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1 Περίληψη 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται µε την δηµιουργία µιας υπηρεσίας 

OLAP(Onlineanalyticalprocessing) σε βάση δεδοµένων και την αξιολόγηση των δεδοµένων 

της. Το OLAP είναι µια µέθοδος µε την οποία απαντάµε πολυδιάστατα ερωτήµατα γρήγορα. 

Τα εργαλεία OLAP επιτρέπουν στους χρήστες να αναλύσουν πολύπλοκα δεδοµένα από 

πολλές οπτικές γωνίες.  

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η αποσαφήνιση των βασικών λειτουργιών του 

λογισµικού διαχείρισης βάσεων δεδοµένων OLAP, καθώς και οι συγκριτική ανάλυση αυτών 

µε τις σχεσιακές βάσεις δεδοµένων, ώστε να έχουµε την βέλτιστη απόδοση αποτελεσµάτων 

κατά την εξαγωγή τους µε το εν λόγω λογισµικό από την βάση δεδοµένων του Ελληνικού 

Ανοιχτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ)  που έχουµε ως παράδειγµα.  

Στα παρακάτω κεφάλαια θα δούµε τι είναι το OLAP και πως αυτό χρησιµοποιείται. Θα 

αναλύσουµε τις βασικές έννοιες του OLAP όπως τον κύβο και τις διαστάσεις. Έπειτα θα 

δούµε κάποιες βασικές λειτουργίες του OLAP ώστε να µάθουµε πως λειτουργεί.  

Στη συνέχεια θα δούµε αναλυτικά όλα τα βήµατα για την εγκατάσταση των απαραίτητων 

προγραµµάτων που επιλέξαµε για να µπορέσουµε να υλοποιήσουµε µια µελέτη περίπτωσης 

και τον τρόπο µε τον οποίο θα στήσουµε και θα αξιολογήσουµε τη βάση δεδοµένων. Τέλος 

θα δούµε κάποια παραδείγµατα χρήσης του OLAP. 
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2 Ιστορική αναδροµή 

Από όταν ξεκινήσαµε να µηχανογραφούµε δεδοµένα για την διαχείριση τους, η δυνατότητα 

χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών για την ανάλυση των δεδοµένων ήταν εµφανής, για τις 

επιχειρήσεις. Ωστόσο, για να δηµιουργηθεί κάποιο query για τα δεδοµένα µε τα πρώτα 

εργαλεία ανάλυσης χρειαζόταν η βοήθεια του τµήµατος IT (Information Technology). ∆εν 

ήταν καθόλου διαδραστικά και απαιτούσαν ειδικές γνώσεις πάνω στους υπολογιστές. Από τα 

µέσα της δεκαετίας του '80, τα συστήµατα υποστήριξης διοίκησης εισήγαγαν νέα γραφικά 

περιβάλλοντα που δεν χρειάζονταν πληκτρολόγιο (όπως οθόνες αφής). Ωστόσο, τα στελέχη 

χρειάζονταν ακόµα επαγγελµατίες πληροφορικής για τον ορισµό των queries, και οι τιµές του 

απαιτούµενου λογισµικού και υλικού, ήταν απαγορευτικές για τις µικρές επιχειρήσεις. 

Τελικά, τα φθηνότερα και εύκολα στη χρήση λογιστικά φύλλα έγιναν πολύ δηµοφιλής στις 

επιχειρήσεις, αλλά σύντοµα έγινε σαφές ότι δεν ήταν κατάλληλα για χρήση και διαχείριση 

τεράστιων ποσοτήτων δεδοµένων. Έτσι, το 1993 ο Edgar Codd  επινόησε τον όρο OLAP  

[1]. Στην εν λόγω έκθεση, οι συντάκτες ορίζουν 12 κανόνες που πρέπει να έχει ένα εργαλείο 

ώστε  να θεωρείται εργαλείο OLAP. Οι κανόνες αυτοί προκάλεσαν έντονη αντιπαράθεση, 

και δεν πέτυχαν τη γενική αναγνώριση όπως η αντίστοιχη έκθεση για Συστήµατα 

∆ιαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων ∆εδοµένων του Codd [1]. Παρ' όλα αυτά, το όνοµα OLAP 

έγινε πολύ δηµοφιλές και χρησιµοποιείται ευρέως.  

Αν και το όνοµα OLAP πρωτοεµφανίστηκε το 1993 και η ιδέα για αυτό υπήρχε από την 

δεκαετία του '80, δεν υπάρχει τυπικός ορισµός για την έννοια αυτή ακόµα. Όπως προτείνεται 

από τον Nigel Pendse στο [2] τα εργαλεία του OLAP θα πρέπει να περάσουν το FASMI (Fast 

Analysis of Shared Multidimensional Information) τεστ. Που σηµαίνει γρήγορη ανάλυση των 

κοινόχρηστων πολυδιάστατων δεδοµένων. Έτσι, τα εργαλεία θα πρέπει: 

• Να είναι αρκετά γρήγορα για να επιτρέπουν διαδραστικά queries.  

• Να βοηθούν στην ανάλυση, παρέχοντας ευελιξία στη χρήση των στατιστικών 

εργαλείων και σεναρίων What-if. 

• Να παρέχουν µηχανισµούς ασφάλειας (τόσο µε την έννοια της εµπιστευτικότητας 

όσο και της ακεραιότητας) που να επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδοµένων.  

• Να παρέχουν µια πολυδιάστατη προβολή, έτσι ώστε η µεταφορά του κύβου 

δεδοµένων να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους χρήστες. 

• Να είναι σε θέση να διαχειριστούν µεγάλο όγκο δεδοµένων και µεταδεδοµένων.  

Ωστόσο, δεν υπάρχουν µέτρα και όρια για όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, ώστε να είναι σε 

θέση να διαπιστωθεί αν ένα από αυτά έχει εκπληρωθεί ή όχι, και ως εκ τούτου µπορεί πάντα 

να αµφισβητηθεί αν ένα συγκεκριµένο εργαλείο τα ικανοποιεί. Παρ' όλα αυτά, είναι γενικά 

αποδεκτό ότι, προκειµένου να θεωρηθεί ένα εργαλείο, «εργαλείο OLAP», πρέπει να 

προσφέρει µια πολυδιάστατη προβολή των δεδοµένων. 

 Από την αρχή της δηµιουργίας τους, τα εργαλεία OLAP έχουν γίνει µικρότερα και έχουν 

µειώσει το κόστος, αλλά προσφέρουν περισσότερες λειτουργίες, καλύτερη επαφή µε τον 

χρήστη και ευκολότερη διαχείριση. Έτσι, µπορεί κάποιος να υποθέσει πως σήµερα έχει έρθει 

η ώρα για τις µικρές επιχειρήσεις να χρησιµοποιήσουν το OLAP. Μπορούν πλέον να 

αντέξουν οικονοµικά να χρησιµοποιήσουν τεχνολογίες OLAP. Μέρος της βιοµηχανίας 

OLAP σχετίστηκε µε το Συµβούλιο του OLAP (που δηµιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 
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1995), στόχος του οποίου ήταν η προώθηση και η τυποποίηση της ορολογίας και της 

τεχνολογίας του OLAP. Ωστόσο, ορισµένοι µεγάλοι πωλητές ποτέ δεν έγιναν µέλη του 

συµβουλίου αυτού, έτσι ώστε τελικά να εξαφανιστεί το 1999. Σήµερα, δεν υπάρχει τέτοιο 

τυποποιηµένο ίδρυµα αφιερωµένο ειδικά στο OLAP. Ως εκ τούτου, φαίνεται δύσκολο να 

έχουµε ένα πρότυπο µοντέλο δεδοµένων και µια γλώσσα για queries στο εγγύς µέλλον, παρά 

το γεγονός ότι είναι σαφώς επιθυµητό. 
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3 Το OLAP αναλυτικά 

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί το OLAP. Γιατί υπάρχει, και γιατί χρησιµοποιείται αντί των 

παραδοσιακών µεθόδων αποθήκευσης και ανάλυσης δεδοµένων.  

 

3.1 Τι είναι το OLAP; 

OLAP σηµαίνει πολλά διαφορετικά πράγµατα σε διαφορετικούς ανθρώπους, αλλά οι ορισµοί 

συνήθως περιλαµβάνουν τους όρους «κύβοι», «πολυδιάστατο», «Slice and Dice» και 

«Ταχεία απόκριση». Το OLAP είναι όλα αυτά τα πράγµατα και ακόµα περισσότερα. Είναι 

επίσης ένας παρεξηγηµένος όρος, εν µέρει επειδή καλύπτει τόσα πολλά θέµατα. Για αρχή, θα 

εξηγήσουµε το ορισµό και την προέλευσης του OLAP. 

Το OLAP είναι ένα ακρώνυµο για το "On-Line Analytical Processing" (∆ιαδικτυακή 

επεξεργασία αναλύσεων) [3]. Αυτό, µόνο του, δεν παρέχει πολύ ακριβή περιγραφή του 

OLAP, αλλά το ξεχωρίζει από το OLTP ή "On-Line Transactional Processing" 

(∆ιαδικτυακή επεξεργασία συναλλαγών). 

Ο όρος OLTP καλύπτει, όπως υποδηλώνει το όνοµά του, τις εφαρµογές που λειτουργούν µε 

συναλλαγές ή «ατοµικά» δεδοµένα. Tα µεµονωµένα αρχεία που περιέχονται σε µια βάση 

δεδοµένων. Οι εφαρµογές OLTP συνήθως µόνο ανακτούν οµάδες αρχείων και τις 

παρουσιάζουν στον τελικό χρήστη, για παράδειγµα, ο κατάλογος των λογισµικών που 

πωλούνται σε ένα συγκεκριµένο κατάστηµα κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας. Αυτές οι 

εφαρµογές χρησιµοποιούν συνήθως σχεσιακές βάσεις δεδοµένων, µε ένα γεγονός ή τα 

δεδοµένα του πίνακα που περιέχουν µεµονωµένες συναλλαγές που συνδέονται µε τους 

πίνακες που περιέχουν metadata µε δεδοµένα σχετικά µε τους πελάτες και τις λεπτοµέρειες 

του προϊόντος. 

Οι εφαρµογές OLAP προσφέρουν στον τελικό χρήστη όχι µόνο δεδοµένα, αλλά και 

πληροφορίες. Κάνουν εύκολο στους χρήστες να εντοπίζουν µοτίβα ή τάσεις στα δεδοµένα 

πολύ γρήγορα, χωρίς την ανάγκη για αναζήτηση µέσα από βουνά «ακατέργαστων» 

δεδοµένων. Συνήθως η ανάλυση αυτή καθοδηγείται από την ανάγκη να απαντήσουµε σε 

ερωτήσεις των επιχειρήσεων, όπως «Πώς είναι οι πωλήσεις µας αυτό το µήνα στη Βόρεια 

Ελλάδα;». Από εκεί, οι εφαρµογές OLAP προχώρησαν σε τοµείς όπως η πρόβλεψη και η 

εξόρυξη δεδοµένων, επιτρέποντας στους χρήστες να απαντήσουν σε ερωτήµατα όπως «Ποιο 

είναι το προβλεπόµενο κόστος για την επόµενη χρονιά; » και «∆είξε µου τον πιο επιτυχηµένο 

πωλητή µας ». 

 Οι εφαρµογές OLAP διαφέρουν από τις εφαρµογές OLTP µε τον τρόπο που αποθηκεύουν 

τα δεδοµένα, τον τρόπο που αναλύουν τα δεδοµένα και τον τρόπο που παρουσιάζουν τα 

στοιχεία στον τελικό χρήστη. Είναι αυτές οι θεµελιώδεις διαφορές (όπως παρουσιάζοντα στο 

[4]) που επιτρέπουν στις εφαρµογές OLAP να απαντήσουν σε πιο εξελιγµένες ερωτήσεις των 

επιχειρήσεων.  
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3.2 Γιατί χρειαζόµαστε το OLAP; 

Με µια πρώτη µατιά το OLAP δεν φαίνεται τόσο χρήσιµο διότι ότι πληροφορίες µπορεί να 

χρειαστούµε σε µια επιχείρηση, παρέχονται και από τα δεδοµένα συναλλαγών. Αυτό 

σηµαίνει ότι κάθε απαίτηση καλύπτεται από τις εφαρµογές OLTP. Αυτό βέβαια δεν είναι 

αλήθεια διότι οι εφαρµογές OLTP έχουν κάποιους περιορισµούς. Τα όρια των εφαρµογών 

OLTP βρίσκονται σε τρεις τοµείς.  

