διαχείριση αποθέματος. Παράγοντες εξάρτησης αυτών των μεγεθών είναι οι 

οντότητες χρόνος, πελάτης, προϊόν, γεωγραφία αποθήκης και τρόπος προώθησης 

(κατάστημα, πωλητής κά). Όπως προκύπτει από το σχήμα η αξία πωληθέντων 

εξαρτάται από όλες τις παραπάνω διαστάσεις εκτός της αποθήκης, η τιμή προϊόντος 

εξαρτάται μόνο από το χρόνο και το προϊόν και το απόθεμα εξαρτάται από το χρόνο 

την αποθήκη και το προϊόν. Η εξάρτηση ενός αριθμητικού μεγέθους από τις 

διαστάσεις μπορεί να εκφραστεί με απλά λόγια με τη φράση: η ποσότητα ενός

στα μέλη της διάστασης.
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προϊόντος, που πουλήθηκε με συγκεκριμένο τρόπο προώθησης, σε ένα πελάτη, για 

ένα χρονικό διάστημα (για παράδειγμα το μήνα Ιούνιο) και έφυγε από συγκεκριμένη 

αποθήκη.

2.2.3. Συγκέντρωση δεδομένων: Ανεξάρτητες κατηγορίες και ιεραρχίες

Τα χαρακτηριστικά των διαστασιακών οντοτήτων, επειδή κατηγοριοποιούν 

(ομαδοποιούν) τα μέλη της διάστασης είναι οι μοχλοί παραγωγής πληροφοριακού 

πλούτου. Ο εν δυνάμει πληροφοριακός πλούτος υπάρχει γιατί δίνεται το εφόδιο στην 

αναλυτική επεξεργασία να εκτελέσει υπολογισμούς (για παράδειγμα αθροίσεις) πάνω 

στις ομάδες των διαστάσεων. Με την έκφραση απλό μέλος ενοούμε την κάθε 

έκφανση (occurence) της οντότητας, που προσδιορίζεται από ένα μοναδικό κωδικό, 

για παράδειγμα το κάθε διαφορετικό προϊόν σε μία διάσταση προϊόντων. Εκτός από 

τα απλά μέλη σε μία διάσταση συμμετέχουν και οι τιμές των κατηγοριών, αφού και 

αυτές είναι μέλη της διάστασης. Δηλαδή, τιμή της διάστασης προϊόντος αυτοκινήτου 

δεν είναι μόνο το κάθε μοντέλο αυτοκινήτου (corsa 1.4) αλλά και η μάρκα του 

αυτοκινήτου (opel).

Αν τα χαρακτηριστικά κατηγοριοποίησης οργανωθούν σε ιεραρχίες μέσα στις οποίες 

έχουν συγκεκοιμένη θέση, τότε αποτελούν επίπεδα ομαδοποίησης. Κάθε επίπεδο 

ομαδοποίησης αντιστοιχεί σε ένα χαρακτηριστικό ιεραρχικής ομαδοποίησης της 

διαστασιακής οντότητας. Μία διάσταση μπορεί να έχει χαρακτηριστικά που ανήκουν 

σε ιεραρχίες και χαρακτηριστικά που είναι ανεξάρτητες κατηγοριοποιήσεις. Η 

ιεραρχία είναι έννοια που γίνεται περισσότερο κατανοητή όταν προσεγγίζεται με 

πολυδιάστατη και όχι σχεσιακή λογική.

Τα μέλη των ανεξάρτητων χαρακτηριστικών αλλά και τα μέλη των επιπέδων 
ιεραρχικής ομαδοποίησης μίας διάστασης είναι εξίσου σημαντικά με τα απλά μέλη 
γιατί αν τα απλά μέλη δίνουν «οντότητα» στη διάσταση, τα μέλη των επιπέδων και των 
ομάδων είναι οι κατηγορίες πάνω στις οποίες γίνονται οι υπολογισμοί της αναλυτικής 
επεξεργασίας (για παράδειγμα υπολογίζονται σύνολα). Η προστιθέμενη 

πληροφοριακή αξία της αναλυτικής επεξεργασίας είναι οι υπολογισμοί και παίρνει 

σάρκα και οστά χάρη στα μέλη των ομαδοποιήσεων στις διαστάσεις. Όταν οι 

διαστάσεις αναπαρίστανται ως σχεσιακές οντότητες (πίνακες) οι ομαδοποιήσεις 

αναπαρίστανται ως χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά μπορεί να είναι 

ανεξάρτητα ή ιεραρχικά. Όταν οι διαστάσεις αναπαρίστανται ως άξονες κύβων 

δεδομένων οι ομαδοποιήσεις αναπαρίστανται εγγενώς ως επίπεδα των αξόνων. 

Στους κύβους λοιπόν, οι ομαδοποιήσεις είναι στρατευμένες στις ιεραρχίες των 

διαστάσεων. Η έννοια και ο τρόπος αναπαράστασης του κύβου δεδομένων θα
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συζητηθούν εκτενώς στα πλαίσια ανάλυσης της πολυδιάστατης αναπαράστασης και 

απεικόνισης των δεδομένων, στο παρόν κεφάλαιο σε λογικό επίπεδο και στο 

κεφάλαιο 4 σε φυσικό επίπεδο.

2.2.4. Ιεραρχίες

Είδαμε ότι όταν οι ομάδες ενδιαφέροντος δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους αλλά 
συμβαίνει να τοποθετούνται σε ένα ή περισσότερα ιεραρχικά δένδρα τότε 
αναπαρίστανται λογικά ως επίπεδα ιεραρχιών (δένδρων) της διάστασης. Είναι δυνατό 
μία διάσταση να έχει περισσότερες από μία ιεραρχίες. Για παράδειγμα η διάσταση του 

πελάτη ιεραρχείται με επίπεδο συγκέντρωσης την κατηγορία εργασιακής σχέσης του 

πελάτη αλλά ομαδοποιείται και πάνω σε γεωγραφικά επίπεδα της τοποθεσίας του 

πελάτη. Συχνά διαφορετικές ιεραρχίες μίας διάστασης έχουν κοινά ένα ή περισσότερα 
επίπεδα. Για παράδειγμα η ιεραρχίες της χρονικής διάστασης έτος -> τρίμηνο -> 

μήνας -> ημέρα και έτος -> εβδομάδα -> ημέρα έχουν κοινές την κατώτατο επίπεδο 

(ημέρα) και το ανώτατο επίπεδο (έτος). Συνήθως, κοινά είναι τα κατώτατα επίπεδα 

των ιεραρχιών μίας διάστασης, επειδή κάποιος παράγοντας ενδιαφέροντος (πελάτης, 

προϊόν, δρομολόγιο εταιρίας μεταφορών, πάγιο στοιχείο επιχείρησης, μισθοδοτικό 

στοιχείο κά) έχει δεδομένα τα απλά μέλη αλλά μπορεί να οργανωθεί με διάφορους 

τρόπους ομαδοποίησης.

Σε μία διάσταση η μεγαλύτερη λεπτομέρεια είναι αυτή του απλού μέλους στο 

κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο. Η ψηφίδα του απλού μέλους μέσα στο μωσαϊκό της 

διάστασης ορίζει τον κόκκο (grain) της αριθμητικής πληροφορίας ως προς αυτή τη 

διάσταση. Ο βαθμός λεπτομέρειας (granularity) σε μία διάσταση εκφράζεται από το 

πόσο ψιλός είναι ο κόκκος της διάστασης. Είναι δυνατό διαφορετικές ιεραρχίες της 

διάστασης να έχουν διαφορετικό κόκκο. Οι τιμές ενός αριθμητικού μεγέθους που 

αντιστοιχούν στους συνδυασμούς των απλών μελών των διαστάσεων εξάρτησης 
είναι οι πλέον λεπτομερείς τιμές αυτού του μεγέθους και αποτελούν τον κόκκο του 

μεγέθους.

Μία ιεραρχία είναι κανονική αν κάθε παιδί έχει μόνο ένα πατέρα και κάθε μέλος 
επιπέδου πάνω από το λεπτομερές έχει τουλάχιστο ένα παιδί. Παράδειγμα κανονικής 

ιεραρχίας είναι η χρονική ιεραρχία όπου κάθε έτος περιέχει τρίμηνα και κάθε τρίμηνο 

περέχει μήνες και κάθε μήνας περιέχει ημέρες. Η χρονική διάσταση έχει ακόμη μία 

γνωστή κανονική ιεραρχία την έτος -> εβδομάδα -> ημέρα. Αν προσπαθήσει κάποιος 

να σχεδιάσει τη γενεαλογική ακολουθία ενός μέλους της διάστασης που ανήκει είτε 

στο ανώτερο είτε στο λεπτομερές επίπεδο, τότε θα παραχθεί μία γραμμμή χωρίς 

διακλαδώσεις που θα διασχίζει όλη την ιεραρχία από την κορυφή έως τη κατώτατο
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επίπεδο λεπτομέρειας ή αντίθετα. Οι κανονικές ιεραρχίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στην αναλυτική επεξεργασία.

Αφού σε κάθε διαστασιακή οντότητα κάθε απλό μέλος αντιστοιχεί σε μία έκφανση της 

οντότητας (γραμμή του πίνακα στο φυσικό επίπεδο) και το μοναδικό κωδικό της, το 

μέλος ενός ανώτερου επιπέδου, που μπορεί να έχει πολλά παιδιά, συνήθως 

επαναλαμβάνεται σε πολλές γραμμές της διαστασιακής οντότητας. Με άλλα λόγια τα 

χαρακτηριστικά που περιγράφουν τα επιπεδικά μέλη των διαστάσεων έχουν 

επαναλαμβανόμενες τιμές. Αυτό σημαίνει ότι μία διάσταση ως οντότητα περιέχει 

πλεονασμούς κάτι που απαγορεύεται από το μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων. Για να 

κανονικοποιηθεί η διάσταση τη σπάμε σε περισσότερες οντότητες, μία για κάθε 

επίπεδο. Είτε μία ιεραρχική διάσταση αναπαρίσταται από μία οντότητα όπου κάθε 

επίπεδο είναι στήλη με επαναλαμβανόμενες τιμές, είτε είναι κανονικοποιημένη και το 

κάθε ιεραρχικό επίπεδο αναπαρίσταται από πολλές οντότητες15, οι αθροίσεις των 
μεγεθών πραγματοποιούνται πάνω στα ιεραρχικά επίπεδα. Γενικά τα ιεραρχικά 
επίπεδα είναι το βασικότερο πεδίο των υπολογισμών της αναλυτικής επεξεργασίας.

2.2.5. Δυναμικές Ιεραρχίες

Σε σύγχρονα σχεσιακά συστήματα βάσεων δεδομένων, που υποστηρίζουν το SQL 

πρότυπο ANSI 1999, προβλέπονται φυσικά αντικείμενα διαστάσεων όπου ορίζονται 

με σαφή τρόπο οι ιεραρχίες των διαστάσεων, δηλαδή οι συσχετίσεις των επιπέδων 

σε μία δενδρική δομή. Στα σχεσιακά συστήματα βάσεων δεδομένων τα αριθμητικά 

μεγέθη αναπαρίστατνται ως στήλες πινάκων, που ονομάζονται πίνακες μεγεθών. Οι 

εξαρτήσεις από τις διαστάσεις εκφράζονται με συσχετίσεις από τη διάσταση προς τον 

πίνακα μεγεθών. Αυτές είναι και οι μοναδικές σχέσεις και υλοποιούνται με το γνώριμο 
σχεσιακά τρόπο, όπου οι κωδικοί των διαστάσεων κατεβαίνουν σαν ξένα κλειδιά στον 

πίνακα των εξαρτώμενων αριθμητικών μεγεθών. Στα συστήματα πολυδιάστατης 

οργάνωσης των δεδομένων τα αριθμητικά μεγέθη αναπαρίστανται σε κύβους 

δεδομένων και οι διαστάσεις έχουν εσωτερική ιεραρχική δομή. Στα πολυδιάστατα 

συστήματα τα επίπεδα και οι ιεραρχίες, όπως και οι διαστάσεις και τα μεγέθη είναι 

εγγενή αντικείμενα.

Όταν οι διαστάσεις αναπαρίστανται ως οντότητες (πίνακες), τα ιεραρχικά επίπεδα ή 

οι ανεξάρτητες κατηγορίες αναπαρίστανται ως χαρακτηριστικά (στήλες). Ας 

ονομάσουμε τα ιεραρχικά χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά ιεραρχικής ομαδοποίησης. 
Στη διάσταση προϊόν αυτοκινητοβιομηχανίας χαρακτηριστικά ομαδοποίησης είναι οι

'· Αν κάθε διάσταση αναπαρίσταται από μία οντότητα τότε το μοντέλο διαστάσεων λέμε ότι έχει 
σχήμα αστεριού ενώ αν υπάρχουν διαστάσεις που σπάνε σε πολλές οντότητες τότε λέμε ότι έχει 
σχήμα νιφάδας.
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ομάδες μοντέλου, μάρκας, οικογένειας, κατηγορίας: Περιγράφουμε ένα αυτοκίνητο 

προσδιορίζοντας όλα τα διαστασιακά επίπεδα: μοντέλο corsa 1.4, μάρκα opel, 

οικογένεια μικρό ατομικό, κατηγορία IX. Τα ανεξάρτητα χαρακτηριστικά μπορεί να 

κατηγοριοποιούν ή να περιγράφουν τα απλά μέλη ή τα μέλη κάποιου ανώτερου 

επιπέδου. Τότε εντάσσονται και αυτά στην ιεραρχία που περιγράφουν και για το λόγο 

αυτό ας τα αποκαλέσουμε περιγραφικά χαρακτηριστικά. Κάθε περιγραφικό 

χαρακτηριστικό μίας διάστασης αντιστοιχεί σε ένα ιεραρχικό επίπεδο της διάστασης 

του οποίου τα μέλη χαρακτηρίζει. Η διαφοροποίηση των ιεραρχικών χαρακτηριστικών 

σε χαρακτηριστικά ομαδοποίησης και περιγραφικά προέρχεται από το 

πολυδιάστατος σχεδιασμός είναι αυτός που περιέχει στην ίδια τη δομή του τη 

διαφορά αυτή. Στο σχεσιακό σχεδίασμά όλα τα χαρακτηρισιτκά είναι εν δυνάμει 

κατηγορίες. Έτσι η διάσταση αυτοκίνητο έχει το χαρακτηριστικό κυβισμός που 

περιγράφει το μοντέλο και το χαρακτηριστικό προμηθευτής που περιγράφει τη 

μάρκα. Εφαρμόζοντας κριτήρια πάνω στα χαρακτηριστικά ομαδοποίησης ή τα 

περιγραφικά χαρακτηριστικά μίας διάστασης, φιλτράρουμε τα μέλη της διάστασης και 

περιορίζουμε τις σχετικές τιμές του εξαρτώμενου αριθμητικού μεγέθους. Το 

φιλτράρισμα των χαρακτηριστικών ομαδοποίησης εκτελείται κατά τις ενέργειες 

ανάπτυξης - σύμπτυξης των δυναμικών όψεων. Το φιλτράρισμα των περιγραφικών 

χαρακτηριστικών είναι πιο ουδέτερο και μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε συμβατική 

αναφορά.

Κατά μήκος των ιεραρχιών των διαστάσεων μπορούν, λοιπόν, να εκτελεστούν 

συγκεντρώσεις των αριθμητικών δεδομένων (consolidation of data) για την 

παραγωγή αθροισμάτων (aggregates). Τα συγκεντρωτικά δεδομένα παρουσιάζονται 

με αναπτύξεις και συμπτύξεις διαστασιακών επιπέδων στις δυναμικές όψεις. Είναι 

συνετό κάποιες συγκεντρώσεις δεδομένων να κρατούνται στο αποθηκευτικό μέσο 

ώστε ο χρόνος απόκρισης στις εναλλαγές των δυναμικών όψεων να μην 
επιβαρύνεται από υπολογισμούς αθροισμάτων και να είναι ο μικρότερος δυνατός 

(εξαρτώμενος μόνο από το χρόνο προσπέλασης του αποθηκευτικού μέσου). Η 

παραγωγή αθροισμάτων όταν δεν είναι δυναμική (όπου πυροδοτείται από τη κλήση 
μίας παράστασης της όψης), γίνεται με την εκτέλεση μίας μαζικής (batch), 

περιοδικής, και διαχειριστικής διαδικασίας άθροισης (rollup) και το αποτέλεσμά της 

εγγράφεται στο αποθηκευτικό μέσο. Στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται οι 

βάσεις των συστημάτων συναλλαγών για παραγωγή πληροφορίας υποστήριξης 

αποφάσεων η διαδικασία άθροισης ακολουθεί πάντα μία αντίστοιχη διαδικασία 

περιοδικής ενημέρωσης ή φόρτωσης (update or load) των δεδομένων σε ένα 

κεντρικό ταμιευτήρα δεδομένων. Ο ταμιευτήρας ή αποθήκη δεδομένων περιλαμβάνει
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όλα τα δεδομένα της επιχείρησης για ένα βάθος χρόνου από μία παρελθούσα στιγμή 

έως σήμερα, αναδιοργανωμένα σε αριθμητικά μεγέθη που εξαρτώνται από 

ιεραρχικές διαστάσεις. Η εισαγωγή των τελευταίων δεδομένων γίνεται με τη 

διαδικασία φόρτωσης. Μετά από μία διαδικασία άθροισης η ανάπτυξη και η 

σύμπτυξη των αριθμητικών δεδομένων στις δυναμικές όψεις εμφανίζει τα σωστά, 

ενημερωμένα δεδομένα. Η διαδικασία άθροισης είτε είναι μαζική είτε δυναμική, 

παραμένει αδιαφανής για το τελικό χρήστη. Παρ' όλα αυτά το αποτέλεσμά της 

εξυπηρετεί τις αλληλεπιδραστική διαδικασία ανάπτυξης -σύμπτυξης που 

εφαρμόζονται στις όψεις από τους επιχειρηματικούς αναλυτές. Οι όψεις των 

δεδομένων με δυνατότητα ανάπτυξης - σύμπτυξης είναι δυναμικές και έχουν 

πληροφοριακές δυνατότητες γιατί δίνουν στο χρήστη την ευκαιρία να κινηθεί από το 

σύνολο στη λεπτομέρεια και αντίθετα για να ανακαλύψει τάσεις ή ανωμαλίες στην 

επιχειρηματική διαδικασία. Η δυναμική ανάπτυξη -σύμπτυξη των δεδομένων καλεί 

στο παρασκήνιο (background) δυναμικά ερωτήματα, που φιλτράρουν τα μέλη της 

κάθε διάστασης (φιλτράρουν αρχικά τα χαρακτηριστικά ομαδοποίησης) που 

συμμετέχει σε αυτά ώστε να μείνουν μόνο τα μέλη της ομάδας (ιεραρχικού επιπέδου) 

ανάπτυξης ή σύμπτυξης.

Στην περίπτωση που οι διαστάσεις αναπαρίστανται ως οντότητες (πίνακες) σε 

σχεσιακά μοντέλα τα επίπεδα των διαστάσεων είναι χαρακτηριστικά (χαρακτηριστικά 

ομαδοποίησης) αυτών των οντοτήτων. Όλα τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά μίας 
διάστασης είναι υποψήφια για να συμμετάσχουν σε μία ιεραρχία. Το αποτέλεσμα 

αυτού του γεγονότος είναι ότι στην περίπτωση του σχεσιακού σχεδιασμού16, οι 
ιεραρχίες να μπορούν να επανασχεδιάζονται με ευκολία και να σχηματίζονται 
δυναμικά κατά τον υπολογισμό των αθροίσεων που γίνεται ανάλογα με την μορφή της 
όψης. Το μειονέκτημα είναι ότι οι δυναμικές ιεραρχίες απαιτούν δυναμικό υπολογισμό 

αθροισμάτων, πράγμα που συνεπάγεται καθυστερήσεις στην παρουσίαση των 
δυναμικών όψεων. Όταν οι διαστάσεις αναπαρίστανται ως άξονες κύβων δεδομένων^ 
τότε οι ιεραρχίες πρέπει να σχεδιάζονται στον κύβο πριν τον υπολογισμό των 
αθροιστικών δεδομένων και την υλοποίηση της όψης. Αυτό συνεπάγεται γρήγορη 

απόκριση αλλά και μεγαλύτερο διαχειριστικό φόρτο.

16 Αυτός ο τρόπος φυσικής αναπαράστασης των δεδομένων δίνει στην αναλυτική επεξεργασία το 
χαρακτηρισμό σχεσιακή (Relational OLAP - ROLAPJ.Evac άλλος τρόπος αναπαράστασης των 
αριθμητικών δεδομένων είναι ο πολυδιάστατος, όπου χρησιμοποιούνται οι κύβοι δεδομένων 
(Multidimensional OLAP - MOLAP).
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2.2.6. Κοινές διαστάσεις: ο πληροφοριακός δίαυλος των επιχιερηματικών 
λειτουργιών

Είναι άξιο παρατήρησης το γεγονός ότι μερικές διαστάσεις είναι κοινές ή 
συμμορφούμενες (conformed) σε διαφορετικές επιχειρηματικές λειτουργίες. 0 χρόνος 
είναι κοινή διάσταση για όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες, γιατί η αναλυτική 
επεξεργασία έχει βασική προϋπόθεση την ιστορικότητα των δεδομένων. Το προϊόν 

είναι επίσης κοινή διάσταση για τις λειτουργίες πωλήσεων και διαχείρισης αποθήκης. 

Μία συνήθης κοινή εξάρτηση ανάμεσα σε επιχειρηματικές λειτουργίες που δεν 

διακρίνεται αρχικά είναι η γεωγραφία. Στο παραπάνω σχήμα η γεωγραφία 

«κρύβεται» κάτω από τις διαστάσεις του πελάτη στις πωλήσεις αλλά και της 

αποθήκης στη διαχείριση αποθέματος.

Εάν το σχήμα της ενότητας 2.2.2 εμπλουτιστεί με τα χαρακτηριστικά των διαστάσεων 

τότε μετατρέπεται σε ένα μοντέλο διαστάσεων. Τα χαρακτηριστικά των διαστάσεων 

είναι ομαδοποίησης και περιγραφικά. Τα χαρακτηριστικά ομαδοποίησης αντιστοιχούν 

σε επίπεδα ιεραρχιών. Σε ένα μοντέλο διαστάσεων ορίζονται και τα επίπεδα και οι 

ιεραρχίες των διαστάσεων και οι κύβοι δεδομένων, όπου οργανώνονται τα 

αριθμητικά μεγέθη. Ορίζονται επίσης και τα υπολογιζόμενα αριθμητικά μεγέθη, τα 

οποία επίσης τοποθετούνται σε κάποιο κύβο δεδομένων. Ένα μοντέλο διαστάσεων 

αντιστοιχεί συνήθως σε μία ή περισσότερες επιχειρηματικές λειτουργίες και 

περιλαμβάνει όλες τις διαστάσεις ενδιαφέροντος, τα μετρήσιμα μεγέθη και τις 

συσχετίσεις τους με όποιες από τις διαστάσεις. Η λεπτομερής περιγραφή του 

μοντέλου διαστάσεων και των κύβων δεδομένων θα γίνει στην ενότητα 2.3.

Το μοντέλο διαστάσεων μίας επιχειρηματικής λειτουργίας είναι το αποτέλεσμα της 

ανάλυσης των απαιτήσεων σε αναλυτική επεξεργασία (analytical processing 

requirement analysis)17 της επιχειρηματικής λειτουργίας. Είναι δύσκολο αν όχι 

ανέφικτο να αναλυθεί ως προς τις απαιτήσεις αναλυτικής επεξεργασίας συνολικά η 
επιχείρηση και να σχεδιαστούν μοντέλα διαστάσεων για όλες τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης. Η δυσκολία έγκειται κυρίως στην πανσπερμία και πολυμορφία των 

στοιχείων δεδομένων στα ετερογενή και πολλές φορές αυτόνομα συστήματα 

λειτουργιών της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό είναι προτιμότερο να γίνεται πλήρη 
ανάλυση απαιτήσεων, σχεδίαση του μοντέλου διαστάσεων και έναρξη της ανάπτυξης 
σε μία επιχειρηματική λειτουργία, ενώ παράλληλα θα σχεδιάζεται ένα γενικευμένο 
επιχειρησιακό πλάνο αναλυτικής επεξεργασίας που θα περιλαμβάνει απλή αναφορά 
όλων των διαστάσεων ενδιαφέροντος και κάποιων μεγεθών και σαφή προσδιορισμό

Δε θα πρέπει να γίνεται σύγχιση ανάμεσα στην ανάλυση απαιτήσεων (requirement analysis) ενός 
πληροφοριακού συστήματος και στην αναλυτική επεξεργασία δεδομένων (analytical processing).
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των κοινών διαστάσεων18 και των κοινών μεγεθών που υπέπεσαν στην αντίληψη των 
αναλυτών. Οι κοινές διαστάσεις είναι ο δίαυλος επικοινωνίας που ενώνει 

πληροφοριακά τα μοντέλα διαστάσεων των διαφορετικών επιχειρηματικών 
λειτουργιών της επιχείρησης.

Η πλήρης ανάλυση περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά και τις 

ιεραρχίες των διαστάσεων, για την τροφοδοσία των διαστάσεων και των μεγεθών 

από τον δαίδαλο των δεδομένων των συστημάτων λειτουργιών (μεταφορά και 

φόρτωση δεδομένων), για τις αθροίσεις και όσες ειδικές απαιτήσεις αναλυτικής 

επεξεργασίας (χρονοσειρές, υπολογιστικά μεγέθη, σενάρια κά) έχουν προσδιοριστεί. 

Η ανάλυση απαιτήσεων αναλυτικής επεξεργασίας περιλαμβάνει δύο κατηγορίες 
απαιτήσεων: τις απαιτήσεις σε δεδομένα (ποιά, με ποιά οργάνωση, πως θα 
μεταφερθούν) και αυτές καθαυτές τις απαιτήσεις αναλυτικής επεξεργασίας 
(χρονοσειρές, υπολογιστικά μεγέθη, σενάρια κά). Οι απαιτήσεις σε δεδομένα 

προδιαγράφονται στην παραδοσιακή φάση της ανάλυσης του συστήματος. Οι 

απαιτήσεις αναλυτικής επεξεργασίας είναι κατά μία γενικότερη έννοια υπολογισμοί 

κυρίως πάνω στα χαρακτηριστικά ομαδοποίησης και λιγότερο πάνω στα περιγραφικά 

χαρακτηριστικά. Αν χρησιμοποιήσουμε έννοιες διαστάσεων τότε λέμε ότι η 

βασικότερη αναλυτική επεξεργασία είναι αυτή που γίνετια κατά μήκος των ιεραρχικών 

επιπέδων. Συνήθεις υπολογισμοί αναλυτικής επεξεργασίας είναι η ανάλυση 

χρονοσειρών, ο υπολογισμός παραγόμενων μεγεθών ή αριθμοδεικτών (formulas), η 

παρουσίαση δυναμικών όψεων ή συμβατικών αναφορών με βαριές ομαδοποιήσεις 

και η εκτέλεση σεναρίων. Οι απαιτήσεις αναλυτικής επεξεργασίας αναδύονται μετά 

την ανάπτυξη και κατά τη λειτουργία και χρήση του συστήματος από τους 

επιχειρηματικούς αναλυτές, επειδή όπως έχει λεχθεί, η αναλυτική επεξεργασία σε 
αντίθεση με την επεξεργασία συναλλαγών είναι αδόμητη και οι απαιτήσεις της δεν 

είναι προκαθορισμένες αλλά προκύπτουν συνεχώς και πάντα κατά περίπτωση 

(adhoc).

Η παράλληλη γενική ανάλυση για το σύνολο των επιχειρηματικών λειτουργιών 

περιλαμβάνει εκτός από την απλή καταγραφή των διαστάσεων ενδιαφέροντος, των 

μεγεθών και των κοινών διαστάσεων, πιλοτικά σχέδια και απαιτήσεις σχετικά με την 

αρχιτεκτονική του συστήματος. Μεθοδολογίες για την ανάλυση των απαιτήσεων της 

αναλυτικής επεξεργασίας θα παρουσιαστούν στην ενότητα 2.4. Η αρχιτεκτονική του 

πλέγματος των συστημάτων αναλυτικής επεξεργασίας (ένα άλλο όνομα είναι 

συστήματα υποστήριξης αποφάσεων) θα αναλυθεί στο κεφάλαιο 3.

Οι κοινές διαστάσεις είναι το μέσο επέκτασης της αναλυτικής επεξεργασίας πέρα από τα όρια μίας 
επιχειρηματικής δραστηριότητας και κατά μήκος πολλών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (drill
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2.2.7. Πρότυπα ερωτήματα ανάκτησης δεδομένων

Θεωρώντας ότι οι διαστάσεις και τα αριθμητικά μεγέθη αποθηκεύονται σε πίνακες 

ενός συστήματος διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων, όπου οι κωδικοί των 

διαστάσεων εξάρτησης μίας ομάδας αριθμητικών μεγεθών με κοινές εξαρτήσεις (για 

παράδειγμα των πωλήσεων) κατεβαίνουν σαν ξένα κλειδιά στον κοινό πίνακα των 

αριθμητικών μεγεθών και κάθε αριθμητικό μέγεθος αποθηκεύεται σε μία στήλη του 

κοινού πίνακα, τότε ένα πρότυπο ερώτημα ανάκτησης αριθμητικής πληροφορίας από 

αυτόν τόν πίνακα θα ήταν:

SELECTDiml.Codel. Dim2.AttrX. ..., DimN.AttrX
Sales.Measure 1, Sales.Measure2, .... Sales.MeasureM

FROM Sales, diml, dim2...........dimN
WHERE Dim I.Codel = Sales. Codel,

AND Dim2.Code2 = Sales.Code2, ....
AND DimN. CodeN = Sales. CodeN 

AND Dim2.Code2 IN (SELECTDim2.Code2
FROM Dim2
WHERE Dim2.AttrX IN ({attrib X values}))

AND DimN. CodeN IN (SELECT DimN. CodeN 
FROM DimN
WHERE DimN.AttrX IN ({attrib X values}))

GROUP BY Diml.Codel. Dim2.AttrX. .... DimN.AttrX;

Όπου Sales είναι ο κοινός πίνακας των μεγεθών των πωλήσεων, Sales.Measurel, 

Sales.Measure2, .... Sales.MeasureM είναι Μ το πλήθος μεγέθη των πωλήσεων με 

Ν κοινές διαστασιακές εξαρτήσεις (συσχετίσεις), Diml, Dim2, ..., DimN οι Ν κοινές 

διαστάσεις των Μ αριθμητικών μεγεθών πωλήσεων, Diml.Codel, Dim2.Code2, ..., 

DimN.CodeN οι κωδικοί των Ν διαστάσεων και DimN.AttrX ένα τυχαίο 

χαρακτηριστικό της τυχαίας Ν διάστασης.

Το ερώτημα είναι πρότυπο, γραμμένο υπό μορφή ψευδοκώδικα και δεν μπορεί να 

εκτελεστεί πάνω σε κάποιο φυσικό σχήμα σχεσιακής βάσης, παρά μόνο αν 
προσαρμοστεί ως προς τα λεκτικά (identifiers). Τα δεδομένα που το ερώτημα ανακτά 

είναι αθροισμένα (ομαδοποιημένα) ως προς ένα τυχαίο χαρακτηριστικό της Ν 

διάστασης και ένα τυχαίο χαρακτηριστικό της δεύτερης διάστασης. Σε κάποιες 

διαστάσεις μπορεί ο χρήστης να επιλέξει ομαδοποίηση ως προς τον κωδικό (όπως 

συμβαίνει με τη διάσταση 1 του παραδείγματος). Για κάθε διάσταση η ομαδοποίηση 

ως προς ένα τυχαίο χαρακτηριστικό επηρρεάζει σχεδιαστικρ το ερώτημα με 

πανομοιότυπο τρόπο γιατί υπάρχει ισορροπία (συμμετρία) στις σχέσεις του πίνακα

across).
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των αριθμητικών μεγεθών πωλήσεων με τις διστάσεις αναφοράς των πωλήσεων. 

Παρόμοια συμμετρία τταρατηρείται στις σχέσεις ανάμεσα στα μεγέθη αποθέματος και 

στις διαστάσεις αναφοράς τους.

2.2.8. Τάξη μεγέθους όγκου δεδομένων - αραιότητα

Ας δούμε το πλήθος των εν δυνάμει διακριτών τιμών που μπορεί να πάρει ένα 

μέγεθος. Αν υποθέσουμε ότι η επιχείρηση έχει 1 κατάστημα, πουλά σε 10 πελάτες, 

και διαθέτει 10 προϊόντα τότε σε χρονικό διάστημα ενός έτους (12μηνών) θα έχουμε 

1x5x10x12=1200 διαφορετικές πιθανές τιμές για κάθε ένα από τα αριθμητικά μεγέθη 

των πωλήσεων. Το καρτεσιανό γινόμενο των πληθυσμών των μελών των 

διαστάσεων αναφοράς δίνει το πλήθος των δυνατών διακριτών αριθμητικών τιμών 

του κάθε μεγέθους που εξαρτάται από αυτές τις διαστάσεις. Αν τα πλήθη των μελών 

αναταποκρίνονται περισσότερο στην πραγματικότητα και είναι για παράδειγμα 5, 

1000 και 5000 για τις διαστάσεις κατάστημα, πελάτης και προϊόν αντίστοιχα, τότε, για 

περίοδο 12 μηνών, το πλήθος των εν δυνάμει τιμών του κάθε μεγέθους των 

πωλήσεων είναι 300.000.000, δηλαδή της τάξης μεγέθους 8ης δύναμης του 10.

Αν για κάποια από τις διαστάσεις μεταβληθεί το πλήθος των μελών κατά ν τάξεις 

μεγέθους, το πλήθος των πιθανών αριθμών στο εξαρτώμενο μέγεθος θα μεταβληθεί 

κατά ν τάξεις μεγέθους και αυτό. Επίσης, η προσθήκη μίας επιπλέον διάστασης 

συνεπάγεται αύξηση του πλήθους των δυνατών αριθμών του μεγέθους κατά τόσες 

τάξεις μεγέθους όσες είναι οι τάξεις μεγέθους της νέας διάστασης. Βέβαια, τα μεγάλα 

πλήθη αριθμητικών τιμών είναι πιθανά και όχι πραγματικά με την έννοια ότι για 

κάποιους, πιθανούς συνδυασμούς των μελών των διαστάσεων δεν υπάρχει 

αντίστοιχη τιμή για το μέγεθος, επειδή, για παράδειγμα, δεν είναι δυνατό κάθε 
πελάτης να αγοράζει όλα τα προϊόντα. Το φαινόμενο ύπαρξης κενών από 

αριθμητικές τιμές συνδυασμών των μελών των διαστάσεων ονομάζεται αραιότητα 

(sparsity)^

Οι μεγάλοι πληθυσμοί των συνδυασμών των μελών των διαστάσεων ενός μεγέθους 

που συνεπάγονται μεγάλο αριθμό εν δυνάμει τιμών του μεγέθους εξηγούν το γεγονός 

ότι η ανάκτηση δεδομένων εργάζεται με μεγάλα σύνολα δεδομένων στον Η/Υ. Εκτός 

από το μείζον πρόβλημα του χρόνου απόκρισης που εισάγει η επεξεργασία μεγάλου 

όγκου δεδομένων, οι πολλές αριθμητικές τιμές δημιουργούν και πρόβλημα στην 

αποθήκευση των δεδομένων στον Η/Υ (storage). Δραματική επιδείνωση αυτού του 

προβλήματος δημιουργεί η αποθήκευση αθροισμάτων (aggregat.es) πάνω στα μέλη 

των επιπέδων των διαστάσεων. Το πρόβλημα της αποθήκευσης επιλύεται με
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επιλεκτική και/ή υβριδική αποθήκευση αθροισμάτων και με συμπίεση των κενών της 
αραιότητας.

2.2.9. Αδυναμίες του μοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων να παράσχει 
ικανοποιητική ανάκτηση και ανάλυση δεδομένων

Στην ενότητα 2.1.1 έγινε σαφές ότι η οντοκεντρική οργάνωση των δεδομένων του

μοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων δεν μπορεί να αποφύγει τη διασπορά των

στοιχείων και την πολυπλοκότητα των συσχετίσεων μεταξύ τους. Από την παγίδα της

διασποράς δεν εξαιρείται η αριθμητική πληροφορία, που έτσι χάνεται μέσα στη

λεπτομέρεια. Με βάση τη διαίσθηση, θα υποστήριζε κανείς ότι η αναλυτική

επεξεργασία δεδομένων στην επιχειρηματική λειτουργία, αντίθετα με τη λειτουργική

επεξεργασία, προϋποθέτει συμπαγή μοντέλα όπου η αριθμητική πληροφορία είναι

συγκεντρωμένη και οι σχέσεις απλές και συμμετρικές, συναρτούν την αριθμητική

πληροφορία με παράγοντες ενδιαφέροντος (διαστάσεις) της επιχειρηματικής

λειτουργίας. Μία πρώτη προσέγγιση αυτής της ιδέας έγινε στην ενότητα 2.2.2.

Παρακάτω θα γίνει μία προσπάθεια διερεύνησης και “διαπλάτυνσης” της παραπάνω

όψης.

Η διασπορά των στοιχείων στις συναφείς τους οντότητες δυσκολεύει την κατασκευή 

γρήγορων και συνεπών (σε κάποια πρότυπα) ερωτημάτων, αφού για τη συλλογή 

διεσπαρμένων στοιχείων πρέπει να συνταχθούν στο ερώτημα πολλές και 

διαφορετικές -σε κάθε περίπτωση ανάκτησης δεδομένων- ενώσεις μεταξύ των 

πινάκων. Η έντονη διαφοροποίηση ερωτημάτων που ανακτούν παραπλήσια σύνολα 

δεδομένων μεταφράζεται σαν αδυναμία σχεδίασης προτύπων ερωτημάτων άρα σαν 

αδυναμία διαμόρφωσης μίας περισσότερο διαισθητικής διεπαφής προς τη βάση. 

Επίσης, σε γενικές γραμμές τα ερωτήματα που απευθύνονται σε βάσεις οντοτήτων 

συσχετίσεων, ιδιαίτερα εκείνα που εξάγουν συγκεντρωτική ή συγκριτική πληροφορία, 
είναι πολύπλοκα. Η πολυπλοκότητα και η αδυναμία τυποποίησής των ερωτημάτων 

συνεπάγεται δυσκολία στη συντήρησή τους (maintainance).

