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CHARAKTERYSTYKA BUDOWY HURTOWNI DANYCH 

I MOŻLIWOŚCI IMPLEMENTACJI WYMIARÓW RÓŻNEGO TYPU 
 

 

Wprowadzenie 

Organizacje potrzebują narzędzi umożliwiających podejmowanie trafnych i szybkich 

decyzji obarczonych jak najmniejszym ryzykiem. Skuteczne decyzje można podejmować 

dzięki narzędziom analitycznym, których źródłem jest wiarygodna kolekcja danych. Taką 

funkcję w organizacji pełni hurtownia danych, dostarczając użytkownikom końcowym 

niezbędnych danych w ramach systemu Business Intelligence.1,2 Opracowanie hurtowni danych 

stanowi pierwszy krok do utworzenia baz analitycznych przetwarzania analitycznego OLAP. 

Bazy składają się z tzw. kostek analitycznych, które zapewniają użytkownikowi wygodny 

i szybki dostęp do danych biznesowych. Zrozumienie koncepcji architektury środowisk 

Business Intelligence i zasad projektowania hurtowni danych pozwala na opracowanie 

wydajnych platform analitycznych wspierających procesy decyzyjne w organizacji. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie teoretycznych uwarunkowań projektowania 

hurtowni danych z uwzględnieniem klasyfikacji wymiarów oraz zaprezentowanie praktycznej 

implementacji wymiarów różnego typu z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft. Firma 

Microsoft w 2017 r. po raz dziesiąty z rzędu została uznana liderem na rynku Business 

Intelligence i platform analitycznych przez firmę analityczno-doradczą Gartner w swoim 

raporcie Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms.3,4,5 Ponadto celem 

artykułu jest zaprezentowanie praktycznej realizacji wymiaru abstrakcyjnego oraz procesu 

obsługi szybkozmiennego wymiaru olbrzymiego za pośrednictwem miniwymiarów. 

                                                 

1 Furmankiewicz M., Ziuziański P., Wdrażanie kokpitu menedżerskiego w ramach systemu BI w organizacji, 

„Przegląd Teleinformatyczny” 2014, Nr 1-2 (37), s. 6. 
2 Ziuziański P., Kokpit menedżerski jako efektywne narzędzie do wizualizacji danych w organizacji, [w:] Zieliński 

Z.E. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, 

Zeszyt 1/2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2014, s. 62. 
3 http://www.msbifun.pl/micrisoft/bi-magic-quadrant-gartnera/ 
4 https://blogs.microsoft.com/blog/2017/02/16/microsoft-breaks-gartner-magic-quadrant-business-intelligence-

analytics-platforms/ 
5 Furmankiewicz J., Furmankiewicz M., Ziuziański P., Implementation of business intelligence performance 

dashboard for the knowledge management in organization [w:] Wolniak R. (red.), Zeszyty Naukowe Politechniki 

Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 82, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2015. 
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1. Koncepcja budowy hurtowni danych 

Termin hurtownia danych (ang. data warehouse) można interpretować w szerszym lub 

węższym ujęciu. W ujęciu szerszym hurtownia danych to całościowy system, którego zadaniem 

jest nie tylko pobieranie danych z zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa, ale także 

umieszczanie ich w nowej bazie, udostępniając dane decydentom. W ujęciu węższym 

hurtownia to baza danych, której podstawowym zadaniem jest przechowywanie danych w celu 

zapewnienia sprawnego dostępu do nich dla ułatwienia procesu podejmowania decyzji.6 

Niniejszy artykuł uwzględnia definicję hurtowni danych w węższym zakresie.  

Hurtownia danych stanowi zatem spójną tematycznie kolekcję zintegrowanych, 

nieulotnych, danych historycznych, której zadaniem jest pomoc w procesie podejmowania 

decyzji biznesowych w przedsiębiorstwie.7 Hurtownia danych najczęściej jest zasilana 

przyrostowo, w sposób nadmiarowy.8 Hurtownia danych jest relacyjną bazą danych, która 

posiada specyficzną strukturę rozróżniającą dwa typy tabel: tabele faktów oraz tabele 

wymiarów. Proces zasilania hurtowni danych określany jest jako proces ETL (ang. extract, 

transform, load), który polega na ekstrakcji danych ze źródeł, poddaniu danych odpowiednim 

przekształceniom i załadowaniu ich do hurtowni danych. 

Tabela faktów zawiera wystąpienia konkretnych zdarzeń w rzeczywistości, które są 

przedmiotem analizy (np. wielkość sprzedaży). Natomiast tabela wymiarów to informacje 

referencyjne według których dokonuje się analizy (np. czas, produkt).9 Zwyczajowo 

w strukturze hurtowni danych stosuje się przedrostek Dim (od ang. dimension, wymiar) dla 

wymiarów oraz Fact (od ang. fact table, tabela faktów) dla tabel faktów. Pozwala to na 

uporządkowanie struktury hurtowni danych.10 

Hurtownia danych może przyjmować różną strukturę relacyjną w zależności od 

skomplikowania modelowanej rzeczywistości biznesowej. Wyróżnić można trzy zasadnicze 

schematy hurtowni danych: gwiazdy, płatka śniegu i konstelacji faktów. Charakterystykę 

schematów logicznych hurtowni danych zaprezentowano na rysunku 1. 

