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9
Zarz�dzanie projektem

�aden projekt nie mo�e by� uko	czony bez przygotowania odpowiedniego planu! W tym roz-
dziale przedstawi� ró�nice pomi�dzy projektami tworzenia hurtowni danych a tradycyjnymi
projektami dostarczania oprogramowania. T�umaczy to, dlaczego organizacjom nie udaje si�
doprowadzi� procesu do ko	ca, je�eli próbuj� korzysta� wy��cznie z tradycyjnych metod, zna-
nych z „twardych systemów”. Proces ten musi zosta� zmodyfikowany, aby pasowa� do „mi�k-
kich systemów”. Dodatkowo zaprezentuj� pe�n� struktur� podzia�u zada	 (WBS) dla projek-
towania i tworzenia przyrostów hurtowni danych. WBS zawiera ponad 100 elementów, które
musz� by� zrealizowane w ka�dym przyro�cie.

Wprowadzenie
Odpowiednie zarz�dzanie jest cz�sto kluczem do sukcesu projektu. Ka�dy projekt potrzebuje
kierownika oraz zastosowania pewnej metodologii zarz�dzania. Nie ma znaczenia, w jakiego
rodzaju projekt jeste�my zaanga�owani. Projekty du�ych fizycznych konstrukcji, jak mosty,
statki czy tunele, równie� musz� by� zarz�dzane. Cho� czasami ko	cz� si� spektakularn� klap�,
to jednak mamy znacznie wi�ksze do�wiadczenie w budowaniu tego typu struktur ni� w bu-
dowaniu du�ych systemów informatycznych. Budowanie fizycznych struktur ma jedn� du��
zalet� w porównaniu z budowaniem oprogramowania: na wszystkich etapach pracy mo�na zo-
baczy�, co zosta�o zrobione. Nawet niewyszkolony obserwator mo�e spojrze� na most i okre-
�li�, w jakiej cz��ci jest on wykonany. To, czy budowane s� fundamenty, podpory, czy prz�s�o,
jest dosy� oczywiste i ka�dy z nas mo�e zaryzykowa� okre�lenie ilo�ci pozosta�ych zada	. W przy-
padku oprogramowania tak nie jest. Nawet wykwalifikowany obserwator b�dzie mia� problem
z okre�leniem, jaka cz��� projektu zosta�a zako	czona.

Innym problemem jest poziom z�o�ono�ci systemów komputerowych, który jest znacznie
wi�kszy ni� w przypadku innych projektów. Jako przyk�ad we
my odrzutowiec. Projektowanie
i budowanie takiej niesamowitej maszyny jest bardzo wymagaj�cym zadaniem. Jednak najbar-
dziej z�o�on� cz��ci� nie s� skrzyd�a, silnik czy te� kad�ub, ale oprogramowanie steruj�ce sys-
temami samolotu oraz oprogramowanie, które jest u�ywane do zarz�dzania tymi systemami.
Systemy pozwalaj� na kierowanie samolotem i zarz�dzanie jego uzbrojeniem oraz dostarczaj�
pilotowi informacji, co si� dzieje wewn�trz i na zewn�trz maszyny. Ponadto skrzyd�a, silnik
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i kad�ub zosta�y zaprojektowane z u�yciem oprogramowania. Nie mo�emy zobaczy� �adnego z tych
elementów, wi�c nasze podej�cie do zarz�dzania takim projektem musi by� bardziej z�o�one
ni� w przypadku konwencjonalnych przedsi�wzi��.

Jednym ze sposobów na rozwi�zanie tego problemu jest po��czenie metodologii zarz�dza-
nia projektem z metodologi� tworzenia oprogramowania u�yt� w tym projekcie. Istnieje wiele
ró�nych metodologii tworzenia oprogramowania, ale ostatecznie dziel� si� one na dwie g�ówne
kategorie:

� metod� wodospadu,
� metod� szybkiego tworzenia aplikacji (RAD).

Zagadnienie to by�o omówione w rozdziale 1. Mo�emy oczekiwa�, �e wi�kszo�� Czytelników
tej ksi��ki zna te metody, wi�c wyja�nienie b�dzie krótkie.

Istnieje wiele odmian metody wodospadu, które ró�ni� si� wyborem g�ównego komponentu.
Przyjmuje si�, �e powinny by� zastosowane fazy zbierania wymaga	, analizy, projektowania,
kodowania, testowania oraz wdra�ania, które s� cz�sto przedstawiane na diagramie pokazanym
na rysunku 9.1.

Rysunek 9.1. Klasyczna metoda wodospadu

Zasad� metody wodospadu jest konieczno�� zako	czenia tworzenia ka�dego g�ównego kompo-
nentu przed rozpocz�ciem pracy nad nast�pnym. Dlatego przed analiz� musz� by� zebrane
wszystkie wymagania, a przed przyst�pieniem do projektowania niezb�dne jest zako	czenie
fazy analizy. Jest to cz�sto nazywane metod� od startu do mety.
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Innym wa�nym za�o�eniem metody wodospadu jest to, �e zwykle nie cofamy si� wi�cej ni�
o jeden krok. Je�eli wi�c oka�e si� w czasie testowania, �e nale�y zmieni� kod, to wykonuje si�
iteracje pomi�dzy kodowaniem i testowaniem a� do momentu, gdy kod przejdzie wszystkie
testy. W �wiecie rzeczywistym cz�sto si� zdarza, �e testowanie wykrywa z�e zrozumienie cz��ci
analizy dotycz�cej jednego z wymaga	.

Cz��ciowe ponowne opracowywanie wymaga	, a nast�pnie modyfikowanie projektu, kodu
i planu testów jest czasoch�onne, demoralizuj�ce oraz oczywi�cie bardzo kosztowne — dlatego
w�a�nie metoda wodospadu nie jest ju� polecana. Pomimo tego nadal istnieje ona w ró�nych
formach jako jedna z g�ównych metod produkcji oprogramowania. Jest szczególnie cz�sto wy-
korzystywana przy tworzeniu hurtowni danych, gdzie w niektórych przypadkach jest nadal
sensowna.