Η αναλυτική επεξεργασία χρειάζεται μεγάλα σύνολα δεδομένων και εκτέλεση 

ομαδοποιήσεων (αθροίσεων) εργασίες που είναι χρονοβόρες για οποιοδήποτε 
σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Η μικρή ταχύτητα εκτέλεσης (που για τα 

βαριά συγκεντρωτικά ερωτήματα που εξυπηρετούν ομαδοποιήσεις και συγκρίσεις, 

είναι της τάξης μερικών λεπτών για εκατομμύρια εγγραφών και εφόσον η βάση είναι
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καλά ρυθμισμένη19) είναι απαγορευτικός παράγοντας για έστω και υποψία 

αλληλεπιδραστικής διεπαφής με τον τελικό χρήστη που διενεργεί την επιχειρηματική 

ανάλυση. Κανένας επιχειρηματικός αναλυτής δεν πρόκειται να περιμένει έστω και ένα 

λεπτό για να υποβάλει την επόμενη ερώτησή του. Η ανοχή του εξαντλείται σε μερικά 

δευτερόλεπτα. Αυτός πρέπει να είναι ο χρόνος απόκρισης ενός συστήματος 

υποστήριξης αποφάσεων, όπου ο βαθμός αλληλεπίδρασης (interactivity) ανέρχεται 

σε μερικές δεκάδες ερωταποκρίσεις σε κάθε σύνοδο (session) και ο διαθέσιμος 

χρόνος της συνόδου είναι της τάξης των μερικών λεπτών.

Η μή εστίαση στα αριθμητικά μεγέθη20 που εμπλέκονται σε μία επιχειρηματική 

λειτουργία και στις διαστάσεις τους εισάγει την ανάγκη πολύπλοκων υπολογισμών 

μεταξύ αριθμητικών χαρακτηριστικών διαφορετικών συνόλων οντοτήτων για τη 

δυναμική παραγωγή αυτών των μεγεθών. Για παράδειγμα για την εξαγωγή του 

μεγέθους των πωλήσεων ενός προϊόντος σε ένα πελάτη σε χρόνο ενός μήνα θα 

πρέπει να συσχετιστούν οι πίνακες των παραστατικών, των λεπτομερειών τους, των 

πελατών και των προϊόντων, να προστεθούν οι ποσότητες του συγκεκριμένου 

προϊόντος που πωλήθηκαν στο συγκεκριμένο πελάτη (βρίσκονται σε λεπτομέρειες 

του συγκεκριμένου προϊόντος, των παραστατικών του συγκεκριμένου πελάτη και της 

συγκεκριμένης χρονικής περιόδου) και να πολλαπλασιαστεί το άθροισμα με την τιμή 

του προϊόντος.

Όμοια για την εξαγωγή του συνολικού χρόνου παροχής μίας υπηρεσίας σε ένα 

πελάτη για ένα δοθέν χρονικό διάστημα (ένας τηλεπικοινωνιακός οργανισμός ή μία 

εταιρεία παροχής κεντρικού software -application service providers- είναι 

παραδείγματα εταιρειών που ενδιαφέρονται για ένα τέτοιο μέγεθος) χρειάζονται 

παρόμοιοι υπολογισμοί. Και αν η απαίτηση τροποποιηθεί ως προς κάποιον από τους 

παράγοντες τότε ή θα πρέπει να τροποποιηθεί το ερώτημα ή να προβλεφθεί στην 

αρχική σχεδίαση να εισάγονται παραμετρικά από το χρήστη όλοι οι παράγοντες 

συνάρτησης του ζητούνενου αριθμητικού μεγέθους.

Η πραγματικές δυσκολίες όμως, εγείρονται όταν οι πληροφοριακές απαιτήσεις 

επιβάλλουν τον υπολογισμό του αριθμητικού μεγέθους για ομαδοποιήσεις ή ιδιαίτερα

19 Η ρύθμιση ή βελτιστοποίηση της απόδοσης μίας σχεσιακής βάσης συναλλαγών αποδίδεται με τον 
αγγλικό όρο performance tuning ή db optimization. Μία σχεσιακή βάση συναλλαγών πρέπει να 
ρυθμίζεται για βέλτιστη απόδοση στις συναλλαγές κάτι που συχνά έχει αντίθετο αποτέλεσμα στην 
ανάκτηση δεδομένων Για παράδειγμα η βελτιστοιποίηση για συναλλαγές απαιτεί την υλοποίηση 
blree indexing, αντίθετα με τη βελτιστοποίηση για ανάκτηση δεδομένων που κατ εξοχήν στηρίζεται 
σε bitmap indexing. Σε επόμενο κεφάλαιο θα διατυπωθούν και θα ερευνηθούν μερικές αρχές 
βελτιστοποίησης για τις αποθήκες δεδομένων (dalawarehouses).
Αποκαλούμε την εστίαση σε οντότητες και χαρακτηριστικά οντοτήτων οντοκεντρική προσέγγιση και 
την εστίαση σε μετρήσιμα μεγέθη και παράγοντες συνάρτησης των μεγεθών αριθμοκεντρική 
προσέγγιση.
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χαρακτηριστικά των διαστάσεων του, όπως για παράδειγμα κατηγορίες προϊόντων, 

χρώμα προϊόντων, μάρκα προϊόντων, τύπο υπηρεσίας, κατηγορία μεγάλων πελατών 

κά. Επίσης, η αδυναμία του μοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων γίνεται έκδηλη όταν 

ζητείται να γίνει σύγκριση των τιμών του μεγέθους για διαφορετικές τιμές των 

χαρακτηριστικών των παραγόντων ή όταν ζητείται χρονική ανάλυση. Για παράδειγμα, 

διαδικασίες υποβολής ερωτημάτων όπου ζητούνται συγκριτικά μεγέθη των κερδών ή 

του κόστους από την παροχή των διαφορετικών τύπων υπηρεσίας ή σε παράλληλα 

χρονικά διαστήματα πέρυσι και φέτος είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες ακόμα και 

όταν τα ερωτήματα είναι μεμονωμένα, αλλά γίνονται ανέφικτες όταν παραπλήσια 

ερωτήματα πρέπει να υποβάλονται και να απαντώνται το ένα μετά το άλλο σε ένα 

περιβάλλον αλληλεπιδραστικής διεπαφής με το χρήστη.

2.2.10. Τα πλεονεκτήματα της διαστασιακής οργάνωσης δεδομένων

Η διαστασιακή οργάνωση δεδομένων εστιάζει στα αριθμητικά δεδομένα (που έχουν 

συγκεκριμένο τύπο δεδομένων, τον αριθμητικό) και στις εξαρτήσεις τους απο άξονες 

ενδιαφέροντος της επιχειρηματικής λειτουργίας. Αντίθετα, το μοντέλο οντοτήτων 

συσχετίσεων εστιάζει στις οντότητες και τα χαρακτηριστικά τους (για τα οποία οι 

κυρίαρχοι τύποι δεδομένων είναι ο αριθμητικός, ο περιγραφικός και ο ημερομηνιακός 

που είναι μετατρέψιμος σε ένα από τους δύο άλλους τύπους)21.

Στη διαστασιακή οργάνωση δεδομένων οι σχέσεις των αριθμητικών μεγεθών με τα 

χαρακτηριστικά των διαστάσεων από τις οποίες εξαρτώνται είναι ισόρροπες. Στο 

μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων οι σχέσεις ανάμεσα στα στοιχεία δεδομένων δεν 

παρουσιάζουν καμία συμμετρία.

Οι δύο παραπάνω βασικές διαφορές των δύο μοντέλων δίνουν συντριπτικό 

πλεονέκτημα στο μοντέλο διαστάσεων απέναντι στο μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων 

ως υποψήφιο για την υποστήριξη της αναλυτικής επεξεργασίας. Ειδικότερα, οι 
ιδιαιτερότητες της αναλυτικής επεξεργασίας όπως η οργάνωση του μεγάλου όγκου 

των προς ανάλυση δεδομένων, η ανάγκη υπολογισμού συγκεντρωτικών δεδομένων, 

η αλληλεπιδραστική διεπαφή των δυναμικών όψεων των δεδομένων καλύπτονται 

ικανοποιητικά μόνο από το μοντέλο διαστάσεων.

Η πανσπερμία και η πολυμορφία των στοιχείων δεδομένων στα ετερογενή και 

πολλές φορές αυτόνομα συστήματα λειτουργιών της επιχείρησης οδηγεί τους 

αναλυτές στην απόφαση για πλήρη ανάλυση απαιτήσεων σε μία επιχειρηματική 

λειτουργία και παράλληλη σχεδίαση ενός γενικευμένου επιχειρησιακού πλάνου

:1 Βέβαια, οι άξονες ή διαστάσεις ενδιαφέροντος είναι οντότητες των οποίων τα χαρακτηριστικά 
χρησιμοποιούνται στη σύνταξη κριτηρίων εμφάνισης των αριθμητικών μεγεθών.

2-35



Αναλυτική Επεςεργασια

αναλυτικής επεξεργασίας που θα περιλαμβάνει απλή αναφορά των διαστάσεων, των 

κοινών διαστάσεων και των μεγεθών. Η φάση της ανάλυσης απαιτήσεων εστιάζεται 

κυρίως στα δεδομένα, την άντλησή τους, την αναδιοργάνωση τους και τις αθροίσεις 

τους και όχι στις διαδικασίες αναλυτικής επεξεργασίας, οι οποίες ούτως ή άλλως 

αναμένεται να προκύψουν κατά τη χρήση του συστήματος. Η φάση της ανάλυσης 

απαιτήσεων οδηγεί στο μοντέλο διαστάσεων, που (όπως και το μοντέλο οντοτήτων 

συσχετίσεων) είναι ένα μοντέλο δεδομένων. Η συμμετρία που παρουσιάζει στην 

οργάνωση των δεδομένων το μοντέλο διαστάσεων εξυπηρετεί τη γενική απαίτηση για 

αλλαγές στα δεδομένα (προσθήκη νέων μεγεθών ή νέων ιεραρχιών διαστάσεων ή 

νέων διαστάσεων) ώστε να καλυφθούν μεταγενέστερες πληροφοριακές απαιτήσεις.

2.2.11. Οι επιβαρύνσεις της διαστασιακής οργάνωσης δεδομένων

Έστω και για μία επιχειρηματική λειτουργία, τα απαραίτητα δεδομένα για τη ανάλυση 

της βρίσκονται σε διαφορετική μορφή από αυτή που απαιτεί η συμμετρία του 

μοντέλου διαστάσεων, ακόμη και ασυνέπειες είναι δυνατό να παρουσιάζουν αν είναι 

διάσπαρτα σε περισσότερα του ένα συστήματα συναλλαγών. Για να παραχθεί η 

οργάνωση των δεδομένων που προβλέπει το μοντέλο διαστάσεων (αριθμητικά 

μεγέθη και διαστάσεις με τα κλειδιά και τα χαρακτηριστικά τους) θα πρέπει να 

εξαχθούν τα κατάλληλα δεδομένα από τα συστήματα συναλλαγών. Εκεί τα δεδομένα 

όμως είναι οντοκεντρικά οργανωμένα (δηλαδή οργανωμένα κατά ομάδες 

χαρακτηριστικών, αφού για κάθε οντότητα έχουν επιλεγεί κάποια χαρακτηριστικά 

ενδιαφέροντος για την προς διαχείριση επιχειρηματική λειτουργία). Άρα μετά την 

εξαγωγή τους τα λειτουργικά δεδομένα θα πρέπει να αναδιοργανωθούν πριν 

εισαχθούν στην περιοχή της αποθήκης δεδομένων που καλύπτει την επιχειρηματική 
λειτουργία. Η αποθήκη δεδομένων είναι ο διεπιχειρησιακός ταμιευτήρας δεδομένων 

όπου υλοποιείται η αναδιοργάνωση των δεδομένων για τους σκοπούς της 

αναλυτικής επεξεργασίας.

Βασική λοιπόν, προϋπόθεση της αναλυτικής επεξεργασίας είναι η αναδιοργάνωση 

των δεδομένων από την αναπαράσταση που εξυπηρετεί τη διαχείριση της 

επιχειρηματικής λειτουργίας στην αναπαράσταση που θα εξυπηρετήσει την ανάλυση 

της επιχειρηματικής λειτουργίας (πρόκειται για το ίδιο περιεχόμενο σε δεδομένα, 

αφού γίνεται εστίαση σε μία επιχειρηματική λειτουργία -business subject area-, το 

οποίο όμως, αλλάζει μορφή). Ας φανταστεί κανείς την ημερομηνιακή στήλη του 

παραστατικού από την οποία θα πρέπει να παραχθούν χαρακτηριστικά ( δηλαδή 

στήλες) της διάστασης του χρόνου που να κρατούν τιμές ημέρας, εβδομάδας, μήνα, 

τριμήνου, εξαμήνου, έτους για το κάθε μέλος της διάστασης. Με τις τιμές των 

μεγεθών τα πράγματα είναι δυσκολότερα γιατί η κάθε τιμή πρέπει να αντιστοιχιστεί
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σε ένα συνδυασμό μελών των διαστάσεων εξάρτησης. Για παράδειγμα, η ποσότητα 

πωληθέντων λαμβάνεται από τις λεπτομέρειες του παραστατικού πώλησης δηλαδή 

για την ημερομηνία του παραστατικού, τον κωδικό του πελάτη και καταστήματος στο 

παραστατικό και τον κωδικό του προϊόντος στις λεπτομέρειες του παραστατικού και 

αθροίζεται σε επίπεδο μέρας, πελάτη, προϊόντος, καταστήματος. Και τί γίνεται αν τα 

δεδομένα προέρχονται από διαφορετικά συστήματα όπου για παράδειγμα, το 

λογιστικό σχέδιο είναι διαφορετικό, ή τα προϊόντα ακολουθούν διαφορετική 

κωδικοποίηση; Όπου βέβαια είναι δυνατό τα χαρακτηριστικά των διαστάσεων πρέπει 

να παίρνουν τις ίδιες τιμές που αποθηκεύονται στο σύστημα συναλλαγών. Βέβαια, η 

ιδανική περίπτωση θα ήταν οι ίδιοι πίνακες των διαστάσεων αναφοράς να υπάρχουν 

στο σύστημα λειτουργιών σε πανομοιότυπα αντίγραφα αυτών που συναντιόνται στην 

αποθήκη δεδομένων.

Η επιλογή των προς εξαγωγή δεδομένων είναι σημαντικότατο και επίπονο βήμα της 

φάσης ανάλυσης και πρέπει να σχετίζεται άμεσα με το αποτέλεσμα της ανάλυσης 

απαιτήσεων, δηλαδή το μοντέλο διαστάσεων. Αποτελεσματικό στην επιλογή των 

δεδομένων είναι ένα διάγραμμα του μοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων της βάσης του 

συστήματος λειτουργιών. Το φυσικό μοντέλο δεδομένων μπορεί να χρησιμεύσει 

στους προγραμματιστές, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την πληροφορία του τύπου 

δεδομένων και των ευρετηρίων των στηλών μπορούν να συντάξουν 

βελτιστοποιημένα ερωτήματα εξαγωγής των δεδομένων.

Η αναδιοργάνωση περιλαμβάνει καθαρισμό των δεδομένων (data scrubbing) που 

ελέγχει ασυνέπειες ώστε τα δεδομένα που εισάγονται στην αποθήκη δεδομένων να 

έχουν συνεπή μορφή (data intergration) σε όλη την αποθήκη δεδομένων και 

μετασχηματισμό των δεδομένων (data transformation) που περιλαμβάνει υπολογισμό 

νέων στηλών (για παράδειγμα στηλών κατηγοριοποίησης), διάσπαση στηλών, 

συγχώνευση στηλών. Η αναδιοργάνωση τέλος περιλαμβάνει έλεγχο εγκυρότητας των 

δεδομένων (data validation) σχετικό με τις τιμές των δεδομένων και τις συνθήκες που 

πρέπει να πληρούν για να εισαχθούν στη νέα διεπιχειρησιακή οργάνωση των 

δεδομένων.

Η διαδικασία της εξαγωγής και αναδιοργάνωσης των δεδομένων πρέπει να γίνεται 

κάθε φορά που εισάγονται δεδομένα στην αποθήκη δεδομένων. Η εισαγωγή ή 

φόρτωση (data load) των δεδομένων στην αποθήκη δεδομένων είναι μία περιοδική 

επιβάρυνση για τον διαχειριστή της αποθήκης δεδομένων. Δηλαδή η εισαγωγή 

στοιχείων στην αποθήκη δεδομένων είναι μία batch και κεντρική διαδικασία αντίθετα 

με ότι συμβάινει στα συστήματα λειτουργιών, όπου οι τυχαίες ενημερώσεις των 

στοιχείων δεδομένων γίνονται από τους χρήστες λειτουργιών. Η διαδικασία που
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περιλαμβάνει την εξαγωγή των δεδομένων από τα συστήματα συναλλαγών (σε μία 

προσωρινή συνήθως περιοχή που το πιθανότερο είναι να είναι ένα αρκετά 

κανονικοποιημένο σχήμα σε σχεσιακή βάση) και της μεταφοράς τους στην αποθήκη 

δεδομένων αποκαλείται μετανάστευση ή μεταφορά δεδομένων (data migration ή data 

transfer)22. Η διαδικασία της μετανάστευσης λειτουργικών δεδομένων σε αποθήκη 

δεδομένων παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3, στα πλαίσια της παρουσίασης της 

γενικότερης αρχιτεκτονικής των αποθηκών δεδομένων και αναπτύσσεται στο 

κεφάλαιο 4, στα πλαίσια της διερεύνησης των δομών και της μεταφοράς δεδομένων 

σε φυσικό επίπεδο.

Η ανάγκη εξαγωγής δεδομένων από τα συστήματα συναλλαγών και αναδιοργάνωσης 

των δεδομένων (καθαρισμός, μετασχηματισμός και έλεγχος των δεδομένων) 

οδήγησε την έρευνα στην αντιμετώπιση των αποθηκών δεδομένων κάτω από το 

πρίσμα της αρχιτεκτονικής και όχι του μεμονωμένου πληροφοριακού συστήματος. Η 

αρχιτεκτονική των αποθηκών δεδομένων (DWA Αρχιτεκτονική) θα παρουσιαστεί στο 

κεφάλαιο 3.

Οι ιδιαιτερότητες της αποθήκης δεδομένων σχετικά με τη μαζική φόρτωση, την 

ολοκλήρωση και την ιστορικότητα των δεδομένων εισάγει επιπλέον εργασία αρχικά 

κατά την ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη της αποθήκης δεδομένων και του του 

συστήματος, αλλά και μετέπειτα στη φάση της συντήρησης αφού η διαδικασία της 

φόρτωσης είναι μαζική και περιοδική.

Η επιβάρυνση στη φάση της ανάλυσης και σχεδίασης (εξαγωγή και αναδιοργάνωση 

των δεδομένων) εισάγει εργασιακή επιβάρυνση που πρέπει να συνεκτιμηθεί με τα 

οφέλη της αποθήκης δεδομένων. Καταλυτικοί παράγοντες συνεκτίμησης είναι ο 

όγκος των συσσωρευμένων δεδομένων, η διασπορά των δεδομένων, η 

ανομοιομορφία των συστημάτων λειτουργιών και η ένταση σε πληροφοριακές 

απαιτήσεις. Οι παραπάνω παράγοντες εξαρτώνται πιθανόν από το μέγεθος και τον 

προσανατολισμό της επιχείρησης και των δραστηριοτήτων της. Αν οι παράγοντες 

αυτοί έχουν έντονη παρουσία τότε η αποθήκη δεδομένων είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση αναλυτικής επεξεργασίας. Αν όχι, τότε πιθανόν να αρκεί η ενσωμάτωση 

της αναλυτικής επεξεργασίας στα επιμέρους συστήματα λειτουργιών.

:: Γενικά ο όρος μετανάστευση δεδομένων εκφράζει τη μεταφορά δεδομένων από ένα σύστημα σε ένα 
άλλο, όπου συμβαίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές (αναδιοργάνωση) των δεδομένων για 
ταιριάζουν στο σύστημα προορισμό.
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2.3. Το μοντέλο διαστάσεων

2.3.1. Αναλυτική επεξεργασία και κύβοι αριθμητικών δεδομένων

Όλοι οι αναλυτές επιχειρηματικών λειτουργιών είναι εξοικειωμένοι με τα λογιστικά 

προγράμματα, όπου τα δεδομένα οργανώνονται (και παρουσιάζονται ταυτόχρονα) 

στο επίπεδο της οθόνης, ένα χώρο 2 διαστάσεων. Οι πίνακες που σχηματίζονται δε 

μοιάζουν με τους σχεσιακούς πίνακες (όπου οι γραμμές αντιστοιχούν σε οντότητες 

και οι στήλες αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά τους, που είναι είτε αριθμητικά είτε 

περιγραφικά) γιατί περιέχουν μόνο αριθμητικά δεδομένα. Το κάθε κελί είναι μία 

υποψήφια θέση για ένα μία μέτρηση του αριθμητικού μεγέθους και προσδιορίζεται 

από ένα μοναδικό συνδυασμό τιμών των δύο διαστάσεων. Οι πίνακες αυτοί 

ονομάζονται σταυρωτοί πίνακες (cross tables), γιατί η συντεταγμένη του κάθε κελιού 

προσδιορίζεται από τη διασταύρωση των τιμών των διαστάσεων. Στον παρακάτω 

σταυρωτό πίνακα τα δεδομένα είναι ποσά πωλήσεων για τα τρίμηνα του έτους και για 

τα πωληθέντα είδη. Οι δύο διαστάσεις που ορίζουν το επίπεδο είναι τα πωληθέντα 

είδη και ο χρόνος (σε διαστήματα τριμήνων). Κάθε αριθμός που εκφράζει πλήθος 

πωληθέντων προϊόντων προσδιορίζεται από ένα ζευγάρι τιμών των δύο διαστάσεων: 

πωλήσεις εκτυπωτών Cannon στο Τριμ2, 150.

HP Epson Cannon Aiso Sony
Τριμΐ 1000 640 357 221 312
Τριμ2 543 352 150 432 564
Τριμ3 1120 938 95 458 621
Τριμ4 1325 1012 178 672 449

Διασταυρούμενος πίνακας (κύβος δύο διαστάσεων)

Πάνω σε ένα σταυρωτό πίνακα μπορεί να εκτελεστεί ανάλυση δεδομένων. Η 

πρωταρχικότερη επεξεργασία ανάλυσης σε δεδομένα είναι η παραγωγή 
αθροισμάτων με την ευρεία έννοια, δηλαδή παραγωγή ενός στατιστικού δείκτη 

(αθροίσματος, μεγίστου-ελαχίστου, μέσου όρου κά) μετά από επεξεργασία του 
συνόλου ή ομάδων των αριθμητικών δεδομένων. Η άθροιση συνήθως ενδιαφέρει 

όταν γίνεται πάνω σε ομάδες των αριθμητικών δεδομένων και για το λόγο αυτό 

επιδιώκουμε την ομαδοποίηση των αναπαριστώμενων αριθμητικών μεγεθών κατά 

μήκος των διαστάσεών τους με ιεραρχημένα επίπεδα ομαδοποιήσεων. Τα 

προγράμματα λογιστικών φύλλων έχουν τη δυνατότητα οργάνωσης των αριθμητικών 

δεδομένων σε σχέση με δύο ιεραρχικές διαστάσεις, αλλά και απεικόνισης των 

επιπέδων των ιεραρχικών διαστάσεων σε διαδοχικές στήλες ή γραμμές. Η ανάπτυξη 

και σύμπτυξη των επιπέδων των διαστάσεων είναι μία απλή διαδικασία στα
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προγράμματα λογιστικών φύλλων. Η περιστροφή των διαστάσεων, που θα μας 

απασχολήσει στην αναλυτική επεξεργασία γιατί είναι μαζί με την ανάπτυξη-σύμτπυξη 

των δαστάσεων τα στοιχεία διαφοροποίησης των αλληλεπιδραστικών όψεων 

δεδομένων από τις στατικές διδιάστατες όψεις δεδομένων των λογιστικών φύλλων, 

δεν παρέχεται από τα λογιστικά φύλλα.

Ειδικά σε μία επιχειρηματική λειτουργία, η ανάλυση δεδομένων αφορά υπολογισμούς 

που εκτελούνται πανομοιότυπα σε κάθε κελί μίας περιοχής του λογιστικού φύλου (η 

περιοχή αντιστοιχεί στην ομάδα των αναλυόμενων δεδομένων) για την παραγωγή 

ενός υπολογιζόμενου μεγέθους ή αριθμοδείκτη (formula). Με άλλα λόγια σε κάθε κελί 

αντιστοιχίζεται μία υπολογιστική έκφραση (expression) που σχηματίζεται με 

εφαρμογή των αριθμητικών πράξεων και πληθώρας συναρτήσεων και μακροεντολών 

(ενσωματωμένων ή όχι). Αναλυτική επεξεργασία σχετική με την επιχειρηματική 

λειτουργία είναι επίσης, η εκτέλεση αλγορίθμων (μακροεντολών) σεναρίων στο 

σύνολο ή σε υποσύνολο των απεικονιζόμενων δεδομένων. Η αναλυτική επεξεργασία 

δεδομένων δεν εφαρμόζεται ποτέ σε μεμονωμένα στοιχεία δεδομένων. Εφαρμόζεται 

πάντα σε σύνολα ή υποσύνολα δεδομένων είτε παράγει υπολογιζόμενα αριθμητικά 

μεγέθη (formulas) αξιολόγησης της απόδοσης της επιχειρηματικής λειτουργίας είτε 

αναλύει τα δεδομένα υπό το πρίσμα σεναρίων.

Η ανακάλυψη σχεδίων (συσχετισμών) ανάμεσα σε φαινομενικά άσχετες ομάδες 

δεδομένων (data mining) είναι αναλυτική επεξεργασία και πραγματοποιείται και αυτή, 

όπως όλες οι άλλες, πάνω σε ομάδες δεδομένων.

Οι αθροίσεις κατά μήκος ιεραρχικών διαστάσεων και οι δυναμικές όψεις των 

δεδομένων δεν έχουν και μεγάλη σημασία όταν τα δεδομένα οργανώνονται και 
απεικονίζονται σε ένα λογιστικό φύλλο δύο διαστάσεων. Στα λογιστικό φύλλο 

επικρατούν οι υπολογισμοί αριθμοδεικτών και η εκτέλεση σεναρίων. Εξάλλου τα 

αριθμητικά μεγέθη που ενδιαφέρουν σε μία επιχειρηματική λειτουργία εξαρτώνται 

από περισσότερους από δύο παράγοντες.

Αν χρησιμοποιηθούν περισσότερες των δύο διαστάσεων για την οργάνωση των 

αριθμητικών μεγεθών που αξίζει να παρακολουθούνται στα πλαίσια μίας 

επιχειρηματικής λειτουργίας, τότε από την επίπεδη οργάνωση των δεδομένων στα 

λογιστικά φύλλα περνάμε στους κύβους δεδομένων (datacubes). Μία άλλη ονομασία, 

που οφείλεται στο γεγονο.. ότι οι διαστάσεις μπορεί να είναι περισσότερες από τρεις 

(ο αριθμός τρία είναι το πλήθος των διαστάσεων του φυσικού χώρου), είναι 

υπερκύβοι δεδομένων (hypercubes)L Οι διαστάσεις των υπερκύβων είναι οντότητες 

που έχουν μέλη με πρωτεύοντα κωδικό, περιγραφικό κωδικό και χαρακτηριστικά για
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την άντληση της πληροφορίας. Επειδή οι κύβοι ορίζονται από διαστάσεις και 
φιλοξενούν μεγέθη, είναι δυνατό ένας κύβος να αποτελεί το νοητό χώρο 
αναπαράστασης περισσότερων του ενός μεγεθών.

Οι διαστάσεις οργανώνονται σε επίπεδα ιεραρχιών και τα μέλη των διαστάσεων 
μοιράζονται μεταξύ αυτών των επιπέδων. Μία διάσταση μπορεί να έχει περισσότερες 

από μία ιεραρχίες, όπως συμβαίνει με το χρόνο που διαρθρώνεται σε δύο ιεραρχίες 

ημέρα -> μήνας -> τρίμηνο -> έτος και ημέρα -> εβδομάδα -> έτος. Μέλη μίας 

διάστασης δε θεωρούνται μόνο τα μέλη του κατώτατου επιπέδου αλλά και τα μέλη 

όλων των άλλων επιπέδων (μέλη της διάστασης προϊόντων δεν είναι μόνο τα απλά 

προϊόντα αλλά και οι μάρκες και οι κατηγορίες προϊόντων). Πάνω στα μέλη των 

ανώτερων επιπέδων υλοποιούνται οι αθροίσεις των μετρήσιμων μεγεθών, που είναι 

προαπαίτηση για κάθε είδους υπολογισμό πάνω σε ομάδες αθροιστικών δεδομένων. 

Το πλήθος των αθροίσεων είναι ίσο με το καρτεσιανό γινόμενο του πληθυσμού των 

επιπέδων των διαστάσεων που συμμετέχουν στον κύβο μείον ένα. Έτσι, αν ένας 

κύβος αποτελείται από τρεις διαστάσεις το χρόνο με 3 ιεραρχικά επίπεδα (μήνα m, 

τρίμηνο q και μήνα m), το προϊόν με 2 ιεραρχικά επίπεδα (προϊόν ρ και μάρκα b) και 

τον πελάτη με 1 επίπεδο c, τότε εκτός από το κατώτατο επίπεδο λεπτομέρειας mpc 

τα αριθμητικά μεγέθη τοποθετούνται σε άλλους (2χ3)-1=5 αθροιστικούς 

συνδυασμούς mbc, qpc, qbc, ypc, ybc.

To κατώτερο επίπεδο κάθε διάστασης ορίζει τη λεπτομέρεια της αριθμητικής 

πληροφορίας που διαθέτουμε ως προς αυτή τη διάσταση και ονομάζεται κόκκος 

(grain) της διάστασης. Ο κόκκος του χρόνου μπορεί να είναι η ημέρα ή ο μήνας. Ο 

βαθμός της λεπτομέρειας στις διαστάσεις ενός κύβου ονομάζεται ανάλυση 

λεπτομέρειας (granularity).

Ένα μέγεθος που εξαρτάται από η διαστάσεις τοποθετείται σε ένα υπερκύβο που 

σχηματίζουν νοητά οι η διαστάσεις. Κάθε κελί του υπερκύβου προσδιορίζεται από 
ένα μοναδικό συνδυασμό των μελών των η δαστάσεων και μπορεί να περιέχει ή όχι 

μία αριθμητική τιμή του μεγέθους (γιατί υπάρχει το φαινόμενο της αραιότητας). 

Αντίστροφα κάθε μέτρηση του μεγέθους που εξαρτάται από αυτές τις η διαστάσεις, 

μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα και μοναδικό κελί του υπερκύβου που ορίζουν οι η 

διαστάσεις. Παράδειγμα μεγέθους που εξαρτάται από τέσσερις διαστάσεις είναι το 

κόστος πωληθέντων που εξαρτάται από το χρόνο, το προϊόν, τον πελάτη και το 

κανάλι διανομής (κατάστημα, πωλητής, e-site).

Η ανάλυση των απαιτήσεων αναλυτικής επεξεργασίας σε μία επιχειρηματική 

λειτουργία έχει ως στόχο τον ορισμό των διαστάσεων ή αξόνων ενδιαφέροντος και
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των αριθμητικών μεγεθών (πρωτογενών μεγεθών και παραγόμενων μεγεθών ή 

αριθμοδεικτών) που αξίζουν παρακολούθησης. Γενικότερα, το συνολικό φάσμα των 

λειτουργιών της επιχείρησης είναι δύσκολο να αναλυθεί πλήρως και να 

προδιαγραφούν οι απαιτήσεις σε αριθμητικά μεγέθη, αλλά είναι ευκολότερο να 

προσδιοριστούν οι διαστάσεις ενδαφέροντος. Εφόσον διασαφηνιστούν οι διαστάσεις 

και τα μεγέθη ενδιαφέροντος σε μία επιχειρηματική λειτουργία η ανάλυση 

απαιτήσεων καταλήγει με την πλήρη συνάρτηση όλων των μεγεθών από διαστάσεις 

της επιχειρηματικής λειτουργίας.

Χρόνος Κανάλι Δανομής

Μεγέθη Πωλήσεων
£ξι'α ΠαΑηθένταν 
Ποσότητες Πωλ/ντων 
Κόστος Πωληθέντων

Πελάτης --------1 ------------ Προϊόν

Απεικόνιση εξαρτήσεων των αριθμητικών μεγεθών υπερκύβου από τις διαστάσεις.

Οπως φαίνεται από το παραπάνω σχήμα του υπερκύβου των πωλήσεων μπορεί 

περισσότερα του ενός μεγέθη να εξαρτώνται από ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις και 

άρα να ανήκουν στον ίδιο υπερκύβο δεδομένων. Επίσης, είναι δυνατό κάποια μεγέθη 

να εξαρτώνται από κοινές για αυτά και μή κοινές διαστάσεις, όπως τα μεγέθη 

πωλήσεων και αποθέματος, που έχουν κοινές διαστάσεις αυτές του χρόνου και του 

προϊόντος (δείτε το διάγραμμα διαστάσεων της ενότητας 2.2.2). Σε μία 

επιχειρηματική λειτουργία λοιπόν, ένας ή περισσότεροι υπερκύβοι δεδομένων 

φιλοξενούν τα μεγέθη ενδιαφέροντος (πρωτογενή και παραγόμενα).

Ένα πολύ σημαντικό γεγονός είναι αυτό της ύπαρξης κοινών διαστάσεων ανάμεσα 

σε διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες (conformed dimensions). Κατά την 

ανάλυση των απαιτήσεων είναι επιβεβλημένο να αναζητούνται και να σχεδιάζονται 

κοινές διαστάσεις με κοινές ιεραρχίες μεταξύ των επιχειρηματικών λειτουργιών. Οι 

κοινές διαστάσεις είναι οι οδοί της πληροφοριακής σύζευξης (drill across) των 

επιχειρηματικών λειτουργιών. Ένα τυπικό μέγεθος για το οποίο η σύξευξη είναι 

αναγκαία είναι το κόστος (κόστος παραγωγής + κόστος διαφήμισης + λειτουργικό 

κόστος). Όλες οι επιχειρηματικές λειτουργίες έχουν τη διάσταση του χρόνου γιατί η 

αναλυτική επεξεργασία βασίζεται και χρησιμοποιεί την ιστορικότητα των δεδομένων.
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Η απεικόνιση του φυσικού χώρου, που είναι κύβος τριών διαστάσεων κατά την 

κλασσική εμπειρία, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πολύ δυσκολότερη αν όχι αδύνατη 

είναι η απεικόνιση ενός υπερκύβου. Για το λόγο αυτό απεικονίζουμε τους 

υπερκύβους δεδομένων σχεδιάζοντας τις συσχετίσεις ανάμεσα στα αριθμητικά 

μεγέθη και τις διαστάσεις που αυτοί εκφράζουν. Η απεικόνιση αυτή ακολουθεί τους 

κανόνες σχεδίασης του μοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων με τη διαφορά ότι τα 

μεγέθη είναι οντότητες μόνο στο χαρτί και όχι στη σκέψη μας, έστω αν στη βάση 

τελικά υλοποιούνται σαν πίνακες. Αν στο παραπάνω σχήμα των συσχετίσεων των 

μεγεθών από τις διαστάσεις ενός κύβου προσθέσουμε σε κάθε διάσταση τα 

χαρακτηριστικά της προκύπτει το λογικό μοντέλο διαστάσεων.

2.3.2. Λογικό μοντέλο διαστάσεων

Το μοντέλο διαστάσεων είναι σχεσιακό δηλαδή απεικονίζει σχέσεις ανάμεσα σε 

οντότητες αναφοράς (διαστάσεις) και ψευδοοντότητες που κρατούν τα αριθμητικά 

μεγέθη. Αν και οι τύποι των σχέσεων είναι τρεις (1-1, 1-πολλά, πολλά-πολλά που 

σπάει στις άλλες δύο) στην περίπτωση του μοντέλου διαστάσεων χρησιμοποιείται μία 

(1-πολλά). Η ψευδοοντότητα ενός ή περισσότερων μεγεθών (αν υπάρχουν 

περισσότερα του ενός μεγέθη που εξαρτώνται από τις ίδιες διαστάσεις, τότε όπως 

είδαμε, αυτά ανήκουν στον ίδιο κύβο, άρα αποτελούν χαρακτηριστικά της ίδιας 

ψευδοοντότητας), είναι γέφυρα οντότητα μεταξύ των διαστάσεων, με την έννοια ότι 

σπάει τις πολλά προς πολλά σχέσεις ανάμεσα σε ζεύγη των δορυφορικών της 

διαστάσεων. Στις σχέσεις 1-πολλά που προκύπτουν από τη μεριά του ενός βρίσκεται 

πάντα μία από τις δορυφόρους διαστάσεις. Με αυτό τον τρόπο, σε κάθε μέλος μίας 

διάστασης αντιστοιχίζονται πολλές αριθμητικές μετρήσεις για κάθε μέγεθος της 

ψευδοοντότητας (θεωρητικά μία μέτρηση για κάθε συνδασμό των μελών των 

υπόλοιπων διαστάσεων). Για παράδειγμα οι πωλήσεις εκτυπωτών Cannon έχουν 

έχουν μία μέτρηση για κάθε συνδυασμό μήνα, πελάτη, καταστήματος μία μέτρηση για 

κάθε συνδυασμό τριμήνου, πελάτη, καταστήματος, μία μέτρηση για κάθε συνδασμό 

έτους, πελάτη, καταστήματος.

Στη λογική οργάνωση δεδομένων που απεικονίζεται με το μοντέλο διαστάσεων τα 

δεδομένα της προς ανάλυση επιχειρηματικής λειτουργίας αναπαρίστανται 

αριθμοκεντρικά:

• Στο κέντρο του μοντέλου τοποθετούνται σε ψευδοοντότητες (μία για κάθε κύβο) 

με τα αριθμητικά μεγέθη που εκτιμάται από τους επιχειρηματικούς αναλυτές ότι 

είναι απαραίτητα στην ανάλυση της επιχειρηματικής λειτουργίας.
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• Δορυφορικά των αριθμητικών μεγεθών τοποθετούνται οι παράγοντες (διαστάσεις, 

οντότητες αναφοράς), από τους οποίους εξαρτώνται τα αριθμητικά μεγέθη 

εφόσον εκτιμάται ότι υπάρχει ενδιαφέρον για αποτύπωση της εξάρτησης. Για το 

λόγο αυτό οι παράγοντες εξάρτησης αποκαλούνται και διαστάσεις ή άξονες 

ενδιαφέροντος.

Επειδή οι διαστάσεις οργανώνονται σε επίπεδα ιεραρχιών τα μέλη των διαστάσεων 

μοιράζονται μεταξύ αυτών των επιπέδων. Μέλη μίας διάστασης δε θεωρούνται μόνο 

τα μέλη του κατώτατου επιπέδου αλλά και τα μέλη όλων των άλλων επιπέδων (μέλη 

της διάστασης χρόνου είναι εκτός από τις ημέρες και οι μήνες και τα έτη). Πάνω στα 

μέλη των ανώτερων επιπέδων υλοποιούνται οι αθροίσεις, που είναι προαπαίτηση για 

κάθε είδους υπολογισμό πάνω σε ομάδες αθροιστικών δεδομένων.