 

                                                 

6 Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 2, Systemy Business Intelligence, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 21. 
7 Olszak C.M., Tworzenie i wykorzystanie systemów Business Intelligence na potrzeby współczesnej organizacji, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007, s. 76.  
8 Nycz M., Smok B., Jak hurtownia danych może wspomagać menedżera w pracy [w:] Pańkowska M., Porębska-

Miąc T., Sroka H. (red.), Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2008, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 

Katowice 2008, s. 432. 
9 Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów … op. cit., s. 23.   
10 Nycz M., Smok B., Zastosowanie narzędzi etl w hurtowni danych [w:] Sroka H., Porębska-Miąc T. (red.), 

Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2004, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004, s. 333. 
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Rysunek 1. Schematy logiczne hurtowni danych 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Chodkowska-Gyurics A., Hurtownie danych. Teoria i praktyka, 

Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2014, s. 179-181 

 

2. Podstawowa klasyfikacja wymiarów 

Na podstawie dokonanego przeglądu zgromadzonej literatury, źródeł internetowych 

i doświadczenia dokonano autorskiej klasyfikacji wymiarów, którą podzielono na dwie 

zasadnicze części: podstawową i dodatkową. 

Jednym z podstawowych kryteriów klasyfikacji wymiarów jest rodzaj przechowywanych 

danych, czyli zawartość danego wymiaru hurtowni danych. Wyróżnić można zatem wymiar 

uzgodniony, abstrakcyjny, zdegenerowany i odgrywający różne role, co zostało 

zaprezentowane w tabeli 1. Jeden wymiar można zaklasyfikować do kilku kategorii. Wymiar 

Data jest wymiarem uniwersalnym ale niejednokrotnie pełni także wiele ról w modelu 

wielowymiarowym. Z kolei zdegenerowany wymiar Wiek odzwierciedlony jako liczba 

całkowita w tabeli faktów może zostać przekształcony wraz z innymi cechami klienta w wymiar 

abstrakcyjny. 

 

Gwiazda (ang. star schema)

Składa się z tabeli faktów i bezpośrednio połączonych z nią tabel wymiarów. 
Prostota ta niosąc ze sobą wiele zalet dotyczących nieskomplikowanego 
tworzenia wydajnych zapytań agregujących, jest jednocześnie przyczyną 
dużej nadmiarowości danych w związku z wysokim stopniem 
zdenormalizowania struktury.

Płatek śniegu (ang. snowflake schema)

Powstaje w wyniku częściowego znormalizowania tabel wymiarów schematu 
gwiazdy. Schemat płatka śniegu jest z reguły związany z gorszą wydajnością 
zapytań agregujących (więcej tabel które należy złączyć odczytując dane), 
przy relatywnie mniej złożonych procesach zasilających hurtownię (ETL).

Konstelacja faktów (ang. fact constellation schema)

Traktowany jako trzeci schemat (obok gwiazdy i płatka śniegu),
w którym kilka tabel faktów współdzieli ten sam wymiar. 
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Tabela 1. Podstawowa klasyfikacja wymiarów – wymiary wg zawartości 

 

Wymiary wg zawartości 

(rodzaju przechowywanych danych) 

Nazwa Charakterystyka Przykład 

uzgodnione, 

uniwersalne 

(ang. 

conformed) 

 

Wymiar, który mimo pozostawania 

w relacji z wieloma faktami 

zachowuje to samo znaczenie. 

Wymiar Data; konkretna data jest 

jednoznaczna dla wszystkich faktów; 

dostarcza informacji o dacie 

wystąpienia danego faktu. 

abstrakcyjne, 

śmieciowe 

(ang. junk) 

 

Sztucznie stworzony wymiar 

stanowiący kombinację różnych flag 

i wskaźników o małej liczności 

stanów. 

Wymiar Klient, stanowiący  kombinację 

kilku cech klienta (np. płeć, grupa 

wiekowa, typ klienta: indywidualny / 

biznesowy). 

zdegenerowane 

(ang. 

degenerate) 

 

Szczególny przypadek danych, które 

z natury stanowią wymiar, ale 

przechowywane są w tabeli faktów. 

Wymiar taki nie posiada atrybutów. 

Wymiar Wiek, który reprezentowany 

jest w tabeli faktów sprzedażowych 

jako liczba całkowita odzwierciedlająca 

wiek klienta. Innym przykładem może 

być też NumerZamówienia w tabeli 

faktów. 

wielokrotnego 

stosowania, 

odgrywające 

różne role (ang. 

role-playing) 

 

Wymiar ten charakteryzuje się 

przyjmowaniem różnych znaczeń 

w zależności od kontekstu. 

W modelu fizycznym wymiar 

reprezentowany jest jako jeden 

obiekt, w modelu logicznym obiekt 

ten odzwierciedlony jest jako kilka 

niezależnych wymiarów. 