Metody RAD dzia�aj� w oparciu o nieco inne zasady i mog� by� efektywne dla aplikacji,
które maj� nast�puj�c� charakterystyk�:

� Interaktywno�� — funkcje aplikacji s� jasno widoczne w interfejsie u�ytkownika. RAD bazuje
na przyrostowym prototypowaniu aplikacji w �cis�ej wspó�pracy z u�ytkownikami. Musz�
oni by� w stanie w �atwy sposób oceni� funkcje, gdy zostan� im zademonstrowane dzia�aj�ce
prototypy.

� Jasno zdefiniowana grupa u�ytkowników. Je�eli grupa u�ytkowników nie jest jasno zdefi-
niowana, mo�e zaistnie� niebezpiecze	stwo skierowania tworzenia aplikacji w z�ym kierun-
ku lub (co gorsza) nast�pi� ca�kowite zignorowanie wa�nych elementów aplikacji.

� Brak z�o�ono�ci obliczeniowej. Poziom z�o�ono�ci obliczeniowej aplikacji jest trudny do okre�le-
nia i mo�e si� zmienia� w ró�nych projektach. Je�eli aplikacja wymaga na przyk�ad z�o�o-
nego modelowania statystycznego, projekt mo�e zak�ada� dwa podej�cia do programowania —
dopasowanie istniej�cego, dobrze przetestowanego komponentu modelowania staty-
stycznego lub opracowanie modelu od pocz�tku. Pierwsze b�dzie akceptowalne w projekcie
RAD. Drugie mo�e by� uznane za ryzykowne, o ile nie istnieje mo�liwo�� podzia�u kom-
ponentu na mniejsze lub zapewnienie jego przezroczysto�ci dla interfejsu u�ytkownika.

� Je�eli s� du�e, maj� mo�liwo�� podzia�u na mniejsze komponenty funkcjonalne. Je�eli system
jest du�y, powinien dawa� mo�liwo�� podzia�u na mniejsze, �atwiejsze do zarz�dzania
fragmenty realizuj�ce jasno zdefiniowane funkcje. Elementy te mog� by� dostarczane eta-
pami lub równolegle. Jednak cz��� funkcji mo�e by� realizowana z u�yciem standardowej
metody wodospadu.

� Ograniczenie czasowe. Musi zosta� okre�lona data zako	czenia projektu. Je�eli nie jest ona
podana, dosy� cz�sto zdarzaj� si� po�lizgi i podstawowa zaleta metody RAD b�dzie nie-
wykorzystana.

Cho� jest jasna ró�nica pomi�dzy metod� wodospadu a metod� RAD, istnieje jedno pod-
stawowe podobie	stwo — obie dotycz� tworzenia tradycyjnych aplikacji. Aplikacje zazwyczaj
realizuj� zbiór funkcji biznesowych. Oznacza to, �e du�o mówi si� o funkcjach oraz procesach.
Je�eli pomy�limy o hurtowni danych, to gdzie wyró�nimy funkcj�, a gdzie procesy? Oczywi�cie
istniej� pewne procesy, na przyk�ad przetwarzanie VIM, ale hurtownia danych nie realizuje
procesów biznesowych — jej zadaniem jest wspieranie innych aplikacji, na przyk�ad wspoma-
gania decyzji lub zarz�dzania kampaniami. W tym sensie hurtownia danych nie jest aplikacj�
biznesow�. Troch� to dziwne, ale ju� wcze�niej wspomina�em, �e hurtownie danych s� inne.
Musimy wi�c rozwa�y�, w jaki sposób b�dziemy je tworzy�.
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Co jest dostarczane?
Jednym z elementów, które musz� koniecznie by� zrealizowane prawid�owo w ka�dym projek-
cie, jest upewnienie si�, �e klient otrzyma to, czego oczekiwa�. W rozdziale 1. przedstawi�em
podej�cie z u�yciem celów biznesowych do ustalenia oczekiwa	, ale nadal mog� wyst�pi� pro-
blemy w czasie odbioru. Kierownik projektu musi uzyska� akceptacj� klienta, zanim projekt
b�dzie móg� by� oficjalnie zamkni�ty. To bardzo wa�ne, poniewa� firma konsultingowa w�a-
�nie wtedy otrzymuje p�atno��. Nawet w wewn�trznych projektach odbiór jest istotny, gdy�
wskazuje on moment, w którym system zosta� zaakceptowany. Ten moment jest zawsze przyj-
mowany z du�� ulg� przez osoby zaanga�owane w projekt i zwykle jest to okazja do �wi�towa-
nia. Dodatkowo pozwala to przydzieli� cz�onków zespo�u do nast�pnych projektów. Dla nie-
których by� mo�e stanowi to pocz�tek nast�pnego etapu budowy hurtowni danych.

W jaki sposób uzyska� ko	cowy podpis? Wi�kszo�� wykwalifikowanych kierowników projektu
uzgadnia list� warunków akceptacyjnych, jeszcze zanim przejm� odpowiedzialno�� za projekt.
Jest to jeden z tych trudnych problemów, z którymi musimy sobie poradzi�. Czasami zdarza
si�, �e je�eli hurtownia danych zosta�a zbudowana na solidnych podstawach i w�a�ciwie obs�u-
guje cele biznesowe, to wystarczaj�cy jest fakt, �e hurtownia fizycznie materializuje si� na ko	-
cu procesu. Zwykle jednak klient wymaga wi�cej.

Dzieje si� tak, poniewa� hurtownie danych s� inne. Je�eli nie by�aby to hurtownia danych,
ale na przyk�ad system przetwarzania zamówie	, mogliby�my opracowa� z klientem zbiór kry-
teriów akceptacyjnych i wykona� testy akceptacyjne na zestawie danych testowych. Nast�pnie
mo�emy przetworzy� zamówienie, upewni� si�, �e konto klienta jest prawid�owo aktualizowa-
ne, �e dokument dostawy powoduje wygenerowanie faktury itp. Jest to mo�liwe, poniewa�
wi�kszo�� systemów jest ukierunkowana na proces i jeste�my w stanie sprawdzi�, czy przebiega
on w taki sposób, �e u�ywane przez niego dane zostaj� prawid�owo przetworzone. W przypad-
ku tworzenia hurtowni danych procesy dotycz� tylko pozyskiwania danych z systemów 
ró-
d�owych i ich �adowania do hurtowni danych w odpowiedniej postaci. Mo�emy i powinni�my
zrealizowa� kontrol� poprawno�ci w celu upewnienia si�, �e wszystkie rekordy, które zosta�y
pobrane z systemu 
ród�owego, mog� by� dodane do bazy danych, ale nie wystarczy to do wy-
tworzenia testów akceptacyjnych. To, co jest najwa�niejsze, to zawarto�� hurtowni. Niestety,
ka�dy przypadek b�dzie prawdopodobnie inny, ale poni�ej przedstawi� kilka sugestii.