Παρ' όλα αυτά, επειδή μία διάσταση αναπαρίσταται από μία οντότητα, οι γραμμές της 

οντότητας23 αντιστοιχούν στα μέλη του κατώτερου επιπέδου της διάστασης και τα 

μέλη κάθε ανώτερου επιπέδου είτε επαναλαμβάνονται μέσα σε ένα χαρακτηριστικό 

ομαδοποίησης της οντότητας (αποκανονικοποιημένο μοντέλο - σχήμα αστεριού) είτε 

αποτελούν γραμμές διαφορετικών οντοτήτων (περισσότερο κανονικό μοντέλο - 

σχήμα νιφάδας). Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά αντιστοιχούν πάντα σε ένα 

επίπεδο, επομένως τοποθετούνται στην οντότητα του επιπέδου, αν το σχήμα είναι 

σχήμα νιφάδας. Εφαρμόζοντας κριτήρια πάνω στα χαρακτηριστικά ομαδοποίησης ή 

τα περιγραφικά χαρακτηριστικά μίας διάστασης, φιλτράρουμε τα μέλη της διάστασης 

και περιορίζουμε τις σχετικές τιμές του εξαρτώμενου αριθμητικού μεγέθους.

2.3.3. Φυσικό μοντέλο διαστάσεων

Κάθε διαστασιακό μοντέλο περιέχει τουλάχιστο ένα πίνακα με σύνθετο πρωτεύον 

κλειδί, που στην αγγλική βιβλιογραφία ονομάζεται fact table και στα ελληνικά θα 

μπορούσε να ονομαστεί πίνακας αριθμητικών μεγεθών ή απλά πίνακας μεγεθών 

γιατί φιλοξενεί ένα ή περισσότερα αριθμητικά μεγέθη. Κάθε μοντέλο διαστάσεων 

περιέχει επίσης, πολλούς δορυφόρους και μικρότερους πίνακες με μονόστηλα 

πρωτεύοντα κλειδιά που είναι οι πίνακες διάστασης (d^ension tables). Η στήλη24, 

του μονόστηλου πρωτεύοντος κλειδιού του κάθε πίνακα διάστασης αντιστοιχεί με 

περιορισμό ξένου κλειδιού, σε ένα συγκεκριμένο συστατικό του πολύστηλου κλειδιού 

του fact table. Όσες είναι οι στήλες του πρωτεύοντος κλειδιού του fact table τόσοι 

είναι και οι πίνακες διαστάσεων όπου αναφέρεται ο fact table. Με τα ξένα κλειδιά

:3 Εάν αντί γιο τη λέξη οντότητα, χρησιμοποιούσαμε τη λέξη σύνολο οντοτήτων τότε αντί γιο τη λέξη 
γραμμή θα χρησιμοποιούσαμε τη λέξη οντότητα.

2Α Οι έννοιες οντότητα και χαρακτηριστικό του λογικού μοντέλου αντικαταστάθηκαν στο φυσικό 
μοντέλο από τις έννοιες πίνακας και στήλ.η.
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πάνω στις στήλες του πρωτεύοντος κλειδιού του πίνακα μεγεθών υλοποιούνται σε 

φυσική κλίμακα οι εξαρτήσεις των αριθμητικών μεγεθών που συμμετέχουν στον εν 

λόγω πίνακα μεγεθών από τις οντότητες αναφοράς (διαστάσεις).

Προφανώς κάθε πίνακας μεγεθών αντιστοιχεί σε ένα κύβο της επιχειρηματικής 

λειτουργίας που περιγράφει το μοντέλο διαστάσεων. Κάθε στήλη του πίνακα μεγεθών 

εκτός από τις στήλες του πρωτεύοντος κλειδιού αντιπροσωπεύει ένα μέγεθος. Κάθε 

πίνακας διάστασης αντιστοιχεί σε μία διάσταση της επιχειρηματικής λειτουργίας, 

εφόσον όλα τα ιεραρχικά επίπεδα της διάστασης περιέχονται ως στήλες στον ίδιο 

πίνακα. Βέβαια στην περίπτωση του περισσότερου κανονικοποιημένου σχήματος 

νιφάδας τα μέλη του κάθε επιπέδου είναι γραμμές διαφορετικού πίνακα αναφοράς.

Εικόνα 2 Διαστασιακό Μοντέλο Μισθοδοσίας

Οι σχέση ενός πίνακα διάστασης με ένα πίνακα μεγεθών είναι ένα προς πολλά και η 

σχέση ενός πίνακα διάστασης με άλλον πίνακα διάστασης είναι πολλά προς πολλά 

όπου παρεμβάλλεται ένας πίνακας μεγεθών ως γέφυρα οντότητα. Η υλοποίηση των 

διαστασιακών μοντέλων στις αποθήκες δεδομένων στηρίζεται στη σχεσιακή 

τεχνολογία. Δηλαδή κατασκευάζονται, σύμφωνα με τα σχέδια των μοντέλων 

διαστάσεων, πίνακες μεγεθών, πίνακες διαστάσεων με τους περιορισμούς των 

κλειδιών και των στηλών τους. Τα δεδομένα φορτώνονται περιοδικά και
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ομαδοττοιούνται (αθροίζονται), ώστε να είναι έτοιμα για περισσότερη αναλυτική 

επεξεργασία ή παρουσίαση (υπό τη μορφή δυναμικών όψεων).

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα που απεικονίζει ένα διαστασιακό μοντέλο 

μισθοδοσίας ο πίνακας μεγεθών τοποθετείται στο κέντρο και οι διαστάσεις στα άκρα 

του σχεδίου. Το σχέδιο σε ένα μοντέλο διαστάσεων επειδή μοιάζει με αστέρι, 

αποκαλείται ένωση αστεριού (star join) και η φυσική υλοποίησή του σε μία σχεσιακή 

βάση έχει επικρατήσει να λέγεται σχήμα αστερού (star schema). Η εγγενής συμμετρία 

του σχήματος του αστεριού εξασφαλίζει την ικανοποίηση των απαιτήσεων της 

αναλυτικής επεξεργασίας που είναι η ταχύτητα ανάκτησης δεδομένων και η 

διαισθητική σχεδίαση ερωτημάτων.

Ο πίνακας μεγεθών είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από τους πίνακες διαστάσεων και 

αποθηκεύει κυρίως αριθμητικές τιμές25. Το κάθε αριθμητικό μέγεθος αποθηκεύεται σε 

μία στήλη του πίνακα δεδομένων διαφορετική από τις στήλες του σύνθετου 

πρωτεύοντος κλειδιού και η κάθε μέτρησή του είναι ένα στοιχείο δεδομένων (που 

καταλαμβάνει την τομή με μία γραμμή του πίνακα μεγεθών) και προσδιορίζεται 

μονονοσήμαντα από το μοναδικό συνδυασμό των τιμών των στηλών του σύνθετου 

πρωτεύοντος κλειδιού. Επειδή για κάθε στήλη του σύνθετου πρωτεύοντος κλειδιού 

ορίζεται ένας περιορισμός ξένου κλειδιού ως προς το πρωτεύον κλειδί σε ένα πίνακα 

διάστασης, το κάθε αριθμητικό στοιχείο προσδιορίζεται μονοσήμαντα από ένα 

μοναδικό συνδυασμό μελών του κατώτερου επιπέδου των δορυφόρων διαστάσεων. 

Άρα η εξάρτηση των αριθμητικών στοιχείων από τα μέλη των διαστάσεων 

εξασφαλίζεται με την εφαρμογή της σχεσιακής τεχνολογίας. Στο παράδειγμα του 

μοντέλου μισθοδοσίας κάθε ποσό αναφέρεται σε συγκεκριμένο εργαζόμενο, 
συγκεκριμένο μήνα, συγκεκριμένη υπηρεσία, συγκεκριμένη εκπαίδευση, 

συγκεκριμένο μισθοδοτικό στοιχείο και συγκεκριμένο υπολογισμό. Για παράδειγμα ο 

εργαζόμενος 17599, το μήνα Απρίλιο, όταν ανήκε στην υπηρεσία ΧΧ.ΥΥΥ.ΖΖΖ.ΩΩΩ 

και είχε πτυχίο οικονομικών, είχε υπολογισμό Δώρου Πάσχα με μικτές αποδοχές 

311.560.

Το κάθε αριθμητικό στοιχείο του πίνακα μεγεθών μπορεί να αντιστοιχιστεί σε ένα 

μοναδικό σημείο (ή κελί) του πολυδιάστατου χώρου δεδομένων που παράγεται από 

τις διαστάσεις στις οποίες αναφέρεται ο πίνακας μεγεθών. Ο κοινός για τα αριθμητικά 

μεγέθη ενός πίνακα μεγεθών πολυδιάστατος χώρος είναι ένας κύβος δεδομένων. 

Κάθε κύβος δεδομένων αντιστοιχεί σε ένα πίνακα μεγεθών και αντίστροφα. Ένα

:·' Αν και αυτό δεν είναι απόλυτο, γιατί θα ήταν λογικό να αποθηκεύονται σε πίνακες μεγεθών μεγέθη 
αλφαριθμητικά ή ημερομηνιών - απλά, σε αυτά τα μεγέθη δεν εφαρμόζονται αριθμητικές πράξεις 
και δεν είναι δυνατή παραπέρα ανάλυση
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διαστασιακό μοντέλο θα έχει περισσότερους του ενός πίνακες μεγεθών αν υπάρχουν 
μεγέθη που εξαρτώνται από διαφορετικούς συνδυασμούς διαστάσεων ή με άλλα 

λόγια ανήκουν σε διαφορετικούς κύβους δεδομένων. Η διαφορά του κύβου 

δεδομένων από το φυσικό χώρο είναι ότι ο κύβος δεδομένων διαστασιοποιείται από 

περισσότερες των τριών διαστάσεων, όπου τα επίπεδα διάρθρωσης έχουν διακριτές 

και όχι συνεχείς τιμές ως μέλη.

2.3.4. Τα χαρακτηριστικά των διαστάσεων

Εκτός από τη στήλη του πρωτεύοντος κλειδιού ένας πίνακας διαστάσεων έχει στήλες 

που αποθηκεύουν τιμές χαρακτηριστικών αυτής της διάστασης. Κάθε διακριτή τιμή 

διάστασης αντιστοιχίζεται σε μία και μόνο μία τιμή χαρακτηριστικού μέσα στον πίνακα 

της διάστασης. Αντίστροφα όμως, μία τιμή χαρακτηριστικού είναι δυνατό να 

αντιστοιχεί σε πολλές τιμές της διάστασης. Για παράδειγμα, στη διάσταση του 

εργαζόμενου μία σύμβαση μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα πλήθος αρ. μητρώου 

εργαζομένων και ένας τύπος οικογενειακής κατάστασης να περιλαμβάνει ένα άλλο 

πλήθος αρ. μητρώου εργαζομένων. Το γεγονός αυτό εισάγει επανάληψη τών τιμών 

των χαρακτηριστικών στους πίνακες διάστάσης. Το τίμημα σε ακεραιότητα 

δεδομένων υπερκαλύπτεται όμως, από το πλεονέκτημα της άμεσης (δηλαδή, στον 

ίδιο πίνακα) αντιστοίχισης τιμών που εξυπηρετεί τις κρίσιμες απαιτήσεις της 

ταχύτητας και της διαισθητικής σχεδίασης ερωτημάτων στην ανάκτηση των 

δεδομένων. Πιο αναλυτικά, για να αντληθούν αριθμητικά δεδομένα που σχετίζονται 

με κάποιους συνδυασμούς τιμών διαστάσεων, αρκεί να εκτελεστεί ερώτημα πάνω 

στον κατάλληλο πίνακα μεγεθών και μόνο. Για να αντληθούν αριθμητικά δεδομένα 

που σχετίζονται με κάποιους συνδυασμούς τιμών χαρακτηριστικών διαστάσεων για 

κάποιες διαστάσεις και τιμών διαστάσεων για κάποιες άλλες, πρέπει να εκτελεστεί 

ερώτημα με ενώσεις του κατάλληλο πίνακα μεγεθών με τις διαστάσεις εκείνες που 
φιλτράρονται με βάση τα χχαρακτηρισιτκά τους. Τα χαρακτηριστικά των διαστάσεων 

είναι οι «πύλες» άντλησης αριθμητικών δεδομένων από τους πίνακες μεγεθών. Ο 

πληροφοριακός πλούτος των όψεων που απολαμβάνουν οι τελικοί χρήστες 

εξαρτάται από την πληθώρα των χαρακτηριστικών των διαστάσεων που έχει 

προβλεφθεί στη φάση της σχεδίασης του διαστασιακού μοντέλου.

2.3.5. Ταχύτητα εκτέλεσης ερωτημάτων

Τα μοντέλα διαστάσεων απεικονίζουν σε λογικό και φυσικό επίπεδο οργανώσεις 

δεδομένων που φιλοδοξούν να ικανοποιούν υψηλής ταχύτητας ανάκτηση μεγάλου 

όγκου δεδομένων με διαισθητικό τρόπο και ανάλυση δεδομένων διαφόρων επιπέδων 

συγκέντρωσης. Από ένα πίνακα μεγεθών αντλείται πάντα ένα μεγάλο πλήθος
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εγγραφών για να τύχει επεξεργασίας με απώτερο στόχο την παραγωγή της 

επιθυμητής πληροφορίας. Ποιές εγγραφές θα συμμετέχουν στα χιλιάδες ή και 

εκατομμύρια εγγραφών που θα παράξουν την πληροφορία εξαρτάται κάθε φορά από 

την ίδια την πληροφορία. Άρα, η ανάκτηση στοιχείων σαν δυναμική (ad hoc) και 

ογκώδης που είναι επιβαρύνει ιδιαίτερα την ταχύτητα και απαιτεί συμμετρία και 

αποθήκευση πλεονασμών, στοιχεία που θα επιτρέψουν συνεπή βελτιστοποίηση. Τα 

διαστασιακά μοντέλα διασφαλίζουν διαισθητική εκτέλεση και ταχύτητα εκτέλεσης για 

τους παρακάτω τρεις λόγους:

• Στα διαστασιακά μοντέλα η απλότητα και συμμετρία του σχεδίου διευκολύνει την 

κατασκευή οθονών για γραφική κατασκευή ερωτημάτων (queries), όπου τα μόνα 

στοιχεία που απαιτούνται από το χρήστη είναι η επιλογή των διαστάσεων και των 

τιμών των χαρακτηριστικών των επιλεγμένων διαστάσεων. Από την επιλογή των 

διαστάσεων προκύπτουν οι κύβοι δεδομένων του μοντέλου (όσοι 

«σχηματίζονται» από τις επιλεγμένες διαστάσεις) και τα μεγέθη που που 

«τοποθετούνται» στους κύβους αυτούς. Οι τιμές των χαρακτηριστικών σε μία 

διάσταση αρκούν για να προσδιοριστεί το σύνολο των εκάστοτε επιλεγμένων 

(έμεσα μέσα από τα χαρακτηριστικά) διακριτών τιμών της διάστασης. Αυτό 

συμβαίνει για όλες τις διαστάσεις, άρα είναι δυνατός ο προσδιορισμός των 

σημείων στους κύβους δεδομένων των επιλεγμένων διαστάσεων. Έπειτα, ο 

προσδιορισμός των τιμών των μεγεθών που είναι και το ζητούμενο γίνεται από 

τους κατάλληλους πίνακες μεγεθών.

• Οι ομαδοποιήσεις των μελών των διαστάσεων σε επίπεδα ιεραρχιών επιτρέπει 

την ανάλυση δεδομένων με διαφορετικό επίπεδο λεπτομέρειας.

• Η βελτιστοποίηση (tuning) του φυσικού σχήματος αστεριού που προκύπτει από 

το λογικό διαστασιακά μοντέλο υπακούει σε συγκεκριμένους και εύκολα 

εφαρμόσιμους κανόνες. Η διενέργεια βελτιστοποίησης εξασφαλίζει ταχύτητα στα 

ad hoc ερωτήματα που θέτουν γραφικά οι χρήστες. Η κανόνες βελτιστοποίησης 

παρουσιάζοντια στο κεφάλαιο 5.
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3. DWA Αρχιτεκτονική (DataWarehouse
Architecture)

Ο αυξανόμενος όγκος των επιχειρησιακών δεδομένων και η ανταγωνιστικότητα των 

σύγχρονων αγορών ώθησε τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια εκμετάλλευσης των 

διαθέσιμων δεδομένων, με σκοπό την σύνθεση πληροφορίας ικανής να υποστηρίξει 

αποφάσεις. Σύμφωνα με τον E.F.Codd «Η ευδοκίμηση ή η αποτυχία μίας σύγχρονης 

επιχείρησης εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό από την εξειδικευμένη επεξεργασία και την 

ταχύτητα (sophistication and speed) των πληροφοριακών συστημάτων1 που διαθέτει 

και την ικανότητα των στελεχών της να χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα για να 

διενεργούν ανάλυση δεδομένων και σύνθεση πληροφορίας ("Providing OLAP to 

User-Analysts: An IT Mandate”, 1993).

3.1. Αναλυτική επεξεργασία - Επιχειρηματικοί αναλυτές

3.1.1. Επιχειρηματικοί αναλυτές και desktop ανάλυση δεδομένων

Το πλήθος των στελεχών στις επιχειρήσεις, που ανεξάρτητα από την ειδικότητα, τις 

ιδιαίτερες γνώσεις ή τη θέση τους, αντιμετωπίζουν κάποιας μορφής πληροφοριακή 

ανάγκη που να απαιτεί πιο εξειδικευμένη ανάλυση δεδομένων (sophisticated 
analysis) συνεχώς μεγαλώνει. Τα προς ανάλυση δεδομένα προέρχονται από μία ή 

συνηθέστερα από περισσότερες πηγές, που είναι συστήματα επιχειρηματικών 

λειτουργιών. Ο συνολικός όγκος των δεδομένων που πρέπει να εξαχθούν και να 
τροφοδοτήσουν την ανάλυση είναι της τάξης των ΙΟΟάδων MB ή GB. Η αναλυτική 

επεξεργασία των δεδομένων (ανάκτηση των δεδομένων, παραγωγή μερικών και 
γενικών συνόλων, υπολογισμοί) διενεργείται στο συνολικό όγκο των επιλεγμένων 

δεδομένων, άρα προϋποθέτει την κατάλληλη οργάνωσή τους (δηλαδή τη σωστή 
αναπαράσταση) μέσα στον Η/Υ. Ο σχεδιασμός της αναλυτικής επεξεργασίας που 
απαιτείται για τη λύση ενός προβλήματος, η επιλογή και η αναδιοργάνωση των 
δεδομένων (reorganization of data)2 που θα τροφοδοτήσουν τη διαδικασία ανάλυσης

1 Αναφέρεται στα πληροφοριακά συστήματα παραγωγής πληροφορίας και υποστήριξης αποφάσεων 
αλλά και στα συστήματα λειτουργιών που εμπλουτίζονται με μερικές δυνατότητες παρουσίασης 
αλληλεπιδραστικών αναφορών και ανάλυσης δεδομένων.

' Αναδιοργάνωση των δεδομένων γίνεται πάντα σε ένα βαθμό, αφού οι σχεσιακές βάσεις των 
συστημάτων συναλλαγών έχουν οντοκεντρικά δεδομένα ενώ η αναλυτική επεξεργασία χρειάζεται 
αριθμοκεντρικά δεδομένα «τοποθετημένα» σε ένα σύστημα παραγόντων αναφοράς.
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είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους αποδίδεται στην ανάλυση δεδομένων ο 
χαρακτηρισμός εξειδικευμένη3. Αντίθετα, η φύση των υπολογισμών (που 

εξαντλούνται τις περισσότερες φορές σε παραγωγή συγκεντρωτικών συνόλων και 

αριθμοδεικτών) δεν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη.

Τα στελέχη προκειμένου να ικανοποιήσουν τις πληροφοριακές ανάγκες τους (ή σε 

ευρύτερη κλίμακα τις ανάγκες της ομάδας τους ή του τμήματός τους), προσπαθούν 

να ανακτήσουν από τα επιχειρησιακά συστήματα λειτουργιών εκείνα τα δεδομένα 

που τους χρειάζονται κάθε φορά. Πάνω στα δεδομένα που έχουν εξάγει επιχειρούν 

ανάλυση χρησιμοποιώντας κατάλληλα front-end εργαλεία. Τα εργαλεία αναλυτικής 

επεξεργασίας στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι εγκατεστημένα στο 

προσωπικό Η/Υ (Personal Computer - PC) του είναι δηλαδή desktop εργαλεία. Τα 

πιό διαδεδομένα από αυτά είναι τα προγράμματα λογιστικών φύλλων, τα εργαλεία 

στατιστικής ανάλυσης και τα εργαλεία γραφικής απεικόνισης ή όπως αλλιώς 

αποκαλούνται εργαλεία κατασκευής διαγραμμάτων.

Αν η συγκέντρωση των δεδομένων που ενδιαφέρουν την αναλυτική επεξεργασία 

βολεύει να είναι μεγαλύτερη από αυτή που έχουν τα διαθέσιμα λειτουργικά δεδομένα, 

τότε μετά την επιλογή -και την εξαγωγή των λειτουργικών δεδομένων επιχειρείται η 

συγκέντρωσή τους (υπολογισμός μερικών συνόλων) ώστε να αποκλειστούν από την 

εισαγωγή στην αναλυτική επεξεργασία τα λεπτομερή δεδομένα και να εισέλθει όσο το 

δυνατό μικρότερος όγκος. Γενικότερα, πάντα προηγείται της διαδικασίας ανάλυσης η 

οργάνωση των δεδομένων. Η οργάνωση και συγκέντρωση των δεδομένων 
πραγματοποιείται με την αποθήκευσή τους (σε όλη τους τη λεπτομέρεια ή σε μερικά 
σύνολα) σε αρχεία που μπορούν να διαβαστούν από το desktop εργαλείο ανάλυσης.

Ο όρος επιχειρηματικός αναλυτής ή αναλυτής επιχειρηματικών λειτουργιών (business 

analyst) εισήχθηκε για να εφράσει τη δραστηριοποίηση, θεωρητικά οποιουδήποτε 

εργαζομένου, στην ανάλυση δεδομένων, με σκοπό την κάλυψη ίδιων 

πληροφοριακών αναγκών που ενσκύπτουν στα πλαίσια της γενικότερης εργασίας 

του. Ο επιχειρηματικός αναλυτής επιχειρεί ανάλυση των επιχειρηματικών λειτουργιών 

και δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχει και θεωρείται τελικός χρήστης των 

συστημάτων αναλυτικής επεξεργασίας (αν υπάρχουν τέτοια) και των συστημάτων 

συναλλαγών. Τα δεδομένα που χρειάζονται για την αναλυτική επεξεργασία πρέπει να 
αντληθούν από τις βάσεις των συστημάτων συναλλαγών, όπου ο συνεχής 
εμπλουτισμός και η οντοκεντρική οργάνωση (οργάνωση κατά εγγραφές, διασπορά 
στοιχείων, δαίδαλος συσχετίσεων) προκαλεί μεγάλες δυσκολίες στην εξαγωγή τους.

3 Κύρια η εςειδίκευση της αναλυτικής επεξεργασίας οφείλεται στον όγκο και την πολυπλοκότητα των 
δεδομένων
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Αφού αποκτηθούν τα δεδομένα, η αναλυτική επεξεργασία δεδομένων 

πραγματοποιείται στην απλούστερη των περιπτώσεων, σε desktop εργαλεία.

Η πρόοδος της πληροφοριακής τεχνολογίας που έφερε φιλικά και προσιτά front end 

εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και τυποίησε την επικοινωνία με τα συστήματα 

διαχείρισης σχεσιακών βάσεων με το μοντέλο της γλώσσας SQL, συνέτεινε στην 

αποφασιστικότητα όλο και περισσότερων εργαζομένων στις επιχειρήσεις να 

προσπαθήσουν να αντλήσουν δεδομένα και να τα αναδιοργανώσουν στον 

προσωπικό Η/Υ τους για να τα αναλύσουν για να παράξουν την επιθυμητή 

πληροφορία που θα τους βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων στην εργασία τους 

Φυσικά, στην άντληση των δεδομένων από τα συστήματα λειτουργιών οι 

επιχειρηματικοί αναλυτές αντιμετωπίζουν την ασύμβατη με τη φύση της ανάλυσης 

λεπτομέρεια και διασπορά των δεδομένων και τη δυσπιστία των μηχανικών που 

συντηρούν αυτά τα συστήματα και καλούνται να βοηθήσουν στην εξαγωγή των 

δεδομένων.

front-end εργαλεία

Διαγράμματα Λογιστικά Φύλλα Στατιστικά Πακέτα

Ανάλυση
Δεδομένων

Ανάλυση
Δεδομένων

Επιχειρηματικός
αναλυτής

Λειτουργικά Δεδομένα

Η εκμετάλλευση των επιχειρησιακών λειτουργικών δεδομένων από τους επιχειρηματικούς 
αναλυτές, όπου οι εργασίες ανάλυσης και σύνθεσης γίνονται σε επίπεδο προσωπικού Η/Υ 
(Desktop business analysis). Η γκρίζα περιοχή συμβολίζει το σύστημα τελικού χρήστη - 
προσωπικού Η/Υ.

Παρ’ όλη τη δυσκολία στον εντοπισμό, την εξαγωγή και την αναδιοργάνωση των 

δεδομένων όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι μετατρέπονται από απλά 

«διεκπεραιωτικά εργαλεία λειτουργιών» σε επιχειρηματικούς αναλυτές. Στον κόσμο
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των επιχειρήσεων της νέας οικονομίας η αγορά εργασίας αναζητά ανθρώπους που ο 

P.F.Drucker, καθηγητής διοικητικών και κοινωνικών επιστημών, αποκαλεί στο βιβλίο 

του “The Age of Social Transfoimation" «εργάτες γνώσης». Οι εργάτες γνώσης, που 

αποτελούν το σύγχρονο ανάλογο των βιομηχανικών εργατών της παλιάς οικονομίας, 

είναι εργαζόμενοι που διαθέτουν προσόντα τα οποία καλλιέργησαν μέσα σε 

περιβάλλον συστηματικής παιδείας και ικανότητα να μαθαίνουν και να εφαρμόζουν 

θεωρητική γνώση πάνω σε σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνολογίες πληροφοριακών 

συστημάτων. Οι εργάτες γνώσης είναι οι επιχειρηματικοί αναλυτές.

Στο παραπάνω σχήμα απεικονίζεται ο κεντρικός ρόλος του επιχειρηματικού αναλυτή 

στην πληροφοριακή ροή της επιχείρησης, αφού αντλεί δεδομένα από τις διαθέσιμες 

πηγές δεδομένων της επιχείρησης και τα μετασχηματίζει σε πληροφορία, 

οργανώνοντας και αναλύοντάς τα σε desktop εργαλεία επιχειρηματικής ανάλυσης.

3.1.2. Πρόταση για κεντρική αποθήκη δεδομένων και κεντρική αναλυτική 
επεξεργασία

Η σταδιακή βελτίωση της σχεσιακής τεχνολογίας και του προτύπου SQL και η έλευση 

και βελτίωση των front-end desktop εργαλείων ανάλυσης υπήρξαν οι καταλύτες στη 

δημιουργία της νέας γενιάς εργαζομένων, αυτής των επιχειρηματικών αναλυτών. Η 

στράτευση των δύο παραπάνω κύριων συνιστωσών των πληροφοριακών 

συστημάτων στις ανάγκες της desktop αναλυτικής επεξεργασίας συνέτεινε στην 

εξάπλωσή της και ανέδειξε τις ιδιεταιρότητες της, μοιραία όμως αποκάλυψε και τις 

ανεπάρκειες της σχεσιακής τεχνολογίας και των destop εργαλείων ανάλυσης να 

καλύψουν τις νεοδιαπιστωμένες ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα, ο εντοπισμός και η 

εξαγωγή των κατάλληλων κάθε φορά δεδομένων για δεδομένη αναλυτική 
επεξεργασία είναι μείζον πρόβλημα για τους επιχειρηματικούς αναλυτές. Οι 

ιδιεταιρότητες της αναλυτικής επεξεργασίας (που είναι και ταυτόχρονη πηγή 
αδυναμιών του μοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων να την υποστηρίξει) σύμφωνα με 

την επιχειρηματολογία στα δύο αρχικά κεφάλαια της εργασίας είναι:

• Η μεταβλητότητα, η ποικιλία και η αδόμητη φύση των απαιτήσεων αναλυτικής 
επεξεργασίας που συνεπάγεται προβλήματα: α) στην ανάκτηση των δεδομένων 
από τις σχεσιακές ή όποιες άλλες πηγές δεδομένων των συστημάτων 

λειτουργιών, λόγω της λεπτομέρειας, της μη ιστορικότητας, της διασποράς και 

της άναρχης συσχέτισης των δεδομένων (η φιλική σχεσιακή τεχνολογία και η 

γλώσσα SQL δεν αίρει τα προβλήματα γιατί αυτά πηγάζουν από την ίδια 

οργάνωση των δεδομένων στις βάσεις επιχειρηματικών λειτουργιών -που είναι η 

οντοκεντρική οργάνωση-) β) στην αλληλεπιδραστική παρουσίαση των δεδομένων 

σε πολυδιάστατες δυναμικές όψεις που διαφέρουν ως προς τις διαστάσεις
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παρουσίασης, τις τιμές των διαστάσεων και τα επίπεδα άθροισης (consolidation) 

των δεδομένων και γ) στη δόμηση (τυποποίηση) της ανάλυσης των δεδομένων 
(με τυποποίηση των ερωτημάτων, των αναφορών, των δυναμικών όψεων, των 

υπολογισμών κά).

• Ο μεγάλος όγκος και η ιστορικότητα των δεδομένων που διαχειρίζεται η αναλυτική 
επεξεργασία, σε αντίθεση με την εστίαση σε στοιχεία δεδομένων μικρού πλήθους 

γραμμών που παρατηρείται στην επεξεργασία συναλλαγών. Η ιστορικότητα, τα 

μεγάλα σύνολα δεδομένων (resultsets) και οι συγκεντρώσεις των δεδομένων 

κατά μήκος των ιεραρχιών των διαστάσεων ενδιαφέροντος δυσχεραίνουν την 

ανάκτηση και την ανάλυση των δεδομένων και καθιστούν αδύνατη κάθε μορφή 

αλληλεπιδραστικής διεπαφής (interactivity) με τον τελικό χρήστη.

• Η εγγενής προϋπόθεση άλλη λ ε πιδρ αστικό τη τας με τον επιχειρηματικό αναλυτή, 
που καθίσταται αδύνατη λόγω των οργανωτικών περιορισμών των σχεσιακών 

βάσεων οντοτήτων -συσχετίσεων των συστημάτων λειτουργιών (οντοκεντρική 

αναπαράσταση όπου κυριαρχεί η λεπτομέρεια, η διασπορά, η έλειψη 

ιστορικότητας, οι δαιδαλώδεις συσχετίσεις των δεδομένων).

• Το πλήθος των εργαζομένων που αφορά η αναλυτική επεξεργασία στο οποίο 
πρέπει να συμπεριληφθούν οι εν δυνάμει χρήστες. Αν και το πλήθος των τελικών 

χρηστών επιχειρηματικής ανάλυσης δεν τόσο μεγάλο όσο το πλήθος των τελικών 

χρηστών στα συστήματα συναλλαγών (ιδιαίτερα όταν τα τελευταία ενημερώνονται 

μέσα από το Internet), η αύξηση των χρηστών ενός συστήματος υποστήριξης 

αποφάσεων, αν συνδυαστεί με την αύξηση του όγκου των δεδομένων (καθώς νέα 

δεδομένα περιοδικά προστίθενται με την πάροδο του χρόνου), είναι ένας 

επιπλέον παράγοντας αρνητικής απόδοσης στη χρονική απόκριση των 

ερωτημάτων.

Είναι αλήθεια ότι οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να παρακολουθήσουν και να 
καταγράψουν τις καθημερινές λειτουργίες έχασαν την επαφή με ένα άλλο μεγάλο 
στόχο: την εκμετάλλευση των δεδομένων που συλλέγονται” (Kiaiball Ralph, “The Data 
WareHouse LifeCycle Toolkit"). Ο στόχος καταγραφής των καθημερινών λειτουργιών 

εκπληρώνεται όταν διασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων και των 

συναλλαγών και διαθεσιμότητα της βάσης δεδομένων στους χρήστες. Ο στόχος της 

αξιοποίησης των λειτουργικών δεδομένων εκπληρώνεται αποδοτικά όταν οι χρόνοι 

απόκρισης (response time) κατά την ανάκτηση συνόλων δεδομένων (resultsets) είναι 

όσο το δυνατόν μικρότεροι.
*

Η αναλυτική επεξεργασία διαχειρίζεται μεγάλα σύνολα δεδομένων (resultsets) σε 

αντίθεση με την επεξεργασία συναλλαγών που επεξεργάζεται λίγες γραμμές
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(οντότητες) κάθε φορά. Αρα η προσπέλαση στο αποθηκευτικό μέσο διαφέρει. Στην 

επεξεργασία συναλλαγών έχουμε μικρές και επαναλαμβανόμενες προσπελάσεις στα 

πλαίσια μίας συναλλαγής (για παράδειγμα προσπέλαση των λογαριασμών 

συγκεκριμένων πελατών, ένα λογαριασμό κάθε φορά και τροποποίηση κάποιων 

στοιχείων τους με χρήση των εντολών INSERT, DELETE, UPDATE), που λόγο του 

μικρού όγκου τους και της κατάλληλης βελτιστοποίησης κόστους (cost based 

optimization) είναι γρήγορες. Στην αναλυτική επεξεργασία έχουμε μία προσπέλαση 

για κάθε ανάκτηση ενός μεγάλου συνόλου δεδομένων (με χρήση της SELECT 

εντολής). Η βελτιστοποίηση κόστους της σχεσιακής βάσης λειτουργικών δεδομένων 

γίνεται στην κατεύθυνση της ικανοποίησης των μικρών προσπελάσεων των 

συναλλαγών και όχι με σκοπό την ανάκτηση μεγάλων συνόλων δεδομένων, που είναι 

ο ακρογωνιαίος λίθος της αναλυτικής επεξεργασίας. Επομένως, η βελτιστοποίηση 
κόστους μίας σχεσιακής βάσης με σκοπό τις συναλλαγές είναι αντίθετη με τη 
βελτιστοποίηση κόστους μίας σχεσιακής βάσης με σκοπό την αναλυτική επεξεργασία. 
Το εύλογο συμπέρασμα της ασυμβατότητας της βελτιστοποίησης είναι ότι όταν η 

αναλυτική επεξεργασία εκτελείται πάνω στις σχεσιακές βάσεις των λειτουργικών 

δεδομένων η απόδοση είναι μικρή.

Το αποτέλεσμα αναλυτικής επεξεργασίας που εκτελείται πάνω σε βάσεις 

συστημάτων συναλλαγών είναι φτωχό, έστω και αν υπάρχουν διαθέσιμοι τεχνικοί για 

την επιλογή, εξαγωγή και διαχείριση των λειτουργικών δεδομένων πριν από τη φάση 

της αναλυτικής επεξεργασίας, έστω και αν γίνεται βελτιστοποίηση των βάσεων4 και 

κυρίως των ερωτημάτων για την ανάκτηση μεγάλων συνόλων. Στα μοντέλα 

οντοτήτων συσχετίσεων η βελτιστοποίηση κόστους με σκοπό την ανάκτηση μεγάλων 

συνόλων δεδομένων, δεν έχει προβλέψιμο αποτέλεσμα ούτε καν για ένα στατικό 
ερώτημα (όταν αυτό εκτελείται με διαφορετικές τιμές των παραμέτρων), αφού η 

λεπτομέρεια, η διασπορά και κυρίως η άναρχη συσχέτιση των δεδομένων δεν ευνοεί 

την τυποποίηση των “διαδρόμων” προσπέλασης των δεδομένων (που σχηματίζονται 

με ενώσεις κατά μήκος των συσχετίσεων των πινάκων) και κατά συνέπεια δεν ευνοεί 

τη σχεδίαση πρότυπων ερωτημάτων με προβλέψιμη και σταθερή συμπεριφορά. 

Επομένως, ακόμη και στην περίπτωση που η βελτιστοποίηση κόστους εξυπηρετεί 
αποκλειστικά το σκοπό της ανάκτησης συνόλων δεδομένων η εγγενής οργάνωση των 
δεδομένων του μοντέλου οντοτήτων - συσχετίσεων δεν ικανοποιεί αποδοτικά αυτό το 
σκοπό. Οι ιδιεταιρότητες της αλληλεπιδραστικότητας, του όγκου και της ιστορικότητας 

των δεδομένων και της πλατιάς διαφοροποίησης των πληροφοριακών απαιτήσεων,

' Αν η ίδια βάση εξυπηρετεί εκτός από την αναλυτική επεξεργασία και συναλαγές (πράγμα πιθανότατο 
αφού αυτός είναι ο λόγος κατασκευής των σχεσιακών βάσεων) τότε η βελτιστοποίηση μόνο 
συμβιβαστική μπορεί να είναι αφού έχει να ικανοποιήσει δύο αντιμαχόμενους στόχους.
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οδήγησαν την έρευνα να αναζητήσει μοντέλα αναπαράστασης δεδομένων 

συμμετρικότερα από το μοντέλο οντοτήτων - συσχετίσεων και αρχιτεκτονικές 

διαχείρισης και παρουσίασης των δεδομένων συνθετότερες από την αρχιτεκτονική 

όπου μία λειτουργική βάση τροφοδοτεί ένα desktop εργαλείο ανάλυσης, ώστε οι 

χρόνοι ανάκτησης μεγάλων συνόλων δεδομένων να είναι όσο το δυνατόν μικρότεροι.

