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W niniejszym opracowaniu scharakteryzowany zosta! sposób wykorzystania wybranej implementacji narz"dzi 
do projektowania hurtowni danych (SAS Institute) w systemie wspomagaj#cym zarz#dzanie wiedz#. 
W pierwszej cz"$ci narz"dzia te zosta!y wymienione i krótko opisane. Przyj"te kryteria wykorzystano do oceny 
systemu zarz#dzania wiedz# opartego o wielowymiarowy model danych, systemu opartego o relacyjny model 
danych. Ponadto przedstawiono koncepcj" systemu zarz#dzania wiedz# wykorzystuj#cego rozszerzony 
relacyjny model danych. Model ten zosta! opracowany w oparciu o wyniki oceny dwóch wcze$niejszych 
zastosowa%. 
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1. Wprowadzenie  
 
Przekszta!cenie danych w wiedz", niezb"dne  
w procesie podejmowania decyzji, odbywa si" 
zazwyczaj na wiele sposobów. We wst"pnych 
etapach dane przetrzymywane s# w specjalnie 
spreparowanych do tego celu bazach. Po 
odpowiednim przetworzeniu umieszcza sie je  
w hurtowniach danych. Wykorzystanie wiedzy 
w nich zawartej do celów zarz#dzania, mo&liwe 
jest poprzez zastosowanie procesu transformacji, 
przygotowuj#cego do analizy szczegó!owej. 
Analiza ta sprowadza si" do porównania  
danych ze wzorcami (zachowa%, reakcji), 
przechowywanymi w inteligentnych systemach, 
umo&liwiaj#cych zweryfikowanie pozyskanych 
porówna%. Przedstawiono tutaj przypadki u&ycia 
systemu zarz#dzania wiedz#, przekszta!caj#cego 
dane w wiedz", opartego o ró&ne modele 
hurtowni danych, dla ró&nych typów 
przedsi"biorstw. 

Na potrzeby niniejszego opracowania, 
wprowadzona zostaje wewn"trzna klasyfikacja 
systemów zarz#dzania wiedz#. Systemy 
oceniane b"d# pod k#tem: realizacji procesu 
zarz#dzania wiedz# w systemach Business 
Intelligence (szczebel strategiczny – max. 5 pkt., 
szczebel taktyczny – max. 5 pkt., szczebel 
operacyjny – max. 5 pkt.), realizacji procesu 
zarz#dzania wiedz# dla hurtowni danych opartej 
o ró&ne modele (max. 5 pkt.), wsparcia dla 
niestandardowych rozwi#za% u!atwiaj#cych 
zarz#dzanie wiedz# (max. 3 pkt.). Maksymalna 
!#czna ocena jaka mo&e zosta' przyznana 
wynosi 23 punkty. 

2. Charakterystyka i ocena systemu 

zarz dzania wiedz  opartego  

o wielowymiarowy model danych 

 
Jedna z wiod#cych firm w bran&y 
telekomunikacyjnej, od 1998 roku wdro&y!a 
szereg rozwi#za% umo&liwiaj#cych stworzenie 
warto$ciowego systemu zarz#dzania wiedz#  
w oparciu o hurtowni" danych. Mo&liwo$ci 
zwi#zane z wykorzystaniem HD obejmuj# 
wsparcie procesu zabezpieczenia przychodów,  
a tak&e przewidywanie utraty klientów wraz  
z ich segmentacj# na podstawie wzorców 
zachowa%. Rozwi#zania przyj"te przez 
organizacj" doprowadzi!y do stworzenia jednego  
z wi"kszych systemów tego typu w Europie 
Centralnej, w którym podstawowa hurtownia 
danych przetrzymuje ponad 3 TB danych 
dost"pne dla oko!o 200 pracowników [SASTP].  

G!ównymi przes!ankami przemawiaj#cymi za 
wdro&eniem projektu opartego o hurtowni" 
danych, by!y: 
 Brak informacji zarz#dczej na najwy&szym 

szczeblu zarz#dzania (Zarz#d i dyrektorzy 
Spó!ki). 

 Brak centralnego repozytorium danych. 
 Pi"' systemów bilingowych operuj#cych na 

ponad 20 bazach danych. 
 Problemy z kategoryzacj# wiedzy dost"pnej 

w firmie. 
Warto zwróci' uwag" na fakt, &e dla tak du&ych 
wdro&e% hurtownie danych s# budowane 
zarówno w oparciu o rozszerzony relacyjny 
model danych jak i o wielowymiarowy model 
danych. Wybór odpowiedniego modelu 
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uzale&niony jest od potrzeb aplikacji 
analitycznych, rozmiaru danych czy te& 
wydajno$ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Wykaz narz"dzi dla SAS Enterprise 
Intelligence Platform 

 
 

Trudno$ci z wydobyciem przydatnej wiedzy 
umo&liwiaj#cej podejmowanie strategicznych 
decyzji, po!#czone z faktem przechowywania  
jej w kilkudziesi"ciu bazach danych, 
doprowadzi!y do wykorzystania dedykowanych 
rozwi#za% oferowanych przez SAS Institute 
Polska. Firma SAS ceniona jest na rynku jako 
dostarczyciel oprogramowania wspieraj#cego 
rozwój narz"dzi BI, poczynaj#c od naj- 
ni&szej warstwy wspó!pracuj#cej z hurtowni# 
danych (SAS SPD Server) przez narz"dzia 
umo&liwiaj#ce wizualizacj" i analizowanie 
danych (SAS/GRAPH), aplikacje u!atwiaj#ce 
prognozowanie trendów i budow" modeli 
ekonometrycznych (SAS/ETS), a ko%cz#c na 
narz"dziach s!u&#cych do szacowania funk-
cjonalno$ci dzia!ania struktury informatycznej 
(IT Service Vision).  

Klient firmy SAS w zale&no$ci od potrzeb 
mo&e dobra' uk!ad ró&nych, wspó!pracuj#cych 
narz"dzi wspomagaj#cych proces zarz#dzania 
wiedz#, b#d( skorzysta' z gotowego zestawu 
aplikacji okre$lonych mianem SAS®9  
i wykorzystuj#cych platform" SAS Enterprise 
Intelligence Platform. Opisywane przedsi"-
biorstwo od pierwszego kwarta!u 2005 roku 
do!#czy!o do grona u&ytkowników systemu 
SAS®9, st#d przyjrzyjmy si" bli&ej funk-
cjonalno$ci zastosowanych narz"dzi w kon-
tek$cie systemu zarz#dzania wiedz# opartego  
o hurtowni" danych (rysunek 1). 
Charakterystyka b"dzie dotyczy!a tylko tych 
narz"dzi, które znalaz!y zastosowanie  
w opisywanym przedsi"biorstwie. 

 

Proces zarz dzania wiedz  

Firma SAS wypracowa!a w!asny silnik 
bazodanowy, przeznaczony do zastosowa% 
hurtownianych. SAS ® ETL Studio stanowi 
platform" integracyjn#, której g!ównym 
zadaniem jest ekstrakcja, czyszczenie, 
transformacja, integracja i !adowanie danych  
z dowolnie wielkiej liczby niepowi#zanych 
heterogenicznych, transakcyjnych (róde! 
danych. Dodatkowo mo&liwe jest odgórne 
definiowanie operacji transformacji i integracji, 
co przy cyklicznym zasilaniu hurtowni danych 
przek!ada si" na redukcj" czasu zwi#zanego  
z procesem ETL. SAS ® Data Quality Solution 

wykorzystywane jest jako narz"dzie wspieraj#ce 
proces czyszczenia danych w module ETL 
hurtowni danych. W praktyce oprócz 
standardowej funkcjonalno$ci realizowanej 
przez tego typu narz"dzia jak: 
 analiza danych (ang. Prefiling) polegaj#ca na 

walidacji metadanych i regu! poprawno$ci,  
analizie zgodno$ci ze wzorcem, analizie 
statystycznej i odkrywaniu relacji, 

 wzbogacanie danych (ang. Augmentation) 
 kontrola (ang. Monitoring), mo&liwe jest 

dokonanie standaryzacji i wyszukiwanie 
duplikatów,  

standaryzacja polega na znajdowaniu  
i zast"powaniu warto$ci w bazie danych, 
warto$ciami ustandaryzowanymi (np. ujedno-
licenie zapisu nazw miejscowo$ci, ujednolicenie 
zapisu adresu, itp.). W ten sposób eliminacji 
ulega wielorako$' zapisów tego samego 
wyra&enia w hurtowni danych. Fakt ten 
przek!ada si" na wi"ksz# czytelno$' zapisów, jak 
i te& istnieje mo&liwo$' os!ownikowania 
wybranego pola.  

Wyszukiwanie duplikatów umo&liwia 
znalezienie rekordów zwieraj#cych si"  
w pewnych kryteriach podobie%stwa  
i oznaczenie ich jako duplikaty. Uzyskane w ten 
sposób warto$ci mo&na na dalszym etapie 
z!#czy' w jeden rekord, w celu zaoszcz"dzenia 
miejsca i usuni"ciu nie$cis!o$ci.  

W tym momencie wy!ania si" pierwsza 
istotna cecha charakterystyczna dla wielo-
wymiarowych modeli danych. Zastosowanie 
modelu MOLAP zwi#zane jest  
z wykorzystaniem kosztownych czasowo 
motorów ETL i zatrudnieniem wykwalifiko-
wanego personelu informatycznego do ich 
pó(niejszej obs!ugi.  