W sprzedażowej tabeli faktów wymiar 

Data może zostać wykorzystywany 

kilkukrotnie i mogą być tam referencje 

do wymiaru Data w kontekście daty 

sprzedaży, daty wysyłki zamówienia 

i daty dostarczenia zamówienia. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Chodkowska-Gyurics A., Hurtownie danych... op. cit., s. 33-41; 

Kimball R., Ross M., The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, John Wiley 

& Sons, Indianapolis 2013, s. 47, 51. 
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Drugim istotnym kryterium klasyfikacji wymiarów jest sposób obsługi zmian 

zachodzących w wymiarach. Jest to też bezpośrednio związane ze sposobem ładowania danych 

do hurtowni. Można wyróżnić wymiary statyczne oraz wymiary wolno- i szybkozmienne. 

Charakterystyka wymiarów wraz z przykładami została zaprezentowana w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Podstawowa klasyfikacja wymiarów – wymiary wg zawartości 

 

Wymiary wg obsługi zmian 

(sposobu zasilania) 

Nazwa Charakterystyka Przykład 

statyczne, 

stałe, 

niezmienne 

(ang. fixed) 

 

Wymiary niezmienne pod 

względem ilości wierszy czy 

zawartości przez cały czas istnienia 

hurtowni. Zasilane jednokrotnie 

podczas wdrażania hurtowni 

danych. 

Wymiar Data, który może zostać 

załadowany na etapie wdrażania 

hurtowni danych. 

wolnozmienne 

(ang. slowly 

changing) 

 

Wymiary, których wartości 

poszczególnych atrybutów mogą 

ulegać zmianie wolno/szybko na 

przestrzeni czasu. 

Określenie tempa zmian zależne jest 

od projektanta. 

Elementy wymiaru Produkt mogą 

zmieniać w czasie np. swoją nazwę czy 

kolor. 

szybkozmienne 

(ang. rapidly 

changing) 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Chodkowska-Gyurics A., Hurtownie danych... op. cit., s. 33-41; 

Kimball R., Ross M., The Data Warehouse… op.cit., p. 147. 

 

W przypadku wymiarów zmiennych można zastosować wersjonowanie wybranych atrybutów. 

Stanowi to dość szerokie zagadnienie dokładnie scharakteryzowane przez Kimballa i Ross.11 

                                                 

11 Kimball R., Ross M., The Data Warehouse… op.cit., p. 53-56 
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3. Dodatkowa klasyfikacja wymiarów 

Dodatkowo w literaturze przedmiotu można odnaleźć inne klasyfikacje wymiarów ze 

względu na różne kryteria. 

 

Tabela 3. Dodatkowa klasyfikacja wymiarów 

 

Dodatkowa klasyfikacja wymiarów 

Kryterium Nazwa Charakterystyka 

Gwałtowność 

przyrostu 

 

wolnoprzyrostowy 

(ang. rapidly growing) 

Standardowy wymiar, których liczba elementów 

przyrasta powoli. 

szybkoprzyrostowy 

(ang. slow growing) 

Wymiar, których liczba elementów przyrasta 

stosunkowo szybko. 

Struktura standardowy, dla 

struktury gwiazdy 

(ang. star) 

Wymiar związany ze schematem gwiazdy 

hurtowni danych. Połączony relacją jedynie 

z tabelą faktów. 

hierarchiczny: 

- typu rodzic-dziecko 

(ang. parent-child) 

- płatka śniegu 

(ang. snowflake) 

 

Wymiar połączony relacją z inną tabelą wymiaru 

(struktura płatka śniegu hurtowni danych) lub 

wymiar pozostający w relacji z samym sobą 

(relacja typu rodzic-dziecko). 

Konieczność 

implementacji 

wymagany 

(ang. required) 

Niezbędny do działania wymiar hurtowni danych. 

opcjonalny 

(ang. optional) 

Rozszerzający zakres danych wymiar hurtowni, 

który nie wpływa na zasadniczą jej 

funkcjonalność.  

Wolumen 

przechowywanych 

danych (wielkość) 

przeciętne Stosunkowo przeciętny wymiar pod względem 

szerokości (liczby kolumn) 

i przede wszystkim długości (liczby wierszy). 

olbrzymie 

(ang. monster) 

Bardzo duży wymiar w kontekście liczby kolumn i 

wierszy. 



 

17 

 

miniwymiar 

(ang. minidimension) 

Wykorzystywany do obsługi szybkozmiennych 

wymiarów olbrzymich. Stanowi wybrany 

fragment wymiaru olbrzymiego, który podlega 

częstym zmianom. 

Wykorzystanie 

w konstelacji 

faktów 

niewspółdzielony 

(ang. not shared) 

Wykorzystywany tylko przez jedną tabelę faktów. 

współdzielony 

(ang. shared) 

Wymiar wykorzystywany przez więcej niż jedną 

tabelę faktów. 

