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rima parte a acestui articol a prezentat 
notiunile generale referitoare la data 

warehouse (DW). Figura 1 ilustreaza diverse-

le perspective (views) ce pot fi obtinute cu 
datele dintr-un DW, prin intermediul tehno-
logiei OLAP, pentru o firma de retail. 
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  Fig.1. Diverse perspective asupra datelor unui Data Warehouse 
 
Prin intermediul multidimensionalitatii date-
lor si a instrumentelor corespunzatoare de 
analiza si interpretare a acestora se poate ob-
tine o simplificare evidenta a procesului de 
navigare prin baza de date a unui DW. În fi-
gura 2 este prezentata schematic structura 
unui DW care sta la baza solutiei SAP, Bus i-
ness Warehouse. Folosirea unui DW este de-
osebit de utila în aplicatiile de Retail în care 
în permanenta trebuie arm onizate relatiile cu 
furnizorii si clientii, tinând cont de  predictii 
dar si de reactia de moment a pietei. 
Dupa identificarea cerintelor utilizatorilor 
pentru care se doreste modelarea, etapele de 
baza sunt urmatoarele  (figura 3) : 
1. Definirea structurii informatiilor:  
- întelegerea completa a proceselor de afa-
ceri care stau la baza cerintelor utilizatorului; 
- crearea modelului entitate -relatie (ERM – 
Entity-Relationship Model) pentru pr ocesele 

de afaceri. 
2.  Concentrarea pe nevoile analitice: 
-   depasirea complexitatii modelului; 
- crearea unei scheme valide; 
- translatarea modelului entitate –  relatie în 
modelul multidimensional (MDM Multi-
Dimensional Model/Star Schema). 
3. Constructia unei solutii ca parte a unei 
DW integrate 
- schema de la nivelul BW si anume 
InfoCube-urile 
- translatarea modelului MDM / Star Sche-
ma în unul sau mai multe InfoCube-uri 
În implementarea unei DW, un rol foarte im-
portant îl are aplicarea tehnicilor de modelare 
clasice a bazelor de date. Astfel, modelarea 
Entity-Relationship defineste entitatile cu 
atributele acestora, precum si relatiile dintre 
entitati. De la ERM se trece la modelul multi-
dimensional (MDM). 
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Fig . 2 . Accesul la informatie în BW 
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Fig. 3. Etapele de baza în modelare 

Întelegerea de catre utilizator a modelului se 
realizeaza prin organizarea în grupuri a ent i-
tatilor de la etapa 1 care sunt legate printr-o 
relatie parinte-copil (relatie 1:N). Pentru ut i-
lizatorul final atributul unei dimensiuni re-
prezinta fapte (sau indicatori) specifice unui 
proces de afaceri, care deriva din entitatile de 
intersectie. Conform întelegerii generale atr i-
butele sunt organizate ierarhic si atributul 
atomic defineste granularitatea  unei dimen-
siuni. Granularitatea determina cât de detalia-
ta va fi informatia cuprinsa în model (figura 
4). Cel mai popular mod de a implementa un 
model multidimensional într-o baza de date 
relationala este schema stea. 
Crearea unei scheme multidimensionale vali-
de în BW se bazeaza pe analiza specifica a 
solutiei si pe nevoile de raportare. Deciziile 

gresite luate în aceasta zona vor avea un im-
pact puternic asupra solutiei. Schema multi-
dimensionala BW este separata în doua parti: 
- InfoCube-ul care descrie partea de solutie 
orientata spre procesele de afaceri. El contine 
o tabela de fapte si mai multe tabele dimen-
siuni (figura 5). 
- Tabelele master reprezinta partea inde-
pendenta de solutie, ele pot fi folosite în co-
mun de orice InfoCube sau de orice ODS-
Object (Operational Data Store) din DW. 
(ODS din BW ofera posibilitatea de a stoca 
rezultatul “curatarii” datelor si a procesului 
de transformare a datelor în tabele transpa-
rente, denumite obiecte ODS. ODS în BW 
formeaza fundamentul cu date istorice pentru 
DW.) 
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Fig. 4. Modelul multidimensional/schema stea 