Czas po$wi"cony na kompleksowe zasilenie 
hurtowni danych nie idzie jednak na marne. 
Skrupulatne wykonanie procesu ETL zwi"ksza 
wydajno$' hurtowni danych wzgl"dem mniej 
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skomplikowanych procesów ETL dla 
rozszerzonego relacyjnego modelu danych, co 
ma kluczowe znaczenie w procesie prezentacji 
uzyskanej wiedzy. Bior#c pod uwag" 
cz"stotliwo$' tworzenia takich zapyta% 
uwidacznia si" przewaga modelu MOLAP nad 
modelem ROLAP. 

W ramach SAS ® Intelligence Storage 
mo&na skorzysta' z nast"puj#cych rozwi#za%:  
SAS ® Data Sets, SAS® Scalable Performance 
Data Server® and SAS® OLAP Server. SAS ® 
OLAP Server stanowi baz" wiedzy wspart# 
unikatowymi rozwi#zaniami technologicznymi, 
gdzie centralnym komponentem jest wielo-
w#tkowy silnik zapyta%, który zapewnia 
optymalne wykorzystanie zasobów sprz"towych. 
Do eksploracji danych wymiarowych 
wykorzystywany jest j"zyk MDX. Repozytorium 
z kostkami OLAP rozdzielone jest na wiele 
niezale&nych systemów plików, gwarantuj#cych 
niezale&ny i równoleg!y dost"p do danych 
w#tkom wykonuj#cym zapytania w tym samym 
czasie. Wykorzystywane przez SAS OLAP 
Serwer, SAS OLAP Cube Studio umo&liwia 
projektantom !atwy w obs!udze interfejs 
graficzny umo&liwiaj#cy projektowanie kostek 
OLAP. 

W przypadku opisywanej firmy tele-
komunikacyjnej hurtownia danych zwiera  
2 TB detalicznych danych o ruchu tele-
komunikacyjnym, a po uwzgl"dnieniu danych 
podsumowanych wielko$' HD szacowana jest  
na 3 TB. Wzrost HD obliczany jest na 120 
gigabajtów na miesi#c, co równoznaczne jest  
z obs!ug# oko!o miliarda rekordów po!#cze%. 
Tabela miesi"czna o tak du&ym wolumenie 
danych przegl#dana jest w przeci#gu 6 minut.  
Opisywana hurtownia mie$ci w sobie ró&ne 
rodzaje danych: 
 dane bilingowe z systemu transakcyjnego 

„Serat”, 
 dane rejestrowe o klientach i liniach 

po!#czeniowych, 
 15-miesi"czn# histori" bilingów 8,5 miliona 

klientów i 11 milionach linii po!#czeniowych, 
 13-miesi"czn# histori" faktur, 
 13-miesi"czn# histori" p!atno$ci klientów. 
SSAK (System Strategicznych Analiz 
Korporacyjnych) sk!ada si" z kilku 
podsystemów, mi"dzy innymi - Datamart 
KLIENT i systemu STRATUS. Dla Datamart 
KLIENT ka&dy z klientów opisany jest  
w jednym wierszu tabeli (rekordzie). 
Charakterystyka klientów wykorzystuje  
w przybli&eniu oko!o tysi#c siedemset 
zmiennych (cech), z czego tysi#c sto zmiennych 
uzyskano z "surowych" danych historycznych, 

natomiast oko!o sze$'set zosta!o 
wygenerowanych przez pracowników SAS 
Institute Polska w procesie analiz. Przy tak du&ej 
liczbie zmiennych mo&liwe jest kreowanie 
odpowiednich strategii marketingowych 
w!a$ciwie dopasowanych do konkretnych grup 
klientów. 

Biznesowe u&ycie danych zawartych  
w SSAK daje mo&liwo$' przeprowadzania wielu 
rodzajów analiz i dzia!a%, takich jak:  

analizy wzorców u&ycia,  
kalkulacja taryf i wprowadzanie nowych 
us!ug,  
tworzenie grup docelowych dla kampanii 
marketingowych,  
pomiar rezultatów kampanii marketingowych  
karty wyników klienta (customer scorecards)  
kalkulacja prawdopodobie%stwa odej$cia 
(churn ratio) dla indywidualnych sub-
skrybentów  
segmentacja oparta na wzorcach zachowa% 
(behawioralna)  
pomiar wska(ników utraty przychodów (loss 
ratio)  
raporty standardowe  
!adowanie danych do systemów transak-
cyjnych.  

SSAK jest obs!ugiwany przez pracowników 
nast"puj#cych departamentów: Departament 
Marketingu Masowego, Departament Rynku 
Biznesowego, Departament Sprzeda&y, 
Departament Multimediów, Pion Kontaktów  
z Klientami oraz Departament Systemów 
Informowania Kierownictwa. Z hurtowni SSAK 
systematycznie korzysta ponad 70 analityków 
tworz#cych zapytania ad-hoc. Ogó!em hurtownia 
obs!uguje stale ponad 200 u&ytkowników. Dane 
zawarte w hurtowni s# podstaw# do analiz  
i budowy wielu rodzajów modeli 
prognostycznych i segmentacyjnych. 

O SAS ® Metadata Server mo&na 
powiedzie', &e stanowi kr"gos!up ca!ej 
architektury. S!u&y on wszystkim komponentom 
architektury przedstawionej na rysunku 
pierwszym, w ramach wszystkich rozwi#za% 
danej organizacji, jako jedyne (ród!o danych 
steruj#ce procesem instalacji, konfiguracji  
oraz autoryzacji dost"pu. W celu zapewnienia 
mo&liwie najwy&szej wydajno$ci, Serwer Meta-
danych przetrzymuje aktywnie wykorzystywane 
informacje zawarte w repozytorium meta-
danych w pami"ci operacyjnej, zapewniaj#c  
przy tym równoczesn# synchronizacj"  
z zapisami na dyskach, po to aby zachowa' 
spójno$' wprowadzonych metadanych  
w przypadku awarii serwera.  
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Serwer metadanych zawiera definicje 
nast"puj#cych elementów architektury: 
 Serwery (nazwy fizycznych komputerów, 

porty przez które nast"puje komunikacja  
a tak&e informacje na temat parametrów 
operacyjnych, np. Load balancing ). 

 U&ytkownicy – a w szczególno$ci informacje 
o has!ach, uprawnieniach do zbiorów danych, 
przynale&no$' do grup, identyfikatory. 

 Biblioteki (lokalizacje fizyczne, parametry 
dost"pu – ORACLE, DB2, SAS/SHARE, 
SAS SPD SERVER). 

 Tabele – wykaz kolumn, porz#dek 
sortowania, formaty, itp. 

 OLAP – miary, hierarchie, wymiary. 
 Mapy Informacyjne – regu!y biznesowe, 

relacje, (ród!a danych. 
Warto równie& wspomnie', i& Serwer 
Metadanych umo&liwia zarz#dzanie autentykacj# 
i autoryzacj# na poziomie wszystkich aplikacji 
systemu SAS. Autentykacj" nale&y inter-
pretowa' jako proces okre$lenia kim jest dany 
u&ytkownik, autoryzacja natomiast umo&liwia 
kontrol" uprawnie% u&ytkownika. Informacja  
o identyfikatorze (loginie) u&ytkownika 
przetrzymywana jest w meta-danych. Z kolei 
autentykacja kontrolowana jest przy u&yciu 
zewn"trznych mechanizmów (system opera-
cyjny, serwer LDAP).  

Wzorce kontroli dost"pu (ang. Access 
Control Templates ACT) daj# mo&liwo$' 
zdefiniowania jaki typ dost"pu dla konkretnego 
komponentu jest przyznany poszczególnym 
u&ytkownikom b#d( bardziej ogólnie grupom, 
do których mog# Ci u&ytkownicy nale&e'. ACT 
dotyczy tak&e dost"pu do metadanych 
definiuj#cych ka&dy z komponentów. 
 

Wsparcie dla procesów odkrywania wiedzy 

SAS Enterprise Miner pracuj#cy w architekturze 
klient-serwer, stosowany jest jako narz"dzie 
wspomagaj#ce proces odkrywania wiedzy  
w du&ych zbiorach danych. Idea pracy w tym 
$rodowisku sprowadza si" do zastosowania 
diagramu procesów przep!ywu, przez co 
wyeliminowana jest potrzeba r"cznego 
programowania (rysunek 2). 

Odkrywanie wiedzy bazuje na wytworzonej 
przez SAS Institute metodyce SEMMA (ang. 
Sample, Explorer, Modify, Model, Asses). W jej 
sk!ad wchodzi pi"' elementarnych kroków: 
próbkowanie, eksploracja, modyfikowanie, 
modelowanie danych i porównanie wy-
generowanych modeli. SAS Enterprise Miner 
zawiera kompletny zestaw narz"dzi 
modelowania opisowego oraz predykcyjnego. 
Do najwa&niejszych algorytmów analitycznych 

nale&#: drzewa decyzyjne, sieci neuronowe, 
regresja liniowa i logistyczna, segmentacja, 
analizy szeregów czasowych i asocjacji i wiele 
innych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Odkrywanie wiedzy w SAS Interprise Miner 

 
 

W opisywanym przypadku u&ycia, SAS 
Enterprise Miner zosta! wykorzystany do 
opracowania modelu prognozuj#cego ryzyko 
utraty klientów (ang. Churn Prediction model). 
Model ten daje mo&liwo$' lepszego poznania 
przyczyny odchodzenia klientów i w efekcie 
stanowi podstaw" do podejmowania 
skutecznych decyzji maj#cych na celu 
utrzymanie sta!ej liczby odbiorców us!ug 
telekomunikacyjnych. Dzi"ki zastosowanym 
rozwi#zaniom, comiesi"cznie generowana jest 
lista klientów z wyliczonym prawdo-
podobie%stwem rezygnacji w okre$lonym 
zakresie czasowym. Podj"cie odpowiednich 
dzia!a% promocyjnych na podstawie uzyskanej 
wiedzy przyczyni!o si" do zmniejszenia odsetka 
klientów rezygnuj#cych z us!ug przedsi"-
biorstwa, a co za tym idzie uzyskano wymierne 
oszcz"dno$ci finansowe.  