Występowanie 

zależności 

z innymi 

wymiarami 

zależne 

(ang. dependent) 

Wymiar, który jest zależny od innego wymiaru 

(dotyczy schematu płatka śniegu). 

niezależne 

(ang. independent) 

Wymiar połączony tylko z tabelą faktów, 

niezależny od innych wymiarów. 

Gwarancji jakości 

danych 

brudne 

(ang. dirty) 

Wymiary z danymi bez gwarancji jakości danych, 

z założonym szerokim marginesem błędu. 

czyste 

(ang. clean) 

Wymiary z oczyszczonymi danymi z wąskim 

marginesem błędu. 

Możliwość zapisu tylko do odczytu 

(ang. read only) 

Założona niezmienność danych wymiaru bez 

możliwości dodania nowych rekordów lub edycji 

istniejących. 

z możliwością zapisu 

(ang. write enabled) 

Założona zmienność danych z możliwością 

wstawienia nowych wierszy i modyfikacji 

istniejących. 

Odległość od 

tabeli faktów 

 

pierwszorzędny 

(ang. primary) 

Wymiary bezpośrednio połączone z tabelą faktów 

są określane wymiarami pierwszorzędnymi. 

Wymiary, które połączone są z tabelą faktów za 

pośrednictwem dodatkowej tabeli wymiaru 

nazywane są drugorzędnymi. Jeśli do połączenia z 

faktem wykorzystywana jest jeszcze jedna tabela 

to wymiar nosi wtedy nazwę wymiaru 

trzeciorzędnego.  

drugorzędny 

(ang. secondary) 

trzeciorzędny 

(ang. tertiary) 

Pełniona funkcja czasu 

(ang. time) 

Niezbędny wymiar każdej hurtowni danych 

odzwierciedlający czas. 
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eksploracji danych 

(ang. data mining) 

Wymiar jest wymiarem specjalnym 

z hierarchią  typu rodzic-dziecko, która jest oparta 

na relacjach odkrytych w danych przy 

zastosowaniu eksploracji danych, 

w przeciwieństwie do zwykłego wymiaru gdzie 

hierarchie są definiowane przez użytkownika. 

demograficzny 

(ang. demographic) 

Wymiar zawierający dane demograficzne. Może 

powstać np. w wyniku podziału olbrzymiego 

szybkozmiennego wymiaru Klient. 

jakości danych 

(ang. data quality)  

Niektórzy autorzy sugerują dodanie takiego 

specjalnego wymiaru w celu opisania każdego 

rekordu w tabeli faktów pod względem jakości 

danych. Przykładowe wartości takiego wymiaru 

to: wartość normalna, wartość poza granicami, 

wartość mało prawdopodobna, wartość 

zweryfikowana, wartość niezweryfikowana, 

wartość niepewna. 

do obsługi relacji 

wiele-do-wielu (ang. 

multi value) 

Wymiar taki stanowi most (ang. bridge) łączący 

tabele odzwierciedlając zachodzącą w modelu 

relację typu wiele-do-wielu. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kimball R., Ross M., The Data Warehouse… op.cit., 

www.oracledbasupport.co.uk/dwh-terms/, , stackoverflow.com/questions/8184214/what-are-the-types-of-

dimension-tables-in-star-schema-design, ramprapanna.wordpress.com/2014/11/08/dimension-types/, 

www.geekinterview.com/question_details/17677, http://de.dwhwiki.info/analyse/data-mining-dimension 

 

Należy nadmienić, że niejednokrotnie rodzaje wymiarów ściśle powiązane są 

z zastosowanym w hurtowni danych modelem logicznym. W szczególności dotyczy to 

kryteriów: struktury, wykorzystania w konstelacji faktów, odległości od tabel faktów oraz 

występowania zależności z innymi wymiarami. 

Dodatkowo można wyszczególnić następujące typy wymiarów: 

• Wymiar zwinięty (ang. shrunk dimension) 
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o W przypadku wymiarów, w których występuje hierarchiczność może pojawić 

się pojęcie wymiaru zwiniętego (ang. shrunk dimension) stanowiącego podzbiór 

atrybutów odnoszących się do wyższego poziomu podsumowania.12 

• Wymiar implikowany (ang. inferred dimension) 

o Podczas ładowania tabeli faktów wymiar może nie być jeszcze gotowy. Jednym 

ze sposobów rozwiązania tego problemu jest wygenerowanie klucza 

surogatowego z wartością pustą dla wszystkich innych atrybutów. Technicznie 

powinno zostać to określone jako członek implikowany (ang. inferred member), 

ale często określane jest mianem wymiaru implikowanego.13 

• Wymiar heterogeniczny (ang. heterogeneous) 

o Heterogeniczne wymiary stanowią wariację na temat jednego wymiaru (np. 