� Powi�zanie hurtowni danych z jedn� z aplikacji. Przyk�adem mo�e by� system zarz�dzania
kampaniami. Mo�emy uzgodni� zbiór kryteriów segmentacji przy wyborze klientów, do
których ma trafi� kampania, i zbudowa� aplikacj�, za której po�rednictwem system zarz�-
dzania kampaniami otrzyma list� odpowiednich klientów. Kryterium akceptacji mog�
by� parametry wyboru tych klientów. Nasi u�ytkownicy b�d� w stanie sprawdzi� otrzy-
man� list�.

� Wybranie kilku pyta�, które zosta�y postawione na warsztatach strategii informacyjnej. Je�eli
b�dziemy w stanie wykona� kilka z tych pyta	, udowodni to, �e hurtownia danych mo�e
dostarcza� organizacji warto�ciowych informacji. Nale�y uwa�nie wybiera� pytania, aby
mog�y by� zrealizowane przez mechanizmy dostarczane w pierwszych etapach. Nie ma
sensu wykonywa� zapyta	 zwi�zanych ze zmieniaj�cymi si� okoliczno�ciami klientów, je�eli
dostarczyli�my cz��� dotycz�c� zachowa	 przy kupnie wina.

Nale�y równie� zachowa� ostro�no�� w przypadku kryteriów akceptacji odnosz�cych si� do
wydajno�ci systemu. Cz�sto nasi klienci ��daj� zapewnienia sztampowych metryk wydajno�ci,
takich jak:

Wszystkie zapytania b�d� realizowane w czasie poni�ej 10 sekund.
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Mo�e to by� ogromny problem, poniewa� tego typu kryteria akceptacji najprawdopodob-
niej uniemo�liwi� odbiór ko	cowy. W �adnym razie nie wolno zgadza� si� na tego typu wa-
runki. Nale�y wyja�ni� klientowi, �e hurtownie danych ró�ni� si� od konwencjonalnych apli-
kacji. Zazwyczaj rozs�dne jest ��danie, aby aplikacje OLTP odpowiada�y niemal natychmiast.
W wi�kszo�ci przypadków realizowane przez nie transakcje przebiegaj� w nast�puj�cy sposób:

(1) wyszukanie jednego rekordu w bazie danych (z u�yciem klucza unikatowego),
(2) zmiana pewnej warto�ci,
(3) zapisanie rekordu.

Jak wszyscy wiedz�, tego typu operacje mog� by� realizowane w mgnieniu oka. Zapytanie
hurtowni danych zwykle musi:

(1) odczyta� miliony rekordów,
(2) dopasowa� je to tysi�cy innych rekordów z u�yciem z��czenia,
(3) wyliczy� sumy cz��ciowe,
(4) zaprezentowa� wyniki w czytelnym formacie.

Ka�dy, kto ma pewne do�wiadczenie z bazami danych, za�wiadczy, �e mo�e to zaj�� sporo
czasu. Je�eli jest to mo�liwe, nale�y unika� kryteriów akceptacyjnych bazuj�cych na wydajno-
�ci. Nie oznacza to, �e mo�emy ignorowa� problemy wydajno�ciowe, tylko dlatego, �e system
nie b�dzie sprawdzany na ich okoliczno��.

Powinni�my prezentowa� pogl�d, �e odpowiedzi na niektóre pytania s� niemo�liwe lub
niemal niemo�liwe do uzyskania. Je�eli jeste�my w stanie otrzyma� odpowiedzi na wszystkie
pytania, wskazuje to, �e system odniesie sukces. Strojenie wydajno�ci jest czym�, co mo�na
zawsze przeprowadzi� w pó
niej, stosuj�c standardowe metody optymalizacji relacyjnych baz
danych oraz techniki specyficzne dla hurtowni danych, takie jak tabele podsumowa	.

Jakie nale�y zdefiniowa� za�o�enia i ryzyka?
Ka�dy plan projektu zawiera lub powinien zawiera� za�o�enia. Na pocz�tku projektu nigdy nie
wiemy wszystkiego, wi�c musimy czasami zgadywa�. Nazywa si� to za�o�eniami. Ró�ne projek-
ty wymagaj� ró�nych za�o�e	, poniewa� s� realizowane dla ró�nych klientów. Ró�nica pomi�-
dzy za�o�eniem i ryzykiem nie jest jasna w kontek�cie planu projektu, poniewa� mo�emy ogra-
nicza� ryzyko przez przyjmowanie za�o�e	. Na przyk�ad mo�emy uzna� za ryzyko mo�liwo��,
�e nasz g�ówny architekt rozwi�zania zostanie potr�cony przez ci��arówk�, wi�c ograniczamy
je, zak�adaj�c, �e tak si� nie stanie. Je�eli wolisz prowadzi� rejestr ryzyk, to i tak ten podroz-
dzia� nadal jest istotny.

Wymieni� teraz za�o�enia, jakie powinni�my przyj��, planuj�c projekt hurtowni danych:

� Jako�� danych. Je�eli projekt zawiera zadanie zwi�zane z analiz� jako�ci danych, to jest to
prawid�owe post�powanie. Je�li tego zadania nie ma, to musimy polega� tylko na twier-
dzeniach klienta, �e dane s� odpowiedniej jako�ci. Do�wiadczenie pokazuje, �e klienci
cz�sto przesadzaj� z ocen� jako�ci swoich danych. Zwykle nie jest to próba oszukania nas,
ale po prostu nie wiedz� oni, jak niskiej jako�ci s� ich dane. Przyk�adem niskiej jako�ci
danych s� dane z brakami, dane powielone, b��dy odwo�a	 itp. Cz�sto zdarza si�, �e ist-
nieje kilka baz danych klientów (najgorszym przypadkiem, z jakim si� spotka�em,
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by�y 23 takie bazy), a ka�da z nich rozwija�a si� w czasie i ka�da by�a stosowana do in-
nych celów. Ka�da z tych baz danych zawiera ma�� cz��� informacji, których potrzebujemy
w hurtowni. Niestety, nigdy nie s� one spójne. Nieraz w ró�nych bazach danych stosuje
si� ró�ne systemy kodowania, a identyfikatory klientów w jednym systemie s� zupe�nie
inne ni� w pozosta�ych. Mo�e nam si� wydawa�, �e je�eli ka�dy system zawiera fragment
uk�adanki, wystarczy wykona� ogromne z��czenie tabel i mamy wszystkie potrzebne in-
formacje. Czasami si� to udaje, a czasami nie. Cz�sto okazuje si�, �e konieczna b�dzie ta-
bela odwzorowa	, taka jak pokazana poni�ej, która pozwoli utrzyma� spójno�� identyfika-
torów klientów w hurtowni danych.