SAS Institute wraz z Operatorem wytworzy! 
tak&e koncepcj" segmentacji (segmentacja 
behawioralna) bazy abonenckiej operatora  
w wyniku czego okre$lono wzorce zachowa% 
klientów. Przeznaczeniem segmentacji sta!o si" 
uzyskanie lepszej wiedzy o klientach, prze-
prowadzanie na tej podstawie skuteczniejszych 
akcji marketingowych i utrzymaniowych dzi"ki 
odpowiedniemu doborowi oferty i kana!ów 
komunikacji. Przed wykonaniem segmentacji 
dokonano wst"pnej analizy, w wyniku której 
okre$lono zmienne dziel#ce baz" klientów na 
odpowiadaj#ce im segmenty, ze wzgl"du na 
charakter i sposób u&ytkowania sieci. Uzyskane 
kategorie grupuj# klientów wed!ug – liczby, 
czasu, rodzaju i warto$ci rozmów, pór rozmów 
 i zakresu wykorzystania dost"pnych us!ug,  
w tym Internetu.  
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Integracja systemu 

Mo&liwe jest korzystanie z obcych narz"dzi 
OLAP do analiz danych zorganizowanych  
w SAS i na odwrót, wykorzystanie narz"dzi 
analitycznych SAS do danych przechowy-
wanych na obcych serwerach OLAP. Warto 
zwróci' uwag" na $cis!# integracj" z Microsoft 
Office za pomoc# SAS Add-in to Microsoft 
Office. Integracja z produktami firmy Microsoft 
umo&liwia w!#czenie do dokumentów pakietu 
Office wyników wykonania procesów gotowych 
wraz z funkcjonalno$ci# zezwalaj#c# na 
od$wie&anie danych. Add-in wspó!pracuje  
z serwerami procesów gotowych oraz  
z serwerami roboczymi. Istotne z punktu 
widzenia integracji wydaje si" zastosowanie 
otwartego API, które mo&e zosta' wykorzystane 
do integracji i budowy specjalizowanych 
rozwi#za%. Co wi"cej, wi"kszo$' z przed-
stawionych komponentów platformy SAS 9 
operuje w ró&norakich $rodowiskach typu: 
UNIX, Windows i innych. 
 

Ocena 

Narz"dzia oferowane przez firm" SAS stanowi# 
bardzo bogat# platform" scalaj#c# wszystkie 
aspekty Business Intelligence.  

Wdro&enie $rodowiska SAS 9 znacznie 
usprawni!o prac" na poszczególnych szczeblach 
dzia!alno$ci przedsi"biorstwa, co pozwoli!o 
wzbogaci' proces zarz#dzania wiedz#. 

Dla Szczebla strategicznego istnieje 
mo&liwo$' stworzenia ró&norodnego rodzaju 
zestawie% porównawczych, które umo&liwiaj# na 
dok!adne wyznaczanie celów dzia!alno$ci  
i kontrol" etapów ich realizacji. W skali 
pi"ciostopniowej zdecydowano si" przyzna' 
maksymaln# not". 

Na szczeblu taktycznym, przy wykorzystaniu 
technik eksploracji danych, które s!u&# do 
segmentacji klientów przedstawionego 
operatora, mo&liwe jest precyzyjne okre$lenie 
podstaw do podejmowania decyzji w postaci 
dzia!a% marketingowych i utrzymaniowych. 
Dzia!ania te z kolei optymalizuj# funkcjo-
nowanie przedsi"biorstwa. Za realizacj" tego 
etapu mo&na przyzna' maksymaln# not". 

Brak mo&liwo$ci wykonania raportów ad-hoc 
stanowi istotne ograniczenie, przez co 
usprawnienie procesu zarz#dzania wiedz# na 
szczeblu operacyjnym zostaje ocenione na 3. 

W kontek$cie systemu zarz#dzania wiedz# 
opartego o hurtowni" danych nale&y zauwa&y', 
&e system jest skalowalny, dzia!a na wielu 
platformach sprz"towych, wykorzystuje ró&no-
rodny zestaw narz"dzi wspomagaj#cych proces 
zarz#dzania wiedz#, a tak&e s!u&#cych do 

odkrywania i wizualizacji wiedzy. Na uwag" 
zas!uguje równie& fakt, i& projektanci przed-
stawionego systemu przewidzieli mo&liwo$' 
integracji z zewn"trznymi komercyjnymi 
aplikacjami, co w znacznym stopniu wzbogaca 
funkcjonalno$' systemu. Wykorzystanie 
wielowymiarowego modelu danych w po!#-
czeniu z unikaln# architektur# sprz"tow# 
umo&liwia uzyskanie bardzo wysokiej 
wydajno$ci przy szczegó!owym poziomie 
analizy.  

In minus zaliczy' nale&y brak mo&liwo$ci 
wykonywania zapyta% ad-hoc, co zwi#zane jest  
z wykorzystaniem modelu wielowymiarowego. 
Ogólna ocena procesu zarz#dzania wiedz# przy 
wykorzystaniu hurtowni danych, wdro&onej  
w oparciu o wielowymiarowy model danych 
wynosi 4. Brak niestandardowych narz"dzi, 
które mog!yby u!atwi' zarz#dzanie wiedz#, 
oznacza przyznanie zerowej ilo$ci punktów. 

Podsumowuj#c, zaprezentowany system  
w chwili obecnej stanowi jedno z najlepszych 
rozwi#za% spo$ród systemów u!atwiaj#cych 
zarz#dzanie wiedz# w przedsi"biorstwie  
w oparciu o wielowymiarowy model danych,  
co zdaj# si" potwierdza' bardzo wysokie oceny 
klientów przyznawane SAS Institute w ró&no-
rakich rankingach. 

W wewn"trznym rankingu przeprowadzonym 
na potrzeby niniejszej pracy system SAS 
otrzyma! 17 punktów na 23 mo&liwe. 
 
3. Charakterystyka i ocena systemu 

zarz dzania wiedz  opartego  

o relacyjny model danych  
 
W Banku Gospodarki )ywno$ciowej S.A. 
hurtownia danych wykorzystuj#ca rozszerzony 
relacyjny model danych, zorientowana jest na 
przechowywanie danych pochodz#cych  
z systemu bankowego Eurobank On-Line - 
b"d#c zasilana podstawowymi danymi  
o zdarzeniach bankowych – stanowi sk!adnic" 
wiedzy, zaprojektowan# specjalnie pod  
k#tem wydajno$ciowym, do wykonywania 
przekrojowych raportów, na potrzeby 
sprawozdawczo$ci obligatoryjnej, zarz#dczej 
oraz analizy finansowej. W czerwcu 2004 roku 
zako%czony zosta! 22-miesi"czny okres 
wdra&ania systemu Eurobank On-Line we 
wszystkich jednostkach BG) S.A. 

Wykorzystany system hurtowni danych 
sk!ada si" z nast"puj#cych elementów: 
 relacyjnej bazy danych ORACLE 10g, 
 aplikacji steruj#cej procesem ETL oraz 

zarz#dzaj#cej systemem – EuroHurt, 
zaprojektowanej w Oracle Designer wczes-
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nym odpowiedniku Oracle Developer  
Suite 10g, 

 aplikacji warstwy definicyjnej i prezen-
tacyjnej EuroBis. 

Hurtownia danych wykorzystywana jest przez 
bank do: 
 tworzenia sprawozdawczo$ci obowi#zkowej, 
 generowania raportów zarz#dczych  

i wykonywania analiz wed!ug zdefinio-
wanego wzorca, 

 wykonywania analiz ad-hoc, 
 eksportu danych przetworzonych na potrzeby 

dalszego przetwarzania innymi aplikacjami. 
Zastosowania technologia i odpowiednia 
funkcjonalno$' powoduje, &e pracownicy banku 
z !atwo$ci# potrafi# samodzielnie definiowa'  
i generowa' raporty i sprawozdania z hurtowni 
danych. 
 

Zarz dzanie wiedz  

Oracle Warehouse Builder w po!#czeniu  
z funkcjami ETL hurtowni danych ORACLE 
stanowi kompletne rozwi#zanie wspomagaj#ce 
projektowanie, wdra&anie i zarz#dzanie zarówno 
hurtowni# danych, sk!adnicami danych jak  
i aplikacjami. Tak szeroko funkcjonalno$' 
powoduje, &e narz"dzie to nale&y uzna' za 
podstaw" dla procesu zarz#dzania wiedz#  
w sk!ad którego zaliczono: gromadzenie wiedzy, 
jej oczyszczanie, sk!adowanie, wyszukiwanie  
i dystrybucj". 

OWB w wersji 10g, sk!ada si" z dwóch 
g!ównych elementów: $rodowiska przeznaczo-
nego do projektowania (ang. Design environ-
ment), które opiera swoj# wspó!prac" z 
metadanymi, i ze $rodowiska uruchomieniowego 
(ang. Runtime environment), które operuje na 
fizycznych danych (rysunek 3).  
 