Συστήματα Συναλλαγών (OLTP Systems) Αποθήκη Δεδομένων Παρουσίαση Πληρ/ίας

Εφαρμογές συναλλαγών 
(OLTP Applications)

Δεδομένα συναλλαγών 
(Λειτουργικά δεδομένα): 
επίπεδα αρχεία, 
σχεσιακες βάσεις

Αποθήκη δεδομένων και 
Νΐσίδες δεδομένων 
της επιχείρησης

Εφαρμογές παρουσίασης 
πληροφορίας

Απόκτηση δεδομένων Ανάκτηση δεδομένων

Εισαγωγή Δεδομένων 
Εκτέλεση Batch Διαδικασιών

Ψ

Operational 
data store

Εισαγωγή Δεδομένων 
Εκτέλεση Batch Διαδικασιών

OLTP db

Εισαγωγή Δεδομένων 
Εκτέλεση Batch Διαδικασιών

Datawarehouse

Data Marts
κ

Ο LAP & Queries

4

Reports

Data mining

Αρχιτεκτονική διασυνδεδεμένης αναλυτικής επεξεργασίας

Το μοντέλο διαστάσεων και η αναδιοργάνωση των δεδομένων που αυτό εισάγει 

απαιτούν για την υλοποίησή τους μία αρχιτεκτονική που θα δένει τα συστήματα 

συναλαγών με τα συστήματα αναλυτικής επεξεργασίας μέσα από ένα «δίαυλο» 

μεταφοράς δεδομένων, ένα μηχανισμό αναδιοργάνωσης και άθροισης των 

δεδομένων και ένα μηχανισμό παρουσίασης πολυδιάστατων δυναμικών όψεων των 

αναδιοργανωμένων δεδομένων. Η αρχιτεκτονική αυτή είναι η αρχιτεκτονική 

διασυνδεδεμένης αναλυτικής επεξεργασίας (ή αρχιτεκτονική αποθήκης δεδομένων - 

DWA architecture) και η καρδιά της είναι η αποθήκη δεδομένων, όπου συμβαίνει 

μαζικά για το σύνολο των επιχειρησιακών δεδομένων η αναδιοργάνωση των 

δεδομένων και επιλεκτικά ανάλογα με την εκάστοτε πληροφοριακή ανάγκη η 

παρουσίαση δεδομένων και πληροφορίας (συνήθως υπό μορφή πολυδιάστατων
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σχεδίων δεδομένων στις δυναμικές όψεις Η αρχιτεκτονική αναλυτικής επεξεργασίας5 
είναι μία αρχιτεκτονική πελάτη - εξυπηρετητή, όπου το ρόλο του εξυπηρετητή παίζει 

η κεντρική αποθήκη δεδομένων, ενώ οι πελάτες είναι προσανατολισμένοι στην 

παρουσίαση της πληροφορίας6. Οι μηχανισμοί της αναδιοργάνωσης και της 

παρουσίασης των δεδομένων θα αναλυθούν στις επόμενες ενότητες του παρόντος 

κεφαλαίου και κυρίως στα κεφάλαια 4ο και 5ο.

3.1.3. Το μοντέλο διαστάσεων και η αναδιοργάνωση των δεδομένων

Το μοντέλο διαστάσεων είναι συμμετρικό όσον αφορά τις σχέσεις των αριθμητικών 
μεγεθών με τις διαστάσεις. Επίσης, τα κεντρικά δεδομένα του μοντέλου διαστάσεων 
είναι αριθμοί, των οποίων η θέση προσδιορίζεται με συμμετρικό και ευέλικτο τρόπο 
μέσα από τα χαρακτηριστικά των διαστάσεων. Τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμητικός 

πληροφοριακός πλούτος όσο πλουσιότεροι είναι οι «χαρακτηρισμοί» των 

διαστάσεων. Η συμμετρία του μοντέλου διαστάσεων το καθιστά κατάλληλο για 

αποδοτική ανάκτηση μεγάλων συνόλων δεδομένων (δηλαδή ανάκτηση δεδομένων 

σε αρκούντως μικρό χρόνο απόκρισης). Η πολυδιάστατη αναπαράσταση των 
δεδομένων στο μοντέλο διαστάσεων είναι εξάλλου, ο λόγος που προκρίνει το μοντέλο 
διαστάσεων να καλύψει τις ανάγκες της παραγωγής συγκεντρώσεων αριθμητικών 
δεδομένων και υπολογισμών αναλυτικής επεξεργασίας και της παρουσίασης 
πολυδιάστατων όψεων (σχεδίων) δεδομένων.

Αφού η θεωρία απορρίπτει το μοντέλο οντοτήτων - συσχετίσεων και προτείνει το 

μοντέλο διαστάσεων για την οργάνωση των δεδομένων που πρόκειται να 

τροφοδοτήσουν επεξεργασία ανάλυσης δεδομένων, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η 

υλοποίηση των συστημάτων αναλυτικής επεξεργασίας, που θα υιοθετήσει την 
επιταγή της θεωρίας, θα πρέπει να στηριχθεί στην αναδιοργάνωση των λειτουργικών 

δεδομένων από τη δόμηση του μοντέλου οντοτήτων - συσχετίσεων, που κυριαρχεί 

σήμερα στα συστήματα συναλλαγών, στη δόμηση του μοντέλου διαστάσεων. Η 

φυσική αναδιοργάνωση των δεδομένων υλοποιείται για κάθε επιχειρηματική 

λειτουργία, όπως θα δούμε στην ενότητα 3.2, σε επιμέρους περιοχές δεδομένων 

(data πιβιΐε) μίας συνολικής επιχειρησιακής αποθήκης δεδομένων, με βάση τη λογική 

αναδιοργάνωση που προβλέπει το αντίστοιχο μοντέλο διαστάσεων. Η υιοθέτηση του

' Σωστότερη θα ήταν η έκφραση «αρχιτεκτονική όιασυνδεδεμένης αναλυτικής επεξεργασίας» επειδή 
πρόκειται για αρχιτεκτονική πελάτη - εξυπηρετητή όπου η αποθήκη δεδομένων εγκαθίσταται στον 
εξυπηρετητή. Ο εξυπηρετητής είναι ο εξυπηρετητής παρουσίασης, όπως θα δούμε στα επόμενα..

6 Η αναδιοργάνωση των δεδομένων και η κατασκευή και παρουσίαση της πληροφορίας ουσιαστικά 
συνθέτουν αυτό που αποκαλούμε αναλυτική επεξεργασία ή διασυνδεδεμένη αναλυτική επεξεργασία 
(OLAP). Η OLAP πληροφορία είναι πολυδιάστατες και δυναμικές όψεις (σχέδια) αριθμητικών 
δεδομένων Οι αριθμοδείκτες των πολυδιάτατων σχεδίων είναι μετρητές της απόδοσης της 
επιχειρηματικής λειτουργίας που αναλύεται
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μοντέλου διαστάσεων συνάδει με μία προσέγγιση στην αναδιοργάνωση των 
δεδομένων που είναι μαζική και κεντρική, υλοποιείται σε μία εξειδικευμένη και 
βαλτιστοποιημένη αποθήκη δεδομένων και βρίσκεται σε αντίθεση με την κατά 
περίσταση desktop αναδιοργάνωση δεδομένων από τους επιχειρηματικούς αναλυτές. 

Η αναδιοργάνωση των δεδομένων περιλαμβάνει την μετανάστευση των δεδομένων 

(όπου τα δεδομένα καθαρίζονται και μετασχηματίζονται), τη φόρτωση (load) των 

δεδομένων στην αποθήκη δεδομένων και την παραγωγή συγκεντρωτικών 

δεδομένων (consolidation) πάνω στις κατηγορίες ή τα ιεραρχικά επίπεδα των 

διαστάσεων. Η αποθήκη δεδομένων είναι υπεύθυνη επίσης, για την παρουσίαση των 

πραγματικών δεδομένων (μεγεθών και αριθμοδεικτών) σε δυναμικές όψεις 

δεδομένων και την εκτέλεση σεναρίων όπου υποθετικά δεδομένα εισάγονται 

επιλεκτικά στη θέση των πραγματικών στις όψεις ώστε να μελετηθούν τα υποθετικά 

πολυδιάστατα σχέδια που θα προκύψουν.

Η συμμετρία των σχέσεων του μοντέλου δεδομένων και η ισοδυναμία των 

χαρακτηριστικών των διαστάσεων επιτρέπει την τυποποίηση των ερωτημάτων 
ανάκτησης δεδομένων7, ώστε να είναι ευκολότερη η κατά περίσταση κατασκευή τους, 

η δυναμική κατασκευή τους και η συντήρησή τους και να εξυπηρετείται, συνεπώς, η 

αλληλεπιδραστικότητα και η αδόμητη φύση των πληροφοριακών απαιτήσεων* 8. Η 

συμμετρία των σχέσεων του μοντέλου δεδομένων επιτρέπει επίσης, τη συνεπή 
βελτιστοποίηση της αντίστοιχης φυσικής οργάνωσης των δεδομένων και των 
προτύπων ερωτημάτων ανάκτησης δεδομένων, κάτι που συνεπάγεται μικρό και 

συνεπή χρόνο απόκρισης. Στο 4ο κεφάλαιο θα διερευνηθούν θέματα φυσικής 

οργάνωσης δεδομένων όπως η μετανάστευση των δεδομένων, η τυποποίηση της 

ανάκτησης των δεδομένων, η βελτιστοποίηση της αποθήκης δεδομένων και οι 

τεχνολογίες υλοποίησης της αποθήκης δεδομένων (MOLAP και ROLAP).

Το μοντέλο διαστάσεων αξιοποιείται χάρη στα ιεραρχικά επίπεδα των διαστάσεων 
και γενικότερα χάρη στα χαρακτηριστικά των διαστάσεων, που επιτρέπουν την 

κατηγοριοποίηση των αριθμητικών δεδομένων και την παραγωγή ποικιλίας 

πληροφοριακών σχεδίων και αποτελούν τις διόδους των ερωτημάτων προς αυτά (τα 
αριθμητικά δεδομένα). Τα εν δυνάμει σύνολα (aggregates) που προβλέπει ένα 

μοντέλο διαστάσεων (με την ευρεία έννοια τα σύνολα είναι υπολογισμοί

Βέβαια το πλήθος των εν δυνάμει ερωτημάτων που μπορούν να προέλθουν από ένα όιαστασιακό 
μοντέλο είναι μεγάλο και εςαρτάται από το πλήθος των χαρακτηριστικών των διαστάσεων. Όμως, 
εςαιτίας της συμμετρίας του μοντέλου υπάρχουν ομάδες από ερωτήματα που μοιάζουν μεταςύ τους. 
Κάθε ομάδα εν’ δυνάμει ερωτημάτων μπορεί να αντί στοιχιστεί σε ένα πρότυπο ερώτημα.

8 Η συμμετρία των σχέσεων συνεπάγεται συμμετρικές ενώσεις (joins) μεταςύ των πινάκων μεγεθών 
και των πινάκων διαστάσεων. Οι συμμετρία στη διατύπωση των ενώσεων μέσα στα ερωτήματα είναι 
ο κυριότερος παράγοντας τυποποίησης των ερωτημάτων.
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συγκέντρωσης (aggregation calculations) πάνω σε MOLAP ιεραρχικά επίπεδα 

διαστάσεων ή ROLAP χαρακτηριστικά διαστάσεων) μπορούν να παραχθούν κατά 

την εκτέλεση ενός ερωτήματος ή να είναι αποθηκευμένα και απλά να ανακτηθούν 

από το ερώτημα. Τα δυναμικά υπολογιζόμενα σύνολα δίνουν ευελιξία στην 

παραγωγή των πληροφοριακών σχεδίων. Τα αποθηκευμένα σύνολα, αν και 

πλεοναστικά, είναι απαραίτητα για τη βελτίωση του χρόνου απόκρισης των 

ερωτημάτων, όταν αυτά απευθύνονται σε (ιστορικά) δεδομένα μεγάλου όγκου από τα 

οποία ζητούνται μόνο δεδομένα υψηλού βαθμού συγκέντρωσης. Τα αποθηκευμένα 

σύνολα παράγονται κατά την μαζική και κεντρική αναδιοργάνωση των δεδομένων 

στη φάση της συγκέντρωσης των δεδομένων.

Το μοντέλο διαστάσεων σημαίνει πλήρη αναδιοργάνωση των λειτουργικών 

δεδομένων, όπου εκτός από τα αναδομημένα αποκτηθέντα από τις βάσεις των 

συστημάτων λειτουργιών δεδομένα, περιλαμβάνονται και τα πλεοναστικά 

συγκεντρωτικά δεδομένα πάνω στα ιεραρχικά επίπεδα των διαστάσεων.

3.1.4. Τι εξυπηρετεί μία αρχιτεκτονική αναδιοργάνωσης των δεδομένων με 
προσανατολισμό την αναλυτική επεξεργασία

Οι ανάγκες αναλυτικής επεξεργασίας (πληροφοριακές ανάγκες) υπάρχουν και

γίνονται ολοένα και απαιτητικότερες. Το ερώτημα είναι αν αρκεί σε κάθε περίπτωση

προβλήματος αναλυτικής επεξεργασίας να συμβαίνει άντληση δεδομένων, μέσα από

το συνοθύλευμα των διεσπαρμένων οντοκεντρικών λειτουργικών δεδομένων, όπου ο

επιχειρηματικός αναλυτής βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να αναζητά στοιχεία που

δεν μπορεί εύκολα να εντοπίσει ο ίδιος και όπου τα στοιχεία που τελικά συγκεντρώνει

δυσκολεύεται να τα αναδιοργανώσει ώστε να επιχειρήσει την ανάλυση.

Επειδή οι πληροφοριακές απαιτήσεις σε μία επιχείρηση συνεχώς διογκώνονται είναι 

εύλογη η καλλιέργεια μίας τάσης για κεντρική αναδιοργάνωση του συνόλου των 

επιχειρηματικών δεδομένων. Αν η αναδιοργάνωση των λειτουργικών δεδομένων 

στοχεύει στη συνολική κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των επιχειρηματικών 

αναλυτών της επιχείρησης, θα πρέπει να αποσπαστεί από τη μεμονωμένη διαχείριση 

των επιχειρηματικών αναλυτών, που συμβαίνει κάθε φορά που αυτοί αντιμετωπίζουν 

μία πληροφοριακή απαίτηση και να αποκτήσει ένα μαζικό και σχεδιασπκό 

χαρακτήρα. Η εξαγωγή των δεδομένων από τα συστήματα συναλλαγών, η 

μετανάστευση των δεδομένων, η φόρτωση των δεδομένων στην αποθήκη 

δεδομένων είναι εργασίες που πρέπει να διεκπεραιώνονται μαζικά, με κεντρική 

διαχείριση και όχι κατά περίσταση. Βέβαια, κάτι τέτοιο 'σημαίνει πως η 

αναδιοργάνωση των δεδομένων με διαστασιακό τρόπο έχει επιβάρυνση σε 

σχεδιαστικό και διαχειριστικό φόρτο.
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Πως είναι δυνατό να προσδιοριστούν οι πληροφοριακές απαιτήσεις μίας επιχείρησης 

μία προς μία και στο σύνολό τους, όταν οι περισσότερες από αυτές είναι αδόμητες 
και άγνωστες εκ των προτέρων; Αυτό που προσδιορίζεται κατά τη φάση της 
ανάλυσης των απαιτήσεων και της λογικής σχεδίασης του μοντέλου διαστάσεων είναι 
ο όγκος και η δόμηση των δεδομένων που μπορούν να καλύψουν ένα θεωρητικά 
προσδωκόμενο φάσμα πληροφοριακών αναγκών (αριθμητικά μεγέθη, διαστάσεις 
ενδιαφέροντος, κύβοι οργάνωσης των δεδομένων και απαηούμενα λειτουργικά 
δεδομένα) και όχι αυτές καθεαυτές οι πληροφοριακές απαιτήσεις, ώστε συγκεκριμένες 
πληροφοριακές ανάγκες που ενσκύπτουν στο μέλλον να είναι εφικτό να 
ικανοποιηθούν με μικρό κόστος9 από τους επιχειρηματικούς αναλυτές.

Δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η πολυπλοκότητα που εισάγει η κάλυψη των 
πληροφοριακών αναγκών όλης της επιχείρησης είναι η αιτία μίας τμηματικής 
προσέγγισης, όπου σταδιακά, σε διαφορετικά έργα αντιμετωπίζονται μία μία οι 
επιχειρηματικές λειτουργίες και όχι το σύνολο της επιχείρησης και υλοποιούνται 
αντίστοιχες περιοχές μέσα στην αποθήκη δεδομένων. Αν για την επιχειρηματική 

λειτουργία για την οποία «τρέχει» ένα έργο ανάπτυξης μίας εφαρμογής αναλυτικής 

επεξεργασίας πρέπει να ακολουθηθεί ο πλήρης κύκλος ζωής συστήματος, όπου θα 

γίνει πλήρης ανάλυση και σχεδίαση της περιοχής δεδομένων, παράλληλα, για όλη 

την επιχείρηση καλό είναι να γίνει μία σφαιρικότερη και λιγότερο λεπτομερής 

ανάλυση απαιτήσεων, όπου θα καταδειχθούν οι διαστάσεις αναφοράς, οι κοινές 

διαστάσεις (conformed dimensions) ανάμεσα στις επιχειρηματικές λειτουργίες, τα 

θεμελιώδη κοινά και μή μεγέθη, ώστε να είναι δυνατή η μετέπειτα ολοκλήρωση των 

εφαρμογών αναλυτικής επεξεργασίας σε ένα ενιαίο διεπιχειρησιακό σύστημα 

αναλυτικής επεξεργασίας, ικανό να καλύψει πληροφοριακές ανάγκες που θα 

εκτείνονται σε εύρος πολλών επιχειρηματικών λειτουργιών (σε αυτή την περίπτωση 

είναι δυνατός ο υπολογισμός συνόλων μεγεθών που είναι κοινά σε περισσότερες 
επιχειρηματικές λειτουργίες, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με το κόστος).

Κανένα πληροφοριακό σύστημα, ειδικά στις μέρες μας, δε σχεδιάζεται άπαξ, ώστε 

στη συνέχεια να λειτουργεί αναλλοίωτο. Όμοια, το διαστασιακό μοντέλο και οι 

περιοχές της αποθήκης δεδομένων δεν είναι δυνατό να παραμένουν τα ίδια για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι οι απαιτήσεις σε 

πληροφορία, αντίθετα από τις λειτουργικές απαιτήσεις στις οποίες έχουν συνηθίσει οι 

τεχνολόγοι της πληροφορικής, είναι αδόμητες. Θα πρέπει λοιπόν, να υπάρχει πάντα 
η αίσθηση ότι μία αποθήκη δεδομένων (και το αντίστοιχο λογικό σχέδιό της το 
διαστασιακό μοντέλο) ποτέ δεν είναι μία στατική κατασκευή, αλλά μία κατασκευή

'* Το κόστος μπορεί να μετρηθεί σε χρόνο, σε χρήμα, σε κόπωση σωματική και ψυχική.
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επιδεκτική μικρών αλλαγών και ευέλικτη σε σχεδιαστικές μεταβολές (οι οποίες πρέπει 
να γίνονται με μέτρο και με γνώμωνα τη διεύρυνση του επιχειρησιακού 
πληροφοριακού φάσματος προς τη σωστή κατεύθυνση). Οι σχεδιαστικές μεταβολές 

ττου ενδείκνυνται σε ένα διαστασιακό μοντέλο είναι η προσθήκη ενός νέου 

διαστασιακού επιπέδου, η προσθήκη μίας ιεραρχίας, η προσθήκη ενός νέου 

αποθηκευόμενου μεγέθους, η αναδιάρθρωση των διαστασιακών επιπέδων 

περισσότερων της μίας διαστάσεων για το σχηματισμό μίας νέας ιεραρχίας ή 

σπανιότερα μίας νέας βασικής ή εικονικής (δηλαδή υπολογιζόμενης δυναμικά στη 

μνήμη) διάστασης.

Η ανάλυση των δεδομένων (δηλαδή η παρουσίαση βασικών μεγεθών και 
αριθμοδεικτών σε πολυδιάστατες δυναμικές όψεις δεδομένων) στηρίζεται ακριβώς 
στην ύπαρξη των εν δυνάμει συγκεντρώσεων των αριθμητικών δεδομένων πάνω στα 
χαρακτηριστικά των διαστάσεων. Είτε πρόκειται για χαρακτηριστικά που κάνουν απλή 

ομαδοποίηση, είτε πρόκειται για χαρακτηριστικά που ορίζουν ιεραρχικά επίπεδα σε 

αυτά θα στηριχθούν οι τυπικές εργασίες της αναλυτικής επεξεργασίας, όπως είναι οι 

ομαδοποιήσεις σε ένα απλό στηλοπίνακα ερωτήματος (query viewer) ή σε μία 

στατική αναφορά (report), ή η παρουσίαση πολυδιάστατων δεδομένων σε δυναμικές 

απόψεις. Ειδικά, οι δυνατότητες των πολυδιάστατων δυναμικών όψεων, όπως η 

ανάπτυξη και η σύμπτυξη (drillup or drilldown) των ιεραρχικών επιπέδων (που είναι 

αντίστοιχα των επιπέδων των αξόνων των κύβων του μοντέλου διαστάσεων), η 

εστίαση των τιμών των μεγεθών σε μεμονωμένες τιμές των διαστάσεων, η αλλαγή 

του προσανατολισμού του κύβου δεδομένων μίας όψης (slice & dice), η διενέργεια 

σεναρίων με διασάλευση της ισορροπίας των τιμών στην όψη και η παρακολούθηση 

των πολυδιάστατων υποθετικών σχεδίων δεδομένων που παράγονται, συνιστούν τις 
βασικές εργασίες αναλυτικής επεξεργασίας. Οι εργασίες που εκτελούνται πάνω στις 

πολυδιάστατες δυναμικές όψεις δε θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς την κεντρική 

υποστήριξη της αποθήκης δεδομένων σε συγκεντρώσεις των αριθμητικών 

δεδομένων (όταν οι συγκεντρώσεις των αριθμητικών δεδομένων παράγονται 

δυναμικά ή διατηρούνται αποθηκευμένες στο κεντρικό σημείο της αποθήκης 

δεδομένων, τότε μιλάμε για διασυνδεδεμένη αναλυτική επεξεργασία). Η αναλυτική 

επεξεργασία (διασυνδεδεμένη ή μη) συνεισφέρει επίσης, στην ανάδειξη φαινομενικά 

ανύπαρκτων συσχετίσεων ανάμεσα σε ομάδες από δεδομένα (data mining).

Φυσικά, στις δυναμικές όψεις παρουσιάζονται τα αριθμητικά μεγέθη. Τα 

αποθηκευμένα αριθμητικά μεγέθη και οι υπολογιζόμενοι αριθμοδείκτες (όπως είναι 

για παράδειγμα οι δείκτες χρονικών μεταβολών και χρονοσειρών) απλώνονται 

σχηματίζοντας πληροφοριακά σχέδια κατά μήκος των κατηγοριών και των επιπέδων
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των διαστάσεων. Η παρακολούθηση των δεικτών και η διενέργεια σεναρίων στις 

δυναμικές όψεις δε θα είχε νόημα χωρίς την ποικιλία των κατηγοριών και των 

ιεραρχιών επιπέδων, όπως δεν έχει νόημα η μελέτη του φυσικού χώρου χωρίς τον 

ορισμό ενός συστήματος αναφοράς.

Η παραπάνω επιχειρηματολογία καταλήγει στο παρακάτω σενάριο: Η ενημέρωση 

των κατηγοριών των διαστάσεων και των αριθμητικών συγκεντρώσεων που αυτές (οι 

διαστάσεις) ορίζουν γίνεται με τις μαζικές, περιοδικές και διαχειριστικές εργασίες της 

άντλησης των δεδομένων (από τα συστήματα λειτουργιών), του καθαρισμού και του 

μετασχηματισμού των δεδομένων (στην ενδιάμεση περιοχή μετανάστευσης των 

δεδομένων από τα συστήματα λειτουργιών στην αποθήκη δεδομένων), της 

φόρτωσης και της συγκέντρωσης των δεδομένων στην αποθήκη δεδομένων. Η 

ανάλυση των δεδομένων γίνεται πάνω στα αριθμητικά πολυδιάστατα δεδομένα με τη 

διενέργεια ερωτημάτων (τυποποιημένων και βέλτιστων) για την ανάκτηση των 

δεδομένων και την παρουσίαση / υποθετική εξερεύνηση (εκτέλεση σεναρίων) των 

πολυδιάστατων δυναμικών σχεδίων (όψεων) των βασικών μεγεθών και των 

αριθμοδεικτών. Η αρχιτεκτονική αναλυτικής επεξεργασίας (ή αρχιτεκτονική αποθήκης 
δεδομένων) είναι ακριβώς εκείνη η αρχιτεκτονική μέσα στην οποία υλοποιείται η ροή 
των δεδομένων από τα συστήματα λειτουργιών στην αποθήκη δεδομένων (φάση 
αναδιοργάνωσης των δεδομένων) και στη συνέχεια στην παραγωγή και παρουσίαση 
δεικτών σε πολυδιάστατες δυναμικές όψεις. Η γενική αρχιτεκτονική των αποθηκών 

δεδομένων εικονίζεται στο σχήμα της ενότητας 3.1.2.

3.2. Η κεντρική αποθήκη δεδομένων - Ο OLAP εξυπηρετητής
Η αποθήκη δεδομένων (Data Warehouse - DWA) είναι μία για όλη την επιχείρηση και 

αποτελεί τον κεντρικό ταμιετυτήρα των δεδομένων που προορίζονται για ανάλυση. 

Μία αποθήκη δεδομένων δε θα μπορούσε να οργανωθεί παρά μόνο με βάση το 
μοντέλο διαστάσεων.

Ο βασικός σκοπός της αποθήκης δεδομένων είναι η παροχή για ανάλυση - 

παρουσίαση, αριθμητικών δεδομένων των επιχειρηματικών λειτουργιών, που 

οργανώνονται ως προς διάφορους και ευέλικτους άξονες ενδιαφέροντος και σε 

διάφορα επίπεδα συγκέντρωσης πάνω σε αυτούς τους άξονες.

Ο εξυπηρετητής, όπου είναι εγκατεστημένη και συντηρείται η αποθήκη δεδομένων, 

λέγεται OLAP εξυπηρετητής ή εξυπηρετητής παρουσίασης, επειδή πάνω σε αυτόν 

εκτελούνται τα ερωτήματα για ανάκτηση των δεδομένων και κυρίως επειδή εκτελείται 

μέρος ή το σύνολο της λειτουργικότητας ανάλυσης και παρουσίασης των δεδομένων. 

Οι εγκατεστημένες στον εξυπηρετητή παρουσίασης υπηρεσίες της διασυνδεδεμένης
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αναλυτικής επεξεργασίας μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικές τεχνολογίες ή σε 

συνδιασμό τεχνολογιών. Η υλοποίηση ερωτημάτων και λειτουργικότητας αναλυτικής 

επεξεργασίας (διαμόρφωση όψεων, υπολογισμός αριθμοδεικτών) γίνεται στις OLAP 

υπηρεσίες.

3.2.1. Αποθήκη δεδομένων και αναλυτική επεξεργασία

Μία κεντρική αποθήκη δεδομένων (Data Warehouse - DWA) δε θα μπορούσε να 

οργανωθεί παρά μόνο με βάση το μοντέλο διαστάσεων. Οι ιδιεταιρότητες της 

αναλυτικής επεξεργασίας όπως η ιστορικότητα των δεδομένων, το ευρύ και 

απρόβλεπτο ως προς το περιεχόμενο στοιχείο των πληροφοριακών απαιτήσεων, ο 

υπολογισμός συνόλων στα χαρακτηριστικά κατηγοριοποίησης και στα επίπεδα των 

ιεραρχιών των διαστάσεων, η παρουσίαση όψεων δεδομένων σε αλληλεπιδραστική 

διεπαφή με το χρήστη αλλά και απλών στατικών αναφορών με μονοδιάστατες ή 

διδιάστατες κατηγοριοποιήσεις μπορούν να ικανοποιηθούν από αποθήκες 

δεδομένων που η σχεδίασή τους στηρίζεται στο διαστασιακό μοντέλο.

Τα αριθμητικά δεδομένα που αποθηκεύονται ή παράγονται δυναμικά στην αποθήκη 
δεδομένων είναι δείκτες10 μέτρησης της απόδοσης των επιχειρηματικών λειτουργιών. 
Τα αριθμητικά δεδομένα είτε παράγονται και αποθηκεύονται για μελλοντική χρήση, 

οπότε αποτελούν βασικά μεγέθη, είτε παράγονται δυναμικά. Η παρουσίαση των 

δεικτών υπό τη μορφή πολυδιάστατων δυναμικών σχεδίων (όψεων) είναι για τους 

χρήστες - επιχειρηματικούς αναλυτές το άμεσο αποτέλεσμα της διασυνδεδεμένης 

αναλυτικής επεξεργασίας. Η παρακολούθηση των δεικτών και η διενέργεια σεναρίων 
στις δυναμικές όψεις δε θα είχε νόημα χωρίς την ποικιλία των κατηγοριών και των 
ιεραρχικών επιπέδων που επιτρέπουν την αποθήκευση αριθμητικών δεδομένων σε 
επίπεδα συγκέντρωσης και κατηγορίες συγκέντρωσης. Η αποθήκευση των 
συγκεντρώσεων των δεδομένων γίνεται στις δομές της αποθήκης δεδομένων. Οι 

δομές της αποθήκης δεδομένων εξαρτώνται από την τεχνολογία υλοποίησης της 

αποθήκης δεδομένων.

Η αποθήκη δεδομένων είναι η πηγή των επιχειρησιακών και επιχειρηματικών 

δεδομένων για οποιονδήποτε θα ήθελε να αναλύσει τέτοια δεδομένα. Η ανάκτηση 

των δεδομένων από την αποθήκη δεδομένων είναι τυποποιημένη γιατί η δόμηση της 

αποθήκης δεδομένων χαρακτηρίζεται από συμμετρία σχέσεων ανάμεσα στα 

αριθμητικά μεγέθη και τους άξονες ενδιαφέροντος. Είτε λοιπόν, οι απαιτήσεις σε 
δεδομένα προέρχονται από την διασυνδεδεμένη αναλυτική επεξεργασία είτε αφορούν

Οι σημαντικότεροι υπολογισμοί της αναλυτικής επεξεργασίας είναι η παραγωγή συνόλων και 
δεικτών. Αλγόριθμοι αυτόματης παραγωγής ενός πλέγματος δεικτών και διενέργειας σεναρίων είναι 
επιπλέον υπολογιστικές ικανότητες της αναλυτικής επεξεργασίας.
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την ανάπτυξη στατικών αναφορών ή απλών όψεων στηλοπινάκων (query viewers) θα 
πρέπει να ικανοποιηθούν με ανάκτηση δεδομένων από την αποθήκη δεδομένων και 
όχι από τα συστήματα συναλλαγών.

Τα αριθμητικά δεδομένα της αποθήκης δεδομένων προέρχονται από τα λειτουργικά 
δεδομένα των συστημάτων συναλλαγών. Τα δεδομένα στην αποθήκη δεδομένων, 

δομημένα για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της αναλυτικής επεξεργασίας, έχουν 

πολυδιάστατη και αριθμοκεντρική οργάνωση που διαφέρει κάθετα από την 

οντοκεντρική οργάνωση των λειτουργικών δεδομένων από τα οποία προέρχονται. 

Επομένως, τα λειτουργικά δεδομένα παθαίνουν πλήρη αναδιοργάνωση στην 

αποθήκη δεδομένων, για να είναι κατάλληλα για ανάκτηση δεδομένων και αναλυτική 

επεξεργασία. Η αναδιοργάνωση των δεδομένων ξεκινά με τη μετανάστευση ή 

μεταφορά των δεδομένων, όπου γίνεται εξαγωγή των δεδομένων από τις βάσεις ή τα 

αρχεία των συστημάτων συναλλαγών και καθαρισμός και μετασχηματισμός των 

δεδομένων, ώστε να βρίσκονται σε συνέπεια μεταξύ τους και συμβατότητα με τις 

δομές της αποθήκης δεδομένων. Ακολουθούν οι φάσεις της φόρτωσης (load) και της 

συγκέντρωσης (consolidation) των δεδομένων, που είναι οι κύριες φάσεις της 

αναδιοργάνωσης των δεδομένων, λαμβάνουν χώρα στην αποθήκη δεδομένων και 

δίνουν στα δεδομένα την τελική πολυδιάστατη και αριθμοκεντρική δομή. Οι εργασίες 

αναδόμησης των δεδομένων πρέπει να διεκπεραιώνονται περιοδικά, μαζικά, και 

κάτω από κεντρική διαχείριση. Άρα η αναδιοργάνωση των δεδομένων απαιτεί 
διαχειριστικό φόρτο, γεγονός που συνεπάγεται την ανάγκη ύπαρξης ενός διαχειριστή 
της αποθήκης δεδομένων. Η αναγκαιότητα του διαχειριστή αποθήκης δεδομένων 

τονίζεται από το γεγονός ότι η αποθήκη δεδομένων συγκεντρώνει στοιχεία από όλα 

τα συστήματα συναλλαγών της επιχείρησης. Η οργάνωση των δεδομένων στην 
αποθήκη δεδομένων πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να έχει την ευελιξία για 
περιορισμένου εύρους σχεδιαστικές αλλαγές. Η αλλαγή της σχεδίασης είναι καθήκον 

του διαχειριστή της αποθήκης δεδομένων.

Η αποθήκη δεδομένων αποτελείται από πολλές περιοχές δεδομένων, μία για την κάθε 
επιχειρηματική λειτουργία. Η διάσπαση της αποθήκης δεδομένων σε μικρότερες 

περιοχές, που εστιάζονται σε μία επιχειρηματική λειτουργία, αντιμετωπίζει την 

πολυπλοκότητα της πληθώρας των πληροφοριακών αναγκών και του δαίδαλου των 

σχέσεων των λειτουργικών δεδομένων στις φάσεις της ανάλυσης και σχεδίασης της 

αποθήκης δεδομένων. Κατά τη λειτουργία της αποθήκης δεδομένων η περιοδική 
αναδιοργάνωση των δεδομένων γίνεται τμηματικά στις περιοχές δεδομένων, όπως και 
ένα μεγάλο ποσοστό των εργασιών αναλυτικής επεξεργασίας (παρουσίαση 
αριθμοδεικτών και εκτέλεση σεναρίων στις όψεις), που εστιάζονται στο πληροφοριακό
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φάσμα των περιοχών δεδομένων (άρα των αντίστοιχων επιχειρηματικών 
λειτουργιών). Δεν είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί το έργο της ανάπτυξης της 

αποθήκης δεδομένων της επιχείρησης για να αρχίσει η φάση της χρήσης της 

αποθήκης δεδομένων. Χάρη στην τμηματική ανάπτυξη η αποθήκη δεδομένων 

μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της για όσες περιοχές δεδομένων έχουν 

υλοποιηθεί και όσες εφαρμογές διασυνδεδεμένης αναλυτικής επεξεργασίας 

«βλέπουν» αυτές τις περιοχές.

Με την πρόοδο του έργου ανάπτυξης της αποθήκης δεδομένων προστίθενται νέες 
περιοχές στην αποθήκη δεδομένων και διευρύνεται το διαθέσιμο διεπιχειρησιακό 
πληροφοριακό φάσμα. Απώτερος στόχος της ανάπτυξης και της λειτουργίας της 

αποθήκης δεδομένων είναι η ολοκλήρωση των OLAP εφαρμογών και των περιοχών 

της αποθήκης δεδομένων σε ένα ενιαίο διεπιχειρησιακό σύστημα διασυνδεδεμένης 
αναλυτικής επεξεργασίας, ικανό να καλύψει πληροφοριακές ανάγκες που θα 
εκτείνονται σε εύρος πολλών επιχειρηματικών λειτουργιών. Όταν η ανάπτυξη της 

αποθήκης δεδομένων βρίσκεται σε μία ώριμη φάση, που σημαίνει ότι η αποθήκη 

δεδομένων περιλαμβάνει μερικές περιοχές από το σύνολο αυτών που τελικά θα 

καλύψουν τις επιχειρηματικές λειτουργίες, τότε γίνεται εφικτός ο υπολογισμός 

συνόλων μεγεθών ή αριθμοδεικτών που προέρχονται από περισσότερες 

επιχειρηματικές λειτουργίες (μία τέτοια περίπτωση είναι ο υπολογισμός του 
συνολικού κόστους μισθοδοσίας και παραγωγής). Η εκμετάλλευση του 
διεπιχειρησιακού πληροφοριακού φάσματος για την παραγωγή πολυδιάστατων 
δυναμικών πληροφοριακών σχεδίων που προέρχονται από δεδομένα πολλών 
επιχειρηματικών λειτουργιών (πληροφοριακή διάσχιση κατά μήκος κοινών 
διαστάσεων - drill across) είναι εφικτή μόνο αν υπάρχουν κοινές (συμμορφούμενες) 
διαστάσεις ανάμεσα στις επιχειρηματικές λειτουργίες και κοινά η ομοιειδή μεγέθη 
(ώστε να έχει νόημα η συμμετοχή τους σε κοινό υπολογισμό).

Η εγγενής συμμετρία και η εστίαση στα αριθμητικά μεγέθη του μοντέλου διαστάσεων 

το κάνει φιλικότερο και πιο διαισθητικό απο το μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων για 

τους επιχειρηματικούς αναλυτές, με αποτέλεσμα η επικοινωνία επιχειρηματικών 

αναλυτών και τεχνολόγων πληροφορίας κατά την ανάλυση απαιτήσεων και τη 

βαθμιαία σχεδίασή του να είναι ευκολότερη. Επίσης, η συμμετρία του μοντέλου 

διαστάσεων διευκολύνει και υποστηρίζει τη μετέπειτα σχεδίαση, υλοποίηση και 

συντήρηση της αποθήκης δεδομένων, επειδή χρησιμοποιείται από την ομάδα 

υλοποίησης σαν επικοινωνιακό εργαλείο. Για παράδειγμα, κάθε προσπάθεια 

ανασχεδίασης της αποθήκης δεδομένων από το διαχειριστή πρέπει να στηρίζεται στο
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μοντέλο διαστάσεων και να διεκττεραιώνεται με επικοινωνία του διαχειριστή με τους 

επιχειρηματικούς αναλυτές.

3.2.2. Ο εξυπηρετητής παρουσίασης

Ό εξυπηρετητής που φιλοξενεί την αποθήκη δεδομένων ονομάζεται εξυπηρετητής 

αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP server) ή εξυπηρετητής παρουσίασης (presentation 

server) και τροφοδοτεί όλες τις ανάγκες των επιχειρηματικών αναλυτών σε αναλυτική 

εττεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων. Ο εξυπηρετητής παρουσίασης πήρε το 

όνομά του από το γεγονός ότι η αναλυτική επεξεργασία στηρίζεται στην παρουσίαση 

πολυδιάστατων δυναμικών όψεων δεδομένων, όπου τα αριθμητικά μεγέθη 

απεικονίζονται από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Ο εξυπηρετητής παρουσίασης (διασυνδεδεμένη αναλυτική επεξεργασία)

Στον εξυπηρετητή παρουσίασης διενεργούνται οι υπολογισμοί και οι αλγόριθμοι της 

αναλυτικής επεξεργασίας είτε αυτοί είναι μαζικοί είτε είναι κατά παραγγελία. Στον 

εξυπηρετητή παρουσίασης διενεργούνται οι μαζικές εργασίες της αναδιοργάνωσης 

των δεδομένων (φόρτωση και συγκέντρωση των δεδομένων). Εκεί εκτελούνται και οι 

δυναμικές συγκεντρώσεις, οι υπολογισμοί αριθμοδεικτών και οι αλγόριθμοι σεναρίων.

Η παραγωγή της διάρθρωσης των όψεων γίνεται στον εξυπηρετητή παρουσίασης, 

στην περίπτωση που η αρχιτεκτονική διασυνδεδεμένης αναλυτικής επεξεργασίας 

υλοποιείται σε Intranet μορφή, οπότε ο υπολογιστής του επιχειρηματικού αναλυτή 

διαθέτει ένα web brouser μόνο. Η Intranet αρχιτεκτονική αποθηκών δεδομένων είναι 

ουσιαστική πρόταση διασυνδεδεμένης αναλυτικής επεξεργασίας, εφόσον το δίκτυο

Ανάκτηση
Δεδομένων

Λειτουργικά Δεδομένα
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έχει μεγάλο εύρος μεταφοράς δεδομένων, που θα υποστηρίξει τη συνεχή μεταφορά 

μεγάλου όγκου δεδομένων ικανοποιώντας ένα ολοένα αυξανόμενο πλήθος χρηστών.