wymiar Produkt ma cechy wspólne dla produktów spożywczych i artykułów 

gospodarstwa domowego. W celu uniknięcia wielu pustych pól tworzy się 

warianty danego wymiaru) 14 

• Wymiar referencyjny (ang. reference dimension) 

o Relacja pomiędzy wymiarem kostki i grupą miar istnieje gdy klucz główny dla 

wymiaru jest niebezpośrednio połączony z tabelą faktów za pośrednictwem 

kluczu innego wymiaru w schemacie płatka śniegu.15 

• Outriggers 

o Wymiar może odwoływać się do innego wymiaru, np. wymiar KontoBankowe 

może odwoływać się do oddzielnego wymiaru reprezentującego datę założenia 

konta. Ten drugi wymiar nosi nazwę outrigger dimension. Według Kimballa są 

one dozwolone, ale powinny być używane oszczędnie. W większości 

przypadków powiązanie między wymiarami powinno być zdegradowane do 

tabeli faktów, gdzie obydwa wymiary są reprezentowane jako oddzielne klucze 

obce wymiarów.16 

• Wymiar płaski (ang. flat) 

o Wymiar, który nie posiada hierarchii i poziomów.17 

                                                 

12 http://www.kimballgroup.com/2011/08/design-tip-137-creating-and-managing-shrunken-dimensions/ 
13 https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/2cd9bb62-8b94-46f3-b2fc-3cd7147f57b9/why-some-many 

-different-types-of-dimensions?forum=sqldatawarehousing 
14 https://techbusinessintelligence.blogspot.com/2014/09/junk-heterogeneous-and-degenerate.html 
15 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms175669.aspx 
16 http://www.kimballgroup.com/wp-content/uploads/2013/08/2013.09-Kimball-Dimensional-Modeling-Techni 

ques11.pdf 
17 Januszewski A.: Funkcjonalność informatycznych systemów … op. cit., s. 117.  
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4. Wymiar czasu 

Definicja hurtowni danych jednoznacznie wskazuje, że wymiar czasu jest niezbędnym 

elementem każdej hurtowni danych. Odnosząc się do przedstawionej w poprzednim rozdziale 

klasyfikacji jest więc to wymiar wymagany. Wymiar czasu dla hurtowni danych można 

wygenerować ręcznie za pomocą skryptu T-SQL, który bardzo często wykorzystuje tzw. 

wspólne wyrażenia tablicowe (ang. Common Table Expression, CTE). Przykładowy kod wraz 

z wynikiem został zaprezentowany na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Przykładowy kod z wykorzystaniem CTE do wygenerowania wymiaru czasu 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Można także skorzystać z gotowych generatorów dostępnych w Internecie, które tworzą 

skrypty. Przykładem tutaj może być anglojęzyczny generator dostępny na stronie internetowej 

National Danish Center for Advanced Calculations (NDCAC). Generator ten pozwala 

precyzyjnie określić format danych wyjściowych w postaci skryptu tworzącego tabelę 

i zasilającego ją danymi.18 Przykład utworzonego skryptu z wykorzystaniem tego generatora 

został zaprezentowany na rysunku 2. 

                                                 

18 http://www.regnecentralen.dk/time_dimension_generator.html 
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Rysunek 2. Fragment przykładowego skryptu generującego strukturę i zawartość wymiaru czasu 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.regnecentralen.dk/time_dimension_generator.html 

 

Należy mieć na uwadze, że najczęściej ziarnem wymiaru czasu (poziomem 

szczegółowości, granulatem) jest dzień, określany wtedy jako DimDate. Niejednokrotnie 

interesująca jest także godzina danego zdarzenia. W tym celu najczęściej tworzy się oddzielny 

wymiar Godzina (DimHour), który może być przydatny np. w hurtowni danych poświęconej 

sprzedaży, umożliwiając analizę pod względem pory dnia stanowiącej hierarchię wymiaru. 

Posiadanie takiej wiedzy biznesowej może zmienić sposób prowadzenia sprzedaży. 

5. Możliwości implementacji wymiarów różnego typu w Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server bezpośrednio lub pośrednio oferuje wsparcie wymiarów różnego 

typu. W przypadku budowy wymiaru zdegenerowanego w środowisku Microsoft SQL Server 

można skorzystać z kreatora wymiaru dostępnego w Visual Studio (projekt typu Analysis 

Services and Data Mining Project). Kreator został zaprezentowany na rysunku 3. 

 

Rysunek 3. Utworzenie wymiaru zdegenerowanego dla kostki OLAP Microsoft SQL Server 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Utworzenie wymiaru zdegenerowanego polega na wskazaniu tabeli faktów oraz kolumn, 

na podstawie których ma zostać utworzony wymiar. Utworzony zdegenerowany wymiar na 

podstawie tabeli faktów nie posiada żadnej unikalnej właściwości widocznej w metadanych 

wymiaru.19 

Warto nadmienić, że utworzenie wymiaru wielokrotnego stosowania polega na 

jednokrotnym dodaniu danej tabeli wymiaru hurtowni danych do widoku źródła danych dla 

kostki, a następnie wykorzystaniu wymiaru tyle razy w edytorze struktury kostki, ile dany 

wymiar przyjmuje ról. Przykładowo wymiar Data w przypadku kostki sprzedażowej może 

odgrywać rolę daty sprzedaży, daty wysyłki zamówienia i daty dostarczenia zamówienia. 

Implementacja tego rozwiązania została zaprezentowana na rysunku 4. 