!rodowisko projektowe 

Do najwa&niejszych komponentów wcho-
dz#cych w sk!ad $rodowiska projektowego 
zaliczy' mo&na repozytorium metadanych 
przechowywane w bazie Oracle, a tak&e  
zestaw narz"dzi raportuj#cych i narz"dzi do 
projektowania, napisanych w Javie b#d( 
HTMLu, a s!u&#cych do przegl#dania  
i manipulowania na metadanych. Warehouse 
Builder wspiera na tym poziomie tworzenie 
rozszerzonego relacyjnego i wielowymiarowego 
modelu danych jak i projektowanie procesu 
ETL. Zapewnienie odpowiedniego poziomu 
jako$ci metadanych po!#czone z ich spójno$ci# 
mo&liwe jest dzi"ki rozbudowanemu systemowi 
waliduj#cemu. Ponadto rozwi#zanie to daje 
mo&liwo$' utrzymania kompletno$ci systemu 

jako ca!o$ci mimo trudno$ci wynikaj#cych  
z faktu tworzenia go przez wielu projektantów.  

W celu sprawniejszego wykorzystania meta-
danych wraz z rozwojem systemu przez 
nieobs!ugiwanego, wprowadzono $rodowisko 
raportuj#ce stan metadanych. Bardzo wa&nym 
elementem tego rozwi#zania jest zdolno$' do 
analiz typu Impact. Analizy te daj# mo&liwo$' 
lepszej kontroli przysz!ych zmian, przez co 
poprawiony zostaje proces ich implementacji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. *rodowiska aplikacji WareHouse Builder 
10g, (ród!o [24] 

 
!rodowisko uruchomieniowe 

Poprawne zaprojektowanie procesu ETL na 
poziomie logicznym, stwarza potrzeb" 
odwzorowania go w fizycznym $rodowisku 
bazodanowym. Przed przyst#pieniem do tej 
operacji, nale&y doda' ogólne informacje  
o tworzonym $rodowisku bazodanowym 
(konfiguracja), co stanowi punkt wyj$cia do 
procesu generowania kodu, definiuj#cego proces 
ETL. Wykonanie funkcji ETL sprowadza si" do 
uruchomienia wygenerowanego kodu na 
docelowej hurtowni danych za pomoc# Oracle 
Enterprise Manager, dzi"ki czemu nast#pi 
transfer danych (ród!owych do odgórnie 
zdefiniowanej bazy danych.  

Obs!uga raportów monitoruj#cych obs!u&one 
dane, mo&liwa jest dzi"ki wprowadzeniu tak 
zwanych procedur audytuj#cych (ang. Audit 
routines). Procedury te zapisuj# informacje  
o bie&#cym stanie procesu ETL do specjalnych 
tablic typu runtime. Informacje te dotycz#c# 
zazwyczaj liczby pobranych, wstawionych b#d( 
zaktualizowanych rekordów, a tak&e ewentu-
alnych b!"dów. Dost"p do tablic typu runtime, 
mo&liwy jest poziomu aplikacji Runtime Audit 
Browser. 

W celu zagwarantowania wysokiej efektyw-
no$ci cz"$ci transakcyjnej i jednocze$nie 
spe!nienia potrzeb analitycznych banku, 
stworzono system hurtowni danych do którego – 
w trycie codziennego zasilania – przenoszone  
s# dane z Eurobank  On-Line. Zastosowano 
wysokowydajny mechanizm zasilania przy-
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rostowego i korekcyjnego, który umo&liwia 
ograniczenie czasu eksportu danych do 
niezb"dnego minimum, dzi"ki czemu 
praktycznie wyeliminowany jest wp!yw 
zasilania hurtowni danych na obci#&enie 
maszyny systemu transakcyjnego w trakcie dnia 
operacyjnego. 

Aplikacja, która zajmuje si" procesem ETL 
nosi nazw" EuroHurt i odpowiada za przep!ywa 
danych pomi"dzy systemem bankowym  
a hurtowni# danych. Wspomniane zasilania 
korekcyjne umo&liwiaj# korygowanie danych 
kwantowych, jak równie& korekty ca!ych grup 
danych, np. wg. typów umów, czy zakresu dat. 
W aplikacji EuroHurt wykonuje si" ponadto 
operacje zwi#zane z eksploatacj# i zarz#dzaniem 
hurtowni# danych. 

Oracle Database 10g stanowi pierwsz# baz" 
danych, która przetwarza dane przedsi"biorstwa 
w sieci grid. Do najwi"kszych zalet  
i funkcjonalno$ci zaliczy' nale&y: 
 zarz#dzanie tre$ci# i us!ugi lokalizacyjne – 

zarz#dzanie tre$ci# dotyczy aktualizacji  
i wykorzystanie nieusystematyzowanych 
danych typu: obrazy, materia!y wideo, 
dokumenty. Database 10g jako jedyna baza 
danych umo&liwia przechowywanie tego typu 
zasobów, ich ochron" i zarz#dzanie przy 
utrzymaniu takiej samej skalowalno$ci, 
elastyczno$ci i niezawodno$ci jak dla danych 
biznesowych. Fakt ten nabiera dodatkowej 
warto$ci, w kontek$cie systemu zarz#dzania 
wiedz#, poniewa& uzyskuje si" dost"p do 
niestandardowych pok!adów wiedzy 
przedsi"biorstwa. 

 Wysoki poziom dost"pno$ci – funkcjonal-
no$' ta zosta!a osi#gni"ta dzi"ki 
wykorzystaniu mechanizmów klastrowania. 
Klastrowanie ma bezpo$rednie prze!o&enie na 
!atwiejsze i szybsze tworzenie kopii 
zapasowych, a co za tym idzie odtwarzanie 
danych. Oracle Database10g zawiera równie& 
rozszerzon# wersj" funkcji migawki (ang. 
Flasback), która daje mo&liwo$' „przewijania 
w ty!” bazy danych. 

 Wydajno$' i skalowalno$' – zosta!a 
zwi"kszona poprzez zastosowanie 
mechanizmów klastrowania, optymalizacji 
instrukcji SQL, poprawionej obs!udze 
wej$cia-wyj$cia. 

 Zarz#dzanie systemami i administrowanie 
baz# danych – wykorzystanie korporacyjnych 
sieci grid spowodowa!o, &e !atwo$' 
zarz#dzania sta!a si" najwa&niejszym 
aspektem przy tworzeniu bazy Oracle 10g. 
Zaprojektowana baza danych posiada 
mo&liwo$' monitorowania w!asnego stanu, 

co przejawia si" w informacjach  
o potencjalnych problemach oraz zaleceniach 
odno$nie dzia!a% naprawczych. Funkcje 
samozarz#dzania powoduj# znaczne 
ograniczenie w nak!adzie pracy wymaganej 
od administratorów.  

 Integracja danych – umo&liwia interakcj"  
z produktami innych firm i zewn"trznymi 
(ród!ami danych. Mo&liwe jest równie& 
przenoszenie danych pomi"dzy ró&nymi 
bazami Oracle. Te dwie operacje nazywa si" 
integracj# danych. 

 Programowanie aplikacji – Baza Oracle 10g 
zosta!a stworzona z my$l# o uproszczeniu 
pracy programistom, którzy nigdy nie mieli 
do czynienia z opisywanym produktem, 
jednocze$nie dbaj#c o udoskonalenie funk-
cjonalno$ci wykorzystywanej w po-przednich 
wersjach. Uwzgl"dnione zosta!y nowe 
internetowe narz"dzie HTML DB s!u&#ce do 
programowania baz danych, a tak&e wiele 
udoskonale% z zakresu Java/JDBC, XML, 
SQL i PL/SQL, us!ug internetowych. 

 Bezpiecze%stwo – Oracle 10g daje mo&liwo$' 
!atwiejszego ni& do tej pory wdra&ania  
regu! zabezpiecze%, a tak&e integracj"  
z zewn"trznymi produktami i schematami 
zabezpiecze%. Oracle 10g wraz z Oracle 
Application Server 10g, stanowi istotne 
u!atwienie w procesie wdra&ania funkcji 
zarz#dzania to&samo$ci#. 

Rozszerzony relacyjny model danych w BG) 
S.A. zawiera dane szczegó!owe, zgromadzone  
w tabelach faktów, o klientach banku, ich 
rachunkach i transakcjach. Dane te s!u&# jako 
(ród!o do wykonywania (opisanych dalej) 
agregacji oraz wszelkiego rodzaju analiz, co 
zwi#zane jest z faktem ich tematycznego 
pogrupowania w tabele z udokumentowanymi, 
w zrozumia!y dla analityka bankowego sposób, 
kolumnami. 

Ponadto baza zawiera agregaty s!u&#ce do 
przyspieszania wykonywania zapyta% 
analitycznych. 

Dane przechowywane s# w zdenorma-
lizowanej postaci tabel, pogrupowanych wed!ug 
ró&nego rodzaju kryteriów. Dla rachunków 
bankowych dane pogrupowano wed!ug 
podstawowych typów produktów bankowych. 
Poza informacjami ksi"gowymi, dane te 
zawieraj# wszelkie inne informacje zwi#zane  
z klientem banku i typem produktu bankowego. 
Ponadto w bazie relacyjnej przechowywane s# 
informacje o stanie wszystkich kont na ka&d# 
dat", na która wykonano zasilanie hurtowni 
danych. Dane o operacjach zawieraj# pola 
dotycz#ce typu operacji, kwoty operacji, waluty 
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operacji, rachunków bior#cych udzia!  
w operacji, itp. 