Ο καθαρισμός και ο μετασχηματισμός των λειτουργικών δεδομένων, που γίνονται 

προφανώς πριν από τη φόρτωση στην αποθήκη δεδομένων, υλοποιούνται σε 

μηχάνημα διαφορετικό από τον OLAP εξυπηρετητή. Το μηχάνημα αυτό υλοποιεί την 

περιοχή μεταφοράς (ή μετανάστευσης) των δεδομένων όπου τα δεδομένα μπορούν 

να έχουν όποια οργάνωση βολεύει για τους μετασχηματισμούς και τον καθαρισμό, 

ακόμη και αυτή ενός επίπεδου αρχείου.

Ο εξυπηρετητής παρουσίασης, που είναι το κέντρο όπου συμβαίνει η 

αναδιοργάνωση των δεδομένων και σημαντικό μέρος της ανάλυσής τους, 

υποκαθιστά το ρόλο του επιχειρηματικού αναλυτή που σχετίζεται με τη διαχείριση 

των δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο ελευθερώνεται ο επιχειρηματικός αναλυτής για 

να αφοσιωθεί στην ανάλυση των πληροφοριακών απαιτήσεων της επιχιερηματικής 

λειτουργίας στην οποία εμπλέκεται. Η υποκατάσταση του άχαρου ρόλου του 

επιχειρηματικού αναλυτή αναδεικνύεται από τη σύγκριση του παραπάνω σχήματος 

με το σχήμα της ενότητας 3.1.1.

3.2.3. Περιοχές δεδομένων

Η περιοχή δεδομένων (data mart) είναι ένα υποσύνολο της αποθήκης δεδομένων, 
που καλύπτει το περιορισμένο φάσμα των πληροφοριακών αναγκών μίας 
επιχειρηματικής λειτουργίας. Άρα, μία περιοχή περιέχει διαστάσεις και μεγέθη σχετικά 

με την επιχειρηματική λειτουργία και απευθύνεται σε περιορισμένη ομάδα 

επιχειρηματικών αναλυτών, συγκριτικά με το πλήθος των εν δυνάμει τελικών 
χρηστών της διεπιχειρησιακής αποθήκης δεδομένων. Η περιοχή δεδομένων θα 

πρέπει να σχεδιάζεται με την προοπτική να ικανοποιήσει τα εν δυνάμει ερωτήματα 

του συγκεκριμένου φάσματος και να βελτιστοποιείται για να καλύψει τις 

περιορισμένες επικρατέστερες απαιτήσεις παρουσίασης (οι τρόποι με τους οποίους 

οι επιχειρηματικοί αναλυτές επιθυμούν να παρουσιάζονται τα δεδομένα και η 

πληροφορία).

Το σύνολο των περιοχών δεδομένων είναι η αποθήκη δεδομένων. Καθώς 
αναπτύσσονται νέες περιοχές δεδομένων η αποθήκη δεδομένων επεκτείνεται και μαζί 

της επεκτείνεται και διευρύνεται το διαθέσιμο διεπιχειρησιακό πληροφοριακό φάσμα. 

Οι περιοχές δεδομένων, μαζί με τις εφαρμογές παρουσίασης των πληροφοριακών 

σχεδίων (πολυδιάστατων ή μή δυναμικών ή στατικών), θα πρέπει να είναι οργανικά 

μέρη ενός διεπιχειρησιακού συστήματος διασυνδεδεμένης αναλυτικής επεξεργασίας, 

ικανό να καλύψει πληροφοριακές ανάγκες που θα εκτείνονται σε εύρος πολλών
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επιχειρηματικών λειτουργιών. Η απομόνωση μίας περιοχής δεδομένων από την 

ευρυτερη περιοχή δεδομένων συνεπάγεται μη συνεισφορά της περιοχής αυτής στο 

διεπιχειρησιακού πληροφοριακό φάσμα και αδυναμία ολοκλήρωσης της 

πληροφορίας.

Για να αποφευχθεί η απομόνωση μίας περιοχής δεδομένων θα πρέπει η περιοχή να 
έχει κοινές (συμμορφούμενες) διαστάσεις με περιοχές άλλων επιχειρηματικών 
λειτουργιών και κοινά η ομοειδή μεγέθη (ώστε να έχει νόημα η συμμετοχή τους σε ένα 
υπολογισμό κατά μήκος περισσότερων περιοχών). Οι υπολογισμοί κατά μήκος 
περισσότερων περιοχών και η διάσχιση πληροφορίας από πολλές περιοχές λέγεται 
ανάπτυξη πληροφορίας κατά μήκος κοινών διαστάσεων (drill across).

Η αναδιοργάνωση των δεδομένων, όπως και η παρουσίαση των πληροφοριακών 
σχεδίων πρέπει να εστιάζεται στις περιοχές δεδομένων. Και αν η παρουσίαση των 

πληροφοριακών σχεδίων μπορεί να εκτείνεται πέρα από τα όρια μίας 

επιχειρηματικής λειτουργίας η αναδιοργάνωση των δεδομένων δεν έχει λόγο να 

λαμβάνει τέτοια έκταση. Έτσι η μεταφορά των δεδομένων και η φυσική οργάνωση 

μίας περιοχής μεταφοράς δεδομένων που θα δρά σαν περιοχή ανεφοδιασμού στην 

περιοδική διαδικασία της φόρτωσης πρέπει να εστιάζεται σε μία περιοχή δεδομένων 

και όχι σε όλη την αποθήκη δεδομένων. Οι διαδικασίες φόρτωσης και συγκέντρωσης 

των δεδομένων πρέπει να αναπτύσσονται και να εκτελούνται ανά περιοχή 

δεδομένων για να αποφευχθεί ο κίνδυνος λάθους που προέρχεται από τη μεγάλη 

ποικιλία στα δεδομένα.

3.3. DWA Αρχιτεκτονική

Η DWA Αρχιτεκτονική (αρχιτεκτονική διασυνδεδεμένης αναλυτικής επεξεργασίας) 

είναι μία πλατφόρμα που ενσωματώνει διάφορα συστήματα, τεχνολογίες, εργαλεία 
και μοντέλα δεδομένων. Καρδιά της DWA Αρχιτεκτονικής είναι η αποθήκη δεδομένων 

(datawarehouse) η οποία στηρίζεται στην διαστασιακή λογική οργάνωση των 

δεδομένων και τοποθετείται στην περιοχή παρουσίασης (presentation area) της 

αρχιτεκτονικής. Άλλες περιοχές της αρχιτεκτονικής είναι η περιοχή μεταφοράς, η 

αναδιοργάνωση των δεδομένων, οι εφαρμογές παρουσίασης. Η αποθήκη δεδομένων 

βρίσκεται στον εξυπηρετητή παρουσίασης.

Η αρχιτεκτονική αναλυτικής επεξεργασίας είναι ακριβώς εκείνη η αρχιτεκτονική μέσα 

στην οποία υλοποιείται η ροή των δεδομένων από τα συστήματα λειτουργιών στην 

αποθήκη δεδομένων και από κει στην παρουσίαση δεικτών σε πολυδιάστατες 

δυναμικές όψεις. Η αρχιτεκτονική αποθηκών δεδομένων είναι μία αρχιτεκτονική
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πελάτη - εξυπηρετητή με εξυπηρετητή την αποθήκη δεδομένων και είναι

προσανατολισμένη στην οργάνωση και παρουσίαση των δεδομένων.

3.3.1. Συστατικά και περιοχές της Αρχιτεκτονικής

Τα βασικά συστατικά της DWA Αρχιτεκτονικής (όπως φαίνονται στο σχήμα της

ενότητας 3.1.2) είναι:

•, Τα συστήματα λειτουργιών ή συστήματα συναλλαγών, στα οποία στηρίζεται η 

αυτοματοποιημένη διεκπεραίωση των επιχειρηματικών λειτουργιών (business 

processes). Τα συστήματα συναλλαγών λειτουργούν ως πηγές δεδομένων (για το 

λόγο αυτό αποκαλούνται source systems) για την αποθήκη δεδομένων και δεν 

είναι λειτουργικά συστατικά της αρχιτεκτονικής.

• Περιοχή μεταφοράς δεδομένων (data staging area), όπου γίνεται ο καθαρισμός 

και ο μετασχηματισμός των λειτουργικών δεδομένων, ώστε να είναι έτοιμα 

τροφοδοτήσουν την αποθήκη δεδομένων με συνεπή προς τις δομές της 

δεδομένα.

• Η αποθήκη δεδομένων. Η οργάνωση των δεδομένων στην αποθήκη δεδομένων 

πρέπει να είναι βασισμένη στο μοντέλο διαστάσεων, ώστε να επιτευχθούν οι 

στόχοι γρήγορου χρόνου απόκρισης ερωτημάτων (query performance), 

διαισθητικής διεπαφής χρήστη (user understandability) και ευελιξίας σε αλλαγές 

πληροφοριακών απαιτήσεων (resilience to change). Στην αποθήκη δεδομένων 

γίνεται η φόρτωση και συγκέντρωση πολυδιάστατων δεδομένων που 

προέρχονται από την έξοδο της περιοχής μεταφοράς δεδομένων.

• Διαδικασίες ανάκτησης, αναλυτικής επεξεργασίας και παρουσίασης των 
δεδομένων, που πραγματοποιούνται στον εξυπηρετητή της αποθήκης δεδομένων 

και λιγότερο στους πελάτες Η/Υ των χρηστών επιχειρηματικών αναλυτών.
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4. OLAP δεδομένα: Φυσικό επίπεδο

Το μοντέλο διαστάσεων είναι μοντέλο λογικής απεικόνισης μίας οργάνωσης 

δεδομένων που υποστηρίζει την αναλυτική επεξεργασία. Η φυσική υλοποίηση της 

διαστασιακής οργάνωσης γίνεται στην αποθήκη δεδομένων, η οποία συντηρείται 

στον εξυπηρετητή παρουσίασης. Στο κεφάλαιο αυτό θα αντιμετωπιστούν θέματα 

φυσικής οργάνωσης και αποθήκευσης των δεδομένων στην αποθήκη δεδομένων. 

Ειδικότερα θα παρουσιαστούν:

• Θέματα της σχεδίασης και της φυσικής οργάνωσης της αποθήκης δεδομένων.

• Η φυσική υλοποίηση των τμημάτων της αρχιτεκτονικής διασυνδεδεμένης 

αναλυτικής επεξεργασίας (περιοχή μεταφοράς, αποθήκη δεδομένων, εργαλεία ή 

διαδικασίες φόρτωσης και συγκέντρωσης δεδομένων εφαρμογές παρουσίασης 

πληροφοριακών σχεδίων).

• Τεχνολογίες φυσικής οργάνωσης της αποθήκης δεδομένων

• Αρχές και τεχνικές βελτιστοποίησης του φυσικού σχήματος της αποθήκης 

δεδομένων με στόχο την επίτευξη καλύτερων χρόνων ανάκτησης δεδομένων 

(retrieval time) και μικρότερου χώρου αποθήκευσης (less storage).

4.1. Μοντέλο Διαστάσεων: Η λογική οργάνωση

Η αναπαράσταση των δεδομένων με βάση το μοντέλο διαστάσεων πλεονεκτεί 

συντριπτικά απέναντι στην αναπαράσταση με βάση το μοντέλο οντοτήτων - 
συσχετίσεων γιατί εστιάζεται στην αριθμητική πληροφορία την οποία και εξαρτά από 

παράγοντες ενδιαφέροντος (διαστάσεις). Η συνάρτηση αριθμητικών δεδομένων από 

άξονες ενδιαφέροντος είναι συμμετρική και ταιριάζει στην ανθρώπινη λογική. Άρα 

είναι περισσότερο φιλική στους επιχειρηματικούς αναλυτές και στους τεχνικούς της 

ανάπτυξης, βελτιστοποιείται με συνέπεια ως προς οποιοδήποτε στόχο που αφορά 

ανάκτηση δεδομένων (βελτιστοποίηση χρονικής απόκρισης, τυποποίηση 

ερωτημάτων) και υποστηρίζει με συνέπεια την αναλυτική επεξεργασία επειδή 

επιτρέπει τις ομαδοποιήσεις των αριθμητικών δεδομένων πάνω σε ιεραρχικά 

επίπεδα των διαστάσεων. Επομένως, το μοντέλο διαστάσεων που παρέχει 

φιλικότητα και υψηλή απόδοση ανάκτησης δεδομένων και παρουσίασης
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πληροφορίας, είναι το μόνο κατάλληλο για την οργάνωση των δεδομένων στην 
αποθήκη δεδομένων.

Ο όγκος και η διασπορά των λειτουργικών δεδομένων που τροφοδοτούν (μετά από 

αναδιοργάνωση) την αποθήκη δεδομένων, το απαραίτητο στοιχείο της ιστορικότητας 

των δεδομένων1 που καλείται να διασφαλίσει, οι χρήστες που καλείται να υποστηρίξει 

και η αδόμητη φύση των πληροφοριακών απαιτήσεων είναι αρκετοί λόγοι για τους 

οποίους μία αποθήκη δεδομένων δεν πρέπει με κανένα λόγο να χτίζεται πάνω στο 
, μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων1 2.

4.2. Επιχειρησιακή αποθήκη δεδομένων: η φυσική οργάνωση

Η αποθήκη δεδομένων είναι πηγή δεδομένων και λειτουργικότητας για τη 

διασυνδεδεμένη αναλυτική επεξεργασία ή με άλλα λόγια, πηγή σύνθεσης και 
παρουσίασης πληροφορίας. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στην αποθήκη 

δεδομένων είναι πολυδιάστατα, με την έννοια ότι είναι αριθμοί που τοποθετούνται σε 

κύβους με άξονες τις διαστάσεις ενδιαφέροντος. Ο κύριος ρόλος της αποθήκης 
δεδομένων, που κρίνει και την απόδοσή της, είναι ο χειρισμός των ερωτημάτων και η 
ταχύτητα απόκρισης. Η αποθήκη δεδομένων διαθέτει λειτουργικότητα για την 

παρουσίαση πληροφορίας, όπως είναι οι υπολογισμοί αριθμοδεικτών (formulas) ή η 

λειτουργικότητα διάρθρωσης δυναμικών όψεων πολυδιάστατων δεδομένων. Μία 
αποθήκη δεδομένων είναι ακριβώς το σύνολο όλων των επιμέρους περιοχών 
δεδομένων (data marts).

4.2.1. Κρίσιμα ερωτήματα για το φυσικό σχεδίασμά της αποθήκης δεδομένων 

Τα παρακάτω ερωτήματα θα απαντηθούν από τα συμφραζόμενα σε διάφορα σημεία 

του κεφαλαίου:

1. Είναι εφικτή η ύπαρξη μίας κεντρικής τράπεζας δεδομένων (αποθήκης 

δεδομένων), που η σχεδίασή της να στηρίζεται στο μεγεθοκεντρικό3, και 

συμμετρικό4 μοντέλο διαστάσεων;

1 Η ιστορικότητα των δεδομένων διασφαλίζεται με μία πλούσια σε περιεχόμενο (πολλά 
χαρακτηριστικά, πολλές ιεραρχίες) διάσταση χρόνου.

: Αυτό δε σημαίνει ότι το μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων δεν είναι κατάλληλο για άλλες ανάγκες. Η 
οργάνωση των δεδομένων στο μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων ταιριάζει στα συστήματα 
συναλλαγών, όπου η διασφάλιση της ακεραιότητας δεδομένων και συναλλαγών με τη βάση έχει 
προτεραιότητα.

’ Το μοντέλο διαστάσεων έχει στον πυρήμα του την αριθμητική πληροφορία γι' αυτό αποκαλείται 
μεγεθοκεντρικό η αριθμοκεντρικό σε αντίθεση με το μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων που είναι 
οντοκεντρικό.

1 Η εγγε\ής συμμετρία του μοντέλου διαστάσεων το κάνει φιλικότερο και πιο διαισθητικό και δίνει τη 
δυνατότητα τυποποίησης των εν δυνάμει ερωτημάτων πάνω σε αυτό.
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2. Πρέπει το μοντέλο διαστάσεων να παράγεται μετά από ανάλυση πληροφοριακών 

απαιτήσεων των επιχειρηματικών λειτουργιών σε συνεργασία με τους 

ενδιαφερομένους επιχειρηματικούς αναλυτές - τελικούς χρήστες αυτής της 

τράπεζας δεδομένων;

3. Πόσο δύσκολη είναι η συστηματοποίηση της αναδιοργάνωσης5 των λειτουργικών 

δεδομένων (δηλαδή η τυποποίηση της, ώστε να εκτελείται περιοδικά και με

. συγκεκριμένες διαδικασίες παρέμβασης και μετασχηματισμού στα δεδομένα) 

στην αποθήκη δεδομένων;

4. Σε ποιό βαθμό ευνοείται η αλληλεπιδρασπκότητα στην παρουσίαση των 

δεδομένων και η τυποποίηση των ερωτημάτων ανάκτησης δεδομένων με μία 

συνεπή βελτιστοποίηση κόστους της αποθήκης δεδομένων;

5. Ποιές αρχές πρέπει να διέπουν την πολιτική προαποθήκευσης συγκεντρωτικών 

δεδομένων στην αποθήκη δεδομένων;

6. Πως επηρρεάζεται από τον όγκο των κύβων του μοντέλου διαστάσεων και από 

την αποθήκευση συνόλων το μέγεθος της αποθήκης δεδομένων;

7. Πόσο ευέλικτη θα μπορούσε να είναι η τράπεζα δεδομένων σε αλλαγές των 

απαιτήσεων αναλυτικής επεξεργασίας, ή σε προσθήκες νέων απαιτήσεων;

8. Πόσο εφικτό είναι το σενάριο της συνολικής σχεδίασης και υλοποίησης μίας 

επιχειρησιακής αποθήκης δεδομένων; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μίας 

τμηματικής υλοποίησης της αποθήκης δεδομένων;

4.2.2. Ανάπτυξη της αποθήκης δεδομένων

Επειδή η ολοκληρωμένη ανάπτυξη μίας επιχειρηματικής αποθήκης δεδομένων, όπου 

σχεδιάζονται από την αρχή το συνολικό αρχιτεκτονικό σχέδιο της αναλυτικής 

επεξεργασίας και το ολοκληρωμένο μοντέλο δεδομένων για όλη την επιχείρηση, είναι 

δύσκολη και επικίνδυνη να οδηγήσει σε αδιέξοδα και επειδή η αποσπασματική 
σχεδίαση ανεξάρτητων και ασύνδετων περιοχών δεδομένων (data marts) ενέχει τον 

κίνδυνο της μη συμμόρφωσης των περιοχών αυτών σε κοινές διαστάσεις6, η 

προσέγγιση της σχεδίασης και ανάπτυξης μίας αποθήκης δεδομένων ολοκληρώνει 

κατά κάποιο τρόπο και τις δύο παραπάνω προσεγγίσεις σε μία παράλληλη 

διαδικασία.

Έτσι, σε μία συνολική (top - down) προσέγγιση αναλύονται όλες οι επιχειρηματικές 

δραστηριότητες σε τόσο βάθος ώστε να αποκαλυφθούν οι διαστάσεις ενδιαφέροντος

" Η αναδιοργάνωση των δεδομένων περιλαμβάνει τις διαδικασίες της μεταφοράς προς την αποθήκη 
δεδομένων, φόρτωσης στην αποθήκη δεδομένων και συγκέντρωσης των δεδομένων.

Λ Οι κοινές διαστάσεις είναι οι γέφυρες που επιτρέπουν το πάντρεμα ομοειδών αριθμητικών δεδομένων 
μεταςύ διαφορετικών επιχειρηματικών λειτουργιών της επιχείρησης.
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και να οριστεί ποιες από αυτές είναι δυνατό να είναι κοινές μεταξύ επιχειρηματικών 
λειτουργιών.

Παράλληλα, σε μία τμηματική (bottom - up) προσέγγιση αναλύεται μία επιλεγμένη 

επιχειρηματική λειτουργία σε βάθος και προσδιορίζονται όλες οι λεπτομέρειες που θα 

οδηγήσουν στη σχεδίαση ενός μοντέλου διαστάσεων: τα χαρακτηριστικά των 

διαστάσεων, τα επίπεδα και οι ιεραρχίες των διαστάσεων (τα επίπεδα και οι ιεραρχίες 

ορίζονται από τα χαρακτηριστικά και είναι επιδεκτικά αλλαγών), οι κύβοι 

ενδιαφέροντος, τα αριθμητικά μεγέθη ενδιαφέροντος και η αντιστοίχισή τους στους 

προσδιορισμένους κύβους. Κατά το πέρας της ανάλυσης της επιχειρηματικής 

λειτουργίας σχεδιάζονται πίνακες όπου καταγράφονται:

• Οι διαστάσεις ενδιαφέροντος και τα χαρακτηριστικά τους (με λεπτομέρεια).

• Τα επίπεδα και οι ιεραρχίες των διαστάσεων (επιδέχονται αλλαγές).

• Οι κύβοι δεδομένων και οι άξονές τους (με λεπτομέρεια).

• Τα αριθμητικά μεγέθη, και ο αντίστοιχος κύβος για το κάθε μέγεθος (με 

λεπτομέρεια).

• Οι συμμορφούμενες διαστάσεις (διαστάσεις που συμμετέχουν και σε άλλες 

επιχειρηματικές λειτουργίες) και τα μεγέθη που έχουν όμοια μεγέθη σε άλλες 

επιχειρηματικές λειτουργίες (με λεπτομέρεια).

• Τα υπολογιζόμενα αριθμητικά μεγέθη ή αριθμοδείκτες (fomnulas) και ο 

αντίστοιχος κύβος για τον κάθε αριθμοδείκτη (όσα παρακολουθούνται την εποχή 

της φάσης της ανάλυσης).

• Οι δυναμικές όψεις που καλύπτει ο καθένας κύβος, οι δυναμικές όψεις όπου 

συμμετέχει το κάθε μέγεθος και οι δυναμικές όψεις όπου συμμετέχει ο κάθε 
αριθμοδείκτης (όσες παρακολουθούνται την εποχή της φάσης της ανάλυσης).

Κατά την ανάλυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας υπάρχουν δύο βασικές 

ασχολίες της ομάδας ανάλυσης απαιτήσεων:

• Να προσδιοριστούν οι επιχειρηματικές απαιτήσεις των τελικών χρηστών κυρίως 

γενικότερα ως προς το πληροφοριακό φάσμα το οποίο καλύπτουν και για όσες 

είναι δυνατόν και ειδικότερα ως προς το περιεχόμενό τους. Οι αναφορές 

διοίκησης του παλαιού συστήματος σε συνδυασμό με τις συνεντεύξεις και τις 

συναντήσεις είναι οι πηγές προσδιορισμού των πληροφοριακών αναγκών.

• Να προσδιοριστούν τα στοιχεία των δεδομένων των συστημάτων συναλλαγών τα 

οποία θα τροφοδοτήσουν τα πολυδιάστατα δεδομένα. Η διαδικασία εντοπισμού 

των στοιχείων των πηγών είναι επίπονη διαδικασία γιατί τα συστήματα 

συναλλαγών έχουν εκατοντάδες η χιλιάδες πίνακες και η τεκμηρίωση του 

μοντέλου δεδομένων ποτέ δεν είναι πλήρης.
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Καθώς η διαδικασία της ανάλυσης απαιτήσεων βαίνει προς το τέλος της και 

οριστικοποιούνται οι διαστάσεις, οι κύβοι και τα μεγέθη, ξεκινά ο σχεδιασμός του 

μοντέλου διαστάσεων και γίνεται μία προσπάθεια ολοκλήρωσης της περιοχής 

δεδομένων που θα αναπτυχθεί, μέσα στα όρια της αποθήκης δεδομένων και 

γενικότερα γίνεται μία προσπάθεια ένταξης της επιχειρηματικής διαδικασίας στο 

συνολικό OLAP αρχιτεκτονικό σχέδιο (σε όση λεπτομέρεια είναι εφικτό). Επειδή 

πρόκειται για την πρώτη επιχιερηματική λειτουργία, η αποθήκη δεδομένων και το 

OU\P αρχιτεκτονικό σχέδιο είναι στην αρχική τους μορφή.

Αυτό που προσδιορίζεται κατά τη φάση της ανάλυσης των απαιτήσεων και της 
λογικής σχεδίασης του μοντέλου διαστάσεων είναι ο όγκος και η δόμηση των 
δεδομένων που μπορούν να καλύψουν ένα θεωρητικά προσδωκόμενο φάσμα 
πληροφοριακών αναγκών (αριθμητικά μεγέθη, διαστάσεις ενδιαφέροντος, κύβοι 
οργάνωσης των δεδομένων και απαιτούμενα λειτουργικά δεδομένα) και όχι αυτές 
καθεαυτές οι πληροφοριακές απαιτήσεις, ώστε συγκεκριμένες πληροφοριακές 
ανάγκες που ενσκύπτουν στο μέλλον να είναι εφικτό να ικανοποιηθούν με μικρό 
κόστος7 από τους επιχειρηματικούς αναλυτές.

Εφόσον ολοκληρωθεί το μοντέλο διαστάσεων ξεκινά η φάση της σχεδίασης όπου 

καταγράφεται η διαδικασία μεταφοράς των δεδομένων από τα συστήματα 

συναλλαγών στην αποθήκη δεδομένων (είτε παρεμβάλλεται κάποια περιοχή 

ενδιάμεσης αποθήκευσης για μετασχηματισμό και καθαρισμό των δεδομένων είτε 

αυτές οι διαδικασίες γίνονται δυναμικά (on the fly)), η διαδικασία αναδιοργάνωσης 

(φόρτωσης και συγκέντρωσης) των δεδομένων, οι μηχανισμοί οργάνωσης των 

δεδομένων (σχεσιακός, πολυδιάστατος, υβριδικός στο βαθμό που χρησιμοποιούνται 

για τη σχεδίαδη υποπεριοχών δεδομένων), οι εφαρμογές ανάλυσης και παρουσίασης 

των δεδομένων, και υλικό και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση. 

Οι παραπάνω καταγραφές χωροθετούνται και στο γενικότερο DWA αρχιτεκτονικό 
σχέδιο με συμπληρωματικό τρόπο κατά την ανάπτυξη των περιοχών δεδομένων των 

επιχιερηματικών λειτουργιών.

Η κατάληξη της σχεδίασης είναι η αποτύπωση του μοντέλου διαστάσεων ως περιοχή 
στο φυσικό σχήμα της αποθήκης δεδομένων σε μία πιλοτική έκδοση. Στη φάση αυτή 

σχεδιάζονται εργαλεία που απαιτούνται για τη μεταφορά, φόρτωση και συγκέντρωση 

των δεδομένων. Εάν υπάρχουν διαφορετικές τεχνολογίες υλοποίησης της περιοχής 

τότε σχεδιάζονται οι εφαρμογές που θα υλοποιούν τη διεπαφή μεταξύ τους ή

Το κόστος μπορεί να μετρηθεί σε χρόνο, σε χρήμα σε κόπωση σωματική και ψυχική.
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προσαρμόζονται έτοιμα εργαλεία διεπαφής. Τέλος, στη φάση αυτή σχεδιάζεται μία 

πολιτική βελτιστοποίησης της περιοχής δεδομένων και μία πολιτική συγκέντρωσης.

Η σχεδίαση προσανατολίζεται κυρίως σε δεδομένα και αρχιτεκτονική υποσυστημάτων 
και λιγότερο σε διαδικασίες, γιατί στα συστήματα αναλυτικής επεξεργασίας δεν 
υπάρχει ροή εργασιών αλλά όγκος δεδομένων, που πρέπει να οργανωθεί με 
πολυδιάστατο τρόπο ώστε να μπορεί να ανακτηθεί και να υποστεί αναλυτική 
επεξεργασία. Μετά τη σχεδίαση ακολουθεί η υλοποίηση.

Στην υλοποίηση σημαντικό ρόλο παίζει η μεταφορά των δεδομένων και η φυσική 

οργάνωση μίας περιοχής μεταφοράς δεδομένων που θα δρά σαν περιοχή 

ανεφοδιασμού στην περιοδική διαδικασία της φόρτωσης της αποθήκης δεδομένων. 

Στη φάση αυτή αναπτύσσονται προσαρμόζονται και χρησιμοποιούνται τα εργαλεία 

(οι δαχειριστικές εφαρμογές) που απαιτούνται για τη μεταφορά, τη φόρτωση, τη 

συγκέντρωση και τη διεπαφή (μεταξύ των διαφορετικών ως προς τη δομή 

υποπεριοχών) των δεδομένων. Η φυσική υλοποίηση της περιοχής δεδομένων ως 

μέρος της αποθήκης δεδομένων και της περιοχής μεταφοράς δεδομένων είναι τα 

επόμενα βήματα της υλοποίησης. Η υλοποίηση της περιοχής δεδομένων πρέπει να 

προβλέπει την αποθήκευση των αθροιστικών δεδομένων πάνω στα επίπεδα των 

διαστάσεων και να βελτιστοποιεί την οργάνωση των δεδομένων, αθροιστικών ή μη, 

ακολουθώντας ένα σύνολο κανόνων που θα παρουσιαστούν σε επόμενη ενότητα.

Οι τεχνικοί που θα διαμορφώσουν τη μεταφορά δεδομένων ώστε να γίνει μία 

περιοδική διαδικασία θα πρέπει να γνωρίζουν πίνακες, στήλες και τον τρόπο με τον 

οποίο αυτά αποθηκεύονται (τύποι δεδομένων, περιορισμοί, ευρετήρια) στα 

συστήματα συναλλαγών, αλλά και το μοντέλο διαστάσεων. Οι τεχνικοί που θα 
αναπτύξουν την περιοδική διαδικασία της φόρτωσης και της άθροισης των δεδομένων 
θα πρέπει να είναι γνώστες του μοντέλου διαστάσεων και των μηχανισμών 

οργάνωσης των δεδομένων (για παράδειγμα μπορεί να προβλέπονται, από μία 

HOLAP σχεδίαση, MOLAP υποπεριοχές δεδομένων που θα κρατούν αθροιστικά 

δεδομένα για γρήγορη παρουσίαση συνόλων στις δυναμικές όψεις, οι οποίες θα 

επαναφορτώνονται σε δεύτερο χρόνο μετά από αλληλεπίδραση, από τους 

σχεσιακούς πίνακες μεγεθών με λιγότερο αθροιστικά ή εντελώς λεπτομερειακά 

δεδομένα). Οι ειδικές εφαρμογές παρουσίασης και εν γένει αναλυτικής επεξεργασίας 
δεν είναι προσδιορισμένες από την αρχή, αλλά η διαμόρφωσή τους αναμένεται να 

είναι μία δυναμική διαδικασία που θα ακολουθεί τη χρήση της αποθήκης δεδομένων 

από τους επιχειρηματικούς αναλυτές, χρήση που θα γεννά συνεχώς νέες 

πληροφοριακές απιστήσεις (αριθμοδείκτες και πολυδιάστες δυναμικές όψεις 

ενδιαφέροντος). Φυσικά, η ελάχιστη αναλυτική επεξεργασία που αρχικά υλοποιείται
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είναι η υλοποίηση των παλαιών αναφορών διοίκησης υπό τη μορφή πολυδιάστατων 

δυναμικών όψεων ή στατικών αναφορών.

Τα έργα ανάπτυξης περιοχών δεδομένων και εφαρμογών αναλυτικής επεξεργασίας 

για επιχειρηματικές λειτουργίες δεν είναι απαραίτητο να ακολουθούν το ένα μετά το 

άλλο σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Είναι προτιμότερο να προχωρούν σχετικά 

παράλληλα όπου μετά τη σχετική ολοκλήρωση μίας επιχειρηματικής διαδικασίας 

ξεκινά μία δεύτερη επιχιερηματική διαδικασία (για παράδειγμα η ομάδα ανάλυσης 

εφόσον ολοκληρώσει την ανάλυση και σχεδίαση στο πρώτο έργο συνεχίζει στο 

δεύτερο ενώ στο πρώτο το λόγο έχει η φυσική υλοποίηση της περιοχής δεδομένων 

και η εργασία των ομάδων που εμπλέκονται στη μεταφορά και τη φόρτωση των 

δεδομένων). Η πρόοδος των έργων θα πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με το γενικό 

αρχιτεκτονικό σχέδιο όλης της αποθήκης δεδομένων και σε σχέση με τις κοινές 

διαστάσεις και κάποια κοινά μεγέθη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Καθώς όλο και περισσότερες επιχειρηματικές λειτουργίες οργανώνονται για 

διασυνδεδεμένη αναλυτική επεξεργασία επαναδιαμορφώνεται το γενικό μοντέλο 

διαστάσεων και το γενικό αρχιτετονικό σχέδιο όλης της αποθήκης δεδομένων. Με 

αυτό τον τρόπο οι απαιτήσεις σε δεδομένα και οι απαιτήσεις σε υποδομή τελούν 

συνεχώς υπό καθεστώς μερικού και ελεγχόμενου επαναπροσδιορισμού.

Η προσθήκη μίας νέας περιοχής δεδομένων στην επιχειρησιακή αποθήκη δεδομένων 

διογκώνει και διευρύνει την αποθήκη δεδομένων. Παράλληλα, η αποθήκη δεδομένων 

παραμένει συνεκτική χάρη στο ομοιόμορφο σχεδίασμά των κοινών 

(συμμορφούμενων) διαστάσεων στις διαφορετικές επιχειρηματικές λειτουργίες. 

Τελικά, η αποθήκη δεδομένων είναι το σύνολο όλων των περιοχών δεδομένων. 

Δηλαδή, η ένωση των περιοχών δεδομένων δίνει ακριβώς όλη την αποθήκη 

δεδομένων. Ο κόκκος πληροφορίας (granularity) είναι για κάθε διάσταση της 
επιχειρηματικής λειτουργίας ένας και για την περιοχή και για την αποθήκη 

δεδομένων. Πιθανόν κάποια υποπεριοχή να έχει διαφορετικό κόκκο γιατί εστιάζεται 

σε περισσότερο συγκεντρωτικά δεδομένα. Στην αποθήκη δεδομένων -και σε κάθε 

περιοχή δεδομένων- συμπεριλαμβάνονται τα λεπτομερειακά πολυδιάστατα δεδομένα 

και τα αθροιστικά δεδομένα για κάποιους επιλεγμένους συνδυασμούς άθροισης. Τα 

δεδομένα είναι οργανωμένα είτε σε σχεσιακούς πίνακες (ROLAP), είτε σε 

πολυδιάστατες βάσεις (MOLAP), είτε και με τους δύο παραπάνω τρόπους 

αναπαράστασης δεδομένων για να επιτευχθεί βέλτιστη απόδοση.
*

Κανένα πληροφοριακό σύστημα, ειδικά στις μέρες μας, δε σχεδιάζεται άπαξ, ώστε 

στη συνέχεια να λειτουργεί αναλλοίωτο. Όμοια, το διαστασιακό μοντέλο και οι
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περιοχές της αποθήκης δεδομένων δεν είναι δυνατό να παραμένουν τα ίδια για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι οι απαιτήσεις σε 

πληροφορία, αντίθετα από τις λειτουργικές απαιτήσεις στις οποίες έχουν συνηθίσει οι 

τεχνολόγοι της πληροφορικής, είναι αδόμητες. Θα πρέπει λοιπόν, να υπάρχει πάντα 
η αίσθηση ότι μία αποθήκη δεδομένων (και το αντίστοιχο λογικό σχέδιό της το 
διαστασιακό μοντέλο) ποτέ δεν είναι μία στατική κατασκευή, αλλά μία κατασκευή 
επιδεκτική μικρών αλλαγών και ευέλικτη σε σχεδιαστικές μεταβολές (οι οποίες πρέπει 
να γίνονται με μέτρο και με γνώμωνα τη διεύρυνση του επιχειρησιακού 
πληροφοριακού φάσματος προς τη σωστή κατεύθυνση). Οι σχεδιαστικές μεταβολές 

που ενδείκνυνται σε ένα διαστασιακό μοντέλο είναι η προσθήκη ενός νέου 

διαστασιακού επιπέδου, η προσθήκη μίας ιεραρχίας, η προσθήκη ενός νέου 

αποθηκευόμενου μεγέθους, η αναδιάρθρωση των διαστασιακών επιπέδων 

περισσότερων της μίας διαστάσεων για το σχηματισμό μίας νέας ιεραρχίας ή 

σπανιότερα μίας νέας βασικής ή εικονικής (δηλαδή υπολογιζόμενης δυναμικά στη 

μνήμη) διάστασης.

Στις δυναμικές όψεις δεδομένων εμφανίζονται διασταυρούμενοι πίνακες αριθμητικών 

μεγεθών που αφορούν μία επιχειρηματική λειτουργία, οι οποίοι ορίζονται από 

διαστάσεις της αντίστοιχης περιοχής δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, η κάθετη 
κίνηση μέσα στην περιοχή δεδομένων κατά την ανάπτυξη και τη σύμπτυξη των 
επιπέδων των διαστάσεων (drill down - drill up) χρησιμοποιεί ερωτήματα που 
φιλτράρουν την αριθμητική πληροφορία με κριτήρια πάνω στις διαστάσεις των κύβων 
της εν λόγω περιοχής δεδομένων. Η οριζόντια κίνηση κατά μήκος διαφορετικών 
περιοχών δεδομένων (drill across) στηρίζεται στην ύπαρξη των κοινών διαστάσεων 
και ομοειδών μεγεθών. Για παράδειγμα, αν επιθυμούσαμε να αθροίσουμε μεγέθη 
που απλώνονται σε περισσότερες από μία επιχειρηματικές λειτουργίες (πχ. κόστος) 

και η διάσταση του χρόνου στη μία περιοχή δεδομένων έχει επίπεδο εξαμήνου τότε 

και στη δεύτερη περιοχή δεδομένων θα πρέπει να έχει τέτοιο επίπεδο. Οι 

υπολογισμοί κατά μήκος των κοινών διαστάσεων θα πρέπει να επηρρεάζουν μεγέθη 

που είναι συμβατά ως προς τις πράξεις των υπολογισμών. Για παράδειγμα είναι 

λάθος η άθροιση κόστους σε που εκφράζεται σε δολλάρια με κόστος που εκφράζεται 

σε EURO. Συνέπεια θα πρέπει να υπάρχει και στις μεμονωμένες τιμές των κοινών 

διαστάσεων, για παράδειγμα η ύπαρξη μίας πόλης στην γεωγραφική διάσταση θα 

πρέπει να υλοποιείται με κοινό όνομα και κοινή σημασία. Η οριζόντια κίνηση των 

ερωτημάτων κατά μήκος διαφορετικών περιοχών εκφράζει τη δυνατότητα της 

κάλυψης πληροφοριακών απαιτήσεων από διαφορετικές περιοχές δεδομένων. Αυτή 

η δυνατότητα υφίσταται μόνο αν οι διαστάσεις έχουν υλοποιηθεί με συνέπεια κατά
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μήκος των διαφορετικών περιοχών δεδομένων, η πιο απλά μόνο αν υπάρχουν κοινές 
διαστάσεις.