 

Rysunek 4. Możliwości implementacji wymiaru wielokrotnego stosowania dla kostki OLAP Microsoft 

SQL Server 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 

19 Cameron S., Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services Krok po kroku, Microsoft Press, Warszawa 2009, 

s. 203. 
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Należy nadmienić, że Analysis Services obsługuje także relację wiele-do-wielu. Sposób 

implementacji jest analogiczny jak w przypadku wymiaru referencyjnego. Obsługa następuje 

poprzez wykorzystanie dwóch wymiarów i dwóch grup miar. 

Oprócz wskazanej możliwości implementacji wymiaru zdegenerowanego 

oprogramowanie Microsoft oferuje możliwosć skorzystania z kreatora dla utworzenia wymiaru 

czasu, co zostało zaprezentowane na rysunku 5. 

 

Rysunek 5. Możliwości wygenerowania wymiaru czasu dla kostki OLAP Microsoft SQL Server 

 

  

Źródło: opracowanie własne. 

 

Kreator w Visual Studio 2015 pozwala na: 

• ustalenie pierwszej i ostatniej daty wymiaru; 

• wybór pożądanych okresów (lata, półrocza, kwartały, trymestry, miesiące, okresy 

dziesięciu dni, tygodnie, dni); 

• wybór języka dla nazw elementów wymiaru (dostępne: angielski, francuski, japoński 

oraz niemiecki); 

• uwzględnienie kilku hierarchii, w tym: kalendarza zwyczajnego, finansowego, 

raportowego, produkcyjnego oraz zgodnego z ISO 8601. 

Dodatkowo istnieje możliwość utworzenia wymiaru na podstawie predefiniowanych 

szablonów. Lista dostępnych szablonów została zaprezentowana na rysunku 6. 
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Rysunek 6. Lista dostępnych szablonów wymiarów w Visual Studio 2015 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Microsoft SQL Server Analysis Services udostępnia możliwość implementacji w kostce 

OLAP wymiaru referencyjnego (wskaźnikowego), czyli wymiaru odwołującego się do innego 

wymiaru. W pierwszym wymiarze, który jest bezpośrednio połączony z tabelą faktów znajduje 

się klucz obcy do drugiego wymiaru. Wykorzystanie wymiaru referencyjnego może być 

przydatne w dwóch przypadkach: 

• współdzielenie wymiaru w schemacie płatka śniegu; 

• udostępnienie atrybutów wymiaru przechowywanych w różnych źródłach danych. 

6. Konstrukcja wymiaru abstrakcyjnego – case study. 

Istnieje możliwość zaimplementowania wymiaru abstrakcyjnego (śmieciowego) 

w środowisku Microsoft SQL Server, wymaga to jednak odpowiedniego przygotowania 

danych. Konstrukcję wymiaru abstrakcyjnego można podzielić na kilka etapów, co prezentuje 

rysunek 7. 

 

Rysunek 7. Etapy budowy wymiaru abstrakcyjnego 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

1. Przygotowanie 
atrybutów

•Wyodrębnienie 
atrybutów

•Logiczne zgrupowanie

2. Przygotowanie 
tabel 

słownikowych

•Przygotowanie 
struktury

•Zasilenie tabel 
słownikowych

3. Zbudowanie 
wymiaru 

abstrakcyjnego

•Przygotowanie 
struktury

•Zastosowanie 
operatora cross join 
do zasilenia  wymiaru

4. Eksploatacja 
wymiaru 

abstrakcyjnego

•Wykorzystanie 
zbudowanego 
wymiaru w warunkach 
produkcyjnych
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Pierwszym krokiem do opracowania wymiaru abstrakcyjnego jest przyjrzenie się 

atrybutom w tabeli faktów, z których mógłby powstać wymiar abstrakcyjny. Są to wymiary 

zdegenerowane, które zostały scharakteryzowane wcześniej. Jeżeli atrybuty da się pogrupować 

w tematycznie zbliżone zbiory, to można przystąpić do zbudowania tabel słownikowych. 

Tabele te składają się jedynie z dwóch pól: identyfikatora oraz wartości atrybutu. Następnym 

krokiem jest zasilenie tabel słownikowych. Dzięki tej operacji możliwe jest utworzenie 

wymiaru śmieciowego, który będzie stanowił złączenie wszystkich możliwych kombinacji 

wartości tabel słownikowych (operator cross join w T-SQL). W celu skorzystania z wymiaru 

śmieciowego należy skorzystać z identyfikatora, który jest zbudowany z kolejnych 

identyfikatorów tabel słownikowych. 

 

Rysunek 8. Przykładowa tabela faktów ze zdegenerowanymi wymiarami 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Zakładając, że tabela faktów składa się z pól przedstawionych na rysunku 8 można 

zaobserwować zbliżone tematycznie wymiary zdegenerowane takie jak: WiekKlienta, 

PlecKlienta, RodzajKlienta. 