Oracle Developer Suite 10g stanowi zestaw 
narz"dzi „generuj#cych aplikacje” do wy-
szukiwania, dystrybucji i prezentacji wiedzy. 
Zastosowanie tego kompleksowego $rodowiska 
programistycznego, daje mo&liwo$' tworzenia 
aplikacji biznesowych i us!ug !#cz#cych 
elementy transakcyjne wraz z funkcjami 
inteligentnej analizy danych. Najnowsza wersja 
tego pakietu wykorzystuje takie standardy jak 
Java, XML, us!ugi internetowe i SQL.  
W ramach ca!ego zestawu mo&liwa jest obs!uga 
ca!ego cyklu opracowania aplikacji, poczynaj#c 
od modelowania, generowania i pisania kodu 
aplikacji, poprzez jej uruchamianie, dostrajanie, 
a ko%cz#c na wdra&aniu.  
W sk!ad Oracle Developer Suite 10g wchodz#: 
 Oracle Reports Developer – Rozwi#zanie, 

które zapewnia programi$cie dost"p do 
dowolnych danych, jak i ich prezentacj"  
w dowolnym formacie pod postaci# 
zaawansowanych raportów z mo&liwo$ci# ich 
wysy!ania w dowolne miejsce. 

 Oracle Discoverer – narz"dzie analityczne 
typu ROLAP, co oznacza, &e operuje 
bezpo$rednio na rozszerzonym relacyjnym 
modelu danych. Najwa&niejsza funkcjo-
nalno$' opiera si" na mo&liwo$ci 
wykonywania zapyta% ad-hoc, formatowaniu 
raportów, analizy graficznej, raportów  
z wykorzystaniem zaimplementowanych 
algorytmów analitycznych, automatycznym 
zarz#dzaniu zaawansowanymi zapytaniami, 
dystrybucj# wygenerowanych raportów, za-
rz#dzaniem kolejk# zada% i wywo!ywaniem 
w ustalonym czasie, dynamicznej zmianie 
modelu biznesowego, prognozowaniem czasu 
wygenerowania raportu, zaawansowanej 
selekcji danych – rankingi, atrybuty, listy. 

Aplikacja EuroBis umo&liwia kompleksow# 
obs!ug" raportów tworzonych z danych 
przechowywanych w hurtowni: ich definiowanie 
i generowanie. Ka&dy definiowalny formularz 
mo&e by': sta!okomórkowy, zmienno-
komórkowy, zmiennowierszowy i bilansowy. 

Ka&dy zapisany szablon raportu – z 
ustalonymi w!a$ciwo$ciami, do momentu 
zatwierdzenia (przez uprawnionego pracownika 
banku), pozostaje edytowalny. Wygenerowane 
raporty mog# by' udost"pnione: 
 poprzez aplikacj" EuroBis 
 poprzez przegl#dark" www (z wykorzysta-

niem Oracle Web Agent) 
 w postaci plików (*.xls), (*.csv), (*.txt)  

i w formacie WEBIS. 

 

Sprawozdawczo"# obowi zkowa 

Generowanie sprawozdawczo$ci obowi#zkowej 
odbywa si" w pe!ni na podstawie informacji 
zgromadzonych w systemie. Wykorzystanie 
rozszerzonego relacyjnego modelu danych 
upraszcza zapis regu! naliczania sprawozda% 
oraz przyspiesza sam proces tworzenia 
sprawozda%, co stanowi du&e u!atwienie dla 
analityka bankowego. Sposób generowania 
sprawozda% ma zastosowanie dla sprawozda% 
dziennych, dekadowych, miesi"cznych, 
kwartalnych, pó!rocznych i rocznych dla NBP, 
dla sprawozda% GINB oraz dla pozosta!ych 
odbiorców zewn"trznych. 

Raporty zarz dcze 

Sprawozdawczo$' zarz#dcza mo&e by' 
zorganizowana w dwojaki sposób: 
 raporty mog# by' samodzielnie zdefiniowane 

przez u&ytkownika w systemie EuroBis 
 raporty mog# by' samodzielnie definiowane 

przez u&ytkownika poza systemem. 
W obu przypadkach (ród!em danych pozostaje 
hurtownia danych. Mo&liwo$ci definicyjne 
aplikacji EuroBis udost"pniaj# w praktyce 
nieograniczone sposoby eksploracji danych  
i prezentowania ich wyników. Zestawienia te 
mog# by' wykonywane zarówno jako raporty 
ad-hoc, jak i jako raporty periodyczne, 
udost"pniane za pomoc#: aplikacji EuroBis, 
Oracle Express Analyzer lub przegl#darki 
WWW. 
Tworzenie raportów na $ danie 

Nie wszystkie raporty i sprawozdania tworzone 
s# regularnie, niektóre z nich wykonywane s# 
jednorazowo w zwi#zku z czym nie ma  
potrzeby w tym celu definiowania okre$lonego 
sprawozdania w aplikacji EuroBis. Do genero-
wania jednorazowych raportów mog# by' 
wykorzystane mi"dzy innymi narz"dzia Oracle: 
Discoverer, Express Analyzer i Express Web 
Agent.  
Wsparcie dla procesów odkrywania wiedzy 

W sk!ad Oracle Data Miner (ODM) wchodzi 
silnik eksploracji (ang. Mining engine) oraz  
dwa interfejsy programistyczne: JAVA API  
i PL/SQL API. ODM nie wymusza instalacji 
&adnych dodatkowych komponentów. 

Na silnik eksploracji sk!ada si" zestaw klas 
narz"dzi j"zyka JAVA wraz z pakietami  
i procedurami PL/SQL. Proces eksploracji 
odbywa si" z wykorzystaniem danych 
przetrzymywanych bezpo$rednio w schematach 
u&ytkowników baz danych.  
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Oprócz programistycznego dost"pu do 
modeli, wyników eksploracji i metod, 
u&ytkownicy ODM maj# mo&liwo$' 
skorzystania z graficznego narz"dzia Oracle 
Data Miner, dzi"ki któremu u!atwione jest 
definiowanie poszczególnych zada% eksploracji, 
zarz#dzanie odkrytymi wzorcami i modelami, 
oraz wizualizacj" wyników (rysunek 4). 

Najistotniejsz# cech# ODM jest $cis!a 
integracja procesu odkrywania wiedzy z system 
zarz#dzania baz# danych. Wi"kszo$' 
komercyjnych systemów eksploracji danych 
wykorzystuje relacyjn# baz" danych tylko  
i wy!#cznie jako (ród!o danych, co oznacza, &e 
analizowane dane pobierane s# bezpo$rednio  
z bazy (wysoki koszt transferu bardzo du&ych 
wolumenów danych), a nast"pnie analizowane  
i przetwarzane w zewn"trznym narz"dziu. 
Oracle Data Miner przeprowadza wszystkie 
procesy wchodz#ce w sk!ad odkrywania wiedzy 
wewn#trz relacyjnej bazy danych. W zwi#zku  
z powy&szym, selekcja danych, przygotowanie 
 i transformacja, tworzenie modelu i w ko%cu 
jego zastosowanie zachodz# w $rodowisku pracy 
systemu zarz#dzania baz# danych. Daje to 
projektantom mo&liwo$' po!#czenia technik 
eksploracji z istniej#cymi aplikacjami bazo-
danowymi. Ponadto mo&liwa jest standaryzacja 
stosowanych rozwi#za% oraz skalowalno$' 
algorytmów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 4. Wizualizacji wyników w Oracle Data Miner, 

(ród!o [24]. 
 

Integracja systemu 

Oracle BI Spreadsheet Add-In zosta! stworzony 
z my$l# o dost"pie do technologii przetwarzania 
analitycznego Oracle OLAP z poziomu arkuszy 
kalkulacyjnych Microsoft Excel.  

Narz"dzie to wspomaga wykonywanie analiz 
przez u&ytkowników, którzy w swojej pracy 
cz"sto korzystali z arkuszy kalkulacyjnych, a nie 
z dedykowanych narz"dzi bazodanowych.  

Ca!e repozytorium opisywanego narz"dzia 
znajduje si" w bazie danych Oracle, przez co 
ca!a analiza przeprowadzana jest bezpo$rednio 
na bazie danych, umo&liwiaj#c u&ytkownikom 
korzystanie z jej funkcji, wydajno$ci  
i bezpiecze%stwa, jednocze$nie zapewniaj#c 
wykorzystanie w analizie najnowszej informacji. 
Dla obecnej wersji zalecanym arkuszem 
kalkulacyjnym jest Microsoft Excel. Ko%cowi 
u&ytkownicy tego produktu mog# tworzy' 
zapytania OLAP, nawigowa' po$ród wybranych 
danych pos!uguj#c si" rozwijaniem i zwijaniem 
wymiarów, jak i obracaniem otrzymanych 
kostek. Na otrzymanych w ten sposób  
danych mo&liwe jest wykonanie szeregu analiz  
z u&yciem prostych kreatorów, a tak&e  
z wykorzystaniem funkcji zarówno bazy danych, 
jak i arkusza kalkulacyjnego. 

Standardowa sesja z Oracle BI Spreadsheet 
Add-In polega na do!#czeniu si" do bazy danych 
z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, 
wybraniu danych a nast"pnie ich analizie. Dla 
mniej zaawansowanych u&ytkowników 
przygotowane zosta!y kreatory, które nie 
wymagaj# wiedzy z zakresu SQL, czy te& 
przetwarzania analitycznego. Budowa i dzia!anie 
kreatorów zbli&one jest do innych tego typu 
u!atwie% spotykanych w ramach opisywanych 
narz"dzi firmy Oracle. 

Godny odnotowania jest fakt, wykorzystania 
przez to narz"dzie wcze$niej przygotowanych 
danych, przy pomocy innych aplikacji,  
i sk!adowania tych danych w formie kostek 
OLAP w bazie danych Oracle. Dodatkowo 
zaimplementowana zosta!a funkcjonalno$' 
umo&liwiaj#ca definiowanie i sk!adowanie 
wszelkiego rodzaju szablonów, co do których 
istnieje prawdopodobie%stwo ich powtórnego 
wykorzystania. Szablony te mog# by' 
przechowywane zarówno w bazie danych, jak  
i w systemie plików klienta – w formie 
standardowych plików arkusza Excel (*.xls). 
Ocena 

Podobnie jak dla rozszerzonego relacyjnego 
modelu danych ocen" przedstawionego systemu 
rozpoczniemy od aspektu realizacji procesu 
zarz#dzania dla systemu inteligentnego biznesu. 