 

3.2.1 Αύξηση των αποθηκευµένων δεδοµένων 

Οι επιχειρήσεις αποθηκεύουν όλο και περισσότερο δεδοµένα, και η ανάκτηση αυτόν των 

πολλών χιλιάδων δεδοµένων για άµεση ανάλυση από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα είναι 

δαπανηρή διαδικασία. Οι περισσότερες µηχανές βάσεων δεδοµένων δυσκολεύονται όταν 

καλούνται να επιστέψουν µεγάλα αποτελέσµατα για να απαντήσουν σε queries σε χιλιάδες 

χρήστες ταυτόχρονα. 

Το caching συχνά αναζητά δεδοµένα σε προσωρινούς πίνακες και η αποθήκευση των 

δεδοµένων αυτών µπορεί να βοηθήσει λίγο την κατάσταση, αλλά λύνει το πρόβληµα µόνο 

µέχρι ένα σηµείο, ιδίως εάν κάθε χρήστης απαιτεί ένα ελαφρώς διαφορετικό σύνολο 

δεδοµένων.  

Σε µια σύγχρονη βάση δεδοµένων όπου τα απαιτούµενα στοιχεία µπορεί να εξαπλώνονται σε 

πολλούς πίνακες ένα πολύπλοκο query απαιτεί περισσότερους πόρους συστήµατος και 

προκαλεί καθυστερήσεις στο σύστηµα. Έτσι πρέπει να δαπανηθούν περισσότερα χρήµατα σε 

servers για τις βάσεις δεδοµένων ώστε να καλυφτούν οι απαίτησης του χρήστη. 

 

3.2.2 ∆εδοµένα εναντίον Πληροφοριών 

Οι χρήστες στις επιχειρήσεις για να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις χρειάζονται τις 

πληροφορίες που κρύβονται µέσα στα δεδοµένα που τους παρέχει η επιχείρηση. Ένας 

υπεύθυνος αποθεµάτων σε ένα υπερκατάστηµα µπορεί να θέλει τον πλήρη κατάλογος όλων 

των αγαθών που πωλούνται προκειµένου να ελέγξει τα επίπεδα των αποθεµάτων, αλλά ο 

διαχειριστής µπορεί να θέλει να γνωρίζει µόνο την ποσότητα των φρούτων και 

κατεψυγµένων προϊόντων που πωλούνται. Ή ακόµα καλύτερα η τάση των πωλήσεων των 

κατεψυγµένων προϊόντων τους τελευταίους τρεις µήνες.  

Για να απαντήσουµε στο ερώτηµα «Πόσα κατεψυγµένα προϊόντα πουλήσαµε σήµερα;», µια 

εφαρµογή OLTP πρέπει να ανακτήσει όλες τις πωλήσεις των κατεψυγµένων προϊόντων για 

την ηµέρα και στη συνέχεια, να τις µετρήσει, παρουσιάζοντας µόνο τις συνοπτικές 

πληροφορίες στον τελικό χρήστη. Για να κάνουµε µια σύγκριση για τρεις µήνες, η 

διαδικασία αυτή πρέπει να επαναληφθεί για πολλές ηµέρες. Αν πολλαπλασιάσουµε το 

πρόβληµα µε αρκετές εκατοντάδες καταστήµατα, έτσι ώστε ο διευθύνων σύµβουλος να δει 

πώς το σύνολο της εταιρείας λειτουργεί, είναι εύκολο να δούµε ότι το πρόβληµα απαιτεί 

σηµαντικές ποσότητες επεξεργαστικής ισχύς για να δώσει απαντήσεις στα λίγα δευτερόλεπτα 

που ο χρήστης θα ήταν διατεθειµένος να περιµένει.  

Οι  µηχανές των βάσεων δεδοµένων δεν µπορούν να αποδώσουν καλά όταν τους ζητηθεί να 

κάνουν κάτι τέτοιο. Μια εφαρµογή OLTP θα είναι πάντα σε θέση να παρέχει τις απαντήσεις, 

αλλά όχι στα τυπικά λίγα δευτερόλεπτα απόκρισης που απαιτούνται από τους χρήστες. 
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Ούτε και εδώ βοηθά το caching γιατί θα χρειαστεί να αποθηκευτεί στην προσωρινή µνήµη 

µια πολύ µεγάλη ποσότητα δεδοµένων ώστε να γίνει αυτό. 

 

3.2.3 ∆ιάταξη των δεδοµένων 

Το σχεσιακό µοντέλο βάσης δεδοµένων έχει σχεδιαστεί για επεξεργασία συναλλαγών και δεν 

είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος για να αποθηκεύσουµε τα δεδοµένα όταν προσπαθούµε να 

απαντήσουµε ερωτήσεις όπως «Οι πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών ανά περιοχή» ή «Ο 

όγκος των συναλλαγών µε πιστωτικές κάρτες ανά µήνα.». Αυτοί οι τύποι ερωτηµάτων 

απαιτούν τεράστιες ποσότητες δεδοµένων για να ανακτηθούν και να συγκεντρωθούν κάθε 

φορά που κάποιος τα ζητά, κάτι που απαιτεί χρόνο και  πόρους συστήµατος για να 

επιτευχθεί. 

 Αναλυτικότερα, ερωτήµατα όπως «πωλήσεις κατεψυγµένων προϊόντων ανά περιοχή» και 

«Περιφέρειες διαχωρισµένες από τις πωλήσεις των προϊόντων» απαιτούν ξεχωριστά 

ερωτήµατα για να πραγµατοποιηθούν στο ίδιο σύνολο δεδοµένων. Η απάντηση στους 

περιορισµούς του OLTP δεν είναι να δαπανούµε περισσότερα και περισσότερα χρήµατα για 

την µεγαλύτερη και πιο γρήγορη βάση δεδοµένων, αλλά να χρησιµοποιήσουµε µια 

διαφορετική προσέγγιση συνολικά για το πρόβληµα και αυτή η προσέγγιση είναι το OLAP.  

Οι εφαρµογές OLAP αποθηκεύουν τα δεδοµένα µε διαφορετικό τρόπο από το παραδοσιακό 

µοντέλο σχέσεων, που τους επιτρέπει να εργάζονται µε σύνολα δεδοµένων που έχουν 

σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν µεγαλύτερο αριθµό χρηστών παράλληλα. Σε αντίθεση µε τις 

βάσεις δεδοµένων, τα δεδοµένα του OLAP έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν µε 

συγκεντρωτικά στοιχεία, που τους επιτρέπει να απαντήσουν γρήγορα σε ερωτήσεις υψηλού 

επιπέδου σχετικά µε τα δεδοµένα µιας εταιρείας, ενώ εξακολουθεί να επιτρέπει στους 

χρήστες να έχουν πρόσβαση στα αρχικά δεδοµένα συναλλαγών, όταν απαιτείται. 
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4 Βασικές αρχές του OLAP 

Οι εφαρµογές OLAP που χρησιµοποιούνται για την επίλυση των καθηµερινών 

επιχειρηµατικών queries όπως «Πόσα αυτοκίνητα πουλήσαµε στην Ευρώπη τον περασµένο 

µήνα; » ή «Πετάνε τα καταστήµατα µας στην βόρεια Ελλάδα περισσότερα ελαττωµατικά 

προϊόντα έτος µε το έτος;» Για να απαντήσουµε αυτά τα ερωτήµατα, πρέπει να ανακτηθούν  

µεγάλα τµήµατα των συναλλαγών ή των δεδοµένων και στη συνέχεια να γίνουν οι 

κατάλληλες πράξεις. Ουσιαστικά, απαιτούν µια διαφορετική προσέγγιση για την αποθήκευση 

και την ανάκτηση των δεδοµένων.  

Το κάθε εργαλείο OLAP χρησιµοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες αλλά όλα παρουσιάζουν τα 

δεδοµένα χρησιµοποιώντας την ίδια βασική έννοια. Αυτή του πολυδιάστατου κύβου. Οι 

κύβοι αυτοί µπορεί να φαίνονται αρκετά περίπλοκοι διότι διαφέρουν από τις βάσεις 

δεδοµένων αλλά στην πραγµατικότητα είναι εύκολο να κατανοηθούν. Παρακάτω αναλύουµε 

τι είναι κύβος και ποιες είναι οι θεµελιώδεις διαφορές του από τις σχεσιακές βάσεις 

δεδοµένων. Η αποθήκευση δεδοµένων σε κύβους εισάγει νέους όρους και έννοιες [5]. 

 

4.1 Τι είναι ένας κύβος; 

Ο κύβος είναι ο προκαταρκτικός σχεδιασµός για την αποθήκευση δεδοµένων στο κέντρο 

όλων των εφαρµογών OLAP. Αν και τα βασικά δεδοµένα θα µπορούσαν να αποθηκευτούν 

χρησιµοποιώντας πολλές διαφορετικές µεθόδους, ο κύβος είναι ο λογικός σχεδιασµός, µε τον 

οποία γίνεται αναφορά στα δεδοµένα.  

Ο ευκολότερος τρόπος για να εξηγήσουµε έναν κύβο είναι να συγκρίνουµε την αποθήκευση 

δεδοµένων σε ένα κύβο µε την αποθήκευσή σε έναν πίνακα βάσης δεδοµένων [6]. 

 

   

  

 

 

 

 

  Σχ 4.1.1 Ένας σχεσιακός πίνακας που περιέχει τα αρχεία πωλήσεων. 

 

Το σχήµα 4.1.1 παρουσιάζει µια σειρά από αρχεία πωλήσεων από τρία καταστήµατα 

ηλεκτρικών που εµφανίζονται σε πίνακα µιας βάσης δεδοµένων. Υπάρχουν δύο στήλες 

πεδίων  "Product" και "Store", που περιέχουν πληροφορίες σε µορφή κειµένου για κάθε 

εγγραφή δεδοµένων και µια τρίτη στήλη τιµών "Volume". Αυτό το είδος της διάταξης του 

πίνακα συχνά αποκαλείται «πίνακας γεγονός». 

 Οι στήλες σε ένα πίνακα καθορίζουν τα δεδοµένα που αποθηκεύονται στον πίνακα. Οι 

σειρές των πληροφοριών και οι αριθµητικές τιµές είναι απλά παραδείγµατα των δεδοµένων. 
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Κάθε σειρά είναι ένα µόνο σηµείο δεδοµένων. Ένα µεγαλύτερο σύνολο δεδοµένων θα 

εµφανιζόταν ως ένας πίνακας µε ένα µεγαλύτερο αριθµό γραµµών.  

 

     ∆ιάσταση Products 

   

  

   

∆ιάσταση 

Store 

 

 Σχ. 4.1.2 Τα δεδοµένα από το σχήµα 4.1.1 ως ένας δισδιάστατος κύβος. 

 

Το σχήµα 4.1.2 παρουσιάζει τα ίδια δεδοµένα τώρα τοποθετηµένα σε ένα «κύβο». Ο όρος 

«κύβος» είναι κάπως γενικός, καθώς στην πραγµατικότητα αυτό είναι µια δισδιάστατη 

διάταξη, που συχνά αναφέρεται ως µια «προβολή φύλλου" διότι µοιάζει µε ένα τυπικό 

υπολογιστικό φύλλο.  

Οι άξονες του κύβου περιέχουν τις στήλες του πίνακα της βάσης δεδοµένων. Κάθε άξονας σε 

ένα κύβο αναφέρεται ως µια «διάσταση». Σε αυτόν τον κύβο, η οριζόντια διάσταση περιέχει 

τα ονόµατα των προϊόντων και αναφέρεται ως η "∆ιάσταση Product». Η κάθετη διάσταση 

περιέχει τα ονόµατα των καταστηµάτων και αναφέρεται ως «∆ιάσταση Store». 