Przygotowanie tabel słownikowych na bazie których powstanie wymiar abstrakcyjny 

może powstać poprzez stworzenie listy unikalnych wystąpień atrybutów (np. dla 

RodzajuKlienta) albo poprzez wykorzystanie posiadanej wiedzy (np. dla WiekuKlienta zakres 

od 0 do 110, ponieważ wiek nie może być ujemny a liczba osób powyżej 110 roku życia jest 

marginalna). Wybór metody wygenerowania tabel słownikowych zależy od projektanta i jego 

wiedzy odnośnie danych. Jeśli istnieje pewność, że w faktach znajdują się wszystkie stany 

danego atrybutu wystarczy przygotować zapytanie, które zwróci listę unikalnych wystąpień 

stanów. Jeśli istnieje niebezpieczeństwo nieuwzględnienia jakiegoś stanu, należy stworzyć taki 

słownik samodzielnie wedle najlepszej posiadanej wiedzy powszechnej/biznesowej. 
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Rysunek 9 prezentuje metodę tworzenia słowników na podstawie unikalnych wartości 

oraz na podstawie posiadanej wiedzy (ostatnie zapytanie select stanowi zabieg pozwalający na 

wygenerowanie ciągu liczb całkowitych od 1 do 110). 

 

Rysunek 9. Utworzone słowniki na podstawie tabeli faktów oraz na podstawie posiadanej wiedzy 

  

 

Źródło: opracowanie własne. 

  

Kolejnym krokiem jest utworzenie wszystkich możliwych kombinacji płci, rodzaju i 

wieku klienta. Niezbędny kod prezentuje rysunek 10. 

 

Rysunek 10. Zastosowanie operatora cross join do utworzenia wszystkich możliwych kombinacji stanów 

wymiarów zdegenerowanych 

 

 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Operator cross join w SQL stanowi iloczyn kartezjański elementów trzech zbiorów 

(tabel). W przedstawionym przypadku zostanie zwróconych 2 (stany PłciKlienta) × 2 (stany 
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RodzajuKlienta) × 110 (stanów WiekuKlienta) = 440 elementów. Tak przygotowany wymiar 

może być załadowany raz podczas wdrażania hurtowni danych i być statyczny przez cały czas. 

Przy ładowaniu faktów sprzedażowych należy pobrać właściwy identyfikator stworzonego 

wymiaru abstrakcyjnego na podstawie wartości atrybutów.  

 

7. Idea miniwymiarów jako obsługa szybkozmiennego wymiaru olbrzymiego – 

case study. 

Miniwymiar jest podzbiorem atrybutów wymiaru olbrzymiego (zawierającego dużą 

liczbę wierszy i/lub kolumn), które są często modyfikowane. Na potrzeby śledzenia zmian, 

w wymiarach szybko i wolnozmiennych w przypadku zmiany wartości dowolnej z kolumn, 

dodawany jest nowy wiersz jako nowa wersja danych. Stanowi to tzw. typ 2 obsługi zmian 

wymiaru wolnozmiennego. Oznacza to, że w przypadku wymiarów olbrzymich dowolna 

zmiana skutkuje nadmiarowym przechowywaniem wartości z kolumn, które nie uległy 

zmianie. Powyższy mechanizm wpływa na wolumen przechowywanych danych, a także na 

wydajność procesu zasilającego hurtownię.  

Rozwiązaniem scharakteryzowanego problemu jest wyodrębnienie do innej tabeli 

unikalnych kombinacji zmieniających się kolumn (lub tylko tych najczęściej zmieniających się) 

i powiązanie ich bezpośrednio z tabelą faktów. W efekcie podstawowy wymiar będzie zawierał 

znacznie mniej wersji danych. 

Często spotykana implementacja miniwymiaru to wymiar Klient zawierający niezmienne 

kolumny (imię, data urodzenia) oraz miniwymiar KlientDemografia zawierający informacje 

o wieku, liczbie dzieci, stanie cywilnym, itd20. Konstrukcję miniwymiaru można podzielić na 

kilka etapów, które przedstawia rysunek 11. 

Pierwszym krokiem jest wybranie z bazowego wymiaru atrybutów, które ulegają 

zmianie. W przypadku kiedy wybierzemy wszystkie zmieniające się wymiary, z tabeli wymiaru 

można na końcu tego procesu zupełnie usunąć kolumny specyficzne dla 2 typu obsługi zmian 

wymiaru wolnozmiennego (CzyAktualny, Od, Do).  

 

 

 

 

                                                 

20 Kimball R., Ross M., The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, John Wiley 

& Sons, Indianapolis 2013, s. 260. 
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Rysunek 11. Etapy budowania miniwymiaru. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://dylanwan.wordpress.com/bi-and-olap-glossary/minidimension/ 

 

W celu ograniczenia liczby wierszy dla atrybutów ciągłych (wiek, przychód) przed 

utworzeniem miniwymiaru można posłużyć się dyskretyzacją. Rysunek 12 przedstawia widok 

pozwalający na zamianę wartości ciągłych na dyskretne przykładowego atrybutu Przychod. 