Wsparcie w wymiarze strategicznym jest 
realizowane dzi"ki zastosowaniu sprawozdaw-
czo$ci zarz#dczej, której dodatkow# zalet# jest 
mo&liwo$' ró&norodnej formy prezentacji 
otrzymanych zestawie%, dopasowanych do 
preferencji u&ytkownika. Tak szeroka funkcjo-
nalno$' wspomaga wyznaczanie celów  
i $ledzenie etapów ich realizacji, przez co mo&e 
zosta' wystawiona najwy&sza ocena. 
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Ze wzgl"du na charakter opisywanego 
systemu, ukierunkowanego na  wykonywania 
przekrojowych raportów, szczebel taktyczny  
i operacyjny z uwzgl"dnieniem raportów ad-hoc, 
oceniony zosta! w sumie na 10 punktów. 

Maksymalna liczba punktów zdobyta na 
pierwszym etapie oceniania, zwi#zana jest  
z wykorzystaniem relacyjnego modelu danych. 
Model ten ma bezpo$rednie prze!o&enie na 
aspekt realizacji procesu zarz#dzania wiedz# 
przy wykorzystaniu hurtowni danych. 
Charakterystyczn# cech# na etapie oczyszczania 
wiedzy jest bardzo wydajny proces ETL, który 
jak to zosta!o przedstawione, umo&liwia 
ograniczenie czasu ekstrakcji, transformowania  
i !adowania danych do niezb"dnego minimum.  
Wyszukiwanie wiedzy posiada pewne 
ograniczenia, zwi#zane z nieco wi"kszym ni&  
w przypadku wielowymiarowego modelu 
danych, czasie dost"pu do poszukiwanej wiedzy, 
które wydaj# si" by' zniwelowane mo&liwo$ci# 
generowania raportów ad-hoc. 

Sama hurtownia danych i $rodowisko  
w jakim pracuje daje mo&liwo$' eksploracji 
danych, niemniej funkcjonalno$' ta nie jest 
wykorzystywana w BG) S.A. przez co kadra 
zarz#dcza traci spore pok!ady wiedzy, które 
mog!yby zosta' wykorzystane do skutecz-
niejszego opracowywania akcji marketingowych 
i rozeznaniowych.  Bior#c pod uwag" powy&sze 
przes!anki, przyznano za ten etap not" 4. 

Dodatkowe punkty musz# zosta' przyznane 
za mo&liwo$' wsparcia niestandardowych metod 
obs!ugi procesu zarz#dzania wiedz# (zarz#dzanie 
tre$ci# i us!ugi lokalizacyjne), które niestety dla 
opisywanego systemu nie znalaz!y uznania. 
Niemniej w kontek$cie rozwoju systemu mo&e 
to mie' kluczowe znaczenie, st#d przyznanie  
1 punktu. 

Podsumowuj#c, !#czna ocena wynosi 20 
punktów na 23 mo&liwe. Jest to relatywnie 
wysoka nota i zdaje si" odzwierciedla' przewag" 
rozszerzonego relacyjnego modelu danych nad 
jego wielowymiarow# alternatyw#. 
 
4. Koncepcja systemu zarz dzania 

wiedz  w oparciu o rozszerzony 

relacyjny model danych  
 
Punkt ten b"dzie zawiera! koncepcyjny model 
systemu zarz#dzania wiedz# w oparciu  
o hurtowni" danych stworzon# na rozszerzonym 
relacyjnym modelu danych, dla przedsi"biorstwa 
funkcjonuj#cego w bran&y kolejowej.  

Bior#c pod uwag" fakt, &e system taki nie 
mo&e powsta' w oderwaniu od jego otoczenia 

biznesowego, w pierwszej cz"$ci rozdzia!u 
zostanie przedstawiona koncepcja wizji 
otoczenia i struktury organizacyjnej z uwzgl"d-
nieniem posiadanych zasobów informatycznych.  
Otoczenie i struktura organizacji 

Opisywana instytucja kolejowa, obs!uguje 
przewozy regionalne na terenie ca!ego 
województwa warmi%sko-mazurskiego.  
W g!ównej mierze odbiorcami jej us!ug s# 
mieszka%cy województwa, a tak&e prywatne 
firmy, które maj# mo&liwo$' wykorzystania 
dost"pnych sk!adów do masowego transportu 
w!asnych produktów. W wyniku umowy 
podpisanej z kolejami pa%stwowymi, pod opiek# 
przedsi"biorstwa pozostaj# wszystkie stacje 
kolejowe i dworce kolejowe wraz z przyleg!ymi 
terenami jak i wykorzystywana infrastruktura  
w sk!ad której wchodz#: sie' trakcyjna, tory, itp. 
      Ponadto firma ta posiada podpisane 
kontrakty na: dostaw" paliw, renowacj" maszyn, 
utrzymanie czysto$ci w kolejowych $rodkach 
transportu, ochron" mienia na terenach kolei jak 
i ochron" podró&nych w poci#gach, dzier&aw" 
lokali prywatnym przedsi"biorcom w celach 
komercyjnych, obs!ug" wszelkiego rodzaju 
urz#dze% technicznych.  
       W strukturze organizacyjnej najwa&niejsz# 
funkcj" pe!ni prezes firmy, który wraz  
z dyrektorami poszczególnych dzia!ów wchodzi 
w sk!ad zarz#du. Zarz#d operuje w wymiarze 
strategicznym, poszczególni dyrektorzy 
stanowi# o szczeblu taktycznym. Powo!uj#c si" 
na definicj" Druckera, prezes wraz  
z dyrektorami uwa&ani b"d# za pracowników 
wiedzy. Z kolei pracownicy wydzia!owi 
decyduj# o dzia!alno$ci operacyjnej. 

W sk!ad zasobów informatycznych wchodz#: 
system kadrowo-finansowy, system sprzeda&y  
i rezerwacji biletów po!#czony z aplikacj# 
zawieraj#c# informacje o po!#czeniach, system 
transakcyjny przechowuj#cy informacj"  
o aktualnym stanie magazynów, a tak&e system 
rejestruj#cy przydzia! pracy dla maszynistów  
i kontrolerów z uwzgl"dnieniem eksploatacji 
poci#gów. Ka&dy z wymienionych do tej pory 
systemów transakcyjnych, stosowany jest  
z powodzeniem w ramach wszystkich 
podleg!ych jednostek na terenie województwa. 
Ponadto w g!ównej siedzibie firmy znajduje si" 
serwer pocztowy i repozytoria dziedzinowe,  
na których przechowywane s# informacje  
o bie&#cej dzia!alno$ci firmy. 

W wyniku analizy kondycji przed-
si"biorstwa, zarz#d zdecydowa! si" na wdro&enie 
systemu zarz#dzania wiedz#, który móg!by:  
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 Zapewni' wzrost rentowno$ci firmy,  
w oparciu o mo&liwo$' dostosowania 
odpowiednich dzia!a% marketingowych 
ukierunkowanych na odpowiednie grupy 
odbiorców, wykry' w#skie gard!a w postaci 
najmniej dochodowych po!#cze%, co jest 
równoznaczne z przeprowadzaniem ró&no-
rodnych zestawie% porównawczych, 
usprawni' dwustronn# wymian" wiedzy  
z otoczeniem. Z jednej strony udost"pni' 
sklasyfikowan# wiedz" na temat oferty,  
z drugiej strony opracowa' system, który 
umo&liwi!by pozyskanie wiedzy o klientach 
firmy, zwi"kszy' efektywno$' dzia!alno$ci 
operacyjnej poprzez wprowadzenie raportów 
na &#danie. 

 Umo&liwi' dokonywania symulacji rozwoju 
jak i prognozowania przysz!ych wyników 
przy zdefiniowanych za!o&eniach. 

 Opiera' si" o hurtowni" danych, realizuj#c# 
kompleksowy proces zarz#dzania wiedz#. 

Ponadto firma sprecyzowa!a wytyczne,  
z których jasno wynika, &e tworzony system ma 
za zadanie realizowa' popraw" interakcji  
z klientami. Klienci stanowi# punkt odniesienia 
w dzia!alno$ci przedsi"biorstwa i obok decyzji 
zarz#dczych s# g!ównym (ród!em wiedzy dla 
tworzonego systemu. 

Dla tak zdefiniowanych celów przy 
uwzgl"dnieniu otoczenia biznesowego, 
stworzony zosta! model przedstawiony na 
rysunku 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. Koncepcyjny model systemu zarz#dzania 
wiedz#. 

 
Warstwa %róde& danych 

W sk!ad tej warstwy wejd# wszystkie zasoby 
informacji przechowywane w istniej#cej 
infrastrukturze informatycznej. Podstaw# do 
zasilenia hurtowni danych, która  
w finalnej postaci przyjmie miano repozytorium 
wiedzy, stan# si" bazy MySQL ze wszystkich 

podleg!ych jednostek w ramach województwa, 
obs!ugiwane przez lokalne systemy sprzeda&y  
i rezerwacji biletów. Dane z tych systemów dla 
planowanych zestawie%, pozwol# okre$li' 
najbardziej i najmniej ucz"szczane kursy. Dla 
tego typu informacji kluczowa mo&e si" okaza' 
wiedza na temat klientów obs!ugiwanych przez 
dane kursy. Po!#czenie tych dwóch aspektów, 
b"dzie mia!o kluczowe znaczenie przy 
okre$leniu kampanii marketingowych, które 
wyka&# si" wi"ksz# skuteczno$ci# w momencie 
skierowania ich do odpowiednich grup 
odbiorców. 