Odwzorowanie identyfikatorów klientów

ID klienta hurtowni char(8)

ID klienta przetwarzania zamówie	 number(6)

ID klienta sprzeda�y char(6)

ID klienta ksi�gowo�ci char(6)

Podej�cie to dzia�a, je�eli b�dzie istnia�a relacja „jeden do jednego” pomi�dzy systemami,
ale cz�sto tak nie jest. Baza sprzedawców mo�e definiowa� klientów na ró�nych pozio-
mach, przez co firmy córki mog� by� interpretowane jako jednostkowi klienci, natomiast
system ksi�gowy b�dzie zainteresowany tylko klientami, którzy op�acaj� faktury. Kolej-
nym problemem jest brak spójno�ci danych pomi�dzy poszczególnymi 
ród�ami. Adresy
mog� by� ró�ne, informacje mog� by� bardziej aktualne w jednych systemach ni� w in-
nych itp. Ró�nice te sk�adaj� si� na ogólny problem zwi�zany z jako�ci� danych. Nasz
klient rzadko kiedy rozpoznaje te nie�cis�o�ci. Je�eli nie zarezerwujemy czasu w projek-
cie na analiz� danych, to trzeba przyj�� za�o�enia na temat jako�ci danych. Niska jako��
danych mo�e w znacznym stopniu wstrzyma� realizacj� projektu hurtowni danych.

� Dost�pno�� danych. Musimy by� w stanie pobiera� wszystkie potrzebne nam dane, a cza-
sami mo�e by� to trudne. Przedstawi�em ju� problem pobrania zmienionych danych przy
okazji opisu problemów temporalnych w rozdziale 4., ale cz�sto podobne k�opoty mog�
by� z danymi zachowa	. Zdarza si�, �e dane zachowa	 s� dost�pne w pewnym momencie
w czasie conocnego przetwarzania wsadowego. W jednym z etapów cyklu przetwarzania
wsadowego odpowiednie dane s� umieszczane w pliku, dzi�ki czemu mog� by� przekaza-
ne do hurtowni danych w celu przetworzenia. Je�eli proces wsadowy nie dostarczy da-
nych z jakiego� powodu, to hurtownia nie mo�e by� zaktualizowana. Cho� wydaje si� to
problemem operacyjnym, a nie programistycznym, to jednak nasz klient mo�e nie zaak-
ceptowa� systemu, który nie zapewnia odpowiedniej dost�pno�ci danych. Upewnienie si�,
�e tego typu problemy nie wyst�pi�, jest bardzo trudne. Lepiej doda� za�o�enie do planu,
w którym odpowiedzialno�� za terminowe dostarczenie danych spoczywa na kliencie.

� Nocne okno przetwarzania. Jest to problem podobny do poprzedniego. Jeste�my odpowie-
dzialni za udost�pnianie hurtowni danych przez okre�lon� cz��� dnia, na przyk�ad od 8.00 do
20.00. Potrzebujemy pewnej liczby cykli przetwarzania w postaci conocnego okna cza-
sowego, w którym wykonywane jest �adowanie danych i przeprowadzane s� czynno�ci
konserwacyjne. Nie jest to problem, ale czasami zdarzaj� si� przypadki, w których okno to
staje si� bardzo ma�e. Na przyk�ad na koniec miesi�ca, kwarta�u, a szczególnie roku firma
musi wykona� dodatkowe przetwarzanie danych. Wtedy musimy ust�pi� miejsca. Ponad-
to gdy pojawi� si� problemy w „krytycznych dla firmy” operacjach, je�eli pakiety opro-
gramowania musz� by� odtworzone, co jest poprzedzone d�ugim procesem odtwarzania
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bazy danych itp., to conocne przetwarzanie wsadowe nachodzi na nasze okno czasowe
i znów musimy zmie�ci� si� w krótszym czasie. Tak jak wcze�niej, niezwykle trudno jest
zawrze� w kodzie zabezpieczenia przed tak� sytuacj� i najlepsze, co mo�emy zrobi�, to
dopisa� za�o�enie, �e nasze conocne okno przetwarzania musi pozosta� otwarte.

� Sponsor biznesu. Niezwykle wa�ne jest, aby w firmie klienta by� wysoko postawiony sponsor.
Ta osoba musi „by� w�a�cicielem” projektu po stronie klienta. Nie mo�na nie docenia�
wagi tej roli w ko	cowym sukcesie projektu. Osoba ta musi by� entuzjastycznie nastawiona
do projektu oraz mie� odpowiednie uprawnienia do samodzielnego podejmowania decyzji.
Sponsor musi by� w�a�cicielem projektu przez ca�y czas jego trwania. Je�eli opu�ci on
projekt z jakiej� przyczyny, stanowi to powa�ne zagro�enie dla sukcesu przedsi�wzi�cia.
Nowi sponsorzy, którzy przejmuj� projekt w po�owie jego trwania, rzadko kiedy rozumiej� go
tak dobrze, jak osoba zaanga�owana w projekt od pocz�tku. Warto wi�c doda� za�o�enie,
�e sponsor projektu po stronie klienta pozostanie ten sam przez ca�y czas trwania projektu.