Με την παράλληλη εκδήλωση της συνολικής και της τμηματικής προσέγγισης 

εξασφαλίζεται αφ’ ενός το γεγονός ότι για την κάθε μία επιχειρηματική λειτουργία που 

αναλύεται, σχεδιάζεται και υλοποιείται υπάρχει από την αρχή η γνώση για τις τομές 

της με τις υπόλοιπες μέσα από κοινές διαστάσεις και κοινά μεγέθη και αφ ετέρου η 

εξασφάλιση ότι η εργασία της ομάδας ανάπτυξης συγκεντρώνεται σε έργο 

περιορισμένης και σαφώς προσδιορισμένης εμβέλειας. Με δεδομένες τις διαστάσεις 

και τις κοινές διαστάσεις για το σύνολο των επιχειρηματικών λειτουργιών, η ανάπτυξη 

της αποθήκης δεδομένων και των εφαρμογών αναλυτικής επεξεργασίας μπορεί να 

συνεχίζεται από τη μία επιχειρηματική λειτουργία στην επόμενη σαν ένα έργο με 

συνολική αρχιτεκτονική σχεδίαση αλλά τμηματική υλοποίηση.

4.2.3. Περιοχές δεδομένων

Το προϊόν της ομάδας ανάπτυξης μετά την υλοποίηση του έργου που αφορά μία 

συγκεκριμένη επιχειρηματική λειτουργία είναι μία περιοχή δεδομένων, ένα 

υποσύνολο της αποθήκης δεδομένων. Επίσης, παραδίδονται τα εργαλεία (οι 

δαχειριστικές εφαρμογές) που απαιτούνται για τη μεταφορά, τη φόρτωση, τη 

συγκέντρωση και τη διεπαφή (μεταξύ των διαφορετικών ως προς τη δομή 

υποπεριοχών) στην περιοχή δεδομένων. Μία περιοχή δεδομένων καλύπτει τις 
πληροφοριακές ανάγκες της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας για την 
οποία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε. Μία περιοχή δεδομένων, αφού καλύπτει 

εξειδικευμένο φάσμα πληροφοριακών απαιτήσεων, ικανοποιεί και μία περιορισμένη 

ομάδα επιχειρηματικών αναλυτών (end users) που κινούνται μέσα στο εν λόγω 

πληροφοριακό φάσμα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να σχεδιάζεται (λογικά και 

φυσικά) βασικά8 με την προοπτική να ικανοποιήσει πιθάνα ερωτήματα του 

συγκεκριμένου φάσματος και καθορισμένες απαιτήσεις παρουσίασης.

Οι πληροφοριακές απαιτήσεις που πρόκειται να καλύψει μία περιοχή δεδομένων δεν 

είναι δυνατό να προδιαγραφούν εξαρχής. Αυτό που προδιαγράφεται είναι το εν 

δυνάμει πληροφοριακό φάσμα που οι επιχειρηματικοί αναλυτές επιθυμούν να 

ικανοποιήσει η περιοχή δεδομένων και με βάση αυτό ορίζονται οι διαστάσεις, τα 

χαρακτηριστικά τους, οι κύβοι, τα μεγέθη. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης δε 

συγκεκριμενοποιεί τις απαιτήσεις σε πληροφορία. Για παράδειγμα, τα χαρακτηριστικά 

των διαστάσεων, όσο πιο καλά επιλεγμένα και όσο περισσότερα είναι, προμηνύουν

8 Οι κοινές διαστάσεις επιτρέπουν την ικανοποίηση ερωτημάτων που εκτέινονται σε περισσότερες από 
μία επιχιερτηματικές λειτουργίες.
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πλούσια πληροφορία αλλά δεν προσδιορίζουν ποια ακριβώς πληροφοριακά σχέδια 

Ετσι, δεν προσδιορίζονται όλοι οι δυνατοί αριθμοδείκτες που μπορούν να 

υπολογιστούν από τα διαθέσιμα αποθηκευμένα μεγέθη, ούτε οι όψεις (μία όψη 

ορίζεται από τα μεγέθη που παρουσιάζονται σε αυτή). Επίσης, τα χαρακτηριστικά 

των διαστάσεων είναι εν δυνάμει επίπεδα ιεραρχιών. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να 

έχουμε ευελιξία στις συγκεντρώσεις που θα υιοθετήσουμε, αρκεί η σχεδίαση να το 

επιτρέπει (αν η υλοποίηση είναι σχεσιασιακή όπου τα χαρακτηριστικά δεν 

ιεραρχούνται κατ' ανάγκη). Η χρήση της περιοχής από τους τελικούς χρήστες θα 

αποκαλύπτει συνεχώς πληροφοριακές ανάγκες. Εάν αυτές οι απαιτήσεις εμπίπτουν 

στο προδιαγεγραμένο πληροφοριακό φάσμα τότε είναι μεγάλη η πιθανότητα να 

ικανοποιηθούν.

Α νθρώ π ινοι 
Πόροι

Μ a rk eting

Συστήματα Λειτουργιών

Εφαρμογή 2

Παρουσίασ η

..............==>
Ροή Δεδομένων

Αρχιτεκτονική Περιοχών Δεδομένων

Μία περιοχή δεδομένων δεν είναι απομονωμένη από τις υπόλοιπες περιοχές 

δεδομένων της αποθήκης δεδομένων γιατί συχνά οι πληροφοριακές απαιτήσεις 

πρέπει να παραχθούν από δεδομένα που εξαπλώνονται σε περισσότερες από μία 

επιχειρηματικές λειτουργίες. Για το λόγο αυτό είδαμε ότι ακολουθούνται παράλληλα 

δύο προσεγγίσεις ανάλυσης και σχεδίασης της αποθήκης δεδομένων: η συνολική 

προσσέγγιση που είναι οριζόντια και εξαντλείται στην ανάλυση της αποθήκης 

δεδομένων για τον προσδιορισμό των διαστάσεων και η τμηματική προσσέγγιση που 

είναι κάθετη και προχωρά μέχρι και την υλοποίηση του υποσυνόλου της αποθήκης 

δεδομένων που αφορά μία επιχειρηματική διαδικασία. Ο προσδιορισμός των 

διαστάσεων, που είναι κοινές μεταξύ δύο ή περισσότερων επιχειρηματικών
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λειτουργιών, βοηθά ώστε στη σχεδίαση αυτών των διαστάσεων να τηρηθούν κάποιοι 

κανόνες συνέπειας κατά μήκος των αντίστοιχων περιοχών δεδομένων των επιπέδων, 

των ιεραρχιών και των χαρακτηριστικών τους.

Ο παραλληλισμός της οριζόντιας και της κάθετης ανάπτυξης της αποθήκης 

δεδομένων εξασφαλίζει εκτός από την αναμενόμενη λειτουργικότητα της κάθετης 

αναζήτησης σε μία περιοχή δεδομένων και τη δυνατότητα της οριζόντιας σάρωσης 

των περιοχών της αποθήκης δεδομένων προκειμένου να ικανοποιηθούν 

πληροφοριακές απαιτήσεις που εκτείνονται σε περισσότερες επιχειρηματικές 

λειτουργίες.

Στο παραπάνω σχήμα απεικονίζεται η DWA αρχιτεκτονική όπου η αποθήκη 

δεδομένων συντίθεται από τα γνήσια υποσύνολά της, τις περιοχές δεδομένων. Η 

κάθε μία περιοχή δεδομένων περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα (λεπτομερειακά και 

παραγόμενα αθροιστικά) που σχετίζονται με μία επιχειρηματική λειτουργία. 

Υλοποιείται δε με σχεσιακούς πίνακες εξ ολοκλήρου ή με πολυδιάστατες βάσεις εξ 

ολοκλήρου ή με υβριδικό συνδυασμό σχεσιακών και πολυδιάστατων δομών.

Υπάρχουν προτάσεις σχεδιαστικών λύσεων των περιοχών δεδομένων όπου οι 

περιοχές δεδομένων είναι ανεξάρτητες από την αποθήκη δεδομένων και ή 

προηγούνται ή έπονται (ως προς τη ροή των δεδομένων) της αποθήκης. Όταν 

προηγούνται παίζουν το ρόλο της περιοχής μεταφοράς δεδομένων και όταν έπονται 

λειτουργούν ως χώρος υποδοχής από την αποθήκη δεδομένων και τελικής 

αναδιοργάνωσης των προς παρουσίαση δεδομένων. Και στις δύο περιπτώσεις 

υπάρχει μία παρεξήγηση. Στην πρώτη περίπτωση παρεξηγείται ο ρόλος των 

περιοχών δεδομένων γιατί η περιοχή μεταφοράς δεδομένων είναι βοηθητικός χώρος 

αποθήκευσης με ενδιάμεσο βαθμό κανονικοποίησης και ημιοντοκεντρικό χαρακτήρα, 

ενώ οι περιοχές δεδομένων είναι ο κύριος χώρος αναδιοργάνωσης των δεδομένων 
προκειμένου να τροφοδοτήσουν την αναλυτική επεξεργασία. Στη δεύτερη περίπτωση 

παρεξηγείται ο ρόλος της αποθήκης δεδομένων που είναι ο τροφοδότης της 

αναλυτικής επεξεργασίας. Στη δεύτερη περίπτωση η περιοχή δεδομένων συγχέεται 

με την υποπεριοχή δεδομένων που αποθηκεύει δεδομένα σε κάποιο βαθμό 

συγκέντρωσης και σε πολυδιάστατη υφή, ώστε να είναι εύκολη η ανάλυσή τους. Η εν 

λόγω υποπεριοχή συνδέεται με άλλες υποπεριοχές με περισσότερο λεπτομερή 

δεδομένα και όλες μαζί συνθέτουν την περιοχή δεδομένων της επιχειρηματικής 

λειτουργίας, όπου ο κόκκος είναι δεδομένος. Μία τρίτη πρόταση, αυτή των 

ανεξάρτητων νησίδων δεδομένων εγείρει το μεγάλο μειονέκτημα της αδυναμίας 

κάλυψης πληροφοριακών απαιτήσεων που εκτείνονται σε περισσότερες από μία 

επιχειρηματικές λειτουργίες. Συνεπώς, οι περιοχές δεδομένων συνθέτουν ακριβώς
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όλη την περιοχή δεδομένων και διέπονται από την ίδια σχεδιαστική αντίληψη ως 

προς το βαθμό κανονικοποίησης9 και τον διαστασιακό τρόπο αναπαράστασης των 
δεδομένων.

4.2.4. Διαχείριση αποθηκών δεδομένων

Η αρχιτεκτονική αποθηκών δεδομένων περιλαμβάνει τα τμήματα: περιοχή 

μεταφοράς, αποθήκη δεδομένων, εργαλεία ή διαδικασίες φόρτωσης και 

συγκέντρωσης δεδομένων εφαρμογές παρουσίασης πληροφοριακών σχεδίων.

Στοιχεία της φυσικής οργάνωσης της αποθήκης δεδομένων που επιμερίζεται στην 

οργάνωση των περιοχών δεδομένων, παρουσιάστηκαν στις ενότητες 3.2.2 και 3.2.3. 

Για τις εφαρμογές παρουσίασης πληροφοριακών σχεδίων εξηγήθηκε γιατί δεν είναι 

προσδιορισμένες από την αρχή, αλλά η διαμόρφωσή τους αναμένεται να είναι μία 

δυναμική διαδικασία που θα ακολουθεί τη χρήση της αποθήκης δεδομένων.

Με την ανάπτυξη των πρώτων περιοχών δεδομένων10 *, στην αποθήκη δεδομένων 

δημιουργούνται διαχειριστικές απαιτήσεις. Μία αποθήκη δεδομένων έχει βαρύ 
διαχειριστικό φόρτο. Ο διαχειριστής της αποθήκης δεδομένων είναι υπεύθυνος για 

δύο μαζικές (batch) διαδικασίες: τις περιοδικές ενημερώσεις των πολυδιάστατων 

δεδομένων (data load) και τις αθροίσεις των αριθμητικών μεγεθών πάνω στα 

ιεραρχικά επίπεδα των δαστάσεων (rollup). Επίσης, ο διαχειριστής της αποθήκης 

δεδομένων είναι υπεύθυνος για την περιοχή μεταφοράς των δεδομένων (data staging 

area), όπου διαδραματίζεται το κρίσιμο και επίπονο έργο της ολοκλήρωσης 

(καθαρισμού) και του μετασχηματισμού των λειτουργικών δεδομένων, πριν την 

φόρτωσή τους στην αποθήκη δεδομένων. Η μεταφορά των δεδομένων έχει σκοπό να 
φέρει τα δεδομένα σε συνεπή μορφή σχετικά με τους τύπους και τις δομές των 

δεδομένων, που έχουν περιληφθεί στη σχεδίαση της περιοχής δεδομένων.

Η φόρτωση (load) και η άθροιση (aggregate) των δεδομένων στην αποθήκη 
δεδομένων είναι προαπαιτούμενο της αναλυτικής επεξεργασίας. Η φόρτωση των 

δεδομένων έχει σκοπό την προσθήκη των τελευταίων (latest) και πιό λεπτομερειακών 
(most granular) δεδομένων στην αποθήκη δεδομένων ή ακόμα και την αλλαγή της 

σχεδίασης11 της αποθήκης δεδομένων με προσθήκη νέων διαστασιακών επιπέδων 

και χαρακτηριστικών ή νέων μεγεθών (και σπανιότερα προσθήκη νέων διαστάσεων). 

Η άθροιση των δεδομένων (rollup) έχει σκοπό την παραγωγή και αποθήκευση

9 Η μό\η περίπτωση κανονικοποίησης είναι το σχήμα νιφάδας χιονιού που εφαρμόζεται πάνω στις
διαστάσεις αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ.

"" Κάθε περιοχή δεδομένων κρατά τα πολυδιάστατα δεδομένα μίας επιχειρηματικής λειτουργίας, 
προκειμένου να υποστηριχθεί η αναλυτική επεξεργασία αυτής της επιχειρηματικής λειτουργίας.
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συγκεντρωτικών δεδομένων (consolidated data) για όλα τα αριθμητικά μεγέθη στην 

αποθήκη δεδομένων. Οι ομάδες συγκέντρωσης είναι τα ιεραρχικά επίπεδα των 

διαστάσεων εξάρτησης των μετρήσιμων μεγεθών. Το πλήθος των αθροιστικών 

συνδυασμών (άρα και των αθροιστικών δομών που θα φιλοξενήσουν τις αθροίσεις) 

για κάθε κύβο είναι το καρτεσιανό γινόμενο των πληθυσμών των επιπέδων των 

διαστάσεων του κύβου. Αν οι αθροίσεις γίνονται κατά μήκος περισσότερων της μίας 

ιεραρχιών μίας διάστασης τότε το πλήθος τους προσδιορίζεται από το άθροισμα 

καρτεσιανών γινομένων.

Η φόρτωση δεδομένων πρέπει πάντα να ακολουθείται από άθροιση των δεδομένων. 
Η φόρτωση γεμίζει τις δομές που φιλοξενούν τα πλέον λεπτομερή δεδομένα και η 
άθροιση γεμίζει όλες τις υπόλοιπες δομές12 που προορίζονται για τα αθροιστικά 
δεδομένα. Η φόρτωση εισάγει δεδομένα από τα συστήματα λειτουργιών ή την 

περιοχή μεταφοράς ενώ η άθροιση είναι εσωτερική διαδικασία της αποθήκης 

δεδομένων, αφού πηγή και προορισμός των δεδομένων είναι δομές της αποθήκης 

δεδομένων. Ο προγραμματισμός των δύο αυτών διαδικασιών από το διαχειριστή της 

αποθήκης δεδομένων είναι κρίσιμη ενέργεια για το σύνολο των συστημάτων 

αναλυτικής επεξεργασίας της επιχείρησης.

Για εξοικονόμηση χρόνου η διαδικασίες φόρτωσης και άθροισης των δεδομένων καλό 
είναι να εκτελούνται αυξητικά και όχι πλήρως, εκτός αν επιβάλλεται από τα πράγματα 
το αντίθετο (για παράδειγμα σε περίπτωση αλλαγής σχεδίασης της αποθήκης 

δεδομένων). Για τις διαστάσεις η φόρτωση πρέπει να είναι αυξητική (incremental) αν 

μόνο νέα μέλη πρόκειται να προστεθούν στα υπάρχοντα επίπεδα και δεν αλλάζει ο 

σχεδιασμός της διάστασης (με εισαγωγή νέας στήλης - νέου επιπέδου) η φόρτωση 

πρέπει να είναι πλήρης (full) αν αλλάζει ο σχεδιασμός της διάστασης. Για τα 

αριθμητικά μεγέθη η φόρτωση πρέπει πάντα να είναι αυξητική. Όσο για τις αθροίσεις 

αυτές δεν επηρρεάζουν τις διαστάσεις και αν και θέλει πολύ προσοχή, μπορούν να 

είναι αυξητικές πάνω σε εκείνα τα επίπεδα των διαστάσεων που τροποποιήθηκαν.

Η άθροιση των δεδομένων είναι η παραγωγή αθροισμάτων με την ευρεία έννοια, 

δηλαδή είναι η παραγωγή ενός στατιστικού δείκτη (αθροίσματος, μεγίστου-ελαχίστου, 

μέσου όρου κά) για το σύνολο ή για διαστασιακά ιεραρχικά επίπεδα των αριθμητικών 11

11 Στην περίπτωση της εστχασμέ\ης επανασχεδίασης στην αποθήκη δεδομένων εκτελείται χτίσιμο 
(built) και όχι φόρτωση των δεδομένων.
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δεδομένων. Η άθροιση των δεδομένων θεωρείται διαδικασία αναλυτικής 

επεξεργασίας, αν και δεν ανήκει στην κυρίως ανάλυση που ενδιαφέρει τους 

επιχειρηματικούς αναλυτές, αφού είναι το αδιαφιλονίκητο προαπαιτούμενο αυτής της 
ανάλυσης.

Η φόρτωση των δεδομένων προϋποθέτει την άντληση των κατάλληλων κατά 

περίπτωση λειτουργικών δεδομένων από τα συστήματα συναλλαγών και τον 

καθαρισμό, την ολοκλήρωση και τη μετατροπή των δεδομένων, ώστε να είναι δυνατό 

να “καθίσουν" πάνω στη διαστασιακή σχεδίαση της αποθήκης δεδομένων. Το τμήμα 

της αρχιτεκτονικής αναλυτικής επεξεργασίας που αφορά την προετοιμασία και 

αναδιοργάνωση των λειτουργικών δεδομένων για εισαγωγή στην αποθήκη 

δεδομένων είναι η περιοχή μεταφοράς δεδομένων. Η περιοχή μεταφοράς δεοδμένων 

είναι περιοχή προσωρινής στάθμευσης των δεδομένων.

4.3. Τεχνολογίες οργάνωσης της αποθήκης δεδομένων
Οι βασικές τεχνολογίες υλοποίησης των αποθηκών δεδομένων είναι δύο: η σχεσιακή 
τεχνολογία και η πολυδιάστατη τεχνολογία και ένας συνδιασμός των δύο τους που 
ονομάζεται υβοιδική τεχνολογία.

4.3.1. ROLAP υλοποίηση

Στη σχεσιακή τεχνολογία χρησιμοποιούναι συστήματα διαχείρισης σχεσιακών 

βάσεων δεδομένων για την αποθήκευση των μεγεθών και των διαστάσεων. Όπως 

είδαμε στο 2ο κεφάλαιο, τα μεγέθη απεικονίζονται ως πίνακες μεγεθών (κάθε πίνακας 

μεγεθών αντιστοιχεί σε ένα κύβο της ανάλυσης απαιτήσεων της επιχειρηματικής 

λειτουργίας που αναλύεται). Οι διαστάσεις απεικονίζονται ως πίνακες διαστάσεων. Εξ 

άλλου το μοντέλο διαστάσεων σχεδιάζεται (προς το τέλος της φάσης ανάλυσης 

απαιτήσεων) χρησιμοποιώντας σχεσιακούς όρους, επειδή η σχεσιακή λογική είναι 

ευρέως διαδεδομένη και ο στηλοπίνακας είναι μία δομή ευκολότερα αντιληπτή από το 

κύβο.

Στη σχεσιακή τεχνολογία υπάρχουν δύο τύποι σχεδίασης του μοντέλου διαστάσεων: 
το πλήρως απόκανονικοποιημένο σχήμα αστεριού και το σχήμα νιφάδας. Και οι δύο 

πληρούν την ελάχιστη κανονικοποίηση της πρώτης κανονική μορφής, αλλά στο 1

1" Στην περίπτωση σχεσιακής αναλυτικής επεξεργασίας (ROLAP) σχεσιακοί πίνακες είναι οι δομές 
που προορίζονται και για τα αναλυτικά και για τα συγκεντρωτικά δεδομένα. Αρχικά με τη 
διαδικασία της φόρτωσης γεμίζουν από την περιοχή οι πίνακες για τα λεπτομερή δεδομένα και 
έπειτα κατά τη διαδικασία της άθροισης γεμίζουν από τα λεπτομερή δεδομένα οι συγκεντρωτικοί 
πίνακες. Στην περίπτωση πολυδιάστατης αναλυτικής επεξεργασίας (MOLAP) οι ίδιες δομές κύβων 
γεμίζουν αρχικά με τη φόρτωση στα χαμηλότερα επίπεδα των διαστάσεων και μετά μετην άθροιση 
σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα.
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σχήμα νιφάδας οι πίνακες των διαστάσεων βρίσκονται στην τρίτη κανονική μορφή. 

Στο σχήμα αστεριού κάθε διάσταση αντιστοιχεί σε ένα πίνακα και οι πίνακες μεγεθών 

είναι οι γέφυρες οντότητες στις πολλά προς πολλά σχέσεις μεταξύ των πινάκων 

διαστάσεων. Έτσι σχηματίζεται ένα ακτινοειδές σχήμα που μοιάζει με αστέρι. Σε 

κάθε διάσταση (ένας και μοναδικός πίνακας) οι στήλες υλοποιούν τα χαρακτηριστικά 

της διάστασης Αν ένας πίνακας μεγεθών εξαρτάται από κάποια διάσταση, τότε η 

στήλη του μονόστηλου πρωτεύοντος κλειδιού του πίνακα διάστασης αντιστοιχεί με 

περιορισμό ξένου κλειδιού, σε ένα συγκεκριμένο συστατικό του πολύστηλου κλειδιού 

του πίνακα μεγεθών. Όσες είναι οι στήλες του πρωτεύοντος κλειδιού του πίνακα 

μεγεθών τόσοι είναι και οι πίνακες διαστάσεων όπου αναφέρεται ο πίνακας μεγεθών.

Το σχήμα νιφάδας είναι ένα σχήμα αστεριού με την εξής διαφορά: κάθε διάσταση 

αντιστοιχεί σε περισσότερους πίνακες γιατί το κάθε ιεραρχικό επίπεδο της διάστασης 

δεν υλοποιείται σαν στήλη ενός μοναδικού πίνακα όπως στο σχήμα αστεριού, αλλά 

σαν ένας ολοκληρωτικά διαφορετικός πίνακας αναφοράς. Τα μέλη του κάθε 

ιεραρχικού επιπέδου της διάστασης είναι οι γραμμές του πίνακα αναφοράς. Κάθε 

κατώτερο επίπεδο αναφέρεται (με μηχανισμό ξένου κλειδιού) στο ανώτερο του 

επίπεδο. Ας αποκαλούμε τις διαστάσεις που υλοποιούνται από πολλούς 

διαφορετικούς πίνακες διαστάσεις νιφάδας. Οι πίνακες των διαστάσεων νιφάδας 

βρίσκονται στην τρίτη κανονική μορφή.

Κάθε πίνακας μεγεθών αντιστοιχεί σε ένα κύβο της επιχειρηματικής λειτουργίας που 

περιγράφει το μοντέλο διαστάσεων. Κάθε στήλη του πίνακα μεγεθών εκτός από τις 

στήλες του πρωτεύοντος κλειδιού αντιπροσωπεύει ένα αποθηκευμένο μέγεθος. Σε 

κάθε πίνακα διάστασης οι στήλες υλοποιούν τα χαρακτηριστικά της διάστασης. Οι 

στήλες λοιπόν, εκφράζουν απλές κατηγοριοποιήσεις, όχι κατ’ ανάγκη ιεραρχικά 

επίπεδα. Οι στήλες εκφράζουν εν δυνάμει ιεραρχικά επίπεδα. Στα σχήματα νιφάδας 
τα επίπεδα ορίζονται σαφώς από τους πίνακες αναφοράς, επομένως χάνεται η 

δυνατότητα των δυναμικών ιεραρχιών. Από την άλλη πλευρά στα σχήματα νιφάδας 

είναι δυνατή η άμεση αναφορά των συγκεντρωτικών πινάκων στα κλειδιά τους. Ενώ, 
λοιπόν, τα σχήματα αστεριού είναι ευέλικτα στις συγκεντρώσεις των αριθμητικών 
μεγεθών τα σχήματα νιφάδας λειτουργούν καλύτερα με αποθηκευμένες 
συγκεντρώσεις. Ανάλογα λοιπόν με τις ανάγκες (ευελιξία και δυναμικές 
συγκεντρώσεις ή φόρτος διαχείρισης και αποθηκευμένες συγκεντρώσεις) θα πρέπει 

να γίνονται και οι επιλογές.
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4.3.2. MOLAP υλοποίηση

Στη πολυδιάστατη τεχνολογία τα αριθμητικά μεγέθη αποθηκεύονται σε δομές που 

είναι εγγενώς πολυδιάστατες. Κάθε σημείο του αποθηκευμένου κύβου δεδομένων 

έχει ορισμένη διεύθυνση στο δίσκο όπως και στο νοητό κύβο ορίζεται από τις 

συντεταγμένες του. Η βασική διαφορά της πολυδιάστατης υλοποίησης με τη 

σχεσιακή έγγειται σε αυτό, ότι ενώ στη σχεσιακή πρέπει να προσπελαστεί η οντότητα 

στην πολυδιάστατη υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στην τιμή της διάστασης και την 

αριθμητική τιμή.

Τα κυριότερα φυσικά αντικείμενα που αποθηκεύουν δομές πολυδιάστατες είναι οι 

κύβοι, οι εικονικοί κύβοι, και φυσικά οι διαστάσεις και τα μεγέθη.

4.3.3. Υβριδική υλοποίηση

Στην υβριδική υλοποίηση κάποιες υποπεριοχές της περιοχής δεδομένων 

υλοποιούνται σχεσιακά (αυτές με σχετικά μεγάλη λεπτομέρεια) και κάποιες 

πολυδιάστατα (τα συγκεντρωτικά στοιχεία). Αυτό συνήθως γίνεται ώστε τα σύνολα 

κοντά στη βάση της πυραμίδας λεπτομέρειας που αποθηκεύονται σε σχεσιακούς 

πίνακες, να μην καταλάβουν τον χώρο που θα καταλάμβαναν οι πολυδιάστατες 

δομές, ενώ σύνολα συγκεντρωτικά, που δεν έχουν ούτως ή άλλως μεγάλο όγκο, 

αποθηκεύονται σε πολυδιάστατες δομές ώστε να είναι ευκολότερη η ανάλυση.

4.3.4. Συγκρίσεις των τεχνολογιών

Αν σκεφτόμαστε με κριτήριο τη συμπαγή δόμηση των πολυδιάστατων βάσεων 

(δηλαδή, σκεφτόμαστε με κριτήριο τη MOLAP σχεδίαση), τότε η συγκέντρωση 

κάποιου μεγέθους είναι ένας υπολογισμός που πραγματοποιείται πάνω στους 

συνδυασμούς των ιεραρχικών επιπέδων των διαστάσεων ενός κύβου του μεγέθους. 
Αν πάλι αντιλαμβανόμαστε τις συγκεντρώσεις με αναπαραστάσεις σχεσιακές 

(δηλαδή με κριτήρια ROLAP σχεδίασης), τότε η συγκέντρωση κάποιου μεγέθους δεν 
είναι τίποτε άλλο παρά η διενέργεια ενός υπολογισμού για τα μεγέθη ενός πίνακα 

μεγεθών, πάνω σε συνδυασμούς χαρακτηριστικών κατηγοριοποίησης των σχετικών 

διαστασιακών οντοτήτων. Ειδικότερα με το σχήμα νιφάδας η σχεσιακή τεχνολογία 

έχει τη δυνατότητα υλοποίησης με σαφή τρόπο ιεραρχικών επιπέδων. Υπενθυμίζεται 

ότι ένας πίνακας μεγεθών αντιστοιχεί σε ένα και μόνο ένα κύβο δεδομένων και 

αντίστροφα (οι πίνακες μεγεθών είναι τα σχεσιακά ισοδύναμα των πολυδιάστατων 

κύβων δεδομένων - και οι δύο δομές έχουν λογική και φυσική αναπαράσταση και 

περιέχουν ένα ή περισσότερα μεγέθη).

Η σχεσιακή τεχνολογία ισορροπεί ανάμεσα στο χρόνο απόδοσης και το διαχειριστικό 

φόρτο ανάλογα με το βαθμό συγκέντρωσης. Στατικές ιεραρχίες με διαστάσεις
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νιφάδας εξυπηρετούν αποθηκευμένη συγκέντρωση, ενώ το απλό σχήμα αστεριού 

εξυπηρετεί δυναμικές συγκεντρώσεις με αναπόφευκτη επιβάρυνση του χρόνου 

απόκρισης. Η πολυδιάστατη τεχνολογία είναι περισσότερο συμπαγής σχετικά με την 

εξάρτηση των μεγεθών από επίπεδα και ιεραρχίες. Αυτή η συμπαγής δομή την κάνει 

δύσκαμπτη σε θέματα ευελιξίας ανάμεσα σε μεγάλο διαχειριστικό φόρτο ή μεγάλο 

χρόνο απόκρισης. Επίσης, η εγγενής πολυδιάστατη φύση της MOU\P την εμποδίζει 

να κλιμακωθεί σε μεγαλύτερους όγκους δεδομένων και περισσότερες διαστάσεις. 

Τέλος η MOLAP σχεδίαση δύσκολα υποστηρίζει προσαρμοσμένες συγκεντρώσεις. Η 

πολυδιάστατη τεχνολογία όμως επιτυγχάνει καλύτερη ανάλυση των δεδομένων κατά 

μήκος των διαστασιακών ιεραρχιών.

Η υβριδική λύση πετυχαίνει καλύτερη ανάλυση στα μεγάλα σύνολα παράλληλα με 

ευελιξία και δυνατότητα επιλογών (μαζικές εργασίες ή μεγάλος χρόνος, κλιμάκωση, 

προσαρμοσμένες συγκεντρώσεις) στην ογκώδη λεπτομέρεια. Οι MOLAP 

υποπεριοχές επικοινωνούν με τις OLAP και καταλαμβάνουν την ίδια περιοχή 

δεδομένων.

4.4. Βελτιστοποίηση της αποθήκης δεδομένων

4.4.1. Τυποποίηση ερωτημάτων

Η εγγενής συμμετρία του μοντέλου διαστάσεων δίνει τη δυνατότητα τυποποίησης 

των εν δυνάμει ερωτημάτων πάνω σε αυτό. Τα πιθανά ερωτήματα καλύπτουν ευρύ 

φάσμα γιατί υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων με διατύπωση κριτηρίων 

φιλτραρίσματος σε οποιοδήποτε χαρακτηριστικό διάστασης. Ολα τα φίλτρα είναι 

ισοδύναμα λόγω της συμμετρικής τοποθέτησης των διαστάσεων σε σχέση με τα 

αριθμητικά μεγέθη και της ισότιμης απόδοσης των χαρακτηριστικών σε μία διάσταση. 

Επίσης, τα πιθανά ερωτήματα είναι ικανά να παράσχουν για ανάλυση -παρουσίαση 

μία μεγάλη ομάδα από σύνολα δεδομένων (result set)13, διαβαθμισμένα ως προς τον 

όγκο και το επίπεδο άθροισης της αριθμητικής πληροφορίας. Η ισοδυναμία των 

φίλτρων είναι το αίτιο της τυποποίησης των ερωτημάτων πάνω στο μοντέλο 

διαστάσεων και η τυποποίηση με τη σειρά της το αίτιο της βελτιστοποίησής τους που 

επιφέρει ταχύτητα εκτέλεσης και αλληλεπιδρασπκότητα με το χρήστη. Επιπλέον, οι 

απρόβλεπτες δυναμικές και ποικίλες απαιτήσεις σε δεδομένα μπορούν να

13 Για να μη γίνεται σύγχιση της λέξης σύνολο που αν χρησιμοποιείται στην έκφραση σύνολο 
δεδομένων εκφράζει το αποτέλεσμα της εκτέλεσης ενός ερωτήματος (result set), ενώ αν 
χρησιμοποιηθεί για να εκφράσει την έιτοια της άθροισης πάνω στα επίπεδα των διαστάσεων (rollup) 
αφορά τα παραγόμενα αθροίσματα (aggregates), στην πρώτη περίπτωση θα υποκατασταθεί με τη 
λέξη ομάδα: ομάδα δεδομένων αντί για σύνολο δεδομένων.
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ικανοποιηθούν και μάλιστα σε τόσο μεγαλύτερο βαθμό όσο πλουσιότερη είναι η 

περιγραφή των αριθμητικών μεγεθών από τα χαρακτηριστικά των διαστάσεων.

Θα χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα εφαρμογής σχεσιακής τεχνολογίας σε μία 

περιοχή ή υποπεριοχή δεδομένων. Στο παρακάτω ερώτημα γίνεται φιλτράρισμα και 

ομαδοποίηση ως προς τυχαία χαρακτηριστικά των Ν διαστάσεων DIMi. Οι κωδικοί 

των διαστάσεων χρησιμοποιούνται για να ενώσουν τον πίνακα των μεγεθών Sales με 

τους διαστασιακούς πίνακες.

SELECT Dim 1. Code 1, Dim2.AttrX, .... DimN.AttrX
Sales.Measurel, Sales.Measure2.........Sales.MeasureM

FROM Sales, diml, dim2, ..., dimN 
WHERE Diml.Code 1 = Sales.Code 1,

AND Dim2.Code2 = Sales. Code2, ...,
AND DimN. CodeN = Sales. CodeN 

AND Dim2. Code2 IN (SELECT Dim2. Code2
FROM Dim2
WHERE Dim2.AttrX IN ({,attrib X values})) ...

AND DimN CodeN IN (SELECT DimN. CodeN 
FROM DimN
WHERE DimN.AttrX IN ({attrib X values}))

GROUP BY Diml.Codel, Dim2.AttrX, .... DimN.AttrX;

To παραπάνω παράδειγμα αντιπροσωπεύει μία σχεσιακή αντιμετώπιση μίας 

περιοχής ή υποπεριοχής δεδομένων. Αν κάποια χαρακτηριστικά όριζαν ιεραρχικά 

επίπεδα, για παράδειγμα, αν στη διάσταση του χρόνου Time (Dim2 = Time) οι μέρες 

(D), οι μήνες (Μ) και τα τρίμηνα (Q) αποτελούσαν μία ιεραρχία και θέλαμε να 

πάρουμε αριθμητικά στοιχεία για κάθε μήνα Μ ενός συγκεκριμένου τριμήνου Q (AttrX 

= Qx), τότε το ερώτημα θα γραφόταν:

SELECT Diml.Codel, Time.M.........DimN.AttrX
Sales.Measurel, Sales.Measure2, ..., Sales.MeasureM 

FROM Sales, diml, Time, .... dimN 
WHERE Dim 1.Codel = Sales.Codel,

AND Time.D = Sales.D, ....

AND DimN. CodeN = Sales. CodeN 
AND Time.D IN (SELECT Time.D

FROM Time 
WHERE Time.Q = Qx) ...

AND DimN. CodeN IN (SELECT DimN. CodeN 
FROM DimN
WHERE DimN.AttrX IN ({attrib X values}))
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GROUP BY Dim 1. Code 1, Time.AttrX, .... DimN.AttrX;

Συμμετρικά ερωτήματα όπως το παραπάνω είναι πρότυπα ερωτήματα για τη 

δυναμική κατασκευή ερωτήματων την ώρα που γίνεται ανάκτηση δεδομένων στις 

πολυδιάστατες δυναμικές όψεις δεδομένων. Τα παραπάνω ερωτήματα εκτελούν 

αθροίσεις δεδομένων πάνω σε χαρακτηριστικά ή ιεραρχίες των διαστάσεων.

Θα μπορούσαμε αντί για τη χρήση φωλιασμένου SELECT να χρησιμοποιήσουμε μία 

ένωση με ένα εικονικό πίνακα που προέρχεται από μία SELECT εντολή ίδια με εκείνη 

στο φωλιασμένο SELECT. Για παράδειγμα, το φιλτράρισμα του χρόνου χρησιμοποιεί 

την παρακάτω εντολή SELECT φωλιασμένη:

SELECT Time.D 
FROM Time 

WHERE Time. Q = Qx

Θα παίρναμε τα ίδια αποτελέσματα αν με την παραπάνω SELECT εντολή ορίζαμε 

ένα εικονικό πίνακα και τον ενώναμε με τους υπόλοιπους για να πετύχουμε το ίδιο 

ακριβώς φίλτρο που εξασφαλίζαμε και με τη φωλιασμένη εκδοχή. Η διαφορά είναι 

στο χρόνο ανάκτησης.· Τα φωλιασμένα SELECT έχουν χρόνο απόκρισης που 

αυξάνεται με το πλήθος των εγγραφών σχεδόν αναλογικά. Αντίθετα, η ένωση με 

εικονικό πίνακα έχουν σταθερό χρόνο απόκρισης ανεξάρτητο του πλήθους των 

εγγραφών.

4.4.2. Βελτιστοποίηση της αποθήκης δεδομένων

Ο βασικότερος στόχος στην προσπάθεια βελτιστοποίησης του σχεδιασμού της 

αποθήκης δεδομένων (Determine the Optimum Design for the Datawarehouse) είναι 

να εξασφαλιστεί «γρήγορη» απόκριση κατά την ανάκτηση των δεδομένων (fast query 

response time). To στόχο της ταχείας ανάκτησης μεγάλου όγκου δεδομένων υπηρετεί 
η σχεδιασπκή αρχή της συμμετρικής οργάνωσης αριθμητικών δεδομένων σε σχέση 

με ισοδύναμους άξονες ενδιαφέροντος, αρχή που ισχύει στο διαστασιακό μοντέλο.

Ένας δεύτερος στόχος βελτιστοποίησης της αποθήκης δεδομένων είναι η μείωση 

όσο είναι δυνατόν του αποθηκευτικού χώρου που αυτή καταλαμβάνει.

Η βελτιστοποίηση μίας Αποθήκης Δεδομένων όσο αυτή αφορά τη γρήγορη χρονική 

απόκριση, περιλαμβάνει τις ακόλουθες τεχνικές:

1. Δημιουργία σχεσιακών αθροιστικών πινάκων μεγεθών, ώστε να αποφεύγεται 

δυναμική άθροιση. Δημιουργία πολυδιάστατων συγκεντρώσεων.