Baza MySQL znalaz!a równie& zastosowanie 
przy obs!udze aplikacji kadrowo-finansowych. 
Czytelne zestawienia dotycz#ce kosztów 
poniesionych na dane grupy pracownicze  
i us!ugi, umieszczone w kontek$cie 
generowanych przychodów, powinny u!atwi' 
podejmowanie strategicznych decyzji odno$nie 
przesuni"' kapita!u w obszary wymagaj#ce 
dodatkowego wsparcia finansowego celem ich 
rozwoju. Zastosowanie tego typu sprawozdaw-
czo$ci daje mo&liwo$' wyrównania poziomu 
us!ug oferowanych przez firm". 

Stosowane aplikacje transakcyjne z zakresu 
stanu magazynów i przydzia!u pracy zosta!y 
pomini"te i niew!#czone do tworzonego 
systemu. Po g!"bszej analizie zdecydowano, &e 
wiedza z tych systemów nie b"dzie mia!a 
wi"kszego wp!ywu na najwa&niejsze decyzje 
biznesowe podejmowane w firmie, a tym 
bardziej nie znajdzie uznania w$ród klientów 
przewo(nika kolejowego. 

Cennym (ród!em wiedzy b"d# wszelkiego 
rodzaju dokumenty sk!adowane na repozytoriach 
dziedzinowych. To w!a$nie tutaj znale(' mo&na: 
instrukcje, wzory pism, dotychczasowe 
zestawienia, itp. Odpowiednia klasyfikacja 
zgromadzonej w tej sposób wiedzy, w znacznym 
stopniu przyczyni' si" mo&e do poprawienia 
relacji z klientami (wzory pism umieszczone  
w powszechnie dost"pnym medium), a tak&e do 
usprawnienia przep!ywu wiedzy w ramach 
przedsi"biorstwa (instrukcje). 
 

Warstwa zarz dzania wiedz  

Warstwa ta w ca!o$ci odnosi!a si" b"dzie do 
us!ug oferowanych przez hurtowni" danych. 
Oczyszczanie wiedzy realizowane jest za 
pomoc#: procesu ETL, definicji i tagowaniu 
metadanych, us!ugach eksploracji, a tak&e 
indeksowania wiedzy.  

Projektowana hurtownia danych, tworzona 
b"dzie w oparciu o rozszerzony relacyjny model 
danych, st#d proces ekstrakcji, transformacji  
i !adowania danych charakteryzuje si" 
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niewielkim czasem realizacji. Przyrostowe 
zasilenia wykonywane b"d# codziennie,  
w porach nocnych. Zastosowanie mechanizmów 
oferowanych chocia&by przez hurtowni" danych,  
umo&liwia zminimalizowanie czasu wykonania 
procesu ETL, dzi"ki czemu nie s# przewidywane 
obci#&enia transakcyjnych serwerów w mo-
mencie obs!ugi tego procesu. Uzyskany w ten 
sposób stopie% agregacji na poziomie max. 20% 
b"dzie mia! negatywne prze!o&enie na czas 
generowania raportów, niemniej nie jest to 
czynnik determinuj#cym sukces w tworzonym 
systemie. Najwa&niejsze decyzje biznesowe 
b"d# mia!y charakter d!ugofalowy, st#d przy ich 
podejmowaniu o wiele istotniejsza okazuje si" 
mo&liwo$' dost"pu do danych szczegó!owych, 
uzyskana przy niskim stopniu agregacji. 

W!a$ciwe indeksowanie zbiorów danych jest 
czynnikiem decyduj#cym o skuteczno$ci sytemu 
zarz#dzania wiedz# wraz ze wzrostem kolekcji 
danych, natomiast wykorzystanie standardów 
XML (ang. Extensible Markup Language)  
i RDF (ang. Resource Desrciption Framework), 
zapewni wymagan# jako$' w procesie tagowania 
i opisu metadanych. Metadane obs!ugiwa!y b"d# 
wszelkiego rodzaju czynniki (definicje baz 
danych i relacje mi"dzy elementami danych, 
informacje o przep!ywie wiedzy, informacje  
o transformacji danych wykonywanej podczas 
ich przenoszenia, itd.) z po!o&eniem 
szczególnego nacisku na uprawnienia w dost"pie 
do wiedzy (np. dost"p do wiedzy odno$nie 
$redniej zarobków w danym dziale, 
zarezerwowany dla kompetentnej osoby).  

Eksploracja wspomagana jest przez 
specjalistyczne narz"dzia realizuj#ce regu!y 
dedukcji dla danych numerycznych. Wiedza 
uzyskana w ten sposób mo&e pos!u&y' do 
zasilenia repozytoriów wiedzy i do  dostarczania 
“oczyszczonej” wiedzy dla kadry podejmuj#cej 
decyzj".  

Dla tworzonego systemu eksploracja danych 
b"dzie mia!a kluczowe znaczenie przy ustalaniu 
akcji marketingowych. Uprzednie grupowania 
klientów na podstawie podobie%stw (wiek, 
wykszta!cenie, itp.), wraz z wykorzystanie 
technik data miningu, pozwoli odkry' ukryte 
zale&no$ci pomi"dzy grupami klientów  
i najcz"$ciej wybieranymi przez nich ofertami  
i typami po!#cze%. Uzyskane w ten sposób 
zestawienia, umo&liwi# okre$lenie preferencji 
danych grup, przez co !atwiejsze stanie si" 
podj"cie decyzji umo&liwiaj#cej wyj$cie na 
przeciw ich oczekiwaniom. Dodatkowo 
zestawienie danych, na temat ilo$ci obs!u&onych 
klientów dla danego kursu z wydatkami 
poniesionymi na obs!ug" tego kursu  

w dowolnym okresie czasu, pozwoli uzyska' 
obraz najmniej i najbardziej rentownych 
po!#cze%. Dostarczona w ten sposób wiedza, 
b"dzie stanowi!a punkt odniesienia w decyzjach 
o przysz!o$ci takich po!#cze% („najmniej 
dochodowe – zamknij”, b#d( „najbardziej 
dochodowe – zwi"ksz liczb" kursów”). 

Sk!adowanie i wyszukiwanie wiedzy 
mo&liwe jest dzi"ki wykorzystaniu 
rozszerzonego relacyjnego modelu danych  
i us!ug ontologii i taksonomii. 

Wykorzystanie motoru ROLAP dla 
rozszerzonego relacyjnego modelu danych, 
umo&liwi prognozowanie przysz!o$ci na 
podstawie danych historycznych. Uzyskanie 
odpowiedzi na pytanie „co, je$li” b"dzie 
stanowi!o punkt wyj$cia do skutecznego 
prognozowania przysz!ych wyników przy 
zdefiniowanych za!o&eniach. ROLAP daje 
mo&liwo$' wykonywania zapyta% ad-hoc, które 
wzbogac# dzia!alno$' operacyjn# 
przedsi"biorstwa. 

Struktura wiedzy w danym przedsi"biorstwie 
jest obszarem nieustannych bada%, które 
umo&liwi!yby lepsze jej definiowanie, a co za 
tym idzie, !atwiejszy (bardziej intuicyjny) dost"p 
do poszukiwanej informacji. Jednym ze 
sposobów u$ci$lenia wiedzy, jest wykorzystanie, 
ukierunkowanych na odpowiedni# dziedzin" 
tematyczn#, ontologii1, które sk!adaj# si" na 
wytworzenie terminologii charakterystycznej dla 
danego przedsi"biorstwa. Z kolei narz"dzia 
wykorzystuj#ce za!o&enia taksonomii2 
umo&liwiaj# w!a$ciw# klasyfikacj" ontologii. 
Przyk!adem narz"dzia realizuj#cego us!ugi 
ontologii i taksonomii jest Inteligentny 
Thesaurus [12] (ang. Intelligent Thesaurus) 
przyjmuj#cy posta' s!ownika, wspieraj#cego 
wielorakie ontologie daj#ce mo&liwo$' 
formu!owania odpowiednich &#da% (zapyta%) 
wydobywaj#cych odpowiednie informacje. 
Dodatkowo narz"dzie to wspiera analizy 
identyfikuj#ce bliskoznaczne poj"ciowo 
wyra&enia (wzgl"dem zadanego wzorca), przez 
co mo&liwa jest trafniejsza identyfikacja 
informacji spo$ród danych (ród!owych. 
Zastosowanie us!ug ontologii i taksonomii 
powinno u!atwi' interakcj" klientów  
z systemem. B"d# mieli oni mo&liwo$' 
wyszukiwania interesuj#cej ich wiedzy na 

                                                 
1 “Ontologia jest formaln  specyfikacj  wspólnej 

warstwy poj!ciowej." [GRUT93]. 
 W celu poszerzenia wiedzy na ten temat, odsy!am do 

publikacji [ANBA04] 
2 “Nauka o zasadach i metodach klasyfikowania  

w szczególno"ci o tworzeniu i opisywaniu jednostek 

systematycznych”, www.wikipedia.pl 
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zasadzie skojarze% (np. „podanie, praca, 
motorniczy”, odniesienie do wiedzy na temat 
dokumentów i wymaga% niezb"dnych przy 
próbie podj"cia pracy jako motorniczy). Poza 
tym us!ugi te mog# by' wykorzystywane przez 
pracowników firmy, którzy w przypadku 
wyst#pienia trudno$ci b"d# mogli trafnie 
wyszuka' wiedz" umo&liwiaj#c# odpowiedzie' 
na nurtuj#ce pytanie. 