Στον πίνακα της βάσης δεδοµένων, µια ενιαία γραµµή αντιπροσωπεύει ένα µόνο σηµείο 

δεδοµένων. Στον κύβο η τοµή µεταξύ των πεδίων καθορίζει ένα σηµείο δεδοµένων. Σε αυτόν 

τον κύβο, το κελί στην διασταύρωση των Fuses και Midtown περιέχει τον αριθµό των Fuses 

που πουλήθηκαν στο κατάστηµα Midtown(σε αυτή την περίπτωση, 31 κουτιά). ∆εν υπάρχει 

καµία ανάγκη να αναφέρουµε "Τιµές", καθώς ολόκληρος ο κύβος περιέχει δεδοµένα τιµών. 

Αυτή η ιδέα συλλογής δεδοµένων που βασίζεται στον συνδυασµό διαστάσεων είναι ο λόγος 

για τον οποίο δεν µπορούµε απλά να αγνοούµε µία από τις διαστάσεις του κύβου. Για 

παράδειγµα, η ερώτηση «Πόσα bulbs πουλήσαµε;» δεν έχει νόηµα σε αυτόν τον κύβο, εκτός 

αν προσδιορίσουµε ζητώντας δεδοµένα για ένα συγκεκριµένο κατάστηµα.  

Ο όρος "πεδίο" χρησιµοποιείται για να αναφέρουµε µεµονωµένα µέλη µιας διάστασης, έτσι 

για παράδειγµα, Uptown είναι ένα πεδίο στη διάσταση Store. Παρατηρούµε ότι οι δύο 

διαστάσεις περιέχουν φαινοµενικά άσχετα πεδία. Οι διαστάσεις συνήθως αποτελούνται από 

αντικείµενα της ίδιας κατηγορίας. Σε αυτό το παράδειγµα όλα τα προϊόντα είναι σε µια 

διάσταση και όλα τα καταστήµατα είναι σε µια άλλη. Το να προσπαθήσουµε να αναµείξουµε 

πεδία µεταξύ των δύο διαστάσεων δεν θα είχε νόηµα, διότι δεν θα ήταν δυνατό να 

δηµιουργηθεί ένα µοναδικό κελί για κάθε σηµείο δεδοµένων. 

Να σηµειωθεί ότι αποφύγαµε τη χρήση του όρου σειράς και στήλης. Αν και ένας κύβος 

φαίνεται να έχει σειρές και στήλες ακριβώς όπως ένας πίνακας, είναι πολύ διαφορετικές από 

τις σειρές και τις στήλες σε µια βάση δεδοµένων. Σε µια βάση δεδοµένων, η σειρά και η 

στήλη αναφέρονται σε συγκεκριµένα στοιχεία. Σε ένα κύβο, απλά περιγράφουν τον τρόπο µε 

τον οποίο ο κύβος παρουσιάζει τα δεδοµένα. Για παράδειγµα, ο κύβος στο σχήµα 4.1.2 

µπορεί επίσης να απεικονιστεί όπως στο σχήµα 4.1.3, µε τις διαστάσεις αντεστραµµένες. 
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      ∆ιάσταση Store 

 

   

 

∆ιάσταση  

Products 

  Σχ. 4.1.3 Οι δύο διαστάσεις του κύβου αντεστραµµένες. 

 

Και τα δύο σχήµατα (4.1.2 και 4.1.3) είναι σωστές διατάξεις. Το σηµαντικό σηµείο είναι ότι 

το πρώτο σχήµα δείχνει «Προϊόντα ανά κατάστηµα» και το δεύτερο δείχνει «Καταστήµατα 

ανά Προϊόν». Αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήµατα του κύβου ως µέσο αποθήκευσης 

δεδοµένων. Τα δεδοµένα µπορούν να αναδιατάσσονται γρήγορα για να απαντήσουµε σε 

πολλές ερωτήσεις µια επιχείρησης, χωρίς να χρειάζεται να γίνουν νέοι υπολογισµοί. Ένα 

δεύτερο πλεονέκτηµα είναι ότι τα δεδοµένα θα µπορούσαν να είναι ταξινοµηµένα είτε 

κάθετα είτε οριζόντια, επιτρέποντας τα δεδοµένα να διευθετηθούν από το κατάστηµα ή το 

προϊόν ανεξάρτητα από τον προσανατολισµό του κύβου. 

Από αυτόν τον απλό δισδιάστατο κύβο, µπορούµε τώρα να εξηγήσουµε κάποιες περαιτέρω 

έννοιες.  

 

4.2 Πολυδιαστατικότητα  

Στην προηγούµενη ενότητα, εξετάσαµε έναν απλό δισδιάστατο κύβο και είδαµε ότι δεν µας 

προσφέρει κάτι παραπάνω από µια απλή βάση δεδοµένων, παρά µόνο έναν διαφορετικό 

τρόπο παρουσίασης τον δεδοµένων. Οι δυνατότητες ενός κύβου φαίνονται καλύτερα όταν 

επεκτείνουµε το σχεδιασµό  σε περισσότερες διαστάσεις. Η πολυδιαστατικότητα είναι ίσως 

το πιο δύσκολο στοιχείο του σχεδιασµού ενός κύβου καθώς µερικές φορές είναι δύσκολο να 

προβλεφθεί. Είναι καλύτερο να το εξηγήσουµε αρχίζοντας µε ένα τρισδιάστατο παράδειγµα.  

Μένοντας στο σύνολο δεδοµένων που χρησιµοποιήσαµε στην προηγούµενη ενότητα, 

µπορούµε τώρα να φέρουµε περισσότερα δεδοµένα, όπως τα έσοδα και  κόστος. Τα σχήµατα 

4.2.1 & 4.2.2 δείχνουν τους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους  τα νέα δεδοµένα θα 

µπορούσαν να αποθηκευτούν σε έναν πίνακα.  

 

 

 

 

    Οι µετρήσεις απλώνονται σε πολλαπλές στήλες 
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  Σχ 4.2.1 Μια «εκφυλισµένη» µορφή πινάκα 

 

     Όλες οι τιµές σε µία µόνο στήλη 

  

  Σχ 4.2.2 Η "κανονική" διάταξη του πίνακα 

 

Όπως φαίνεται, η «εκφυλισµένη» διάταξη οδηγεί σε ένα µεγαλύτερο πίνακα µε λιγότερες 

σειρές ενώ το κανονικό µοντέλο οδηγεί σε έναν µικρότερο πίνακα µε περισσότερες σειρές. 

Καµία από τι δύο διατάξεις δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να διαβαστεί όταν προβάλλονται 

άµεσα.  

Η απλούστερη διάταξη OLAP είναι να δηµιουργηθούν τρείς ξεχωριστοί, δύο διαστάσεων 

κύβοι για κάθε τµήµα των δεδοµένων. Ένας για τις τιµές των εσόδων, ένας για το κόστος και 

ένας για τα πλήθη. Ενώ είναι χρήσιµη, αυτή η διάταξη χάνει τα πλεονεκτήµατα που έχουµε 

συνδυάζοντας τα δεδοµένα σε ένα τρισδιάστατο κύβο. Ο τρισδιάστατος κύβος φτιάχνεται 

πολύ απλά αν τοποθετήσουµε τα τρία δύο διαστάσεων "φύλλα" του πλήθους, του κόστους 

και των εσόδων (Volume, Cost, Revenue) το ένα πάνω από το άλλο. 

      ∆ιάσταση Store 

 

∆ιάσταση 

 Measures 

 

∆ιάσταση 

Products 

    

   Σχ. 4.2.3 Ο τρισδιάστατος κύβος. 

 

Όπως φαίνεται από το σχήµα 4.2.3, η τρισδιάστατη διάταξη γίνεται εµφανής αµέσως µόλις 

τα τρία "φύλλα" τοποθετηθούν το ένα πάνω στο άλλο. Η τρίτη διάσταση, «µετρήσεις» 

(Measures) είναι ορατή ως ο τρίτος άξονας του κύβου, µε κάθε φύλλο που αντιστοιχεί στο 

σχετικό πεδίο (πλήθους, κόστους ή εσόδων). 
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 Τα πραγµατικά σηµεία δεδοµένων βρίσκονται πάλι µε συνδυασµό των διαστάσεων. Σε αυτό 

το παράδειγµα, κάθε κελί είναι µια τιµή για τα έσοδα, το κόστος ή ο πλήθος ενός 

συγκεκριµένου προϊόντος που πωλείται σε ένα συγκεκριµένο κατάστηµα. Όπως και πριν, τα 

δεδοµένα µπορούν να επαναπροσανατολιστούν και να αναδιαταχθούν, αλλά αυτή τη φορά, 

πιο εξελιγµένα. Για παράδειγµα, η προβολή από τη µπροστά πλευρά του κύβου στην εικόνα 

3.6 παρουσιάζει τα έσοδα, το κόστος και τον πλήθος για όλα τα προϊόντα που πωλούνται στο 

κατάστηµα στο κέντρο της πόλης. Η προβολή από πάνω δείχνει τα στοιχεία για τα έσοδα, το 

κόστος και το πλήθος για τις λάµπες (Bulbs) σε όλες τις τρεις αποθήκες. 

 

Αυτή η ικανότητα να προβάλουµε διαφορετικές όψεις ενός κύβου επιτρέπει στην επιχείρησή 

ερωτήµατα όπως «Το προϊόν µε τις καλύτερες επιδόσεις σε όλα τα καταστήµατα» να 

µπορούν  να απαντηθούν γρήγορα αλλάζοντας τη διάταξη των δεδοµένων χωρίς να κάνουµε 

οποιουσδήποτε νέους υπολογισµούς. Καταλήγοντας έτσι, σε µια σηµαντική βελτίωση των 

επιδόσεων κατά της µεθόδου του παραδοσιακού πίνακα σε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων. 

 

4.2.1  Τέσσερις διαστάσεις και πάνω 

Η λέξη «κύβος» µας κάνει να σκαφτόµαστε ένα τρισδιάστατο αντικείµενο, όµως στο OLAP 

ο κύβος δεν περιορίζεται σε 3 διαστάσεις. Πολλές εφαρµογές OLAP χρησιµοποιούν 

σχεδιαγράµµατα  κύβου που περιέχουν έως και δέκα διαστάσεις, αλλά το να προσπαθήσουµε 

να απεικονίσουµε ένα πολυδιάστατο κύβο είναι πολύ δύσκολο. Το πρώτο βήµα είναι να 

κατανοήσουµε γιατί το να δηµιουργήσουµε έναν κύβο µε περισσότερες από τρεις διαστάσεις 

είναι εφικτό και τι πλεονεκτήµατα έχει.  

Όπως είδαµε στην προηγούµενη ενότητα, το να δηµιουργήσουµε ένα τρισδιάστατο κύβο 

είναι αρκετά απλό, ιδιαίτερα αφού είχαµε ένα σύνολο στοιχείων που µπορούσε να 

παρουσιαστεί σε µια διάταξη τριών διαστάσεων. Τώρα φανταστείτε ότι έχουµε αρκετούς 

τρισδιάστατους κύβους, τον καθένα να περιέχει τις ίδιες διαστάσεις προϊόντος, 

καταστήµατος και µετρήσεων (Product, Store, Measures) όπως και πριν, αλλά µε το καθένα 

να έχει δεδοµένα για µια διαφορετική µέρα. Θα µπορούσαµε να επεκτείνουµε µία από τις 

διαστάσεις, για παράδειγµα, η διάσταση των µετρήσεων θα µπορούσε να έχει τα πεδία 

"κόστος της ∆ευτέρας" και "κόστος της Τρίτης», αλλά δεν θα ήταν εύκολο να εργαστούµε σε 

αυτόν το σχεδιασµό και θα χάναµε τα πλεονεκτήµατα µιας πολυδιάστατης διάταξης. Η 

καλύτερη λύση είναι να δηµιουργούµε µια τέταρτη διάσταση. Στην περίπτωση αυτή η 

διάσταση «Ηµέρες» (Days) και να την προσθέσουµε στον κύβο. ∆εν είναι εύκολο να 

προβληθεί ένας τέτοιος κύβος, αλλά µπορούµε εύκολα να δούµε τη χρησιµότητα του. Όπως 

αναφέρθηκε προηγουµένως, κάθε σηµείο δεδοµένων είναι αποθηκευµένο σε ένα µόνο κελί 

το οποίο µπορεί να αναφέρεται µε µοναδικό τρόπο. Σε έναν σχεδιασµό τεσσάρων 

διαστάσεων, µπορούµε ακόµα να αναφερθούµε σε µια συγκεκριµένη τιµή, για παράδειγµα, η 

τιµή για τα έσοδα από λάµπες που πουλήθηκαν στο κατάστηµα Uptown τη ∆ευτέρα. Αυτό 

είναι ένα σηµείο αναφοράς τεσσάρων διαστάσεων καθώς απαιτεί ένα πεδίο από τέσσερις 

διαστάσεις για να το εντοπίσουµε: 

 

1. Το πεδίο Έσοδα από τη διάσταση "Measures". 