� Wiedza na temat systemów �ród�owych. Jest to kolejny powa�ny problem, szczególnie nie-
bezpieczny, gdy systemy 
ród�owe starzej� si� oraz gdy by�y opracowywane w�asnymi si-
�ami. Wi�kszo�� projektantów i programistów jest ju� niedost�pna. System mo�e by� roz-
szerzany i dostosowywany przez lata dzia�ania, a dokumentacja, o ile istnieje, nie jest tak
rygorystycznie aktualizowana. Krótko mówi�c, nikt nie wie zbyt du�o na ten temat. Ist-
niej� pewne pliki lub miejsca w cyklu przetwarzania, w których mo�na uzyska� potrzebne
dane, ale nie ma nikogo, kto dostarczy pe�nego opisu pól danych w rekordach. Czasami
zdarza si� to równie� w ca�kiem nowych systemach, szczególnie w przypadku du�ych pa-
kietów oprogramowania. Dowiedzenie si�, jak dzia�a interesuj�cy nas system, cz�sto jest
koszmarem. Dobrym pomys�em jest wi�c za�o�enie, �e klient mo�e wskaza� osoby, które
w pe�ni rozumiej� dane systemy.

Jakiego zespo�u potrzebujemy?
Aby prawid�owo zaplanowa� projekt, jego kierownik musi wiedzie�, kiedy i jakich zasobów
b�dzie potrzebowa�. Zacznijmy od nakre�lenia struktury zespo�u produkcji oprogramowania
— rysunek 9.2.

Osoby pe�ni�ce funkcje wymienione na rysunku 9.2 powinny mie� nast�puj�c� charaktery-
styk�:

� Kierownik projektu. Musi on dobrze radzi� sobie z du�ym poziomem niejednoznaczno�ci,
niepewno�ci i zmienno�ci. Projekty hurtowni danych ró�ni� si� od normalnego procesu
produkcji oprogramowania, poniewa� musz� by� bardziej elastyczne i dostosowywa� si�
do zmiennych warunków biznesowych; nie s� tak dok�adnie zdefiniowane, jak by�my te-
go chcieli. Do�wiadczony kierownik projektu potrafi dostosowa� si� do p�ynnych wyma-
ga	 projektu hurtowni danych. Kierownicy projektów, którzy przyzwyczaili si� do pracy
na podstawie sta�ych za�o�e	, na przyk�ad dok�adnej specyfikacji systemu, uznaj� te pro-
jekty za bardzo trudne.

� Konsultant biznesowy. Jest to funkcja krytyczna dla sukcesu projektu. Absolutnie nie mamy tu
na my�li konsultanta zarz�dzaj�cego — konsultant biznesowy to osoba, która pomo�e kliento-
wi zrozumie� zalety CRM i potrafi wyja�ni�, w jaki sposób wszystkie komponenty wspó�pra-
cuj� ze sob� w celu wspomagania wdra�ania strategii CRM. W idealnej sytuacji konsultant
biznesowy powinien dobrze zna� �rodowisko biznesowe klienta. Osoba ta jest odpowiedzialna
za zbieranie wymaga	 biznesowych oraz pomoc przy tworzeniu modelu koncepcyjnego.
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Rysunek 9.2. Przyk�adowa struktura zespo�u projektowego

� Architekt rozwi�zania. Osoba ta jest równie� kluczowym graczem w zapewnieniu ko	cowego
sukcesu projektu. Architekt rozwi�zania specyfikuje komponenty w hurtowni, upew-
niaj�c si�, �e wszystkie dobrze do siebie pasuj�. Funkcja architekta rozwi�zania jest naj-
wa�niejsz� funkcj� techniczn� w projekcie. Jest on odpowiedzialny za zrozumienie wy-
maga	 i przekszta�cenie ich w rozwi�zanie. Wa�ne jest, aby osoba na tym stanowisku
mia�a du�� wiedz� nie tylko na temat integracji systemów, ale równie� na temat hurtowni
danych. W projektach CRM tradycyjne techniki hurtowni danych musz� by� zmodyfi-
kowane w sposób opisany w tej ksi��ce.

� G�ówny programista. W wielu aspektach funkcja ta mo�e by� uznawana za dosy� podobn�
do funkcji kierownika produkcji oprogramowania w tradycyjnych projektach. W hurtowni
danych istnieje wiele niewielkich podprojektów, które dzia�aj� w niej jednocze�nie. Ka�dy
z tych podprojektów jest realizowany przez ma�y zespó� z�o�ony z g�ównego programisty
oraz podlegaj�cych mu programistów. Zespo�y te równolegle tworz� proces ekstrakcji i �ado-
wania, sam� hurtowni� danych, jak równie� aplikacje, na przyk�ad zarz�dzanie kampa-
niami, jak pokazano na rysunku 9.2. Liczba potrzebnych zespo�ów jest ró�na w ka�dym
projekcie, ale dopóki jest stosowane podej�cie przyrostowe, nie powinni�my potrzebowa�
wi�cej ni� trzy lub cztery ma�e zespo�y. Gdy sko	czy si� dany etap, mo�emy przydzieli�
zespo�om kolejne zadania.

� Administrator bazy danych. Wi�kszo�� pracy, jak� wykonujemy przy tworzeniu hurtowni
danych, wymaga korzystania z bazy danych. Z tego powodu w naszym projekcie potrze-
bujemy dobrego DBA, który b�dzie z nami wspó�pracowa�. Je�eli jest to mo�liwe, powi-
nien to by� administrator z do�wiadczeniem w zakresie hurtowni danych. Projekt hurtowni
danych b�dzie wykonywany przez jeden z zespo�ów projektowych, ale powinien on �ci�le
wspó�pracowa� z DBA, którego dobra znajomo�� hurtowni danych jest bardzo po��dana.
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Podobnie zespó� ekstrakcji i �adowania mo�e skorzysta� ze wspó�pracy z DBA, który ro-
zumie problemy zwi�zane z �adowaniem danych wyst�puj�ce w hurtowniach danych.

� Administrator systemu. Jest to ekspert w dziedzinie systemów operacyjnych i infrastruktury.
Osoba ta przydziela odpowiednie prawa dost�pu dla komputerów programistów i dba
o �rodowisko pracy zespo�u. Dobrze jest jednak, je�eli mo�emy polega� na kim�, kto mo�e
pomóc przy bardziej technicznych elementach. Konieczne jest skonfigurowanie u�ycia
procesora oraz pami�ci w optymalny sposób, a dodatkowo mirrorowania dysków, kon-
trolerów cache itp. Te elementy musz� by� wykonane w pewnym momencie, gdy przej-
dziemy do dostrajania wydajno�ci, wi�c du�� zalet� jest dysponowanie w zespole kim�,
kto potrafi si� tym zaj��.