 

Warstwa prezentacji i tworzenia wiedzy 

Us!ugi realizowane w tej warstwie, umo&liwiaj# 
pracownikom wiedzy: 
 uzyskanie spersonalizowanej informacji za 

pomoc# portali,  
 zaawansowane wyszukiwanie informacji, 
 wspó!prac" przy tworzeniu nowej wiedzy, 
 transformacj" wiedzy ukrytej w jawn# za 

pomoc# grup dyskusyjnych. 
Warstwa prezentacji i tworzenia wiedzy  
w g!ównej mierze opiera!a si" b"dzie na 
wszelkiego rodzaju raportach i zestawieniach, 
usprawniaj#cych prac" zarz#du jak i dwóch 
autoryzowanych portalach przeznaczonych  
z jednej strony dla zarz#du i pracowników 
operacyjnych, z drugiej dla klientów firmy. 
Warstwa prezentacji i tworzenia wiedzy 
pokrywa czynno$ci zwi#zane z procesem 
dystrybucji i prezentacji wiedzy w procesie 
zarz#dzania wiedz# w hurtowni danych. 

Raporty i zestawienia sprawozdawcze b"d# 
stanowi!y podstaw" do decyzji biznesowych na 
wszystkich szczeblach dzia!alno$ci 
przedsi"biorstwa.  
Najwa&niejsze z nich b"d# zawiera!y: 
 zestawienie najbardziej i najmniej rentow-

nych po!#cze%, 
 zale&no$ci pomi"dzy grupami klientów  

i najcz"$ciej wybieranymi przez nich 
ofertami i typami po!#cze%, 

 raporty typu: sprzeda& biletów na dowolnie 
wybranej trasie, wykaz najcz"$ciej 
ucz"szczanych tras, itp., 

 wykaz najbardziej dochodowych grup 
klientów, 

 zestawienia porównawcze odwzorowuj#ce 
dochody w bie&#cym okresie wzgl"dem 
dochodów w analogicznych okresach lat 
ubieg!ych. 

Olbrzymie znaczenie w dystrybucji i prezentacji 
wiedzy b"d# odgrywa!y dwa portale. Pierwszy  
z nich pos!u&y pracownikom firmy. Autoryzo-
wany dost"p do kont zapewni uzyskanie 
odpowiedniej, spersonalizowanej wiedzy 
tworzonej przez pracowników organizacji. 
Dodatkowo, w zale&no$ci od uprawnie% 
mo&liwe b"dzie graficzne uzyskanie podsta-

wowych, b#d( bardziej zaawansowanych 
raportów z bie&#cej dzia!alno$ci firmy. 

Portal wewn"trzny umo&liwi równie& obieg 
wewn"trznych dokumentów i instrukcji. 
Natomiast wykorzystanie grup dyskusyjnych  
i elektronicznych wiadomo$ci, usprawni proces 
wymiany i tworzenia wiedzy. 

Drugi z portali wystawiony dla klientów za 
pomoc# strony www, umo&liwi usprawnienie 
procesu sprzeda&y i rezerwacji biletów. Dost"p 
do wszystkich us!ug mo&liwy b"dzie po 
uprzednim zalogowaniu i pozostawieniu 
informacji na temat klienta. Dane te pos!u&# do 
klasyfikacji klientów i zebrania wiedzy  
o wybieranych us!ugach i po!#czeniach. Portal 
zewn"trzny powinien usprawni' równie& proces 
wyszukiwania po!#cze% i dokumentów 
usprawniaj#cych interakcj" z klientami. Badanie 
poziomu zadowolenia z us!ug mo&liwe b"dzie 
dzi"ki zastosowaniu sond. Natomiast wpro-
wadzenie monitorowanego forum dyskusyjnego, 
spowoduje wymian" ró&nych spostrze&e%, 
odno$nie oferowanych us!ug, pomi"dzy 
klientami firmy.  
 
5. Wnioski  
 
Realizacja problematyki poruszonej w temacie 
niniejszego opracowania nasun"!a pewne 
spostrze&enia, do których, w postaci lu(nych 
przemy$le%, zaliczy' mo&na: 
 Pocz#tki idei hurtowni danych (HD), si"gaj# 

lat siedemdziesi#tych i prac prowadzonych 
przez naukowców z MIT, nie jak si" 
powszechnie uwa&a, lat dziewi"'dziesi#tych, 
w których ukaza!a si" pierwsza publikacja 
Billa Inmona, dotycz#ca zagadnienia HD. 

 Wykorzystanie hurtowni danych do obs!ugi 
dzia!alno$ci firmy zwi#zane jest ze wzrostem 
mo&liwo$ci analitycznych, co przejawia si" 
wsparciem dla procesu podejmowania 
decyzji. Hurtowni danych ze wzgl"du na 
swoj# budow" umo&liwia wielowymiarowy 
wgl#d w dane, o ró&nym stopniu 
szczegó!owo$ci. Dla zwyk!ych baz danych, 
podstawowe zapytania w j"zyku SQL 
umo&liwiaj# uzyskanie informacji osadzonej 
najcz"$ciej w dwóch wymiarach. 

 Zastosowanie praktyk zarz#dzania wiedz# 
czy te& systemów wspieraj#cych owe 
praktyki w polskich przedsi"biorstwach jest 
zjawiskiem nowym, udoskonalanym i na tle 
do$wiadcze% wiod#cych krajów europejskich 
w dalszym ci#gu niedocenionym. Poziom 
wdro&e% kompleksowych rozwi#za% umo&-
liwiaj#cych zarz#dzanie wiedz# jest  
w chwili obecnej bardziej wyzwaniem na 
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przysz!o$' ni& codzienno$ci#. Skutkuje to 
tym, &e  u$rednione roczne straty ponoszone 
przez polskie przedsi"biorstwa, wynikaj#ce  
z niew!a$ciwego zarz#dzania posiadan# 
wiedz#, si"gaj# ponad 45 000 PLN na 
jednego zatrudnionego pracownika 

 Wdro&enie ca!o$ciowej funkcjonalno$ci 
SZW, $ci$le wi#&e si" z osi#gni"ciem przez 
firm" odpowiedniego poziomu rozwoju.  
Na pewnym etapie funkcjonowania 
przedsi"biorstwo zaczyna dostrzega' 
potrzeb" zarz#dzania niematerialnymi 
warto$ciami, które decyduj# o konkuren-
cyjno$ci w danej bran&y. 

 Narz"dzia BI realizuj# proces zarz#dzania 
wiedz# na ró&nych szczeblach dzia!alno$ci 
przedsi"biorstwa:  
o szczebel strategiczny (mo&liwo$' 

precyzyjnego wyznaczenia celów i $ledze-
nia etapów ich realizacji, mo&liwe jest 
przeprowadzanie ró&norodnych zestawie% 
porównawczych, takich jak: rentowno$ci 
poszczególnych ofert, wyniki historyczne, 
skuteczno$' kana!ów dystrybucji, itp., 
pozwalaj# na dokonywanie symulacji 
rozwoju jak i prognozowanie przysz!ych 
wyników przy zdefiniowanych 
za!o&eniach),  

o szczebel taktyczny (na tym poziomie 
dostarczane s# podstawy do podej-
mowania decyzji z zakresu sprzeda&y, 
marketingu, zarz#dzania kapita!em czy te& 
finansów, umo&liwiaj# optymalizacj" 
przysz!e dzia!ania i w!a$ciwie modyfi-
kowa' aspekty organizacyjne, techno-
logiczne czy finansowe dzia!alno$ci 
przedsi"biorstwa, w celu realizacji celów 
strategicznych), 

o szczebel operacyjny (wykorzystywane s# 
analizy ad hoc, mo&liwe jest uzyskanie 
odpowiedzi na pytania odwo!uj#ce si" do 
bie&#cej dzia!alno$ci poszczególnych 
dzia!ów, obecnym stanem finansów, stan 
wspó!pracy z dostawcami, klientami, 
odbiorcami, sprzeda&y). 

 Rozszerzony relacyjny model danych zaleca 
si" stosowa', gdy: system zarz#dzania wiedz# 
ma by' dostosowany do analizy du&ej ilo$ci 
danych, wymagany jest dost"p do du&ej ilo$ci 
danych szczegó!owych, czas odpowiedzi 
systemu na zapytanie analityczne nie 
odgrywa krytycznego znaczenia z punktu 
widzenia funkcjonalno$ci systemu, prze-
widywany jest ci#g!y znacz#cy rozwój sys-
temu uwzgl"dniaj#cy zmiany w strukturach 
danych a tak&e wzrost danych szczegó!owych 
(> 100TB), zachodzi potrzeba wykorzystania 

niestandardowych zapyta% „ad hoc”, istnieje 
ju& hurtownia w architekturze ROLAP, 
istnieje potrzeba stworzenia hurtowni 
tematycznych. 

 Wielowymiarowy model danych znajduje 
zastosowanie w przypadku gdy: tworzony 
system zarz#dzania wiedz# nie b"dzie 
operowa! na zbyt du&ej ilo$ci danych, 
najwa&niejsze z punktu widzenia 
u&ytkownika jest otrzymanie w jak 
najkrótszym czasie interesuj#cych go 
informacji, nie przewiduje si" zmiany liczby 
wymiarów struktury wielowymiarowej, 
generowane raporty b"d# wybierane  
z zestawu predefiniowanych propozycji, bez 
mo&liwo$ci analizy „ad hoc”. 

 Zarz#dzanie wiedz# w hurtowni danych 
realizowane jest w procesie: gromadzenia, 
oczyszczania, sk!adowania i wyszukiwania, 
dystrybucji i prezentacji wiedzy.  
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