2. Το πεδίο λάµπες (Bulbs) από τη διάσταση "Product". 

3. Το Uptown πεδίο από τη διάσταση "Store". 
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4. Το πεδίο της ∆ευτέρας από τη διάσταση "Days". 

  

Χωρίς στην πραγµατικότητα να χρειάζεται να σχεδιάσουµε ή να απεικονίσουµε το σύνολο 

του κύβου, είναι αρκετά εύκολο να ανακτήσουµε και να δουλέψουµε µε ένα σύνολο 

δεδοµένων µε τέσσερεις διαστάσεις αν σκεφτούµε τα στοιχεία που ζητούνται για ένα 

συγκεκριµένο κελί. Βέβαια παρά το γεγονός ότι ο κύβος µπορεί να έχει τρεις (ή 

περισσότερες) διαστάσεις, οι περισσότερες εφαρµογές παρουσιάζουν µόνο µια δισδιάστατη 

προβολή των δεδοµένων τους. Για να δούµε αυτό το σύνολο δεδοµένων σε µόνο δύο 

διαστάσεις, οι άλλες διαστάσεις θα πρέπει να «µειωθούν». Αυτή είναι µια διαδικασία 

παρόµοια µε την έννοια του φιλτραρίσµατος όταν δηµιουργούµε ένα SQL query. 

 Έχοντας σχεδιάσει ένα τεσσάρων διαστάσεων κύβο, ένας χρήστης µπορεί να θέλει µόνο να 

δει την αρχική δισδιάστατη διάταξη από το σχήµα 4.1.2. Προϊόντα ανά Κατάστηµα. Για να 

εµφανίσουµε αυτήν την προβολή, πρέπει να κάνουµε κάτι για τις υπόλοιπες δύο διαστάσεις 

Measure και Days. ∆εν έχει νόηµα απλά να τις αποβάλουµε , καθώς χρησιµοποιούνται για να 

εντοπίσουµε  τα δεδοµένα. Απλά επιλέγουµε ένα πεδίο από την κάθε µια διάσταση, που µας 

επιτρέπει να παρουσιάσουµε µία ενιαία όψη του κύβου. 

 

   

Βλεπουµε µονο το πλήθος  

για την ηµέρα ∆ευτέρα 

  Σχ 4.2.4 ∆ισδιάστατη όψη ενός τεσσάρων διαστάσεων δοµή. 

 

Ένας πίνακας συχνά περιγράφεται µε τον αριθµό των στηλών και των σειρών που έχει, ενώ 

ένας κύβος ορίζεται από τον αριθµό των διαστάσεων και τον αριθµό των πεδίων σε κάθε 

διάσταση. Η παρουσίαση όµως κύβων µε πάνω από τρεις διαστάσεις είναι κάπως δύσκολη 

αλλά συνήθως παρουσιάζονται µε σχήµα αστεριού [7].  

 

4.2.2  Ένθετες ∆ιαστάσεις  

Παρά το γεγονός ότι τα δεδοµένα µπορούν να προβληθούν µόνο σε µια δισδιάστατη ή 

επίπεδη διάταξη, δεν σηµαίνει ότι µπορούν να εµφανίζονται µόνο δύο διαστάσεις 

ταυτόχρονα. Μπορούµε να εµφανίσουµε περισσότερες από µία διαστάσεις σε κάθε άξονα.  

Για παράδειγµα, ο χρήστης µπορεί να θέλει να δει τα στοιχεία εσόδων και του κόστους για 

όλα τα προϊόντα που πωλούνται σε κάθε κατάστηµα, την ηµέρα ∆ευτέρα. Αντί να εµφανίζει 

τα έσοδα και το κόστος χωριστά, η διάσταση των µετρήσεων (Measure) µπορεί να 

«φωλιάζει» στο εσωτερικό της διάστασης των καταστηµάτων (Store), εµφανίζοντας τα 
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έσοδα και το κόστος ώστε να µπορούµε να τα συγκρίνουµε άµεσα. Αυτή η διάταξη µπορεί να 

φανεί στο σχήµα 4.2.5 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  Σχ. 4.2.5 ∆ισδιάστατη άποψη µε ένθετες διαστάσεις. 

 

4.3 Ιεραρχίες και οµαδοποιήσεις 

Μέχρι στιγµής, έχουµε δει µόνο απλές διαστάσεις, που η καθεµιά περιέχει µόνο µερικά 

πεδία. Τα πραγµατικά σύνολα δεδοµένων µπορούν να δηµιουργήσουν διαστάσεις µε πολλές 

χιλιάδες πεδία και αυτό δηµιουργεί δύο προβλήµατα. Πρώτον, οι διαστάσεις µε µεγάλο 

αριθµό πεδίων δεν είναι εύκολο να διαχωριστούν και οι εφαρµογές απαιτούν έναν τρόπο 

διαίρεσης των πεδίων σε οµάδες. Και δεύτερον, πολλοί χρήστες δεν θέλουν τις ξεχωριστές 

τιµές για κάθε πεδίο αλλά την συνολική αξία όλων των πεδίων, ή για µια συγκεκριµένη 

οµάδα. Και τα δύο αυτά προβλήµατα όµως λύνονται µε την οµαδοποίηση των πεδίων ώστε 

να δηµιουργήσουµε «ιεραρχικές» διαστάσεις.  

Τις αποκαλούµε ιεραρχικές διαστάσεις διότι ορισµένα πεδία είναι σε υψηλότερο επίπεδο και 

κάποια σε χαµηλότερο, σε µια διάσταση. Για παράδειγµα, ένα κατάστηµα µπορεί να πουλά 

τριών ειδών λάµπες (Bulbs), 60 Watt, 100 Watt και 150 Watt. Αντί για να έχει πάντα µια 

λίστα δεδοµένων για κάθε τύπο λάµπας, ένας χρήστης ίσως να θέλει να οµαδοποιήσει τις 

λάµπες µαζί για να απλοποιήσει την προβολή δεδοµένων και έτσι να µπορεί να απαντήσει σε 

ερωτήσεις όπως «Πόσες λάµπες (Bulbs) πουλήσαµε σήµερα?».  

Η µέθοδος που χρησιµοποιείται από όλες τις εφαρµογές OLAP είναι να δηµιουργηθεί ένα 

«πεδίο-γονέας» που οµαδοποιεί µαζί τα άλλα πεδία. Για παράδειγµα, το Σχήµα 4.2.6 δείχνει 

το πεδίο-γονέας " Bulbs" (λάµπες)  και τα πεδία-παιδία που το συνθέτουν. Αυτό το πεδίο-

γονέας είναι σε υψηλότερο επίπεδο στη διάσταση και συχνά περιγράφεται ως το υψηλότερο 

ιεραρχικό επίπεδο. 
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Σχ. 4.2.6 Η ιεραρχία των Bulbs µέσα στην διάσταση Προϊόντων. 

 

Μόλις έχει οριστεί το πεδίο-γονέας, αυτό κάνει αυτόµατα τα πεδία  κάτω από αυτό πεδία-

παιδιά. Αν τα παιδιά του πεδίου-γονέα δεν έχουν κανένα δικό τους πεδίο-παιδί, τότε τα 

δεδοµένα θα αναφέρονται ως πεδία βάσης στην διάσταση καθώς δεν υπάρχουν άλλα επίπεδα 

κάτω. 

 Η οµαδοποίηση αυτή επιτρέπει να λυθούν και τα δύο προβλήµατα µαζί. Μια εφαρµογή 

µπορεί τώρα να αθροίσει µαζί τα δεδοµένα και για τα τρία είδη λάµπας και να τα 

αποθηκεύσει στο νέο πεδίο "Bulbs" (Λάµπες). Χωρίς το νέο πεδίο, ένας κύβος δεν έχει 

πουθενά να αποθηκεύσει τις τιµές που δηµιουργήθηκαν αθροίζοντας µαζί τις τιµές για κάθε 

µεµονωµένο τύπο λάµπας. Επίσης έτσι µπορεί µια εφαρµογή να απλοποιήσει τη διάταξη της  

παρουσιάζοντας µόνο τα πεδία-γονείς για το χρήστη που συνήθως είναι ένας πολύ 

µικρότερος κατάλογος από τον πλήρη κατάλογο των πεδίων βάσης. 

Οι ιεραρχίες βέβαια δεν περιορίζονται σε ένα επίπεδο. Για παράδειγµα ένα παγκόσµιο 

κατάστηµα πώλησης υπολογιστών θα µπορούσε να αρχίσει µε την οµαδοποίηση των 

καταστηµάτων σε πόλεις. Αυτές οι πόλεις στη συνέχεια θα αθροιστούν σε χώρες και οι χώρες 

σε ηπείρους. Ένα τελικό πεδίο «Υφήλιος» θα παρουσιάζει την συνολική εικόνα.  

 

4.4 Λειτουργίες του OLAP 

Το OLAP έχει ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον που παρέχει κάποιες λειτουργιές που 

υλοποιούν διαφορετικές προβολές δεδοµένων, επιτρέποντας την διαδραστική ανάλυση των 

δεδοµένων [8]. Παρακάτω αναλύουµε τις πιο δηµοφιλείς λειτουργιές που υποστηρίζονται 

από τις εφαρµογές πολυδιάστατων λογιστικών φύλλων. 

 

4.4.1 Τεµαχισµός και κοµµάτιασµα (λειτουργίες Slicing και Dicing)  

Αυτή είναι µια φράση που χρησιµοποιείται για να περιγράψει δύο διαδικασίες που 

χρησιµοποιούνται για την ανάκτηση και την προβολή δεδοµένων που είναι αποθηκευµένα σε 

έναν κύβο OLAP. ∆εδοµένου ότι τα στοιχεία µπορούν αποτελεσµατικά να εµφανίζονται 

µόνο σε δισδιάστατη µορφή, ο πολυδιάστατος κύβος πρέπει να περιορίζεται σε επίπεδες 

«φέτες» δεδοµένων, και αυτό γίνεται µε το "Slicing". Ουσιαστικά είναι σαν ένα ειδικό 

φίλτρο για ένα συγκεκριµένο πεδίο σε µια συγκεκριµένη διάσταση [9]. Το "Dicing" είναι 

παρόµοιο µε το "Slicing" αλλά αντί για να τεµαχίζει τον κύβο σε «φέτες», είναι πιο πολύ 

σαν να µεγεθύνει ένα συγκεκριµένο κοµµάτι του κύβου. Έτσι δηµιουργείται ένας «υπο-

κύβος»  όπου µας δείχνει ένα συγκεκριµένο πεδίο σε όλες τις διαστάσεις [9]. 

 

4.4.2 Συναθροιστική άνοδος, Αναλυτική κάθοδος και Οριζόντια ανάλυση πρωτογενών 

στοιχείων(λειτουργίες Drill-down, Drill-up & Drill-across)  

Αν µια εφαρµογή εµφανίζει µόνο το πεδίο-γονέα σε έναν κύβο, όπως τα δεδοµένα για 

ολόκληρη την Ευρώπη και ο χρήστης θέλει να προβάλλονται τα δεδοµένα για ένα 
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συγκεκριµένο κράτος, τότε το να αναλύσει το πεδίο-γονέα Ευρώπη στα πεδία παιδιά του 

ονοµάζεται "Drilling-down". Αντιστρόφως, το  "Drilling-up" αναφέρεται στη διαδικασία 

της επιλογής ενός πεδίου-παιδιού και η εµφάνιση του πεδίο-γονέα του.  