Podzia� struktury zada	 w hurtowni danych
W tym podrozdziale przedstawi� ogóln� struktur� podzia�u danych (WBS) dla projektów hur-
towni danych. Nasz WBS ma sporo powy�ej 100 elementów i zawiera równie� zale�no�ci po-
mi�dzy elementami. Jest dosy� wyczerpuj�cy, ale je�eli Czytelnik uwa�a, �e powinien co� do
niego doda� lub go zmodyfikowa�, prosz� bardzo!

Przedstawi�em WBS w logicznych cz��ciach, przez co niektóre elementy mog� nie by� na-
tychmiast oczywiste i b�d� wymaga� wyja�nienia. Zwró�my uwag� na kolumn� po lewej stro-
nie w tabeli 9.1, „Etap projektu”. Ten WBS zosta� zaprojektowany tak, aby móg� obs�u�y� po-
dej�cie przyrostowe. Musimy wype�ni� WBS dla ka�dego przyrostu naszej hurtowni danych.

Pierwsz� cz��� stanowi model koncepcyjny. W modelu koncepcyjnym dodali�my wszystkie
komponenty, które zidentyfikowali�my w rozdziale na temat modelowania koncepcyjnego.
Zwró�my uwag�, �e nie ma potrzeby korzystania z techniki modelowania kropki. Ten WBS
nie jest zale�ny od �adnej metodologii, cho� dosy� dobrze pasuje do metodologii kropki.

Tabela 9.1. Zadania modelowania koncepcyjnego

Numer etapu
projektu Numer WBS Opis zadania Zale�no�ci Osobodni

Model koncepcyjny

CM010 Zbieranie wymaga	 biznesowych

CM020 Tworzenie koncepcyjnego modelu
wielowymiarowego

CM010

CM030 Okre�lenie wymaga	 retrospekcji CM020

CM040 Okre�lenie 
róde� danych CM020

CM050 Okre�lenie przekszta�ce	 CM040

CM060 Okre�lenie zale�no�ci
w zmienionych danych

CM040

CM070 Okre�lenie cz�stotliwo�ci
i opó
nie	 czasowych

CM040

CM080 Tworzenie metadanych CM040

Retrospekcja, zale�no�ci zmienionych danych oraz cz�stotliwo�ci i opó
nienia czasowe po-
winny by� ju� znanymi terminami.

Nast�pnym krokiem jest konwersja modelu koncepcyjnego na model logiczny (tabela 9.2).
Jest to opisane w rozdziale 6.
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Tabela 9.2. Zadania modelowania logicznego

Numer etapu
projektu Numer WBS Opis zadania Zale�no�ci Osobodni

Model logiczny

LM010 Przekszta�canie modelu
koncepcyjnego w logiczny

CM030

LM020 Projektowanie modelu
bezpiecze	stwa

CM020

LM030 Tworzenie logicznego
modelu danych

LM010

Tworzenie modelu fizycznego jest opisane szczegó�owo w rozdziale 7. Wynik z fazy modelu
fizycznego jest zbiorem instrukcji j�zyka definicji danych (DDL) wymaganych do utworzenia
wszystkich obiektów hurtowni danych (tabel, indeksów itp.) (tabela 9.3).

Tabela 9.3. Zadania modelowania fizycznego

Numer etapu
projektu Numer WBS Opis zadania Zale�no�ci Osobodni

Model fizyczny

PM010 Przekszta�canie modelu
logicznego w fizyczny

LM030

PM020 Tworzenie modelu
bezpiecze	stwa

LM020

PM030 Projektowanie modelu
fizycznego

PM010

PM040 Tworzenie DDL PM030

Wi�kszo�� z kolejnych cz��ci projektu mo�e by� realizowana równolegle z modelowaniem
danych. Modelowanie logiczne i fizyczne b�dzie realizowane przez zespó� hurtowni danych,
a przechwytywanie danych z systemów 
ród�owych przez zespó� ekstrakcji. Wyst�puj� tu pewne
zale�no�ci od modelu koncepcyjnego w zakresie metadanych, które b�d� kierowa�y zespó� eks-
trakcji i �adowania do odpowiednich systemów 
ród�owych i skojarzonych z nimi elementów
danych. W tabeli 9.4 wymienione s� zadania wymagane w pocz�tkowym �adowaniu wielowymiaro-
wych modeli zachowa	. Nale�y pami�ta�, �e �adowanie to jest wykonywane tylko raz. W przy-
padku tego typu elementów systemu mo�na zastosowa� mniej rygorystyczne podej�cie ni�
w odniesieniu do przyrostowych operacji ekstrakcji i �adowania.

Zwró�my uwag�, �e procesy od ID010 do ID120 s� powtarzane dla ka�dej encji.
Nast�pny zbiór procesów wydaje si� bardzo podobny i w pewnym sensie taki jest. Jednak

istnieje znacz�ca ró�nica, poniewa� te procesy b�d� wykorzystywane jako cz��� gotowego, do-
starczonego systemu i musz� by� przygotowane z jako�ci� przemys�ow�. Ka�dy proces powinien
rejestrowa� swoje dzia�anie w dzienniku systemu. Informacje zapisywane w dzienniku powinny
by� oznaczone jako:
� Informacja. Komunikaty informacyjne zawieraj� dat� i czas rozpocz�cia oraz zako	czenia.