 

Rysunek 12. Dyskretyzacja atrybutów ciągłych 

 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Kolejnym krokiem jest utworzenie tabeli miniwymiaru przechowującej iloczyn 

kartezjański (każdy z każdym) wybranych atrybutów bądź ich dyskretnej reprezentacji. Nowa 

tabela powinna zostać wypełniona wartościami pochodzącymi z bazowej tabeli, a jej klucz 

główny stanowi nowa automatycznie numerowana kolumna liczbowa.   

Rysunek 13 przedstawia przykładową strukturę tabeli miniwymiaru przechowującej 

wiek, przychód i liczbę dzieci klienta oraz instrukcję wypełniającą tę tabelę danymi na 

podstawie bazowego wymiaru. Dwa pierwsze atrybuty zapisywane są w postaci dyskretnej stąd 

potrzeba skorzystania z wzoru widoku przedstawionego na rysunku 12. 

Kolejnym krokiem jest powiązanie miniwymiaru z tabelą faktów. Po uzupełnieniu jej 

odpowiednimi wartościami w celu umożliwienia analizy danych znajdujących się już 

w hurtowni w oparciu o miniwymiar, można usunąć kolumny wybrane w pierwszym kroku 

z bazowej tabeli wymiaru. 

1. Wybór atrybutów

•Wybranie najczęściej 
zmieniających się 
atrybutów

2. Dyskretyzacja

•Dyskretyzacja wartości 
ciągłych

3. Utworzenie 
miniwymiaru

•Utworzenie tabeli 
miniwymiaru

•Połączenie jej kluczem 
obcym z tabelą faktów

•Usunięcie atrybutów
z wymiaru źródłowego

4. Modyfikacja 
procesów ETL

•Modyfikacja procesów 
ETL

https://dylanwan.wordpress.com/bi-and-olap-glossary/minidimension/
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Ostatnim krokiem jest zmodyfikowanie procesów zasilających hurtownię danych (ETL) 

uwzględniając: 

• dodanie nowego wiersza do miniwymiaru w przypadku pojawienia się wartości spoza 

zapisanych w nim zakresów; 

• sprawdzenie klucza miniwymiaru podczas zapisywania każdej nowej transakcji (na 

podstawie atrybutów związanych z klientem). 

 

Rysunek 13. Struktura tabeli miniwymiaru i skrypt wypełniający ją danymi 

 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Warto zwrócić uwagę, że opisany miniwymiar nie pozwala na zapis zmian w zakresie 

atrybutów w nim zapisanych przed kolejną zarejestrowaną transakcją w tabeli faktów. 

W zaprezentowanym przykładzie wszelkie zmiany klientów w zakresie wieku, liczby dzieci 

i wysokości przychodu nie mogą być więc zarejestrowane w hurtowni jeśli wskazany klient nie 

złoży kolejnego zamówienia. 

Podsumowanie 

Na podstawie zgromadzonej literatury i własnego stanu wiedzy i doświadczenia autorzy 

dokonali przeglądu i klasyfikacji wymiarów hurtowni danych różnego typu realizując tym 

samym kluczowy cel artykułu. Należy zaznaczyć, że badania w tej kwestii pozostają otwarte 

i powinny być kontynuowane, wzbogacając zaprezentowaną klasyfikację o dodatkowe kryteria 

w celu systematyzacji wiedzy dotyczącej modelowania wielowymiarowego. Autorzy 

przedstawili także wybrane możliwości implementacji wymiarów różnego typu w środowisku 

Microsoft SQL Server Analysis Services. 
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Wyznaczony cel dotyczący praktycznej realizacji wymiaru abstrakcyjnego oraz budowy 

miniwymiarów na potrzeby obsługi szybkozmiennego wymiaru olbrzymiego został 

zrealizowany w dwóch oddzielnych rozdziałach niniejszej publikacji w formie studiów 

przypadków. Przedstawione techniki pozwalają na rozwiązanie problemów, które powszechnie 

występują w praktyce budowy hurtowni danych. 
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Streszczenie 

Koncepcja hurtowni danych w organizacjach zakłada przechowywanie danych w postaci 

tabel faktów opisujących rzeczywistość w pewnym kontekście odwzorowanym jako tabele 

wymiarów. Wymiary konstruowane są różnie w zależności od potrzeb biznesowych 

i możliwości implementacji. Autorzy przedstawili klasyfikację wymiarów występujących 

w strukturze hurtowni danych. Artykuł porusza tematykę projektowania hurtowni danych 

z wykorzystaniem serwera bazodanowego Microsoft SQL Server. Szczególną uwagę 

poświęcono tzw. wymiarowi abstrakcyjnemu oraz obsłudze szybkozmiennego wymiaru 

olbrzymiego z wykorzystaniem miniwymiarów prezentując sposób ich wdrożenia w projekcie 

w formie studiów przypadku. 

Słowa kluczowe 

klasyfikacja wymiarów, model hurtowni danych, wymiar abstrakcyjny, miniwymiar, 

szybkozmienny wymiar olbrzymi 
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dimensions classification, data warehouse model, junk dimension, minidimension, rapidly 

changing monster dimension 

 