Το "Drill-across" αλλάζει τα πεδία που αναλύονται στον κύβο, αλλάζοντας τα δεδοµένα 

που προβάλλονται χωρίς να αλλάξει τις διαστάσεις. Για παράδειγµα αν ένας κύβος περιέχει 

στοιχειά για πωλήσεις, ένας χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτή τη λειτουργία για να 

αναλύσει τα δεδοµένα για τα προϊόντα µε τις ίδιες διαστάσεις. 

 

4.5 Συγκεντρωτικά δεδοµένα 

Μια άλλα από τις βασικές περιγραφές του OLAP είναι η έννοια της «ταχείας απόκρισης», 

που σηµαίνει ο χρόνος που χρειάζεται ένας χρήστης για να λάβει τα δεδοµένα που απαιτεί. 

Όπως έχουµε ήδη δει, αν και οι µηχανές των βάσεων δεδοµένων µπορούν να επεξεργαστούν 

δεδοµένα, όπως ο συνολικός αριθµός των πωλήσεων σε µια περιοχή, δυσκολεύονται να το 

κάνουν διότι δεν έχουν σχεδιαστεί για να απαντούν σε τέτοια queries και έτσι, δεν 

αποθηκεύουν τα δεδοµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να τα απαντούν αποτελεσµατικά. 

Οι εφαρµογές OLAP, από τη φύση τους, υποχρεούνται να παρέχουν συγκεντρωτικά 

δεδοµένα. Αυτά τα δεδοµένα προκύπτουν από την οµαδοποίηση σχετικών πεδίων για να 

παρέχουν πληροφορίες υψηλότερου επιπέδου. Όπως έχουµε δει, οι εφαρµογές OLAP 

δηµιουργούν νέα πεδία για να οµαδοποιούν τα υπάρχοντα βασικά πεδία σε λογικές, 

διαχειρίσιµες οµάδες (ιεραρχίες). Τα δεδοµένα υψηλού επιπέδου που  προκύπτουν από αυτά 

τα ιεραρχικά πεδία σπάνια υπάρχουν στα αρχικά σύνολα δεδοµένων, και έτσι  οι τιµές πρέπει 

να υπολογιστούν από την εφαρµογή. Παρακάτω θα δούµε την τεχνική υπολογισµού των 

τιµών αυτών. 

 

  συγκεντρωτικό 

          σύνολο  

 Σχ 4.5.1 Ένας δύο διαστάσεων κύβος µε ενοποιηµένα δεδοµένα.  

 

Σκεφτείτε τον δύο διαστάσεων κύβο στο σχήµα 4.5.1 Οι τιµές στα γκρίζα κουτιά είναι οι 

αρχικές βασικές τιµές δεδοµένων και οι τιµές των λευκών κελιών είναι οι επιπλέον τιµές 

υψηλού επιπέδου που δηµιουργούνται από την εφαρµογή OLAP. Αυτά τα πεδία-γονείς 

συνήθως αντιπροσωπεύουν το άθροισµα των τιµών των πεδίων-παιδιών τους, και έτσι 

µπορούν να υπολογιστούν προσθέτοντας µαζί τις τιµές από το πιο κάτω επίπεδο. 

Παρατηρούµε ότι κελί µε το συγκεντρωτικό σύνολο (σηµειώνεται µε έντονους χαρακτήρες) 

µπορεί να υπολογιστεί µε την πρόσθεση των πεδίων-παιδιών είτε κατά στήλη ή κατά τη 
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γραµµή, αν και οι δύο ιεραρχικές διαστάσεις είναι απλά αθροίσµατα. Προφανώς είναι 

γρηγορότερο να χρησιµοποιήσουµε τον υπολογισµό που απαιτεί τις λιγότερες προσθέσεις. 

Αυτό είναι άλλο ένα πλεονέκτηµα της αποθήκευσης δεδοµένων του OLAP. Η επεξεργασία 

των δεδοµένων που έχουµε στους κύβους γίνεται πιο γρήγορα όταν δηµιουργούµε 

συγκεντρωτικά δεδοµένα. 

 

4.5.1 Προϋπολογισµένα εναντίον Κατά παραγγελία  

Η πολυδιάστατη αποθηκεύει δεδοµένων επιτρέπει στις εφαρµογές OLAP να υπολογίσουν 

µεγάλες ποσότητες δεδοµένων πολύ γρήγορα. Συνήθως πολύ πιο γρήγορα από µια βάση 

δεδοµένων. Ωστόσο, επειδή τα αποθηκευµένα δεδοµένα του OLAP κάποιες φορές είναι πολύ 

µεγάλα, ο υπολογισµός του συνόλου των τιµών µπορεί να πάρει κάποια λεπτά ή ακόµα και 

ώρες για να ολοκληρωθεί. Έτσι ένας χρήστης µπορεί ή να έχει υπολογίσει ήδη τις τιµές και 

να τις έχει αποθηκεύσει ή να υπολογίζει κάθε φορά τις τιµές που χρειάζεται εκείνη τη στιγµή. 

Συνήθως, η επιλογή ανάµεσα στις δύο µεθόδους έχει να κάνει µε τις απαιτήσεις των 

χρηστών, µε βάση την ώρα απόκρισης 

Όταν τα σύνολα δεδοµένων των εφαρµογών ήταν µικρότερα και οι υπολογιστές ήταν 

λιγότερο ισχυροί, σχεδόν όλες οι εφαρµογές OLAP ακλουθούσαν την πρώτη µέθοδο 

(προϋπολογισµό δεδοµένων). Αυτό σήµαινε ότι ο κύβος OLAP θα κατασκευαζόταν σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα (συνήθως ηµερήσια ή εβδοµαδιαία) για να συµπεριλάβει πρόσφατες 

αλλαγές και στη συνέχεια θα αποθηκευόταν κάπου για γρήγορη ανάκτηση των δεδοµένων.  

Τώρα τελευταία, µε τους ταχύτερους επεξεργαστές και την εµφάνιση των όλο και 

µεγαλύτερων κύβων δεδοµένων που είναι δύσκολο να αποθηκευτούν, πολλές εφαρµογές 

επιλέγουν την µέθοδο κατά παραγγελίας, όπου οι τιµές υπολογίζονται µόνο όταν απαιτούνται 

από τους  χρήστες. Αυτή είναι µια πιο περίπλοκη µέθοδος εργασίας, καθώς απαιτεί συνήθως 

όλοι οι σχετικοί υπολογισµοί να ολοκληρωθούν µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, έτσι ώστε οι 

χρήστες να µην γνωρίζουν ότι οι τιµές που ζητούν δεν υπήρχαν λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα.  

Υποθέτοντας ότι µπορούµε να κρατήσουµε τον χρόνο απόκρισης σε αυτά τα λίγα 

δευτερόλεπτα, τότε η κατά παραγγελία µέθοδος προσφέρει το απλό πλεονέκτηµα της µαζικής 

µείωσης του  απαιτούµενου αποθηκευτικού χώρου που µεταφράζεται άµεσα σε 

εξοικονόµηση κόστους για τις αγορές αποθηκευτικών δίσκων. Κάποια εξελιγµένα εργαλεία 

OLAP επιτρέπουν στην εφαρµογή να προϋπολογίσει κάποια τµήµατα από τα συγκεντρωτικά 

στοιχεία και να αφήσει άλλα να υπολογιστούν κατά παραγγελία. Αυτό επιτρέπει στην 

εφαρµογή να έχει τα πλεονεκτήµατα και από τις δύο µεθόδους.  

Τελικά, η επιλογή βασίζεται σε διάφορους παράγοντες. Στην ποσότητα των δεδοµένα που 

αποθηκεύεται, την ισχύ του server στον οποίο λειτουργεί η εφαρµογή και τις απαιτήσεις που 

έχουν οι χρήστες. Μόλις αυτοί οι παράγοντες έχουν ληφθεί υπόψη, µπορούµε να επιλέξουµε 

τη µέθοδο που θα χρησιµοποιήσουµε για τον υπολογισµό των δεδοµένων. 

 

 

4.5.2 Σποραδικά δεδοµένα 

Τα δεδοµένα στους κύβους είναι διασταυρώσεις δύο ή περισσοτέρων διαστάσεων Στην 

πραγµατικότητα όµως πολλές από αυτές τις διασταυρώσεις δεν έχουν τιµές. Και όσο 
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περισσότερες διαστάσεις έχουµε τόσο πιο «αραιός» θα είναι ο κύβος. Στην πραγµατικότητα 

τα σποραδικά δεδοµένα είναι δεδοµένα µε «τρύπες». 

Αυτές οι «τρύπες» προκύπτουν επειδή δεν είναι όλοι οι συνδυασµοί των πεδίων στις 

διαστάσεις εφικτοί. Τα σποραδικά δεδοµένα εµφανίζονται συνήθως σε εφαρµογές που 

εµφανίζουν πληροφορίες για προϊόντα και καταστήµατα. Σε µια µεγάλη επιχείρηση, δεν θα 

πουλούν όλα τα καταστήµατα όλα τα προϊόντα στην γκάµα τους, έτσι όταν ένα όνοµα 

καταστήµατος συµπίπτει µε ένα προϊόν που δεν πωλείται εκεί, η τιµή απλά παραµένει κενή 

(ή µηδενική).  

Οι σχεσιακές βάσεις δεδοµένων είναι και αυτές σποραδικές, απλά δεν φαίνεται τόσο εύκολα. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ένας πίνακας βάσης δεδοµένων εµφανίζει µόνο τις εγγραφές 

που υπάρχουν. Οποιαδήποτε δεδοµένα δεν υπάρχουν, συνήθως δεν εµφανίζονται στον 

πίνακα, και έτσι οι κενές τιµές δεν είναι άµεσα εµφανείς. Το σχήµα 4.5.2 δείχνει απλά των 

δύο διαστάσεων κύβο µας, αλλά αυτή τη φορά µε µερικούς αριθµούς να έχουν αφαιρεθεί. 

Αυτά τα κενά κελία κάνουν έναν κύβο, σποραδικό. 

  

   

 Σχ. 4.5.2 Ένας σποραδικός κύβος δεδοµένων. 

 

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι αυτά τα κενά κελιά δεν είναι µηδενικές τιµές, είναι απλά 

τρύπες στα δεδοµένα. Για παράδειγµα, στο σχήµα 4.5.2 Η κενή τιµή κατά τη διασταύρωση 

των Bulbs (λάµπες) και Downtown δείχνει ότι το κατάστηµα στο κέντρο της πόλης δεν 

πουλά λάµπες. 

Η ικανότητα µιας εφαρµογής OLAP να χειριστεί σποραδικά δεδοµένα είναι ένα σηµαντικό 

µέρος της επίδοσης της. Αν οι τιµές των κελίων δεν υπάρχουν, τότε δεν θα πρέπει να 

καταλαµβάνουν χώρο στον κύβο, αλλά η θέση τους στον κύβο θα εξακολουθεί να ισχύει. 

 Η ιδέα ότι τα κενά κελιά δεν καταλαµβάνουν κανένα φυσικό χώρο είναι πολύ σηµαντική για 

τις σύγχρονες εφαρµογές OLAP επειδή ένας µεγάλος κύβος OLAP έχει τη δυνατότητα να 

είναι τεράστιος. Μπορούµε δηλαδή να έχουµε έναν κύβο µε τρισεκατοµµύρια κελία, που 

ουσιαστικά να έχει τιµές µόνο σε κάποιες χιλιάδες κελία, και µόνο αυτά τα κελία 

καταλαµβάνουν αποθηκευτικό χώρο. 