Czas realizacji jest kolejn� u�yteczn� informacj�, która pozwala administratorowi systemu
na okre�lenie najbardziej czasoch�onnych procesów systemu. Bardzo przydatn� informacj� jest
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Tabela 9.4. Pocz�tkowe zadania przechwytywania i �adowania danych

Numer etapu
projektu Numer WBS Opis zadania Zale�no�ci Osobodni

Pocz�tkowe przechwytywanie i �adowanie danych

Dane zachowa	

IB010 Proces projektowania ekstrakcji danych CM040

IB020 Proces tworzenia ekstrakcji danych IB010

IB030 Proces testowania ekstrakcji danych IB020

IB040 Projektowanie procesu VIM CM050

IB050 Tworzenie procesu VIM IB040

IB060 Testowanie procesu VIM IB050

IB070 Proces projektowania �adowania danych PM030

IB080 Proces tworzenia �adowania danych IB070

IB090 Proces testowania �adowania danych IB080

IB100 Wykonanie �adowania danych faktów IB090

IB110 Weryfikacja dok�adno�ci i spójno�ci danych IB100

IB120 Tworzenie metadanych CM080

Dane okoliczno�ci i wymiarów

ID010 Proces projektowania ekstrakcji danych CM040

ID020 Proces tworzenia ekstrakcji danych ID010

ID030 Proces testowania ekstrakcji danych ID020

ID040 Projektowanie procesu VIM CM050

ID050 Tworzenie procesu VIM ID040

ID060 Testowanie procesu VIM ID050

ID070 Proces projektowania
�adowania danych

Powtórzy�
dla ka�dej
encji

PM030

ID080 Proces tworzenia �adowania danych ID070

ID090 Proces testowania �adowania danych ID080

ID100 Wykonanie �adowania wymiarów ID090

ID110 Weryfikacja dok�adno�ci i spójno�ci danych ID100

ID120 Tworzenie metadanych CM080

równie� liczba przetworzonych rekordów, a je�eli jest to mo�liwe, tak�e warto��
z przetworzonych rekordów. Pozwala to utworzy� pewnego rodzaju zapis �ladu przep�ywu
danych z systemu 
ród�owego do hurtowni i jest nieocenione przy �ledzeniu b��dów.
Innym dobrym pomys�em jest rejestrowanie wpisów do dziennika w czasie dzia�ania
procesu, a nie na jego ko	cu. Je�eli proces rutynowo obs�uguje miliony rekordów, to
przydatne jest zapisywanie danych do dziennika co 100 000 rekordów. Jednym ze sposobów
na zapewnienie bardziej dynamicznego dzia�ania jest utworzenie argumentu wykonania
definiuj�cego cz�stotliwo�� zapisu danych do dziennika.
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� Ostrze�enie. Proces powinien dodawa� ostrze�enie do pliku dziennika, gdy zostanie wy-
kryte co� podejrzanego, ale nie ma powodu, aby natychmiast na to reagowa�. Wygenero-
wanie ostrze�enia mo�e wyst�pi� wskutek odrzucenia rekordu. Czasami zapis w dzienniku
mo�e by� informacyjny, na przyk�ad gdy system jest w 10 procentach pe�ny, w 20 procentach
pe�ny itd. Te komunikaty informacyjne mog� by� „wypromowane” do ostrze�e	, je�eli
system plików jest zaj�ty w ponad 60 procentach. W systemie proaktywnym mo�e to spo-
wodowa� wys�anie komunikatu do operatora, aby móg� on podj�� dzia�ania, zanim sytu-
acja stanie si� krytyczna.

� B��d. Gdy wyst�pi b��d, proces nie mo�e dalej dzia�a� i musi zosta� zatrzymany. Gdy na
przyk�ad zostanie zape�niony system plików, to pomimo �e proces mo�e uzyska� dost�p
do innego systemu, i tak nie mo�e kontynuowa� pracy i musi si� zatrzyma�. Czasami b��dy s�
wykrywane od razu, na pocz�tku, na przyk�ad je�eli proces ustali, �e otrzyma� plik danych,
które ju� wcze�niej przetworzy�. B��dy zwykle powoduj� zatrzymanie systemu i aby móg�
dalej pracowa�, wymagana jest interwencja.

Gdy wyst�pi b��d, istnieje naturalna pokusa „spróbowania ponownie”. Rozumiemy przez
to ponowne uruchomienie procesu. W odniesieniu do relacyjnych baz danych zwykle polega to
na wycofaniu wszystkich operacji, które zosta�y wykonane prawid�owo, a nast�pnie, po rozwi�-
zaniu problemu, na ponownym realizowaniu zada	. Niestety, w przypadku hurtowni danych
b�dziemy musieli przetworzy� wiele milionów transakcji. Nierzadko samo wycofanie zmian
zajmuje du�o czasu. Zwykle wycofywanie wszystkich transakcji jest niepotrzebne, szczególnie
je�eli po prostu zabrak�o nam miejsca — co jest bardzo cz�stym problemem w hurtowniach.
Je�eli przetworzymy po�ow� danych, to w przypadku konieczno�ci wycofania zmian i ponow-
nego przetworzenia danych od pocz�tku zadanie potrwa dwa razy d�u�ej, ni� pocz�tkowo ocze-
kiwali�my. Gdy dzia�amy w ciasnym serwisowym oknie czasowym, to w efekcie mo�e to spo-
wodowa�, �e nie b�dziemy mogli rano otworzy� hurtowni danych. Nale�y pami�ta�, �e cz���
tych procesów mo�e nawet w normalnych okoliczno�ciach zaj�� kilka godzin. Warto zastano-
wi� si�, czy nie mo�na pozwoli� na kontynuowanie procesu. Oznacza to, �e cho� proces zosta�
zatrzymany po wykryciu b��du, to mo�e by� wznowiony po rozwi�zaniu problemu.

Podobnie jak w przypadku pocz�tkowego �adowania danych, zadania zwi�zane z ci�g�ym
�adowaniem wymiarów, od SD010 do SD1100 w tabeli 9.5, musz� by� powtórzone dla ka�dej
encji.

Nast�pny zbiór zada	 jest zwi�zany z aktywowaniem u�ytkowników. Operacji tu wymie-
nionych nie trzeba obja�nia�. Dodatkowo po zdefiniowaniu ról klienta zadania te musz� by�
wykonywane równolegle z pozosta�ymi (tabela 9.6).