 

 
Fig. 5. InfoCube – partea dependenta  

de solutie din schema stea 

În figura 6 se prezinta o structura generala a 
modelului multidimensional pentru procese 
de retail. În realizarea unei aplicatii de tip 
DW, esentiala este definirea dimensiunilor si 
faptelor. Acestora li se vor atasa tabele, navi-
garea prin aceste tabele bazându-se pe proce-
deul clasic al cheilor de acces.  
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Fig. 6. Schema SAP-BW multidimensionala 

 
Într-un DW se pot defini si structuri esentiale 
pentru navigare, denumite ierarhii externe. 
Ele sunt de mai multe tipuri: ierarhii care 
permit versiuni si/sau depe ndente de timp 
pentru întreaga structura ierarhica; ierarhii 
care permit numai dependente de timp pentru 
fiecare nod al ierarhiei externe (structura de-
pendenta de timp). 

Ierarhiile externe si accesul la InfoCube -
uri 
Ierarhiile externe pot fi folosite pentru carac-
teristici în tabelele de dimens iune sau pentru 
atributele de navigare activate pentru naviga-
rea în interogare. De exemplu, prezentam o 
ierarhie externa pentru caracteristica „Tara”. 
„Tara” este membru al tabelei de dimensiune 
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„Client”, dar poate fi si atribut de navigare în 
tabela cu da te master „Client”. Nodurile sunt 
de tip text. Daca „Continent” este un 
InfoObiect de tip caracteristica atunci se poa-
te folosi acest InfoObiect pentru a defini no-
durile prin intermediul valorilor sale caracte-
ristice (de exemplu „Europa”). În figura 7 es-
te ilustrat accesul la date. 
Un nod al unei ierarhii poate fi text sau un 
InfoObiect cu o valoare specifica (de exem-
plu InfoObiect-ul Grup de materiale cu va-
loarea ‘X’). Toate atributele de afisare ale 

InfoObiect-ului Grup de materiale vor fi aso-
ciate cu acest nod. Folosirea tabelelor de ie-
rarhii independente de InfoCube -uri este o 
cerinta prealabila suplimentara pentru un DW 
la nivelul întregii întreprinderi, deoarece ta-
bela de ierarhie pentru o caracteristica exista 
numai o data. InfoCube-urile multiple care 
încearca accesarea aceleiasi caracteristici 
într -o tabela de dimensiune, acceseaza ace-
easi tabela de ierarhie. Acesta este un alt as-
pect arhitectural care faciliteaza integrarea 
datelor. 

 
Fig . 7.  Ierarhii externe si accesul la InfoCube  

 
Avantajele introducerii unui DW într-o 
firma de retail 
Pâna la implementarea unui astfel de sistem 
în cadrul companiei, utilizatorul final solicita 
diferitelor departamente din firma evaluarile 
si analizele necesare pentru luarea deciziilor. 
Rapoartele îi erau puse la dispozitie, de cele 
mai multe ori, cu întârziere. Pe baza noii 
platforme implementate, utilizatorii finali pot 
obtine diverse view-uri cu ajutorul multiple-
lor modalitati de filtrare a datelor. Listele pot 
fi actualizate de catre utilizatori direct în uni-
tatea teritoriala. Un raport poate oferi atât in-
formatii referitoare la dimensiunile din cadrul 
unei unitati teritoriale, cât si posibilitatea de 
comparare a cifrelor la nivelul întregii com-
panii. Intervalele lungi de timp sunt de ase-
menea înlaturate, datele  fiind mereu la dispo-
zitie, în orice zi din luna, optimizând pe 
aceasta cale implicit procesul decizional. Pe 
baza noii platforme se poate crea un sistem 

de raportare unitar si eficient la nivelul între-
gii companii.  
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