Το θέµα του µέγιστου µεγέθους για ένα κύβο υπάρχει επειδή σε ένα κύβο, τα πεδία είναι όλα 

σταθερά, έτσι µπορεί να υπάρχει µόνο ένας πεπερασµένος αριθµός κελιών. Σε µια βάση 

δεδοµένων, µπορούµε να προσθέτουµε και άλλα πεδία στις στήλες, όταν απαιτείται, µε 

αποτέλεσµα τη σταδιακή αύξηση του µεγέθους του πίνακα. 

Για παράδειγµα, ένας πίνακας µιας βάσης δεδοµένων είναι σαν ένα µπαλόνι. Μπορεί να 

επεκταθεί και να µειωθεί, όταν προσθέτουµε ή διαγράφουµε δεδοµένα. Ένας κύβος είναι σαν 

ένα κουτί, το σχήµα του είναι αυστηρά καθορισµένη και τα δεδοµένα µπορούν να 

προστεθούν µέχρι να γεµίσει κουτί.  
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4.6 Αποθήκευση των δεδοµένων 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι φυσικής αποθήκευση των πολυδιάστατων δεδοµένων 

που υπάρχουν µέσα σε ένα κύβο OLAP. Κάθε µέθοδος προσπαθεί να παρουσιάσει τα 

δεδοµένα σε ένα κύβο, αλλά χρησιµοποιεί διαφορετική τεχνολογία για την επίτευξη αυτού 

του αποτελέσµατος.  

 

4.6.1 ROLAP 

Προέρχεται από το "Relational OLAP" που σηµαίνει σχεσιακό OLAP. Ο όρος αυτός 

περιγράφει τις εφαρµογές OLAP που αποθηκεύουν όλα τα δεδοµένα του κύβου, τόσο τα 

στοιχεία βάσης όσο και τα υψηλού επιπέδου σε σχεσιακούς πίνακες. Η εφαρµογή κρύβει την 

παρουσία των πινάκων µε την παρουσίαση των δεδοµένων σε µια διάταξη κύβου. Οι χρήστες 

που έχουν µόνο µια σχεσιακή µηχανή βάσης δεδοµένων στη διάθεσή τους πρέπει να έχουν 

αυτή τη µέθοδο αποθήκευσης δεδοµένων. 

Οι πολυδιάστατες προβολές  που δηµιουργούνται από τους πίνακες βασικών και  

συγκεντρωτικών στοιχείων µαζί µε την SQL, συχνά έχουν ως αποτέλεσµα την κακή επίδοση 

µαζί µε τη δυσκολία της διατήρησης των πινάκων συγκεντρωτικών στοιχείων, προκειµένου 

να βελτιωθεί ο χρόνος απόκριση. 

 

4.6.2 MOLAP 

Προέρχεται από το "Multidimensional OLAP" που σηµαίνει πολυδιάστατο OLAP. Ο όρος 

αυτός περιγράφει εφαρµογές OLAP που αποθηκεύουν όλα τα δεδοµένα κύβου τόσο τα 

στοιχεία βάσης όσο και τα υψηλού επιπέδου σε πολυδιάστατα αρχεία δεδοµένων. Η 

εφαρµογή αντιγράφει τα δεδοµένα βάσης από τον πίνακα σε µια πολυδιάστατη µορφή 

δεδοµένων (συνήθως ένα δυαδικό αρχείο δεδοµένων) και, στη συνέχεια υπολογίζει τις 

συγκεντρωτικές τιµές. 

Οι πολυδιάστατες προβολές δεδοµένων υπάρχουν από την αρχή σε αυτή τη µέθοδο και η 

επίδοση είναι συχνά πολύ γρήγορη, ιδιαίτερα εάν οι κύβοι είναι αρκετά µικροί ώστε να 

χωράνε στη µνήµη RAM. Αλλιώς, τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε µεγάλα αρχεία στο δίσκο. 

Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ο διπλασιασµός των δεδοµένων της 

βάσης, που γίνεται όταν αντιγράφεται στο κύβο, και χρειάζονται περισσότερο χώρο στο 

δίσκο και τη περισσότερη ώρα επεξεργασίας. 

 

4.6.3 HOLAP 

Προέρχεται από το "Hybrid OLAP" που σηµαίνει υβριδικό OLAP. Ο όρος αυτός περιγράφει 

τις εφαρµογές OLAP που αποθηκεύουν δεδοµένων υψηλού επιπέδου σε αρχεία 

πολυδιάστατων δεδοµένων, αλλά αφήνουν τα βασικά δεδοµένα στους αρχικούς πίνακες.  

Αυτή η µέθοδος έχει το µεγάλο πλεονέκτηµα ότι δεν απαιτείται η επανάληψη των δεδοµένων 

βάσης, µε αποτέλεσµα να αποταµιεύει χώρο και χρόνο στο δίσκο. Ο κύβος οδηγεί τις 

πολυδιάστατες προβολές, έτσι ώστε η εφαρµογή να απαιτεί έναν σύνδεσµο µεταξύ των 
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πολυδιάστατων αρχείων δεδοµένων και του σχεσιακού πίνακα που αποθηκεύει τα δεδοµένα 

βάσης. 

 

4.6.4 Σύγκριση µεταξύ ROLAP, HOLAP και MOLAP 

Οι κάθε µια από αυτές τις µεθόδους έχει τα δικά τις πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Στον 

παρακάτω πίνακα µπορούµε να δούµε µια σύγκριση και των τριών µεθόδων µαζί από το 

[10]. 

 

 ROLAP HOLAP MOLAP 

Επίδοση των 

queries 
Πιο αργή Μέτρια Πιο γρήγορη 

Φόρτωση 

δεδοµένων 

∆εν χρειάζεται 

φόρτωση 
Μέτρια 

∆εν είναι 

λειτουργικό για 

µεγάλα σύνολα 

δεδοµένων 

Επεκτασιµότητα 

(χειρισµός µεγάλων 

διαστάσεων) 

Μεγίστη 

επεκτασιµότητα µε 

ισχυρές 

εγκαταστάσεις 

RDBMS 

Εξαρτάτε από τις 

επιλογές σχεδιασµού 

Έχει προβλήµατα µε 

πολλές και µεγάλες 

διαστάσεις 

Ευκολία πρόσβασης 

δεδοµένων 

Οποιοδήποτε 

εργαλείο SQL 

Μόνο εργαλεία 

OLAP 

Μόνο εργαλεία 

OLAP 

Χειρισµός µη-

συγκεντρωτικών 

στοιχείων 

Καλύτερος 
Ευέλικτο, βάση της 

επιλογής σχεδιασµού 
Χαµηλή επίδοση 

Ασφάλεια 

Ισχυρές 

εγκαταστάσεις 

ασφαλείας RDBMS 

Πιο αδύναµη από του 

ROLAP 

Πιο αδύναµη από του 

ROLAP 

Αποθηκευτικός 

χώρος που 

χρειάζεται 

Χρειάζεται 

περισσότερο 

αποθηκευτικό χώρο 

από το MOLAP 

Μέτριος 

Το λιγότερο δυνατό 

(µε ειδικές τεχνικές 

συµπίεσης) 

Πλεονασµός 

δεδοµένων 
Κανένας 

Μερικώς 

πλεονασµός 

δεδοµένων 

∆ιπλασιάζει όλο το 

σύνολο δεδοµένων 
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5 Το εργαλείο διαχείρισης δεδοµένων Pentaho 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούµε εργαλεία διαχείρισης δεδοµένων που µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν OLAP. Στην σηµερινή αγορά ο όγκος των δεδοµένων όλο και αυξάνεται γι 

αυτό το λόγο και χρησιµοποιούµε όλο και περισσότερο αυτά τα προγράµµατα για να 

αναλύσουµε και να παρουσιάσουµε τα δεδοµένα µας µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούµε να 

τα αξιολογήσουµε καλύτερα. Το πρόγραµµα µε το οποίο θα ασχοληθούµε εµείς είναι το 

Pentaho. 

Το Pentaho προσφέρει αρκετά εργαλεία ανάλυσης και εξόρυξης δεδοµένων, έναν διακοµιστή 

OLAP και ερωτήµατα πολυδιάστατων δεδοµένων. Το Pentaho δίνει πολλές δυνατότητες να 

εξερευνήσεις κρυµµένα µοτίβα στα δεδοµένα σου. Είναι δωρεάν και έχει µια πολύ καλή 

κοινότητα προγραµµατιστών να δουλεύουν σε αυτό. Έτσι προσφέρει αρκετές επεκτάσεις 

ανοιχτού λογισµικού και πολύτιµη βοήθεια και υποστήριξη για προγραµµατιστικές ανάγκες. 

Το Pentaho είναι µια πλατφόρµα ενσωµάτωσης δεδοµένων που µπορεί να προσφέρει ακριβή 

δεδοµένα έτοιµα για ανάλυση. Αυτά τα δεδοµένα µπορεί να τα δει ο χρήστης πολύ εύκολα 

χωρίς να χρειάζεται να γράψει κώδικα. Η εταιρεία Pentaho παρέχει λύσεις για ενσωµάτωση 

και ανάλυση δεδοµένων από το 2004.    

Το εργαλείο αυτό είναι ιδανικό για µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως 

περιεχοµένου. Κάποιες από τις εταιρείες που χρησιµοποιούν το Pentaho είναι η Mozilla και η 

Swissport. Το Pentaho έχει ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον µε το οποίο οι χρήστες 

µπορούν να έχουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στα δεδοµένα τους και τις αναφορές τους. 

Τα πλεονεκτήµατα του Pentaho:  

 

• Το Pentaho προσφέρει ευέλικτη υποστήριξη για όλα τα δεδοµένα. 

• Τα εργαλεία ανάλυσης δεδοµένων του Pentaho δεν απαιτούν γνώσεις 

προγραµµατισµού.  

• Το Pentaho προσφέρει 24αωρη διαδικτυακή και τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών. 

• Το εργαλείο ανάλυσης δεδοµένων είναι φιλικό προς το χρήστη και έχει εύκολη 

πρόσβαση σε εταιρικούς χρήστες.  

Τα µειονεκτήµατα του Pentaho:   

Το εργαλείο ανάλυσης δεδοµένων του Pentaho µπορεί να απορροφά πολλούς πόρους 

συστήµατος όταν έχουµε να επεξεργαστούµε πολλά δεδοµένα 

Μια εναλλακτική του Pentaho είναι το icCube. Το icCube είναι ένα υψηλής απόδοσης 

πρόγραµµα ανάλυσης δεδοµένων. Είναι φτιαγµένο από µια οµάδα ανθρώπων που έχουν σαν 

κίνητρο την ποιότητα και την ικανοποίηση του πελάτη. Είναι σχεδιασµένο για µεγάλο όγκο 

δεδοµένων και υποστηρίζει αναφορές πολυδιάστατων δεδοµένων σε MDX (προέρχεται από 

το MultiDimensional eXpressions και είναι γλώσσα προγραµµατισµού για ερωτήµατα όπως 

η SQL.). Ένα θετικό είναι το γεγονός  πως υποστηρίζει XMLA, µια συνήθης µέθοδος για 

πρόσβαση δεδοµένων σε συστήµατα ανάλυσης όπως το OLAP,  και µπορεί να συνδεθεί σε 

διάφορα εργαλεία αναφοράς (για παράδειγµα Excel). Το πρόγραµµα αυτό απευθύνεται σε 

µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.   
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6 Μελέτη περίπτωσης: Χρησιµοποιώντας OLAP σε βάση 

δεδοµένων µε αποτελέσµατα αξιολόγησης 

6.1 Τα δεδοµένα αξιολόγησης  

Η βάση δεδοµένων που θα ασχοληθούµε έχει δηµιουργηθεί από ερωτηµατολόγια που έχουν 

απαντήσει τα τελευταία χρόνια οι φοιτητές του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστήµιου (ΕΑΠ). 