2. Κατασκευή τεχνητών στηλών στους σχεσικούς πίνακες των διαστάσεων ώστε να 

είναι αποδοτικές οι ενώσεις.
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3. Κατασκευή bitmap ερετηρίων (bitmap indexes) πάνω στους σχεσιακούς πίνακες 

της αποθήκης δεδομένων για ταχεία ανάκτηση των δεδομένων, όταν τα φίλτρα 

έχουν πολλές ενώσεις (όπως συμβαίνει με τους πίνακες μεγεθών γιατί 

αναφέρονται σε πολλές διαστάσεις).

4. Δημιουργία υβριδικής αποθήκης δεδομένων όπου τα κατώτερα επίπεδα 

άθροισης είναι σχεσιακά ώστε να καταλαμβάνουν λίγο χώρο και τα ανώτερα (που 

έχουν λίγες τιμές) πολυδιάστατα ώστε να είναι αποδοτική η ανάλυση.

5. Τοποθέτηση των υπολογισμών των αριθμοδεικτών στην εξυπηρετητή 

παρουσίασης.

6. Δημιουργία των πολυδιάστατων μεγεθών με τέτοιο τρόπο που η αραιότερες 

διαστάσεις να είναι και αυτές που μεταβάλλονται πιο αργά στην αλλαγή των 

σελίδων στο δίσκο, ώστε να αντιμετωπίζεται η αραιότητα.

7. Δημιουργία των κύβων των πολυδιάστατων μεγεθών με τη βοήθεια των 

σύνθετων διαστάσεων (composite dimensions), που είναι μία επιμέρους 

σχεσιακή προσέγγιση στην πολυδιάστατη τεχνολογία, επίσης για την 

καταπολέμηση της αραιότητας

Στην αραιότητα οφείλεται και η επιβάρυνση στην ταχύτητα απόκρισης και η κατάληψη 

μεγάλου αποθηκευτικού χώρου από τις πολυδιάστατες δομές.

Η διατήρηση στην αποθήκη δεδομένων κάποιων αθροίσεων κατά επίπεδα 

διαστάσεων (ο υπολογισμός των αθροισμάτων είναι μία διαδικασία τύπου rollup στην 

αποθήκη δεδομένων), δίνει τη δυνατότητα ταχείας ανάκτησης ομάδων δεδομένων 
που είναι συγκεντρωτικά. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα καταλαμβάνουν μικρό χώρο 

στη μνήμη, ενώ τα λεπτομερή δεδομένα μεγάλου όγκου, από τα οποία προκύπτουν 

τα συγκεντρωτικά δεδομένα στην περίπωση δυναμικού υπολογισμού των 

αθροισμάτων, καταλαμβάνουν μεγάλη χωρητικότητα μνήμης. Συνήθως 

αποθηκεύονται αθροίσματα σε επίπεδα κοντά στο κατώτατο επίπεδο λεπτομέρειας. 

Δηλαδή, αν ο κόκκος του χρόνου είναι η ημέρα, τότε αποθηκεύονται αθροίσματα 

πάνω στο μήνα (οι υπόλοιπες διαστάσεις παραμένουν στο κατώτερο επίπεδο 

λεπτομέρειας στο υπολογιζόμενο άρθοισμα).

Σε υβριδικές αποθήκες δεδομένων αποθηκεύονται σύνολα κατώτερων επιπέδων 

λεπτομέρειας σε σχεσιακή δομή και σύνολα κοντά στα γενικά σύνολα σε 

πολυδιάστατη δομή . Η υβριδική αντιμετώπιση έχει δύο σκοπούς: Πρώτον, να 

περιορίσει το μεγάλο αποθηκευτικό χώρο που χρειάζονται τα σύνολα, 

αποθηκεύοντας σύνολα κοντά στη βάση της πυραμίδας λεπτομέρειας σε σχεσιακούς
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πίνακες και όχι σε αδηφάγες πολυδιάστατες δομές. Δεύτερον να ικανοποιήσει τις 

απαιτήσεις αλληλεπιδραστικότητας. Άρα το μεγάλο και μεταβλητό εύρος του 

περιεχομένου των ερωτημάτων είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί με μίξη 

προαποθήκευσης αθροίσεων και δυναμικής εκτέλεσης αθροίσεων.
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5. Ανάλυση Δεδομένων (OLAP)

Η ανάλυση δεδομένων υπήρξε μία ιστορική αναγκαιότητα για τις επιχειρήσεις, που 

γεννήθηκε από την πίεση των ανταγωνιστικών συνθηκών στο περιβάλλον των 

αγορών και από τη διαθεσιμότητα τεράστιων όγκων λειτουργικών δεδομένων από τα 

συστήματα συναλλαγών. Η ανάλυση δεδομένων, που ακριβέστερα αποκαλείται 

αναλυτική επεξεργασία δεδομένων, όταν αναφέρεται στην επεξεργασία των 

επιχειρησιακών ή επιχειρηματικών δεδομένων, αποκαλείται επιχειρηματική ανάλυση. 

Κατά την επιχειρηματική ανάλυση η επεξεργασία των δεδομένων οδηγεί σε σύνθεση 

πληροφορίας, που αναμένεται να υποστηρίξει αποφάσεις στα πλαίσια της 

επιχειρηματικής λειτουργίας.

5.1. Το περιβάλλον της αναλυτικής επεξεργασίας

5.1.1. Desktop αναλυτική επεξεργασία

Σήμερα, διενεργείται στις επιχειρήσεις σε ευρεία κλίμακα η desktop ανάλυση 

δεδομένων. Η desktop ανάλυση δεδομένων γίνεται από τους εργαζόμενους 

επιχειρηματικούς αναλυτές, που συνήθως έχουν στη διάθεσή τους τις βάσεις των 

συστημάτων συναλλαγών και desktop εργαλεία αναλυτικής επεξεργασίας 

δεδομένων. Οι επιχειρηματικοί αναλυτές χρησιμοποιούν την εφευρετικότητά τους για 

να αντλήσουν τα κατάλληλα κάθε φορά δεδομένα από τις βάσεις των συναλλαγών 

και να τα εισάγουν με την κατάλληλη μορφή στα desktop εργαλεία ανάλυσης. Έπειτα, 

εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του εργαλείου ανάλυσης για να παράξουν την 
προσδοκώμενη πληροφορία.

5.1.2. Από τη desktop ανάλυση στο ολοκληρωμένο περιβάλλον αναλυτικής 
επεξεργασίας

Επειδή οι ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών σε αναλυτική επεξεργασία 

ακολουθούν αυξητική πορεία, τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί η τάση της 

σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων με δομή πελάτη - 

εξυπηρετητή (client -server), με αποκλειστικό στόχο τη διασυνδεδεμένη αναλυτική 

επεξεργασία των λειτουργικών δεδομένων και τη σύνθεση πληροφορίας. Η
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αρχιτεκτονική αυτή είναι η αρχιτεκτονική αναλυτικής επεξεργασίας1 (ή αρχιτεκτονική 

αποθήκης δεδομένων), που «δένει» τα συστήματα ουναλαγών με τα συστήματα 

αναλυτικής επεξεργασίας μέσα από ένα «δίαυλο» μεταφοράς δεδομένων, όπου τα 

δεδομένα καθαρίζονται και μετασχηματίζονται ώστε να είναι συμβατά με τις δομές της 

αναδιοργάνωσης που ακολουθεί, ένα μηχανισμό φόρτωσης των αποθηκευόμενων 

δεδομένων σε δομές κύβων δεδομένων, ένα μηχανισμό συγκέντρωσης στα 

διαστασιακά ιεραρχικά επίπεδα των αποθηκευόμενων δεδομένων και ένα μηχανισμό 

παρουσίασης πολυδιάστατων δυναμικών όψεων των αναδιοργανωμένων και 

αθροιστικών δεδομένων αλλά και άλλων παραγόμενων δεδομένων (υπολογιζόμενων 

μεγεθών). Η μεταφορά (μετανάστευση) των λειτουργικών δεδομένων και κυρίως η 
αναδιοργάνωση των δεδομένων, που περιλαμβάνει τους μηχανισμούς της φόρτωσης 
και της συγκέντρωσης των δεδομένων και η παρουσίαση των δεδομένων στις 
πολυδιάστατες δυναμικές όψεις είναι μέρη της αρχιτεκτονικής αποθηκών δεδομένων 
και συστατικά της διασυνδεδεμένης αναλυτικής επεξεργασίας.

Καρδιά της αρχιτεκτονικής αναλυτικής επεξεργασίας είναι η αποθήκη δεδομένων, 

όπου συμβαίνει μαζικά για το σύνολο των επιχειρησιακών δεδομένων η 

αναδιοργάνωση των δεδομένων και επιλεκτικά ανάλογα με την εκάστοτε 

πληροφοριακή ανάγκη η ανάκτηση και ο υπολογισμός των υπό παρουσίαση 

δεδομένων και πληροφορίας (συνήθως η παρουσίαση γίνεται σε μορφή 

πολυδιάστατων σχεδίων δεδομένων σε δυναμικές όψεις). Στις περιπτώσεις που η 

αρχιτεκτονική υλοποιείται σε Intranet μορφή τότε στην αποθήκη δεδομένων 

υλοποιείται και η διάρθρωση της όψης παρουσίασης. Τα δεδομένα κάθε 

επιχειρηματικής λειτουργίας καταλαμβάνουν επιμέρους περιοχές δεδομένων (data 

marts) μέσα στην επιχειρησιακή αποθήκη δεδομένων, με βάση τη λογική 
αναδιοργάνωση που προβλέπει το αντίστοιχο για την επιχειρηματική λειτουργία 

μοντέλο διαστάσεων. Η αναδιοργάνωση των δεδομένων γίνεται τμηματικά στις 

περιοχές δεδομένων και η αναλυτική επεξεργασία και η παρουσίαση των όψεων 

εστιάζεται στις περιοχές δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται το μέγεθος 

και η πολυπλοκότητα της συνολικής αποθήκης δεδομένων.

Τα διασυνδεδεμένα συστήματα αναλυτικής επεξεργασίας2 παίρνουν σαν είσοδο τα 

δεδομένα από τα συστήματα συναλλαγών και τα αναδιοργανώνουν στην αποθήκη 1

1: Η έκφραση «αρχιτεκτονική όιασυνδεόεμέ\ης αναλυτικής επεξεργασίας» θα ήταν σωστότερη γιατί οι 
χρήστες εργάζονται σε υπολογιστές πελάτες οι οποίοι συνδέονται με τον εξυπηρετητή της αποθήκης 
δεδομένων προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες παρουσίασης σχεδίων δεδομένων Γα το λόγο 
αυτό ο εξυπηρετητής της αποθήκης δεδομένων λέγεται και εξυπηρετητής παρουσίασης.

: Στα συστήματα αναλυτικής επεξεργασίας θα μπορούσαν να αποδοθούν και οι ονομασίες συστήματα 
σύνθεσης επιχειρηματικής πληροφορίας (business intelligence sy stems) και συστήματα υποστήριξης 
αποφάσεων (decision support sy stems).
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δεδομένων σύμφωνα με το μοντέλο διαστάσεων. Ό εξυττηρετητής ττου φιλοξενεί την 

αποθήκη δεδομένων ονομάζεται εξυπηρετητής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP 

server) ή εξυπηρετητής παρουσίασης (presentation server) και τροφοδοτεί όλες τις 

ανάγκες των επιχειρηματικών αναλυτών σε αναλυτική επεξεργασία και παρουσίαση 

δεδομένων.

Το αρχιτεκτονικό σχέδιο εκτός από το γεγονός ότι οπτικοποιεί τη διασυνδεδεμένη 

αναλυτική επεξεργασία ως ολοκληρωμένο περιβάλλον και όχι ως μεμονωμένο 

σύστημα, αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο (framework) επικοινωνίας μεταξύ των 

επιχειρηματικών αναλυτών και των τεχνολόγων πληροφορίας, όταν αυτοί 

σενεργάζονται για να αναλύσουν τις πληροφοριακές απαιτήσεις μίας επιχειρηματικής 

λειτουργίας, αλλά και μεταξύ των μελών της ομάδας ανάπτυξης μίας περιοχής της 

αποθήκης δεδομένων.

5.1.3. Η αναδιοργάνωση των δεδομένων

Η αναδιοργάνωση των δεδομένων παίζει πρωτεύοντα ρόλο στα συστήματα 

αναλυτικής επεξεργασίας και αποτελεί την υποδομή της διασυνδεδεμένης αναλυτικής 

επεξεργασίας. Η ανάλυση των δεδομένων (δηλαδή ο υπολογισμός αριθμοδεικτών, η 
παρουσίαση βασικών μεγεθών και αριθμοδεικτών σεναρίων σε πολυδιάστατες 
δυναμικές όψεις δεδομένων και η εκτέλεση σεναρίων στις ίδιες πολυδιάστατες 
δυναμικές όψεις δεδομένων) στηρίζεται ακριβώς στην ύπαρξη των εν δυνάμει 
συγκεντρώσεων των αριθμητικών δεδομένων πάνω στα χαρακτηριστικά των 
διαστάσεων. Είτε πρόκειται για χαρακτηριστικά που κάνουν απλή κατηγοριοποίηση, 

είτε πρόκειται για χαρακτηριστικά που ορίζουν διαστασιακά ιεραρχικά επίπεδα, σε 

αυτά θα στηριχθούν οι τυπικές εργασίες της αναλυτικής επεξεργασίας, όπως είναι οι 

ομαδοποιήσεις σε ένα απλό πίνακα ερωτήματος (query viewer) ή σε μία στατική 

αναφορά (report), η ανάπτυξη και η σύμπτυξη (drillup or drilldown) σε μία όψη των 

ιεραρχικών επιπέδων που είναι αντίστοιχα των επιπέδων του μοντέλου διαστάσεων, 

η εστίαση των τιμών μίας όψης σε μεμονωμένες τιμές των διαστάσεων ή η αλλαγή 

του προσανατολισμού του κύβου δεδομένων μίας όψης (slice & dice), η διενέργεια 

σεναρίων με διασάλευση της ισορροπίας των τιμών σε μία όψη και παρακολούθηση 

των πολυδιάστατων σχεδίων δεδομένων που παράγονται τότε στην όψη, η 

ανακάλυψη φαινομενικά ανύπαρκτων συσχετίσεων ανάμεσα σε ομάδες από 

δεδομένα (data mining).

Η αναδιοργάνωση των δεδομένων συμβαίνει πρώτα σε λογικό επίπεδο με τη 

σχεδίαση του μοντέλου διαστάσεων και έπειτα με βάση το μοντέλο, η φυσική 

σχεδίαση και υλοποίηση της περιοχής δεδομένων που θα δεχθεί τα
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αναδιοργανωμένα για αναλυτική επεξεργασία δεδομένα. Η αναδιοργάνωση των 

δεδομένων περιλαμβάνει και τον υπολογισμό αποθηκευόμενων αθροισμάτων 

δεδομένων. Η φυσική αναδιοργάνωση των δεδομένων είναι μία διαχειριστική 

περιοδική και μαζική διαδικασία που εκτελείται από τον εξυπηρετητή παρουσίασης, 

σε αντίθεση με τη λογική σχεδίαση που γίνεται αρχικά από έναν αναλυτή - σχεδιαστή 

και επαναφέρεται μόνο σε περίπτωση ανασχεδιασμού του μοντέλου διαστάσεων. Η 

ανασχεδίαση της αποθήκης δεδομένων, είτε αφορά διαστάσεις (επίπεδα, ιεραρχίες, 

χαρακτηριστικά) είτε μεγέθη είναι διαχειριστικό καθήκον.

Τα εν δυνάμει σύνολα (aggregates)3 που προβλέπονται σε ένα μοντέλο διαστάσεων 

απο τους συνδιασμούς των ιεραρχικών επιπέδων των διαστάσεων μπορούν να 

παραχθούν κατά την εκτέλεση ενός ερωτήματος ή να είναι αποθηκευμένα και απλά 

να ανακτηθούν από το ερώτημα. Τα δυναμικά υπολογιζόμενα σύνολα είναι 
αριθμοδείκτες που δίνουν ευελιξία στην παραγωγή των πληροφοριακών σχεδίων της 

αναλυτικής επεξεργασίας. Τα αποθηκευμένα σύνολα, αν και πλεοναστικά γιατί είναι 

υπολογιζόμενοι αριθμοί, εντούτοις είναι απαραίτητα για τη βελτίωση του χρόνου 

απόκρισης των ερωτημάτων, (ειδικά όταν αυτά απευθύνονται σε (ιστορικά) δεδομένα 

μεγάλου όγκου από τα οποία ζητούνται μόνο δεδομένα υψηλότερου βαθμού 

συγκέντρωσης, όπως συνήθως συμβαίνει στην αναλυτική επεξεργασία). Τα 

αποθηκευμένα σύνολα παράγονται κατά την μαζική και κεντρική αναδιοργάνωση των 

δεδομένων στη φάση της συγκέντρωσης των δεδομένων.

5.1.4. Σχεδίαση και ευελιξία της αναλυτικής επεξεργασίας

Η ανάλυση και η σχεδίαση συστημάτων αναλυτικής επεξεργασίας εστιάζεται στη 
μοντελοποίηση (λογική οργάνωση) των δεδομένων που θα αποθηκευτούν στην 
αποθήκη δεδομένων και στην φυσική αναδιοργάνωσή των λειτουργικών δεδομένων 
μέσα στην αποθήκη δεδομένων με τρόπο διαστασιακό (πολυδιάστατο) ώστε να 
εξυπηρετούν τις ανάγκες της διασυνδεδεμένης αναλυτικής επεξεργασίας. Δεν 

αναλύεται σε βάθος η λειτουργικότητα (functionality) της αναλυτικής επεξεργασίας, 

γιατί οι ανάγκες της επιχειρηματικής ανάλυσης, αντίθετα από τις απαιτήσεις των 

συστημάτων συναλλαγών, είναι αδόμητες και απροσδιόριστες στο σύνολό τους. Αυτό 

σημαίνει ότι οι διαστάσεις και τα αριθμητικά μεγέθη πρέπει να προσδιοριστούν λογικά 

και να υλοποιηθούν στην αποθήκη δεδομένων με ROLAP ή MOLAP οργάνωση, αλλά 

δε συμβαίνει το ίδιο με τα υπολογιζόμενα μεγέθη (αριθμοδείκτες - formulas) και τα 

σενάρια, τα περισσότερα από τα οποία θα προκύψουν στη φάση λειτουργίας του 

συστήματος. Το μόνο που αποθηκεύεται στην αποθήκη δεδομένων (αν η
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αρχιτεκτονική είναι τύπου Intranet ή είναι επιθυμητή κεντρική λειτουργικότητα) ή στην 

εφαρμογή παρουσίασης (επιπλέον της κεντρικής λειτουργικότητας) είναι ο τρόπος 
(λειτουργικότητα) υπολογισμού τους. Άρα, στη φάση της ανάλυσης των απαιτήσεων 
και της λογικής σχεδίασης του μοντέλου διαστάσεων προσδιορίζονται ο όγκος και η 
δόμηση των δεδομένων, έτσι ώστε να καλύπτουν ένα συγκεκριμένο φάσμα 
πληροφοριακών αναγκών που θεωρείται ότι καλύπτει την επιχειρηματική λειτουργία 
που αναλύεται.

Τά βασικότερα δομικά στοιχεία του πληροφοριακού πεδίου (φάσματος) 

αναδιοργάνωσης των λειτουργικών δεδομένων είναι οι διαστάσεις, που 

προσδιορίζουν τις τιμές των αριθμητικών μεγεθών για διάφορες κατηγορίες και 

επίπεδα. Το πληροφοριακό πεδίο που προβλέπεται από το διαστασιακό μοντέλο θα 

υλοποιηθεί ως μία περιοχή (data mart) της αποθήκης δεδομένων και θα σχετίζεται με 

μία επιχειρηματική λειτουργία, αυτή για την οποία θα διαθέτει δεδομένα για αναλυτική 

επεξεργασία. Αυτή η προσέγγιση ανάλυσης και σχεδίασης επιτρέπει μελλοντικές 

πληροφοριακές απαιτήσεις που εμπίπτουν στο εύρος του πληροφοριακού φάσματος 

του μοντέλου διαστάσεων και της αντίσοιχης περιοχής δεδομένων της αποθήκης 

δεδομένων μπορούν να καλυφθούν από τους επιχειρηματικούς αναλυτές με μικρό 

κόστος.

Μία περιοχή της αποθήκης δεδομένων και το αντίστοιχο διαστασιακό μοντέλο που 

την ορίζει δεν μπορούν να είναι στατικές κατασκευές. Αν και η ανάγκη ανασχεδίασης 

μίας διάστασης ή προσθήκης ενός μεγέθους συμβαίνουν σπανιότερα είναι πιθανόν 

να εκδηλωθούν, προκειμένου να καλύψουν πληροφοριακές ανάγκες που δεν 

εμπίπτουν στο πληροφοριακό φάσμα που είχε προβλεφθεί στην αρχική σχεδίαση του 

μοντέλου διαστάσεων. Για να είναι δυνατή η ικανοποίησή τους, το μοντέλο 
διαστάσεων και η αποθήκη δεδομένων πρέπει να είναι ευέλικτα σε σχεδιαστικές 
μεταβολές, όπως η προσθήκη ενός νέου διαστασιακού επιπέδου, η προσθήκη μίας 
διαστασιακής ιεραρχίας, η προσθήκη ενός νέου αποθηκευόμενου μεγέθους, η 

αναδιάρθρωση των διαστασιακών επιπέδων περισσότερων της μίας διαστάσεων για 

το σχηματισμό μίας νέας ιεραρχίας ή σπανιότερα μίας νέας βασικής ή εικονικής 

(δηαλαδή υπολογιζόμενης δυναμικά στη μνήμη) διάστασης.

Πολλά υπολογιζόμενα μεγέθη (αριθμοδείκτες) και πολλά σενάρια θα ζητηθούν από 
τους επιχειρηματικούς αναλυτές κατά τη χρήση του συστήματος. Με άλλα λόγια, 

εφόσον υλοποιηθεί η πολυδιάστατη οργάνωση στις περιοχές της αποθήκης 

δεδομένων και αρχίσουν οι επιχειρηματικοί αναλυτές να λαμβάνουν παραστάσεις 3

3 Με την ευρεία έννοια σύνολο είναι οποιοσδήποτε υπολογισμός που συγκεντρώνει τα αριθμητικά 
δεδομένα πάνω σε MOLAP ιεραρχικά επίπεδα διαστάσεων ή ROLAP χαρακτηριστικά διαστάσεων.
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δεδομένων και πληροφοριακά σχέδια από αυτή την οργάνωση, τότε θα αρχίσουν να 

αντιλαμβάνονται το εύρος των πληροφοριακών αναγκών που μπορούν να καλύψουν 

και θα προσεγγίζουν νέα προβλήματα έχοντας στο νού τις πληροφοριακές 

δυνατότητες της αποθήκης δεδομένων. Όταν καθημερινά χρησιμοποιούν τα 

συστήματα υποστήριξης αποφάσεων με επίγνωση του πληροφοριακού φάσματος4 

που καλύπτει η αποθήκη δεδομένων, η εκδήλωση διαπιστωμένων ή νέων 

επιχειρηματικών προβλημάτων θα οδηγεί τη σκέψη τους σε μεγέθη μέτρησης της 

απόδοσης των λειτουργιών, που πιθανότατα μπορούν να υπολογιστούν από την 

αποθήκη δεδομένων. Οι αριθμοδείκτες συνήθως υπολογίζονται από τα 

αποθηκευμένα αριθμητικά μεγέθη και χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των 

διαφόρων λειτουργιών των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναλύονται.

5.1.5. Αναλυτική επεξεργασία υποδομής και κυρίως αναλυτική επεξεργασία

Τα χαρακτηριστικά και τα ιεραρχικά επίπεδα των διαστάσεων επιτρέπουν την 

κατηγοριοποίηση των αριθμητικών δεδομένων. Οι υπολογισμοί της αναλυτικής 

επεξεργασίας γίνονται πάνω στις κατηγορίες των διαστάσεων. Άρα ο πληροφοριακός 

πλούτος που παρουσιάζεται στις πολυδιάστατες δυναμικές όψεις δεδομένων είναι 

ανάλογος της ποικιλίας .των διαστασιακών κατηγοριών και ιεραρχικών επιπέδων.

Οι εν δυνάμει υπολογισμοί πάνω στα ιεραρχικά επίπεδα και γενικά τις κατηγορίες 

των διαστάσεων είναι πηγή πληροφοριακού πλούτου γιατί αυξάνουν το πλήθος των 

δυνατών πληροφοριακών σχεδίων στις δυναμικές όψεις πολυδιάστατων δεδομένων. 

Οι εν δυνάμει υπολογισμοί είναι δυνατό να παραχθούν κατά την εκτέλεση ενός 
ερωτήματος ή να είναι αποθηκευμένοι για να ανακτηθούν άμεσα από ένα ερώτημα. Τα 

δυναμικά υπολογιζόμενα σύνολα είναι αριθμοδείκτες που δίνουν ευελιξία στην 

παραγωγή των πληροφοριακών σχεδίων. Οι αποθηκευμένοι υπολογισμοί είναι 

επαναλαμβανόμενα δεδομένα και προκαλούν ασυνέπειες στην αποθήκη δεδομένων, 

αλλά είναι απαραίτητοι για τη βελτίωση του χρόνου απόκρισης των ερωτημάτων 

ειδικά όταν αυτά απευθύνονται σε ιστορικά μεγάλου όγκου δεδομένα..

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι συστατικές εργασίες της διασυνδεδεμένης 

αναλυτικής επεξεργασίας είναι δύο: η αναδιοργάνωση των λειτουργικών δεδομένων 

και η παρουσίαση δυναμικών όψεων πολυδιάστατων δεδομένων.

Η αναδιοργάνωση των δεδομένων είναι μαζική αναλυτική επεξεργασία (εκτελείται 

τουλάχιστο σε εύρος περιοχής δεδομένων), για αυτό γίνεται από το διαχειριστή της 1

1 Είναι εύκολο για ένα επιχειρηματικό αναλυτή να αντίληφθεί το εύρος του πληροφοριακού φάσματος 
που καλύπτει η αποθήκη δεδομένων γιατί μοντέλο διαστάσεων λόγω της συμετρίας του είναι 
διαισθητικό και ταιριάζει στην ανθρώπινη λογική. Ο πληροφοριακός πλούτος που είναι διαθέσιμος 
σε αυτόν εςαρτάται απο τις ιεραρχίες και τα χαρακτηριστικά των διαστάσεων.
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αποθήκης δεδομένων. Η αναδιοργάνωση των δεδομένων είναι διαδικασία υποδομής 

και περιλαμβάνει τη φόρτωση των δεδομένων στην αποθήκη δεδομένων και τη 

συγκέντρωση των δεδομένων κατά μήκος των διαστασιακών επιπέδων. Μπορούμε 

να θεωρήσουμε ότι η αναδιοργάνωση των δεδομένων εκτός από τα συμβατικά 

σύνολα των αριθμητικών μεγεθών, παράγει αποθηκευμένους υπολογισμούς 

(αποθηκευμένους αριθμοδείκτες), ικανούς να ανακτηθούν γρήγορα.

Στην παρουσίαση των δυναμικών όψεων πολυδιάστατων δεδομένων συμμετέχουν 

αποθηκευμένοι υπολογισμοί και δυναμικοί υπολογισμοί. Ο τελικός χρήστης δεν 

μπορεί να διακρίνει αν η προέλευση των υπολογισμών είναι η δυναμική εκτέλεση 

ερωτήματος ή η απλή ανάκτηση ενός αποθηκευμένου συνόλου από την περιοχή 

δεδομένων. Οι διαδικασίες αναλυτικής επεξεργασίας (υπολογισμοί αριθμοδεικτών, 

σενάρια) πυροδοτούνται από τους επιχειρηματικούς αναλυτές και εκτελούνται στον 

εξυπηρετητή παρουσίασης. Η πυροδότηση των διαδικασιών αναλυτικής 

επεξεργασίας γίνεται μέσα από το αλληλεπιδραστική διεπαφή των πολυδιάστατων 

όψεων. Για είναι διαθέσιμες στην παρουσίαση οι διαδικασίες αναλυτικής 

επεξεργασίας, δηλαδή οι δυναμικοί υπολογισμοί αριθμοδεικτών και τα σενάρια θα 

πρέπει να υπάρχουν υλοποιημένοι στην αποθήκη δεδομένων, δηλαδή στον 

εξυπηρετητή παρουσίασης ως κεντρική λειτουργικότητα (server functionality) από τη 

διαχείριση της αποθήκης δεδομένων. Παράδειγμα λειτουργικότητας στον OLAP 

εξυπηρετητή είναι τα αντικείμενα των σχέσεων, τα προγράμματα και οι υπολογιστικές 

εκφράσεις (formulas) που κάνουν τον υπολογισμό των αριθμοδεικτών μεταβολών 

στην ενότητα 5.3.5.

Η διαμόρφωση των δυναμικών όψεων με την επιλογή των πρωτογενών μεγεθών και 

των δυναμικά υπολογιζόμενων δεικτών που θα συμμετάσχουν σ’ αυτές είναι επίσης, 

καθήκον της διαχείρισης της αποθήκης δεδομένων. Η διαμόρφωση των δυναμικών 

όψεων υλοποιείται ως λειτουργικότητα του εξυπηρετητή παρουσίασης όταν η 

αρχιτεκτονική αποθήκης δεδομένων είναι αρχιτεκτονική Intranet, όπου συμμετέχουν 

ο εξυπηρετητής παρουσίασης και ένας λεπτός πελάτης (thin client). Στην 

αρχιτεκτονική Intranet η παρουσίαση της πληροφορίας απαιτεί μόνο ένα web 

browser. Γενικά, η πολυδιάστατη πληροφορία που παράγεται υπό μορφή 

πολυδιάστατων δυναμικών όψεων και περιέχει αριθμοδείκτες και δυνατότητα 

εκτέλεσης σεναρίων, διοχετεύεται στις εφαρμογές πελάτες (client applications) για να 

παρουσιαστεί.

Ο εξυπηρετητής παρουσίασης είναι η καρδιά της αναλυτικής επεξεργασίας από δύο 

απόψεις: από την άποψη της διαχείρισης των δεδομένων και από την άποψη της 

κεντρικής λειτουργικότητας. Επιπλέον, η DWA αρχιτεκτονική θα πρέπει να προβλέπει
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την εξαγωγή των παραγόμενων πληροφοριακών σχεδίων σε desktop εργαλεία, όπως 

τα προγράμματα λογιστικών φύλλων ή στατιστικών πακέτων.

Για τις ανάγκες αναλυτικής επεξεργασίας ο OLAP εξυπηρετητής (είτε είναι ROLAP 

είτε είναι MOLAP, είτε διαθέτει και ROLAP και MOLAP υπηρεσία - service) διαθέτει 

συναρτήσεις προσανατολισμένες στην αναλυτική επεξεργασία δεδομένων που είναι 

οργανωμένα με διαστασιακό τρόπο. Οι συναρτήσεις αυτές είναι κατασκευασμένες 

έτσι ώστε να ενεργούν σε κύβους δεδομένων και όχι σε απλές μεταβλητές μνήμης ή 

τις συνήθεις δομές που διαχειρίζονται οι συναρτήσεις των γλωσσών 

προγραμματισμού ή των desktop εργαλείων ανάλυσης.

5.2. Χαρακτηριστικά της αναλυτικής επεξεργασίας
Τα συστήματα αναλυτικής επεξεργασίας και οι εφαρμογές τους (OLAP systems & 
OLAP applications) αναμένεται να διενεργούν πάνω σε σύνολα δεδομένων γρήγορη 
ανάλυση, το αποτέλεσμα της οποίας είναι η σύνθεση και η διάθεση διαμοιρασμένης 
και πολυδιάστατης πληροφορίας (Fast Analysis of Shared Multidimensional 
Information - FASMI). Οι έννοιες αυτές σημαίνουν:

• Γοήγορη (ανάλυση): Ο επιχειρηματικός αναλυτής που χρησιμοποιεί τα 

συστήματα αυτά είναι ένας αλληλεπιδραστικός τελικός χρήστης που αναμένει 

παροχή πληροφορίας με σταθερούς ρυθμούς. Τα υποκείμενα ερωτήματα 

(queries) θα πρέπει να εκτελούνται σε χρόνους ίσους ή μικρότερους των 5 

δευτερολέπτων.

• Ανάλυση: Οι εφαρμογές αναλυτικής επεξεργασίας θα πρέπει να διενεργούν 

βασική αριθμητική και στατιστική ανάλυση στα δεδομένα. Οι υπολογισμοί δεν 

περιλαμβάνουν τις αθροίσεις πάνω στα επίπεδα των διαστάσεων, αλλά ενεργούν 
αφού αυτές οι αθροίσεις γίνουν, πάνω στα αθροισμένα δεδομένα και παράγουν 

αροθμοδείκτες (formulas) και αποτελέσματα σεναρίων. Ο OLAP εξυπηρετητής 

είναι εφοδιασμένος με συναρτήσεις ειδικές στο να επενεργούν σε πολυδιάστατα 

σύνολα δεδομένων (κύβους δεδομένων), ώστε να είναι εφικτή σε εύλογο χρόνο η 

σύνταξη των υπολογισμών αναλυτικής επεξεργασίας. Η υλοποίηση των 

υπολογισμών πραγματοποιείται είτε από την ομάδα ανάπτυξης είτε σπανιότερα 

από τον επιχειρηματικό αναλυτή. Ο ορισμός των υπολογισμών από την ομάδα 

ανάπτυξης γίνεται με την κατασκευή κατάλληλης διεπαφής που υποκρύπτει την 

επικοινωνία με την αποθήκη δεδομένων (δηλαδή τα ερωτήματα προς τα ROLAP 

η MOLAP τμήματα της αποθήκης δεδομένων). Η εκτέλεση των υπολογισμών από 

τον επιχειρηματικό αναλυτή γίνεται με την έκδοση και υποβολή κατά περίπτωση 

ερωτημάτων (ad hoc queries), που περιέχουν τους επιθυμητούς υπολογισμούς.
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• Διαμοιρασμένη (πληροφορία): Η πληροφορία που παραδίδεται από τα OLAP 

συστήματα πρέπει να μοιραστεί σε ένα πλήθος τελικών χρηστών. Το πλήθος των 

επιχειρηματικών αναλυτών που παραλαμβάνουν πληροφορία από τις αποθήκες 

δεδομένων των συστημάτων αναλυτικής επεξεργασίας παρουσιάζει συνήθως 

αυξητικές τάσεις μετά την εγκατάσταση και αρχική λειτουργία των συστημάτων. Ο 

διαμοιρασμός της πληροφορίας επιβάλλει την προδιαγραφή κανόνων ασφάλειας 

(security specifications), ώστε να εξασφαλίζεται η εμιστευτικότητα και ακεραιότητα

. (confidentiality & safety) των δεδομένων.

• Πολυδιάστατη (πληροφορία): Οι αποθήκες δεδομένων στις οποίες διενεργείται η 

επιχειρηματική ανάλυση είναι πολυδιάστατες βάσεις δεδομένων που η φυσική 

τους υλοποίηση στηρίζεται στο μοντέλο διαστάσεων. Το μοντέλο οντοτήτων 

συσχετίσεων αποκλείεται για τα OLAP συστήματα. Τα πολυδιάστατα δεδομένα 

και οι δυναμικές όψεις παρουσίασής διαφοροποιούνται σαφώς από τα 

οντοκεντρικά λειτουργικά δεδομένα. Για το λόγο αυτό προβλέπεται στη DWA 

αρχιτεκτονική ένα ολόκληρο τμήμα, όπου γίνεται η αναδιοργάνωση των 

λειτουργικών δεδομένων σε πολυδιάστατα δεδομένα.

• Πληροφορία: Τα OLAP συστήματα παράγουν πληροφορία εκμεταλλευόμενα τα 

δεδομένα των συστημάτων συναλλαγών. Τα λειτουργικά επιχειρηματικά 

δεδομένα που χρειάζονται για την πληροφοριακή σύνθεση μπορεί να 

προέρχονται από διάφορες πηγές, να είναι μεγάλα σε όγκο και να έχουν 

ασυμφωνίες ως προς το περιεχόμενό τους. Η αναλυτική επεξεργασία είναι η 

διαδικασία σύνθεσης πληροφορίας από τα λειτουργικά δεδομένα.

5.3. Αναλυτική επεξεργασία δεδομένων
Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι συστατικές εργασίες της διασυνδεδεμένης 

αναλυτικής επεξεργασίας είναι δύο: η αναδιοργάνωση των λειτουργικών δεδομένων 
και η παρουσίαση δυναμικών όψεων πολυδιάστατων δεδομένων. Η φόρτωση των 

δεδομένων στην αποθήκη δεδομένων και η συγκέντρωση των δεδομένων κατά 

μήκος των διαστασιακών επιπέδων συνθέτουν την αναδιοργάνωση των δεδομένων. 

Στην αναδιοργάνωση των δεδομένων μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει και η μεταφορά 

των δεδομένων από τα συστήματα συναλλαγών, όπου τα δεδομένα αποθηκεύονται 

προσωρινά για να καθαριστούν και να μετασχηματιστούν, ώστε να είναι σε συνεπή 

μορφή πριν τη φόρτωση τους. Η αναδιοργάνωση των δεδομένων είναι μαζική και 

διαχειριστική διαδικασία υποδομής. Λ

Οι δυναμικές όψεις πολυδιάστατων δεδομένων περιέχουν αποθηκευμένους 

υπολογισμούς και δυναμικούς υπολογισμούς. Η προέλευση των υπολογισμών
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(εκτέλεση ερωτήματος ή η ανάκτηση ενός αποθηκευμένου συνόλου) δεν είναι 

εμφανής στον τελικό χρήστη. Στις δυναμικές όψεις πολυδιάστατων δεδομένων 

εκτελούνται επίσης, σενάρια υποθέσεων (what if analysis).

5.3.1. Φόρτωση και συγκέντρωση δεδομένων

Για να είναι διαθέσιμα τα δεδομένα στην κυρίως αναλυτική επεξεργασία θα πρέπει να 
είναι φορτωμένα (loaded) και αθροισμένα (aggregated) στην αποθήκη δεδομένων. Η 

φόρτωση (load) των δεδομένων έχει σκοπό την προσθήκη των δεδομένων της 

τελευταίας περιόδου στην αποθήκη δεδομένων ή σπανιότερα την προσθήκη 

δεδομένων που σχετίζονται με την αλλαγή της σχεδίασης της αποθήκης δεδομένων 

μετά από προσθήκη νέων διαστασιακών επιπέδων και χαρακτηριστικών ή νέων 

μεγεθών (και σπανιότερα προσθήκη νέων διαστάσεων). Η άθροιση των δεδομένων 
(rollup) έχει σκοπό την παραγωγή και αποθήκευση συγκεντρωτικών δεδομένων 
(consolidated data) για όλα τα αριθμητικά μεγέθη στην αποθήκη δεδομένων. Οι 

ομάδες συγκέντρωσης είναι τα ιεραρχικά επίπεδα των διαστάσεων εξάρτησης των 

μετρήσιμων μεγεθών.