Σε αυτά τα ερωτηµατολόγια οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε διάφορες ερωτήσεις 

και να βαθµολογήσουν τους καθηγητές σε όλο το εκπαιδευτικό τους έργο, για τις χρονιές 

2012-2016. Για ευκολία εµείς έχουµε συγκεντρώσει αυτά τα στοιχεία και για κάθε καθηγητή 

έχουµε βγάλει έναν µέσο όρο ώστε να έχουµε µια τιµή για κάθε χρονιά. Τα δεδοµένα αυτά 

είναι επίτηδες διαφοροποιηµένα από τα πραγµατικά για λόγους εµπιστευτικότητας αλλά 

έχουµε κρατήσει τη µορφή τους ώστε τα αποτελέσµατα να είναι ακριβή. Στο σχήµα 6.1.1 

βλέπουµε ένα µικρό µέρος των δεδοµένων µας για ένα συγκεκριµένο έτος. 

 

Σχ 6.1.1 Τα δεδοµένα µας σε µορφή Excel 
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6.2 Εγκατάσταση OLAP (Pentaho) και εισαγωγή δεδοµένων 

Για να µπορέσουµε να κάνουµε ερωτήµατα σε OLAP εµείς επιλέξαµε το Pentaho. Θα 

χρειαστεί να καταχωρήσουµε  τα δεδοµένα µας σε µια  βάση δεδοµένων σε SQL που θα 

συνδεθεί µε το Pentaho µέσω ενός σχήµατος Mondrian XML. Ένα απλό πρόγραµµα για τη 

βάση δεδοµένων µας είναι το MySQL Workbench. Παρακάτω θα δούµε πως µπορούµε να: 

• Εγκαταστήσουμε το Workbench 

• Εισάγουμε τα δεδομένα 

• Εγκαταστήσουμε το Pentaho 

• Δημιουργήσουμε το σχήμα μας 

• Συνδέσουμε την βάση δεδομένων με το Pentaho 

 

 

Σχ 6.2.1 Μπαίνουµε στο site www.mysql.com 

 

Σχ 6.2.2 Επιλέγουµε το «Download». 



 23

 

 

Σχ 6.2.3 Προχωράµε τη σελίδα προς τα κάτω. 

 

 

Σχ 6.2.4 Επιλέγουµε το κουµπί «Download» όπως φαίνεται στο σχήµα. 
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Σχ 6.2.5 Προχωράµε τη σελίδα προς τα κάτω. 

 

 

 

Σχ 6.2.6 Επιλέγουµε να συνεχίσουµε στο «Download» χωρίς λογαριασµό. 

 



 25

 

Σχ 6.2.7 Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί επιλέγουµε «Αποθήκευση αρχείου».  

 

 

Σχ 6.2.8 Ανοίγουµε το αρχείο που κατεβάσαµε και επιλέγουµε «Εκτέλεση». 
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Σχ 6.2.9 Στο παράθυρο που εµφανίζεται αποδεχόµαστε τους όρους και πατάµε «Next». 

 

 

Σχ 6.2.10 Αφήνουµε την προεπιλογή και έπειτα πατάµε «Next». 
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Σχ 6.2.11 Πατάµε «Next» χωρίς να επιλέξουµε κάτι άλλο.  

 

 

Σχ 6.2.12 Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί επιλέγουµε «Yes». 
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Σχ 6.2.13 Από την προεπιλογή είναι επιλεγµένα όλα και πατάµε το «Execute» 

 

 

Σχ 6.2.14 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση πατάµε «Next». 
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Σχ 6.2.15 Επιλέγουµε το «Next». 

 

 

Σχ 6.2.16 Εάν επιθυµούµε αλλάζουµε το Port Number και επιλέγουµε «Next». 
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Σχ 6.2.17 ∆ιαλέγουµε κωδικό πρόσβασης. Τον πληκτρολογούµε και στα δύο πεδία και έπειτα 

πατάµε «Next». 

 

 

Σχ 6.2.18 Όπως είναι όλα προεπιλεγµένα πατάµε «Next». 
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Σχ 6.2.19 Πατάµε «Execute». 

 

 

Σχ 6.2.20 Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί στην οθόνη επιλέγουµε «OK». 
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Σχ 6.2.21 Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλέγουµε «Finish». 

 

 

Σχ 6.2.22 Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί επιλέγουµε «Next». 
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Σχ 6.2.23 Εισάγουµε τον κωδικό πρόσβασης και έπειτα επιλέγουµε «Next». 

 

 

Σχ 6.2.24 Επιλέγουµε «Execute». 
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Σχ 6.2.25 Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλέγουµε το «Finish». 

 

 

Σχ 6.2.26 Επιλέγουµε «Next». 
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Σχ 6.2.27 Επιλέγουµε «Finish». 

 

 

Σχ 6.2.28 Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί επιλέγουµε το «Local instance MySQL57». 
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Σχ 6.2.29 Εισάγουµε τον κωδικό που είχαµε καθορίσει και έπειτα επιλέγουµε «OK». 

 

 

Σχ 6.2.30 ∆ηµιουργούµε την βάση δεδοµένων µας. 
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Σχ 6.2.31 ∆ηµιουργούµε τους πίνακες της βάσης δεδοµένων. 
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Σχ 6.2.32 Προσθέτουµε τα δεδοµένα στους πίνακες. 

 

Τώρα που εγκαταστήσαµε το Workbench και δηµιουργήσαµε τη βάση δεδοµένων µας στην 

SQL θα συνεχίσουµε µε την εγκατάσταση του Pentaho. 

 

 

Σχ 6.2.33 Μπαίνουµε στο site www.pentaho.com 
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Σχ 6.2.34 Επιλέγουµε το Pentaho.com και έπειτα επιλέγουµε «Community». 

 

 

Σχ 6.2.35 Επιλέγουµε «DOWNLOAD SECTION». 
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Σχ 6.2.36 Επιλέγουµε στο MAIN DOWNLOADS το Business Analytics Platform και έπειτα 

ALL OS. 

 

 

Σχ 6.2.37 Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί επιλέγουµε «Αποθήκευση αρχείου» και έπειτα 

«OK». 
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Σχ 6.2.38 Βρίσκουµε το φάκελο που αποθηκεύσαµε στον Υπολογιστή και επιλέγουµε το 

αρχείο «start-pentaho.bat». 

 

 

Σχ 6.2.39 Περιµένουµε τον server να ξεκινήσει. 

 



 42

 

Σχ 6.2.40 Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ανοίγουµε έναν browser και εισάγουµε τη 

διεύθυνση localhost:8080. Στο User Name: πληκτρολογούµε admin και στο Password: 

password και επιλέγουµε το «Login». 

 

 

Σχ 6.2.41 Επιλέγουµε «Manage Data Sources». 
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Σχ 6.2.42 Επιλέγουµε το γρανάζι και έπειτα «New Connection». 

 

 

Σχ 6.2.43 Πληκτρολογούµε ένα connection name και στο Data base name πληκτρολογούµε 

«το όνοµα που επιλέξαµε?useunicode=true&character Encoding=utf8». 
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Σχ 6.2.44 Επιλέξουµε το γρανάζι και έπειτα «Import Analysis». 

 

 

Σχ 6.2.45 Επιλέγουµε τα αποσιωπητικά και επιλέγουµε το Mondrean File µας. 
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Σχ 6.2.46 Στο Data Source επιλέγουµε την βάση δεδοµένων µας και πατάµε «Import». 

 

 

Σχ 6.2.47 Επιλέγουµε «Create New» και έπειτα «Pivot4J View». 
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Σχ 6.2.48 Επιλέγουµε το σχήµα που φτιάξαµε και τον αντίστοιχο κύβο. 

 

 

Σχ 6.2.49 Τώρα έχουµε συνδέσει την βάση δεδοµένων µε το Pentaho και είµαστε έτοιµοι να 

κάνουµε ερωτήµατα. 
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Σχ 6.2.50 Τώρα µπορούµε να επιλέξουµε διαστάσεις από τη λίστα επάνω αριστερά και να τα 

καταχωρήσουµε σε στήλες και γραµµές. 

 

 

Σχ 6.2.51 Πατώντας το µεγεθυντικό φακό δίπλα από κάθε διάσταση µπορούµε να βάλουµε 

φίλτρα. 
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Σχ 6.2.52 Στο πλαίσιο κάτω βλέπουµε το ερώτηµα που έχουµε κάνει σε γλώσσα MDX. 

 

 

Σχ 6.2.53 Με το κουµπί «Charts» µπορούµε να δηµιουργήσουµε διαγράµµατα για το σχήµα 

µας. 

 

6.3 Σχήµα OLAP 

Σε αυτή την ενότητα θα σχεδιάσουµε το σχήµα από τα δεδοµένα που έχουµε. Η βάση δεδοµένων 

χρησιµοποιεί το σχήµα snowflake και αποτελείται από έξι διαστάσεις και µία µέτρηση. 

Παρακάτω θα δούµε τις παραµέτρους που χρησιµοποιήθηκαν για να δηµιουργήσουµε το σχήµα. 

  

Grade_ID: 

Σε αυτό το πεδίο έχουµε την αρίθµηση των εγγραφών που έχουµε στη βάση δεδοµένων. 
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yearDate: 

Σε αυτό το πεδίο βλέπουµε τη χρονιά για την οποία έχει βαθµολογηθεί ο κάθε καθηγητής. Οι 

χρονιές που θα εξετάσουµε είναι από το 2012 έως το 2016.  

department: 

Σε αυτό το πεδίο βλέπουµε τη σχολή του ανοιχτού πανεπιστηµίου την οποία εξετάζουµε όπου 

περιέχει κάποια προγράµµατα σπουδών. 

curriculum: 

Σε αυτό το πεδίο βλέπουµε το πρόγραµµα σπουδών που εξετάζουµε.   

course: 

Σε αυτό το πεδίο βλέπουµε το µάθηµα ενός συγκεκριµένου προγράµµατος σπουδών.  

class: 

Σε αυτό το πεδίο βλέπουµε την τάξη του κάθε µαθήµατος.  

professor: 

Σε αυτό το πεδίο βλέπουµε το ονοµατεπώνυµο του καθηγητή που βαθµολογήθηκε. 

grade: 

Σε αυτό το πεδίο βλέπουµε τους βαθµούς µε τους οποίους αξιολόγησαν οι φοιτητές τους 

καθηγητές. Οι βαθµολογίες αυτές είναι ένας µέσος όρος που έχει βγει από τους βαθµούς που έχουν 

βάλει οι φοιτητές σε όλο το εκπαιδευτικό έργο των καθηγητών και ορίζονται από ένα έως πέντε. 

 

 

Σχ 6.3.1 Το σχήµα και οι σχέσεις των πινάκων. 
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6.4 Παραδείγµατα χρήσης OLAP 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούµε κάποια παραδείγµατα χρήσης του OLAP µε το εργαλείο 

Pentaho. Η βάση δεδοµένων µε την οποία θα ασχοληθούµε είναι µια βάση δεδοµένων µε τις 

βαθµολογίες που έχουν οι καθηγητές βάση των αποδόσεων τους στο ανοιχτό πανεπιστήµιο 

για τις χρονιές 2012 έως 2016. Η συγκεκριµένη βάση δηµιουργήθηκε σε MySQL και µετά 

συνδέθηκε µε το Pentaho µε ένα Mondrian XML σχήµα. Το εργαλείο που χρησιµοποιήσαµε 

για τα ερωτήµατα είναι το Pivot4j.Το Pivot4j είναι ένα πρόσθετο για το διακοµιστή του 

Pentaho που επεκτείνει το βασικό λογισµικό το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από 

µόνο του σαν ένα πλήρες πρόγραµµα ανάλυσης.[11] 

Έχοντας φτιάξει τον κύβο µας στο Pentaho µπορούµε πλέον να επιλέξουµε ποιες διαστάσεις 

θέλουµε να δούµε σε κάθε άξονα και να βάλουµε διάφορα κριτήρια. Για παράδειγµα στο 

σχήµα 6.4.1 έχουµε βάλει απλά την διάσταση "Professors" στις σειρές και τους βαθµούς 

στις γραµµές. (Επειδή το αποτέλεσµα είναι αρκετά µεγάλο έχουµε κρατήσει µόνο τα 7 πρώτα 

ονόµατα αλφαβητικά.) 

 

 
 Σχ 6. 4.1 Οι βαθµοί των 7 πρώτων καθηγητών. 

 

Τώρα µπορούµε να προσθέσουµε και άλλες διαστάσεις για να δούµε πιο συγκεκριµένα 

στοιχεία. Για παράδειγµα µπορούµε να προσθέσουµε την διάσταση "Years" για να δούµε 

αυτούς τους βαθµούς ανά χρονιά.  
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 Σχ 6. 4.2 Οι βαθµοί των 7 πρώτων καθηγητών για τις χρονιές 2012,2013,2014. 

 

Με την ίδια λογική µπορούµε να συνεχίσουµε να προσθέτουµε διαστάσεις και να 

ειδικεύουµε και άλλο τα δεδοµένα µας. Μπορούµε όµως να αλλάξουµε και τον τρόπο µε τον 

οποίο παρουσιάζονται τα δεδοµένα για να τα εξετάσουµε διαφορετικά. Στο σχήµα 6.4.2 

βλέπουµε τους βαθµούς που έχουν όλοι οι καθηγητές για κάθε χρόνο. Με µια απλή αλλαγή 

µπορούµε να δούµε στο σχήµα 6.4.3 τους βαθµούς που έχει για όλες τις χρονιές ο κάθε 

καθηγητής. (Επειδή το αποτέλεσµα είναι αρκετά µεγάλο έχουµε κρατήσει µόνο τα 4 πρώτα 

ονόµατα αλφαβητικά.) 
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Σχ 6.4.3 Οι βαθµοί των για όλες τις χρονιές των καθηγητών ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΝΑΡΙΝΗΣ, ΑΓΛΑΙΑ ΠΟΠΗ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΑΝ∆ΡΕΟΥ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΑΣ. 

 

∆εν µπορούµε όµως µόνο να προσθέτουµε διαστάσεις και να αλλάζουµε τον τρόπο 

παρουσίασης τους. Μπορούµε επίσης να προσθέσουµε και διάφορα κριτήρια ώστε να 

εξετάσουµε µόνο τις εγγραφές που µας ενδιαφέρουν. Για παράδειγµα στα δεδοµένα που 

έχουµε ήδη από το σχήµα 6.4.3, µπορούµε να ζητήσουµε µόνο τις εγγραφές που έχουν βαθµό 

πάνω από 4. 

 



 53

 
 Σχ 6. 4.3 Οι βαθµοί για όλες τις χρονιές των 7 πρώτων καθηγητών που έχουν 

 βαθµό πάνω από 4. 

 

Στο σχήµα 6.4.3 παρατηρούµε ότι εµφανίζονται µόνο έξι από τους επτά πρώτους καθηγητές 

και αυτό γίνεται διότι απλά ο έβδοµος δεν έχει καµία χρονιά βαθµό πάνω από 4.  

 

Στα παρακάτω σχήµατα βλέπουµε κάποια άλλα ερωτήµατα για την ίδια βάση δεδοµένων.  

 
Σχ 6.4.4 Οι βαθµοί των καθηγητών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΟΣ και ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΣ για κάθε τάξη στα µαθήµατα ΠΛΗ10 και ΠΛΗ11 ανά χρόνο. 

 
Σχ 6.4.5 Ο αντίστοιχος κώδικας MDX για το σχήµα 6.4.4 
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Σχ 6.4.6 Οι βαθµοί των ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΑΛΑΝΗΣ, ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΦΕΡΤΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΚΑΛΦΑΣ ανά χρόνο, που είναι πάνω από 3. 

 
Σχ 6.4.7 Ο αντίστοιχος κώδικας MDX για το σχήµα 6.4.6 
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Σχ 6.4.8 Πόσες φορές έχουν βαθµολογηθεί οι καθηγήτριες ΑΓΛΑΙΑ ΠΟΠΗ και ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΑΛΤΗ σε κάθε χρόνο, και για όλα τα χρόνια συνολικά. 

 

 
Σχ 6.4.9 Ο αντίστοιχος κώδικας MDX για το σχήµα 6.4.8 

 

 
Σχ 6.4.10 Ο µέσος όρος των βαθµών της ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΤΗ για κάθε χρόνο ταξινοµηµένα από 

το µικρότερο προς το µεγαλύτερο. 

 

 
Σχ 6.4.11 Ο αντίστοιχος κώδικας MDX για το σχήµα 6.4.10 
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Σχ 6.4.12 Οι βαθµοί όλων των καθηγητών της σχολής ΚΕ την χρονιά 2016 

 

 
Σχ 6.4.13 Ο αντίστοιχος κώδικας MDX για το σχήµα 6.4.12 
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Σχ 6.4.14 Οι βαθµοί της κάθε τάξης σε κάθε µάθηµα για τα προγράµµατα σπουδών της 

σχολής ΚΕ 

 

 
Σχ 6.4.15 Ο αντίστοιχος κώδικας MDX για το σχήµα 6.4.14 
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Σχ 6.4.16 Οι βαθµού των καθηγητών, σε κάθε τµήµα του προγράµµατος σπουδών MBA, της 

σχολής ΚΕ για τον χρόνο 2015, που είναι πάνω από 3 

 

 
Σχ 6.4.17 Ο αντίστοιχος κώδικας MDX για το σχήµα 6.4.16 

 

 
Σχ 6.4.18  Πόσοι φοιτητές βαθµολόγησαν καθηγητές στις τάξεις του κάθε µαθήµατος για το 

πρόγραµµα σπουδών ΠΛΗ το 2012 
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Σχ 6.4.19 Ο αντίστοιχος κώδικας MDX για το σχήµα 6.4.18 

 

 
Σχ 6.4.20 Πόσοι καθηγητές πήραν πάνω από 4,1 ανά χρονιά 
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Σχ 6.4.21 Ο αντίστοιχος κώδικας MDX για το σχήµα 6.4.20 

 

 
Σχ 6.4.22 Οι βαθµοί των καθηγητών ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣ 

και ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ανά χρόνο. 
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Σχ 6.4.23 Ο αντίστοιχος κώδικας MDX για το σχήµα 6.4.22 
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7 Συµπεράσµατα και µελλοντικές κατευθύνσεις 

Όπως βλέπουµε το Pentaho είναι ένα αρκετά δυνατό και εύχρηστο εργαλείο για OLAP 

reports. Με διάφορες επεκτάσεις όπως το Pivot4j  γίνεται αρκετά απλό και µπορεί κανείς να 

δηµιουργήσει queries χωρίς να χρειαστεί να γράψει κώδικα στην MDX, απλά 

χρησιµοποιώντας το γραφικό περιβάλλον. Βέβαια υπάρχει η δυνατότητα να επέµβουµε στα 

MDX queries που δηµιουργούνται µε το γραφικό περιβάλλον αλλά και να δηµιουργήσουµε 

δικά µας από την αρχή. Για το συγκεκριµένο παράδειγµα της βάσης δεδοµένων του 

Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) το Pentaho µας εξυπηρετεί αρκετά και βοηθά 

στο να βγάλουµε διάφορα συµπεράσµατα. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι το OLAP είναι 

καλύτερο από την SQL. Αυτά τα δύο εργαλεία είναι αρκετά διαφορετικά και πολλές φορές 

δεν µπορούµε καν να τα συγκρίνουµε µεταξύ τους. 

Αν έχουµε συγκριµένες αναλύσεις που απαιτούν συγκριµένα σύνολα ίσως είναι καλύτερο να 

δηµιουργήσουµε κάποιο πίνακα µε αυτά τα σύνολα και να χρησιµοποιήσουµε queries της 

SQL σε αυτούς τους πίνακες. Για παράδειγµα αν ένα τµήµα πωλήσεων θέλει να βλέπει τις 

πωλήσεις κάθε µαγαζιού για κάποιους µήνες τότε ίσως είναι καλύτερο να φτιάξουµε πίνακες 

µε αυτά τα ποσά και να εξετάσουν αυτά τα δεδοµένα. 

Αν όµως οι χρήστες θέλουν να εξετάζουν τα δεδοµένα από πολλές διαφορετικές όψεις αυτή η 

µέθοδος δεν εξυπηρετεί τόσο διότι θα πρέπει να δηµιουργούµε ένα διαφορετικό πίνακα µε τις 

νέες τιµές κάθε φορά. Εδώ εξυπηρετεί το να δηµιουργήσουµε έναν κύβο και οι χρήστες να 

µπορούν να εξετάσουν µόνοι τους τις διάφορες όψεις χρησιµοποιώντας διαφορετικές 

διαστάσεις κάθε φορά, απλά και γρήγορα χωρίς να χρειάζεται να δηµιουργήσουµε 

καινούριους πίνακες µε νέες τιµές. 

Οπότε το ποιο από τα δύο εργαλεία θα χρησιµοποιήσουµε κάθε φορά εξαρτάται από το τι 

απαιτήσεις έχει ο χρήστης και τι συµπεράσµατα θέλει να βγάλει από την βάση δεδοµένων 

του. 

 

To OLAP χρησιµοποιείται για την εξαγωγή γνώσης από την αποθήκη δεδοµένων. Ένα άλλο 

είδος εργαλείου που χρησιµοποιείται µε αυτόν τον σκοπό είναι τα εργαλεία εξόρυξης 

δεδοµένων. Μέχρι τώρα, οι δύο ερευνητικές κοινότητες εξελίσσονται χωριστά. Η πρώτη 

πρέπει να είναι διαδραστική, ενώ η δεύτερη παρουσιάζει προβλήµατα υπολογιστικής 

πολυπλοκότητας. Ωστόσο, φαίνεται πολλά υποσχόµενη η ενοποίηση των δύο ειδών 

εργαλείων, έτσι ώστε να µπορούν να επωφεληθούν το ένα από το άλλο. Στην 

πραγµατικότητα, είχε ήδη προταθεί στο [12], και µερικά εργαλεία όπως το Microsoft 

Analysis Services ενοποιεί τα δύο είδη κατά κάποιο τρόπο. Παρ 'όλα αυτά, υπάρχει πολλή 

δουλειά να κάνουµε στον τοµέα αυτό ακόµα. 

Βέβαια, η ασφάλεια είναι συνήθως ένα ελάττωµα στην αποθήκευση τέτοιων δεδοµένων. Στο 

παρελθόν, τα εργαλεία OLAP χρησιµοποιούνταν από λίγους χρήστες και όλοι τους είχαν 

µεγάλες ευθύνες στις επιχειρήσεις. Έτσι δεν υπήρχε θέµα µε την εµπιστευτικότητα. Σήµερα 

όµως, µε την αύξηση του ανθρωπίνου δυναµικού οι χρήστες των εργαλείων OLAP τόσο 

µέσα όσο και έξω από τις επιχειρήσεις, η ασφάλεια είναι πλέον µια προτεραιότητα. 

Επιπλέον, προσωπικά δεδοµένα (όπως εκείνα των πελατών) αναλύονται σε όλες σχεδόν τις 

επιχειρήσεις. Έτσι, οι µηχανισµοί ελέγχου του περιβάλλοντος και των εργαλείων OLAP 

πρέπει να µελετηθούν στην εξόρυξη δεδοµένων. 
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Άλλες ερευνητικές κατευθύνσεις στο OLAP µπορεί να είναι η βελτίωση της αλληλεπίδρασης 

του χρήστη και η ευελιξία στον υπολογισµό στατιστικών στοιχείων, καθώς και η 

ενσωµάτωση της ανάλυσης  των σεναρίων what-if. 
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Απόδοση όρων 

 

Queries 

SQL 

Metadata 

 Ερωτήµατα βάσεων δεδοµένων 

∆οµηµένη Γλώσσα ερωτηµάτων 

Μεταδεδοµένα 

Σενάρια what-if  Υποθετικά σενάρια 

Caching 

Server 

Slice 

Dice 

Drilling data 

Μνήµη RAM 

Relational database  

management system 

(RDBMS) 

 

Αποθήκευση στην προσωρινή µνήµη 

∆ιακοµιστής 

 Τεµαχισµός 

 Τεµαχισµός σε κύβους 

 ∆ιάτρηση δεδοµένων 

Μνήµη τυχαίας προσπέλασης 

Σύστηµα διαχείρισης  

σχεσιακής βάσης δεδοµένων 
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