Η φόρτωση των δεδομένων στην αποθήκη δεδομένων είναι περιοδική και 

διαχειριστική διαδικασία. Πρίν τη φόρτωση δεδομένων τα λειτουργικά δεδομένα 

καθαρίζονται και μετασχηματίζονται σε μία προσωρινή περιοχή μετανάστευσης 

δεδομένων, ώστε να εισέλθουν στην αποθήκη δεδομένων σε συνεπή μορφή (μεταξύ 

τους και με τις πολυδιάστατες δομές). Τη φόρτωση δεδομένων πρέπει πάντα να 

ακολουθεί άθροιση των δεδομένων. Ο προγραμματισμός των δύο αυτών διαδικασιών 

από το διαχειριστή της αποθήκης δεδομένων είναι κρίσιμη ενέργεια για το σύνολο 
των συστημάτων αναλυτικής επεξεργασίας της επιχείρησης. Για εξοικονόμηση 

χρόνου η διαδικασίες φόρτωσης και άθροισης των δεδομένων καλό είναι να 

εκτελούνται αυξητικά και όχι πλήρως, εκτός αν επιβάλλεται από τα πράγματα το 

αντίθετο (για παράδειγμα σε περίπτωση αλλαγής σχεδίασης της αποθήκης 

δεδομένων).

Η άθροιση των δεδομένων είναι η παραγωγή συγκεντρωτικών δεδομένων με την 

ευρεία έννοια. Αν και στην απλούστερη περίπτωση τα συγκεντρωτικά δεδομένα είναι 

αθροίσματα σπανιότερα μπορεί να είναι ένας υπολογισμοί στατιστικών δεικτών 

(αθροίσματος, μεγίστου-ελαχίστου, μέσου όρου κά) ή οποιοσδήποτε άλλος 

υπολογισμός πάνω στα μέλη των ιεραρχικών επιπέδων. Η συγκέντρωση των 

δεδομένων θεωρείται διαδικασία αναλυτικής επεξεργασίας, αν και δεν ανήκει στην 

κυρίως ανάλυση που ενδιαφέρει τους επιχειρηματικούς αναλυτές, αλλά είναι 

προαπαιτούμενη διαχειριστική εργασία.
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Η ανάλυση των δεδομένων (δηλαδή η παρουσίαση βασικών μεγεθών και 

αριθμοδεικτών και η δυνατότητα εκτέλεσης σεναρίων σε πολυδιάστατες δυναμικές 

όψεις δεδομένων) στηρίζεται ακριβώς στην ύπαρξη των εν δυνάμει συγκεντρώσεων 

των αριθμητικών δεδομένων πάνω στα χαρακτηριστικά των διαστάσεων. Είτε 

πρόκειται για χαρακτηριστικά που κάνουν απλή ομαδοποίηση, είτε πρόκειται για 

χαρακτηριστικά που ορίζουν ιεραρχικά επίπεδα σε αυτά θα στηριχθούν οι εργασίες 

παρουσίασης της αναλυτικής επεξεργασίας.

5.3.2. Παρουσίαση δεδομένων

Η παρουσίαση των δυναμικών όψεων πολυδιάστατων δεδομένων είναι η αφετηρία 
διενέργειας αναλυτικής επεξεργασίας από τον επιχειρηματικό αναλυτή. Σχεδόν όλη η 

διασυνδεδεμένη αναλυτική επεξεργασία διεξάγεται πάνω στις όψεις. Οι 

πολυδιάστατες δυναμικές όψεις παρουσιάζουν αποθηκευμένους υπολογισμούς και 

δυναμικούς υπολογισμούς (χωρίς ο τελικός χρήστης να έχει τη δυνατότητα να 

διακρίνει την προέλευση των στοιχείων που βλέπει) και δίνουν τη δυνατότητα 

εκτέλεσης σεναρίων. Οι διαθέσιμοι στις όψεις αριθμοδείκτες (δυναμικοί υπολογισμοί) 

και οι αλγόριθμοι των σεναρίων υλοποιούνται είτε στην αποθήκη δεδομένων (δηλαδή 

στον εξυπηρετητή παρουσίασης) είτε στην εψαρμογή πελάτη (client application).

Μία πολυδιάστατη δυναμική όψη αντλεί τα στοιχεία της από ένα και μόνο κύβο 

δεδομένων. Στον κύβο αυτόν προστίθενται εκτός από τα ανακτηθέντα μεγέθη και οι 

υπολογιζόμενοι αριθμοδείκτες και δημιουργείται ένας εικονικός κύβος στη μνήμη, ο 

κύβος της όψης. Η προγραμματισπκή διαχείριση του βασικού κύβου διαφέρει από 

αυτή του εικονικού. Διαφορετικά σετ εντολών και συναρτήσεων κάνουν διαχείριση 

στο βασικό από ότι στον εικονικό κύβο. Η διαχείριση του εικονικού κύβου υλοποιείται 

στον εξυπηρετητή παρουσίασης ως κεντρική λειτουργικότητα είτε στην εφαρμογή 

πελάτη ως λειτουργικότητα πελάτη. Η διαχείριση του εικονικού κύβου διαμορφώνει τη 
συμπεριφορά της όψης, όπως η διαχείριση του βασικού κύβου διαμορφώνει τη 
συμπεριφορά της αποθήκης δεδομένων. Στον εικονικό κύβο ορίζουμε διαστασιακό 

πλήθος όπως ακριβώς συμβαίνει και στο βασικό.

Οι δυναμικές όψεις είναι η πρόταση της αναλυτικής επεξεργασίας στις γενικές 
απαιτήσεις που ονομάζονται αλληλεπιδραστική διεπαφή του επιχειρηματικού αναλυτή 
και παρουσίαση πραγματικών και υποθετικών αριθμητικών δεδομένων σε διάφορα 

επίπεδα συγκέντρωσης.

Τρεις είναι οι δυνατότητες πλοήγησης που προσφέρουν οι δυναμικές όψεις στον 

επιχειρηματικό αναλυτή: α) η ανάπτυξη (drill down) και σύμπτυξη (drill up) της όψης 

κατά μήκος των ιεραρχικών επιπέδων των διαστάσεων του κύβου της όψης, β) η
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ανταλλαγή (dice) των διαστάσεων της όψης ανάμεσα στους δύο άξονες του πίνακα 

παρουσίασης και στα κυλιόμενα πλαίσια που βρίσκονται στο παράθυρο της όψης και 

γ) το φιλτράρισμα των μελών των διαστάσεων (slice) της όψης σε μεμονωμένα μέλη, 

μέλη επιπέδων ιεραρχίας, μέλη οικογενειών ιεραρχίας. Οι τρεις δυνατότητες των 
δυναμικών όψεων στηρίζονται στην πολυδιάστατη και ιεραρχική υφή των δεδομένων 
και δεν είναι τίποτα άλλο παρά δυνατότητες εναλλαγής ανάμεσα στις παραστάσεις 
των εν δυνάμει υποσυνόλων του υποκείμενου της όψης κύβου δεδομένων. Η 

δυναμική υφή των πολυδιάστατων όψεων στερεί νοήματος την προσπάθεια 

εκτύπωσης στο χαρτί. Βέβαια, οι OLAP εξυπηρετητές του εμπορίου προβλέπουν την 

εξαγωγή των στιγμιοτύπων των όψεων σε ευρέως διαδεδομένα desktop εργαλεία, 

ώστε να είναι δυνατή desktop ανάλυση ή εκτύπωση.

Η διάσχιση των δεδομένων στις δυναμικές όψεις εκτός από κάθετα, δηλαδή κατά 
μήκος μίας διαστασιακής ιεραρχίας ενός κύβου, μπορεί να γίνει και οριζόντια δηλαδή 
κατά μήκος μίας ιεραρχίας κοινής διάστασης διαφορετικών περιοχών της αποθήκης 
δεδομένων (drill across). Στην πρώτη περίπτωση έχουμε τη γνωστή ανάπτυξη - 

σύμπτυξη των δεδομένων της ίδιας επιχειρηματικής λειτουργίας, στη δεύτερη έχουμε 

τη διάσχιση κατά μήκος κοινών διαστάσεων διαφορετικών επιχειρηματικών 

λειτουργιών. Η δυνατότητα οριζόντιας πλοήγησης είναι εφικτή μόνο αν υπάρχουν 

κοινές (συμμορφούμενες) διαστάσεις ανάμεσα στις επιχειρηματικές λειτουργίες και 

κοινά η ομοιειδή μεγέθη (ώστε να έχει νόημα η συμμετοχή τους σε κοινό 

υπολογισμό). Η ύπαρξη συμμορφούμενων διαστάσεων και ομοιειδών μεγεθών 

δημιουργεί ένα διεπιχειρησιακό πληροφοριακό φάσμα το οποίο διευρύνεται με την 

προσθήκη κάθε νέας περιοχής στην αποθήκη δεδομένων. Γενικά, είναι επιθυμητή μία 
κατεύθυνση ανάπτυξης της αποθήκης δεδομένων που στοχεύει στην ολοκλήρωση 
των OLAP εφαρμογών και των περιοχών της αποθήκης δεδομένων σε ένα ενιαίο 
διεπιχειρησιακό σύστημα διασυνδεδεμένης αναλυτικής επεξεργασίας, ικανό να 
καλύψει πληροφοριακές ανάγκες που θα εκτείνονται σε εύρος πολλών 

επιχειρηματικών λειτουργιών.

Στις δυναμικές όψεις πολυδιάστατων δεδομένων εκτελούνται επίσης, σενάρια 

υποθέσεων (what if analysis). Η διενέργεια σεναρίων γίνεται με διασάλευση της 

ισορροπίας των πολυδιάστατων τιμών στην όψη, κάτι που πετυχαίνεται με την 

αλλαγή κάποιων ειδικά επιλεγμένων τιμών. Τότε, η ισορροπία του κύβου της όψης 

μετατοπίζεται και οι διαταραγμένες τιμές του (σε όλα τα επίπεδα συγκέντρωσης) 

αναπαράγονται αυτόματα. Ο διαταραγμένος, υποθετικός κύβος αποτελεί έπειτα 
αντικείμενο μελέτης, όπως ακριβώς και ένας κύβος με πραγματικά δεδομένα. Ιδιαίτερη 

σημασία στην εκτέλεση σεναρίων έχει η συγκέντρωση δεδομένων (ή «αποκέντρωση»
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δεδομένων αν οι αρχικές τιμές ήταν συγκεντρωτικές) η οποία γίνεται δυναμικά και το 

αποτέλεσμά της απλά αναλύεται χωρίς να είναι απαραίτητο να αποθηκευτεί.

Η παρουσίαση δεν εξαντλείται στις δυναμικές όψεις πολυδιάστατων δεδομένων. Το 

διαστασιακό μοντέλο εξασφαλίζει τυποποίηση των ερωτημάτων και ταχύτητα 

ανάκτησης. Η τυποποίηση των ερωτημάτων διευκολύνει την ανάπτυξη και 

συντήρηση τους και ο χρόνος ανάκτησης είναι επιθυμητός σε οποιαδήποτε εργασία 

άντλησης δεδομένων. Επομένως, η αποθήκη δεδομένων και ο εξυπηρετητής 

παρουσίασης πρέπει να είναι η πηγή των δεδομένων για την κατασκευή ενός 

στηλοπίνακα ερωτήματος (query viewer) ή μίας στατικής αναφοράς (report), όπου οι 

κατηγοριοποιήσεις καταλαμβάνουν μία ή το πολύ δύο διαστάσεις.

5.3.3. Αριθμοδείκτες

Όπως είδαμε οι δυναμικές όψεις δεν περιορίζονται στην παρουσίαση των 

αποθηκευμένων βασικών μεγεθών των επιχειρηματικών λειτουργιών. Η δύναμή τους 

αναδεικνύεται στην παρουσίαση και ανάλυση αριθμοδεικτών που είναι παραγόμενα 

μεγέθη. Αν και όλα τα μεγέθη, αποθηκευμένα ή υπολογιζόμενα, είναι δείκτες της 

απόδοσης της συναφούς επιχειρηματικής λειτουργίας συνηθίζουμε να λέμε τα 

υπολογιζόμενα μεγέθη αριθμοδείκτες (formulas). Αυτό έχει κάποια βάση από τη 

στιγμή που ενώ τα αποθηκευμένα μεγέθη πρέπει να είναι βασικά μεγέθη στην 

επιχειρηματική λειτουργία, που διαμορφώνουν μαζί με τις διαστάσεις το 

πληροφοριακό φάσμα της, τα υπολογιζόμενα μεγέθη είναι εστιασμένα σε μία 

εξειδικευμένη πληροφοριακή απαίτηση και μετρούν την απόδοση κάποιας 

συγκεκριμένης εργασίας. Για παράδειγμα, ενώ οι πωλήσεις και το απόθεμα είναι 

βασικά μεγέθη της λειτουργίας των πωλήσεων που πρέπει να αποθηκευτούν, ο 

στόχος του κάθε πωλητή που εκφράζεται ως ποσοστό επί των πωλήσεων του 

συνόλου των πωλητών είναι ένα μέτρο της απόδοσης του κάθε πωλητή και η 

παρουσίασή του είναι απαραίτητη μόνο όταν αναλύεται η απόδοση των πωλητών. Η 

σωστή σχεδίαση ενός μοντέλου διαστάσεων είναι τέτοια που κάθε απαίτηση σε 

αριθμοδείκτη είναι δυνατό να ικανοποιηθεί από τα αποθηκευμένα μεγέθη.

Οι τυπικές κατηγορίες αριθμοδεικτών είναι

1. Οι πολυδιάστατες ποσοστώσεις (multidimensional ratios) ή με άλλα λόγια 
συμμετοχές σε σύνολα). Τα σύνολα μπορεί να αντιστοιχούν σε ένα ιεραρχικό 

επίπεδο, όπως για παράδειγμα το σύνολο των πωλητών ή προσαρμοσμένα, 

όπως για παράδειγμα ένα σύνολο που αντιστοιχεί σε ορισμένους πελάτες που 

δεν ανήκουν σε καμμία κατηγορία της διάστασης του πελάτη. Ένα παράδειγμα 

αριθμοδείκτη συμμετοχής είναι το ποσοστό των εισφορών των εργαζομένων στο
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σύνολο των υποχρεωτικών ασφαλιστικών ταμείων για την κάθε διεύθυνση της 

εταιρείας. Οι πολυδιάστατες ποσοστώσεις διατηρούν το διαστασιακό πλήθος 

(dimensionality) του μεγέθους από το οποίο υπολογίζονται. Άρα τοποθετούνται 

στον ίδιο (εικονικό) κύβο δεδομένων εφόσον συμμετέχουν μαζί σε μία δυναμική 

όψη (πράγμα σύνηθες, λόγω της συνάφειας που έχουν).

2. Μεταβολές και συγκρίσεις (differences or variations and comparisons). Δείκτες 

αυτού του είδους είναι οι χρονικές μεταβολές (φετινή συγκριτικά με πέρυσινή 

τιμή), οι συγκρίσεις τιμών διαφορετικών καταστάσεων (πραγματικό με 

προϋπολογιζόμενο). Οι μεταβολές και οι συγκρίσεις μπορεί να εκφράζονται 

ποσοστιαία (Δχ/χ*100) ή μοναδιαία (Δχ/χ). Οι μεταβολές/συγκρίσειςδιατηρούντο 

διαστασιακό πλήθος (dimensionality) του μεγέθους από το οποίο υπολογίζονται.

3. Τιμές διαβάθμισης ή στατιστικά προφίλ (Ranking and statistical profiles). Αυτές 

είναι ακραίες τιμές (οι πρώτες ν οι τελευταίες ν, το 90%, το 10%). Παράδειγμα 

ακραίας τιμής είναι ο δείκτης που δείχνει τους 10 πωλητές με τα μεγαλύτερα 

κέρδη και με τοποθέτηση στο 10% των συνολικών πωλήσεων.

4. Προσαρμοσμένες συγκεντρώσεις (οικονομικές συγκεντρώσεις, τμήματα αγορών, 

κατά περίσταση ομαδοποιήσεις).

Η συμμετοχή των αριθμοδεικτών στις όψεις δε διαφέρει από τη συμμετοχή των 

αποθηκευμένων μεγεθών. Αποθηκευμένα και υπολογιζόμενα μεγέθη τοποθετούνται 

στον ίδιο εικονικό κύβο της όψης και είναι δυνατό να υποστούν τις ίδιες ακριβώς 

αναλυτικές διαδικασίες κατά την αλληλεπίδραση του επιχιερηματικού αναλυτή με την 

όψη. Η ανάλυση των δεδομένων (δηλαδή η παρουσίαση βασικών μεγεθών και 

αριθμοδεικτών σε πολυδιάστατες δυναμικές όψεις δεδομένων) στηρίζεται ακριβώς 

στην ύπαρξη των εν δυνάμει συγκεντρώσεων των αριθμητικών δεδομένων πάνω στα 
χαρακτηριστικά και στα ιεραρχικά επίπεδα των διαστάσεων.

Κατά τον υπολογισμό του ένας αριθμοδείκτης είναι δυνατό να διατηρεί το 

διαστασιακό πλήθος του μεγέθους από το οποίο υπολογίζεται ή να το υποβιβάζει. 

Δείκτες που διατηρούν το διαστασιακό πλήθος του μεγέθους από το οποίο 

υπολογίζονται είναι αυτοί που ανήκουν στις πρώτες τρεις κατηγορίες, ενώ οι δείκτες 

της τέταρτης κατηγορίας είναι πιθανό να υποβιβάζουν το διαστασιακό πλήθος του 

μεγέθους από το οποίο υπολογίζονται.

Για την παραγωγή των αριθμοδεικτών οι τεχνολογίες που προσφέρονται για 

αναλυτική επεξεργασία παρέχουν ενσωματωμένες στα συστήματα αναλυτικές 

συναρτήσεις (analytical functions). Αν και οι υλοποιήσεις των συναρτήσεων
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διαφέρουν οι ίδιες οι συναρτήσεις ανάλογα με το αποτέλεσμα που φέρουν 

τοποθετούνται σε μετρημένες κατηγορίες:

• Συναρτήσεις διαβάθμισης (ranking functions)

• Στατιστικές Συναρτήσεις (statisitcal functions)

• Οικονομικές Συναρτήσεις (financial- functions)

• Συναρτήσεις σειρών (lag/lead functions)

• Συναρτήσεις συγκέντρωσης (aggregate functions)

5.3.4. Ανάλυση χρονικών σειρών

Η διαστασιακή οργάνωση δεδομένων πρέπει να αποτυπώνει την ιστορικότητα των 

δεδομένων. Ο χρόνος επιβάλλεται να είναι η κυρίαρχη διάσταση σε ένα μοντέλο 

διαστάσεων και να συμμετέχει σε κάθε κύβο (ή πίνακα μεγεθών) της αποθήκης 

δεδομένων. Χωρίς τη διάσταση του χρόνου είναι αδύνατη η χρονική ανάλυση των 

αριθμητικών μεγεθών.

Για τη διάσταση του χρόνου τα μέλη είναι οι χρονικές περίοδοι (ημέρας, μήνα, 

τριμήνου, εβδομάδας, έτους κοκ| Η χρονική ανάλυση στηρίζεται στο γεγονός ότι οι 
χρονικές περίοδοι κάθε επιπέδου χρονικής ιεραρχίας σχηματίζουν ακολουθία (σειρά) 
αντίστοιχη του επιπέδου. Δηλαδή κάθε χρονική περίοδος έχει μία περίοδο του ίδιου 

επιπέδου πριν και μία μετά. Ας υποθέσουμε ότι η ιεραρχία του χρόνου είναι έτος -> 

εξάμηνο -> τρίμηνο -> μήνας -> ημέρα. Τότε τα έτη ακολουθούν τη σειρά 1998, 1999, 

2000, 2001,... Τα εξάμηνα ακολουθούν τη σειρά 1Εξ2000, 2Εξ2000, 1Εξ2001, 

2Εξ2001,... Τα τρίμηνα ακολουθούν τη σειρά 3Τριμ2000, 4Τριμ2000, 1Τριμ2001, 

2Τριμ2001,... Οι μήνες ακολουθούν τη σειρά Νοε2000, Δεκ2000, Ιαν2001, 
Φεβ2001,... Και οι ημέρες ακολουθούν τη σειρά 30/12/2000, 31/12/2000, 01/01/2001,

02/01/2001 Επομένως στη δόμηση της χρονικής διάστασης εξίσου σημαντικό ρόλο
με την χωροθέτηση των μελών της διάστασης στα ιεραρχικά επίπεδα παίζει η 
τοποθέτηση των μελών σε χρονικές αλυσίδες που είναι τόσες όσες και τα επίπεδα των 
ιεραρχιών.

Δεν είναι ο χρόνος η μόνη διάσταση που μπορεί να υποστεί ανάλυση σειρών. Όποια 

διάσταση έχει το στοιχείο της ακολουθίας για τα μέλη κάθε επιπέδου της είναι 

υποψήφια για ανάλυση σειρών. Για παράδειγμα, αν η επιχειρηματική ανάλυση 

παρακολουθεί τη συμπεριφορά διαδοχικών εκδόσεων προϊόντων, ίσως θα είχε 

έννοια να υπολογιστούν μεταβολές κάποιων μεγεθών που μετρούν την εξέλιξη αυτών 

των προϊόντων.
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Ο χρόνος είναι επίσης, ένας ιδιότυπος παράγοντας (διάσταση) ως προς τις αθροίσεις 

(συγκεντρώσεις) των μεγεθών πάνω στις ιεραρχίες του. Η άθροιση ορισμένων 

αριθμητικών μεγεθών απαιτεί τον υπολογισμό του συνόλου των περιόδων παιδιών 

(child period) και απόδοσή του στην πατρική περίοδο (parent period). Ο υπολογισμός 

του συνόλου είναι η απλούστερη άθροιση για την αντίληψη των ανθρώπων. Ακόμα 

και ο υπολογισμός ενός στατιστικού δείκτη (για παράδειγμα του μέσου όρου) είναι 

συμβατός με την αντίληψη των ανθρώπων για το άθροισμα. Δεν είναι όμως ο 

μοναδικός τύπος συγκέντρωσης των δεδομένων πάνω στον άξονα του χρόνου, γιατί 

για μερικά μεγέθη άθροιση σημαίνει απόδοση στο πατρικό «άθροισμα» της τιμής της 

τελευταίας περιόδου (του τελευταίου παιδιού). Για την τιμή ενός προϊόντος άθροιση 

στο έτος σημαίνει πιθανόν υπολογισμό του μέσου όρου της τιμής προϊόντος κατά 

τους μήνες ή τα τρίμηνα του αθροιζόμενου έτους, αλλά για το απόθεμα του 

προϊόντος άθροιση στο έτος σημαίνει απόδοση της τιμής που είχε το προϊόν την 

τελευταία μέρα (ή μήνα) του έτους.

5.3.5. Δείκτες χρονικής ανάλυσης

Ένας από τους βασικότερους δείκτες που υπολογίζονται στα πλαίσια της χρονικής 

ανάλυσης είναι ο δείκτης μεταβολής (ποσοστιαίας ή μοναδιαίας) ενός μεγέθους 

ανάμεσα στην υπολογιζόμενη περίοδο και την αντίστοιχη περίοδο του παρελθόντος 

έτους (ή γενικότερα του παρελθόντος προγόνου της περιόδου, όπου ή διαφορά 

επιπέδων μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή ίση με ένα). Συνήθης πληροφοριακή 

απαίτηση είναι η μεταβολή ενός μεγέθους ανάμεσα σε ένα μήνα ή ένα τρίμηνο και τον 

αντίστοιχο του του προηγούμενου έτους η η μεταβολή ενός μεγέθους ανάμεσα σε μία 
μέρα και την αντίστοιχη της του προηγούμενου μήνα ή του προηγούμενου έτους. 

Γενικά, η τοποθεσία στην ιεραρχία (το δένδρο) του χρόνου που καταλαμβάνουν οι 

περίοδοι για τις οποίες θα υπολογιστεί μεταβολή, μπορεί να υπακούει σε 

οποιοδήποτε προσδιορίσιμο σχέδιο.

Ένας άλλος συχνά εμφανιζόμενος δείκτης στη φάση της ανάλυσης των απαιτήσεων 

είναι ο δείκτης που εκφράζει το άθροισμα ενός μεγέθους από την αρχή της πατρικής 

περιόδου μέχρι την τρέχουσα περίοδο. Για την οικονομία των λεκτικών θα 

ονομάσουμε το δείκτη αυτό άθροισμα προγονικής περιόδου έως τρέχουσα περίοδο 
(AncestorToPenod). Το πιο συχνό παράδειγμα είναι το σύνολο ενός μεγέθους από 

την αρχή του έτους μέχρι τον τρέχοντα μήνα (Year To Month -ΥΤΜ) ή την τρέχουσα 

μέρα μήνα (Year To Date -YTD). Ανάμεσα στους δείκτες χρονικής ανάλυσης που 

χρησιμοποιούνται συχνά είναι και ο κινητός μέσος, που προσδιορίζεται για ένα 

συγκεκριμένο πλήθος τελευταίων περιόδων.
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Υπάρχει ένας κανόνας που πρέπει να έχει υπόψη του κάποιος που σχεδιάζει 

ανάλυση χρονοσειρών και αναζητά δείκτες που θα μπορέσουν να αποδόσουν, από 

διάφορες οπτικές, τα σχέδια (paterns) που σχηματίζουν τα αριθμητικά δεδομένα 

πάνω στον άξονα του χρόνου. Ο κανόνας αυτός επιβάλλει το συνδυασμό της 

χωροθέτησης των μελών της διάστασης στα ιεραρχικά επίπεδα με τη τοποθέτηση 

των μελών κάθε επίπεδου σε αντίστοιχη χρονική αλυσίδα.

5.3.6. Παράδειγμα προσδιορισμού χρονικών δεικτών σε MOLAP εφαρμογή.

Στην παρούσα παράγραφο θα παρουσιαστεί μία υλοποίηση του δείκτη μεταβολής και 

του δείκτη αθροίσματος προγονικής περιόδου έως τρέχουσα περίοδο στον 

παλαιότερο MOLAP εξυπηρετητή, τον Oracle Express Server (έκδοση 6.2). Μαζί με 

το δείκτη της μεταβολής θα υλοποιηθεί ένας απλούστερος δείκτης, αυτός που για 

κάθε περίοδο υπολογίζει την τιμή του μεγέθους παρελθούσας περίοδου. Οι δείκτες 

ορίζονται στον Oracle Express Server σαν αντικείμενα τύπου formula.

Ανάμεσα στις πολλές συναρτήσεις χρονικής ανάλυσης που διαθέτει το σύστημα του 

Express Server οι προεξάρχουσες είναι αυτές της οικογένειας LAG: U\G, U\GDIF, 

LAGPCT, LAGBSPCT.

Συνάρτηση Λειτουργία Ορίσματα

LAG Υπολογίζει την τιμή παρελθούσας περιόδου αμ, ππ, χ

LAG DIF Υπολογίζει τη διαφορά τιμών περιόδου - 

παρελλθούσας περιόδου
αμ, ππ, χ

LAGPCT Υπολογίζει την ποσοστιαία μεταβολή τιμών 
περιόδου -παρελλθούσας περιόδου

αμ, ππ, χ

LAGBSPCT Υπολογίζει τη μοναδιαία μεταβολή τιμών 
περιόδου -παρελθούσας περιόδου με ένδειξη 
της φοράς της αλλαγής

αμ, ππ, χ

Πίνακας συναρτήσεων χρονικής ανάλυσης που θα χρησιμοποιηθούν

Για όλες τις παραπάνω συναρτήσεις τα ορίσματα είναι τα ίδια: το όνομα του 

υπολογιζόμενου αριθμητικού μεγέθους το οποίο ας ονομάσουμε για χάρη της 

συντομίας αμ, το πλήθος των περιόδων που μεσολαβούν ανάμεσα στην περίοδο 
υπολογισμού και στην παρελθούσα περίοδο ( που η σημασία του είναι σχετική με το 

επίπεδο της χρονοσειράς, πχ αν το επίπεδο είναι ημέρα τότε πλήθος 4 σημαίνει 4 

ημέρες πριν ενώ αν το επίπεδο είναι τρίμηνο τότε πλήθος 4 σημαίνει 4 τρίμηνα πρίν 

ή αντίστοιχο τρίμηνο προηγούμενου έτους) το οποίο ας ονομάσουμε για χάρη της 

συντομίας ππ και το όνομα της χρονικής διάστασης στην αποθήκη δεδομένων
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μεγέθους το οποίο ας ονομάσουμε για χάρη της συντομίας χ. Ο παρακάτω πίνακας 

έχει την περιγραφή και τα ορίσματα αυτών των συναρτήσεων.

Οι συγκεκριμένοι δείκτες που θα υλοποιηθούν είναι ο cFv2prev, που υπολογίζει για 

την εκάστοτε περίοδο (μήνας ή τρίμηνο ή εξάμηνο ή έτος) την τιμή των πωλήσεων 

για την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ο cFv2dev, που υπολογίζει για 

την εκάστοτε περίοδο τη ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεων από την αντίστοιχη 

περίοδο του προηγούμενου έτους και ο cv2YTD που υπολογίζει το άθροισμα του 

μεγέθους στο έτος μέχρι την υπολογιζόμενη περίοδο. Το όνομα της πολυδιάστατης 

βάσης είναι smsaledb, ο χρόνος είναι το αντικείμενο (διάσταση) D1 και οι πωλήσεις 

είναι το αντικείμενο (μεταβλητή) F.v2 (για το λόγο αυτό και οι δείκτες περιέχουν την 

ακολουθία γραμμάτων Fv2 ή έστω τον αριθμό 2, ώστε να ξεχωρίζουν από 

αντίστοιχους δείκτες που αφορούν άλλα μεγέθη). Οι υπόλοιπες διαστάσεις είναι οι 

D2, D3, D4 και D5 και αντιπροσωπεύουν τους παράγοντες εξάρτησης προϊόν, 

πελάτη, πωλητή, υποκατάστημα.

Για τον υπολογισμό των δύο δεικτών δημιουργήθηκαν δύο βοηθητικά αντικείμενα 

στην πολυδιάστατη βάση του OLAP εξυπηρετητή. Μία μονοδιάστατη μεταβλητή 

(variable)5 που είναι τύπου INTEGER, εξαρτάται από τη διάσταση του χρόνου και 

έχει όνομα vlagn και μία σχέση (relation)6 που έχει τιμές χρόνου, εξαρτάται από τη 

διάσταση του χρόνου και έχει όνομα rtd.

DEFINE vlagn VARIABLE INTEGER <D1>
DEFINE rtd RELA TION D1 <D1>

Η μεταβλητή vlagn κρατά το πλήθος των περιόδων που μεσολαβούν ανάμεσα στην 
υπολογιζόμενη περίοδο και στην παρελθούσα περίοδο. Το πλήθος εξαρτάται από το 

ιεραρχικό επίπεδο: για το επίπεδο έτους έχει τιμή 1, για το επίπεδο εξαμήνου έχει 

τιμή 2, για το επίπεδο τριμήνου έχει τιμή 4 και για το επίπεδο μηνός έχει τιμή 12. Η 

σχέση rtd

Τα δύο βοηθητικά αντικείμενα πρέπει να έχουν τιμές προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν κατά τον υπολογισμό των δεικτών. Το παρακάτω Express Server

" Οι μεταβλητές (variables) είναι τα αντικείμενα στον Oracle Express Server που αναποριστούν στον 
Η/Υ τα αριθμητικά μεγέθη.

6 Οι σχέσεις (relations) είναι τα αντικείμενα στον Oracle Express Server που αναπαριστούν στον Η/Υ 
χαρακτηριστικά των διαστάσεων’ που δεν είναι αποθηκευμένα στις ίδιες τις διαστάσεις. Οι σχέσεις 
διευρύνουν τον πληροφοριακό πλούτο της αποθήκης δεδομένων, αντιστοιχίζοντας σε ιεραρχικα 
επίπεδα επιπλέον όιαστασιακά χαρακτηριστικά.
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πρόγραμμα (programs)7 flagsetn θέτει τιμές στο μονοδιάστατο βοηθητικό αντικείμενο 

VlagN: αν η χρονική περίοδος είναι έτος (Υ) την τιμή 1, αν η χρονική περίοδος είναι 

έτος (S) την τιμή 2, αν η χρονική περίοδος είναι τρίμηνο (Q) την τιμή 4 και αν η 

χρονική περίοδος είναι μήνας (else) την τιμή 12.

CONSIDER flagsetn 
PROGRAM 
fordl 
do
if extchars(convert(d1, text), 2, 1) eq Ύ 

then VLagN = 1
else if extchars(convert(d1, text), 2, 1) eq 'S' 

then VLagN = 2
else if extchars(convert(d1, text), 2, 1) eq O' 
then VLagN = 4 

else VLagN =12 
doend 
END

To παρακάτω Express Server πρόγραμμα flag παίρνει σαν ορίσματα το όνομα του 

μεγέθους measname και τον τύπο του δείκτη functiontype που θέλουμε να 

υπολογιστεί (δείκτη τιμής παρελθούσας περιόδου - prev ή δείκτη μεταβολής dev) και 

επιστρέφει την τιμή του δείκτη. Η τιμή του δείκτη παράγεται από τη συνάρτηση lag ή 

τη συνάρτηση lagpct, ανάλογα με τον τύπο του δείκτη. Η βοηθητική μεταβλητή VlagN 

χρησιμοποιείται στο δεύτερο όρισμα των συναρτήσεων lag και lagpct, το οποίο 

εισάγει στη συνάρτηση το πλήθος των περιόδων. Τα δύο άλλα ορίσματα των 

συναρτήσεων είναι όπως αναμένεται, το όνομα της μεταβλητής δεδομένων 

measname (το πρόθεμα & δηλώνει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί το όνομα της 
μεταβλητής και όχι το περιεχόμενό της, δηλαδή εισάγει ένα τρόπο επανακατεύθυνσης 

του ορίσματος) και η διάσταση του χρόνου dl. Πριν από τη χρήση της βοηθητικής 
μεταβλητής VlagN στις συναρτήσεις lag και lagpct το πρόγραμμα flag την φορτώνει 

με τις κατάλληλες τιμές, καλώντας το πρόγραμμα flagSetN. Οι συναρτήση lagpct 
επιστρέφει τη μοναδιαία μεταβολή του μεγέθους άρα και το πρόγραμμα flag, στην 

περίπτωση που της ζητηθεί υπολογισμός μεταβολής για κάποιο μέγεθος, επιστρέφει 

μοναδιαία μεταβολή του μεγέθους.

Τα προγράμματα είναι αντικείμενα στον Oracle Express Server που προσθέτουν λειτουργικότητα στη 
βάση. Η λειτουργικότητα στον OLAP server εξυπηρετεί διαχειριστικούς σκοπούς (μεταφορά 
δεδομένων και αθροίσεις) και σκοπούς παρουσίασης (υπολογισμό δεικτών, κατασκευή ιστοσελίδων, 
εκτέλεση σεναρίων).
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CONSIDER Hag 
PROGRAM 
arg measname text 
arg functiontype text

call nagSetN

IF UPCASE(functiontype) eq 'PREV'
■ THEN return lag(&measname, VLagN, dl)

ELSE IF UPCASE(functiontype) eq 'DEV'
THEN return lagPCTf&measname, VLagN, dl)

END

Προφανώς οι εντολές ορισμού των δεικτών τιμής παρελθούσας περιόδου cFv2prev 

και μεταβολής cFv2dev καλούν το πρόγραμμα flag περνώντας σε αυτό το όνομα της 

μεταβλητής δεδομένων σαν ένα αλφαριθμητικό όρισμα: 'F.v2'.

"Simple LAG formulas
DEFINE cFv2prev FORMULA nag('F.v2‘, 'prev') <d1 d2 d3 d4 d5>
PROPERTY 'SHORTNAME' 'Πωλήσεις Προηγ.Έτους1
PROPERTY 'LONGNAME' 'Πωλήσεις σε Δραχμές Προηγ.Έτους (ΧΡΟ,ΕΙΔ,ΠΕΛ,ΠΟΛ, ΥΠΟ)' 
DEFINE cFv2dev FORMULA nag('F.v2', 'dev')*100 <d1 d2 d3 d4 d5>
PROPERTY 'SHORTNAME' 'Πωλήσεις, Απόκλιση'
PROPERTY 'LONGNAME' 'Πωλήσεις σε Δραχμές Απόκλιση (ΧΡΟ,ΕΙΔ,ΠΕΛ,ΠΟΛ, ΥΠΟ)'

Επειδή η flag καλεί τη lag ή τη lagpct που υπολογίζουν μοναδιαίες και όχι 

ποσοστιαίες μεταβολές το αποτέλεσμα πολλαλπλασιάζεται με το 100.

Παραπάνω ορίστηκαν δείκτες για το μέγεθος των πωλήσεων (μεταβλητή F.v2). 

Οποιοδήποτε άλλο μέγεθος σε όποιο κύβο και αν ανήκει, μπορεί να οριστεί με κλήση 

του προγράματος flag. Οι παρακάτω ορισμοί δημιουργούν στην πολυδιάστατη βάση 

τους δείκτες τιμής παρελθούσας περιόδου Fv6prev και μεταβολής cFv6dev από το 

μέγεθος F.v6 (που ανήκει στον κύβο <d1 d2 d5>: (ΧΡΟ,Έ\Δ,ΥΠΟ)).

DEFINE cFv6prev FORMULA nag('F.v6', 'prev') <d1 d2 d5>
PROPERTY 'SHORTNAME' 'Αξία Αποθέματος Προηγ.Έτους'
PROPERTY 'LONGNAME' 'Απόθεμα σε Δραχμές Προηγ.Έτους (ΧΡΟ,ΕΙΔ, ΥΠΟ)'
DEFINE cFv6dev FORMULA nag('F.v6', 'dev')*100 <d1 d2 d5>
PROPERTY 'SHORTNAME' 'Αξία Αποθέματος Απόκλιση'
PROPERTY 'LONGNAME' 'Απόθεμα σε Δραχμές Απόκλιση (ΧΡΟ,ΕΙΔ, ΥΠ)'

Ο υπολογισμός ενός δείκτη μπορεί να στηριχθεί σε άλλο δείκτη. Δηλαδή, υπάρχει η 

δυνατότητα δημιουργίας υπολογιστικών επιπέδων με δείκτες που ο υπολογισμός 

τους εξαρτάται από τον υπολογισμό άλλων δεικτών.
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Μετά τον ορισμό τους οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία δυναμική όψη 

ή σε όποια άλλη χρήση πολυδιάστατων αριθμητικών στοιχείων σα να ήταν 

μεταβλητές της βάσης. Ο τελικός χρήστης δεν ξεχωρίζει μεταβλητές από 

αριθμοδείκτες. Η κλήση ενός δείκτη γίνεται με το όνομά του όπως συμβαίνει με τις 

μεταβλητές και τα υπόλοιπα αντικείμενα του OLAP server, Oracle Express Server.
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