 Nast�pn� operacj� jest zorganizowanie zada	 administratora hurtowni danych (tabela 9.7).
Obejmuje to definicje ról u�ytkowników, schematy u�ytkowników (perspektywy danych u�yt-
kowników), jak równie� zidentyfikowane tabele podsumowa	. Jako naczeln� zasad� zalecam,
aby wstrzyma� tworzenie tabel podsumowa	 na tym etapie. Powody tego s� nast�puj�ce:

(1) Ich tworzenie powoduje opó
nienie momentu, w którym mo�na udost�pni� system u�yt-
kownikom. Dosy� cz�sto proces sumowania poch�ania znaczn� cz��� zada	 programowa-
nia. Ka�da odpowied
, do której sformu�owania by�y u�yte tabele na poziomie podsumo-
wa	, mo�e by� równie� utworzona na podstawie tabeli szczegó�ów, poniewa� tabele
podsumowa	 pobieraj� swoje dane ze szczegó�ów. Jest to wy��cznie kwestia wydajno�ci.
Ca�kowicie akceptowane jest najpierw udost�pnienie systemu u�ytkownikom, a dopiero
pó
niej utworzenie mechanizmów poprawiaj�cych wydajno��.
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Tabela 9.5. Ci�g�e zadania przechwytywania i �adowania danych

Numer etapu
projektu Numer WBS Opis zadania Zale�no�ci Osobodni

Ci�g�e przechwytywanie i �adowanie danych

Dane zachowa	

SB010 Identyfikacja punktu przechwycenia w cyklu
�ycia encji

CM040

SB020 Proces projektowania ekstrakcji danych CM040

SB030 Proces tworzenia ekstrakcji danych SB020

SB040 Proces testowania ekstrakcji danych SB030

SB050 Projektowanie procesu VIM CM050

SB060 Tworzenie procesu VIM SB050

SB070 Testowanie procesu VIM

Powtórzy�
dla ka�dej
encji SB060

SB080 Proces projektowania �adowania danych PM030

SB090 Proces tworzenia �adowania danych SB080

SB100 Proces testowania �adowania danych SB090

Dane okoliczno�ci i wymiarów

SD010 Identyfikowanie zmienionych danych CM040

SD020 Tworzenie po��cze	 zale�no�ci CM060

SD030 Proces projektowania ekstrakcji danych CM040

SD040 Proces tworzenia ekstrakcji danych SD030

SD050 Proces testowania ekstrakcji
danych

SD040

SD060 Projektowanie procesu VIM CM050

SD070 Tworzenie procesu VIM

Powtórzy�
dla ka�dej
encji

SD060

SD080 Testowanie procesu VIM SD070

SD090 Proces projektowania �adowania danych PM030

SD100 Proces tworzenia �adowania danych SD090

SD110 Proces testowania �adowania danych SD100

Tabela 9.6. Zadania dost�pu u�ytkowników

Numer etapu
projektu Numer WBS Opis zadania Zale�no�ci Osobodni

Dost�p u�ytkowników

UA010 Przydzia� u�ytkowników do ról WA010

UA020 Rejestrowanie u�ytkowników UA010

UA030 Konfigurowanie oprogramowania
u�ytkowników

UA040 Testowanie dost�pu u�ytkowników UA030

UA050 Projektowanie podr�cznika
u�ytkownika

UA030
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Tabela 9.6. Zadania dost�pu u�ytkowników — ci�g dalszy

Numer etapu
projektu Numer WBS Opis zadania Zale�no�ci Osobodni

Dost�p u�ytkowników

UA060 Tworzenie podr�cznika u�ytkownika UA050

UA070 Projektowanie pomocy dla procesów UA030

UA080 Tworzenie pomocy dla procesów UA070

UA090 Testowanie pomocy dla procesów UA080

Tabela 9.7. Zadania administrowania zadaniami przetwarzania w hurtowni danych

Numer etapu
projektu Numer WBS Opis zadania Zale�no�ci Osobodni

Administrowanie hurtowni� danych

WA010 Definiowanie ról u�ytkowników LM020

WA020 Odwzorowanie modelu
bezpiecze	stwa na role

WA010

WA030 Projektowanie schematów u�ytkownika WA020

WA040 Tworzenie schematów u�ytkownika WA030

WA050 Testowanie schematów u�ytkownika WA040

WA060 Projektowanie procesu sumowania
danych

PM030

WA070 Tworzenie procesu sumowania danych WA060

WA080 Testowanie procesu sumowania danych WA070

WA090 Projektowanie procesu sumowania
danych nawigacji

WA060

WA100 Tworzenie procesu sumowania
danych nawigacji

WA090

WA110 Testowanie procesu sumowania
danych nawigacji

WA100

(2) Udost�pnienie u�ytkownikom danych mo�liwie szybko ma równie� inne praktyczne zalety.
Mo�emy obserwowa� ich wykorzystanie i u�ycie tej wiedzy do okre�lenia, które tabele
podsumowa	 powinni�my zainstalowa�. W projektach hurtowni danych cz�sto si� zdarza,
�e tabele podsumowa	 musz� by� przeanalizowane dwukrotnie. Bywa, �e trafiamy za
pierwszym razem, ale czasami si� mylimy i niektóre z naszych podsumowa	 nie s� nigdy
wykorzystywane przez u�ytkowników.

Nast�pnym krokiem s� zadania automatyzacji (tabela 9.8). Wielu kierowników projektów
b�dzie udowadnia�, �e jest to najwi�ksze zagro�enie przy budowaniu hurtowni danych. Nasze
podej�cie przyrostowe przy wszystkich swoich zaletach cz�sto pogarsza problem. Powoduje
ono, �e po pierwszym przyro�cie u�ytkownicy zaczynaj� korzysta� z danych. Jest to ten mo-
ment, kiedy mog� si� oni przekona� do rozwi�zania i stwierdzi�: „Spójrzcie, naprawd� s� pew-
ne korzy�ci ze wszystkich tych danych!”. Gdy to si� stanie, nie b�d� mieli dosy� i b�d� chcieli
wi�cej — nie tylko modyfikacji tu czy tam — b�d� chcieli znacznie wi�cej. Zanim b�dziemy
wiedzieli, gdzie jeste�my, cz��� zespo�ów zostanie zaanga�owana do drugiego etapu. Jednak
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Tabela 9.8. Zadania automatyzacji

Numer etapu
projektu Numer WBS Opis zadania Zale�no�ci Osobodni

Automatyzacja przetwarzania

AP010 Projektowanie procesu automatyzacji

AP020 Tworzenie procesu automatyzacji AP010

AP030 Testowanie procesu automatyzacji AP020

AP040 Wykonanie testów integracyjnych AP030

AP050 Projektowanie podr�cznika procedur
operacyjnych

AP010

AP060 Tworzenie podr�cznika procedur
operacyjnych

AP050

AP070 Uzyskanie akceptacji operacyjnej AP060

klient nie wie, �e pierwszy etap jest daleki od zako	czenia. Uda�o si� nam tylko pokaza� dane,
ale wszyscy b�d� uwa�a�, �e ju� sko	czyli�my. U�ytkownicy nie b�d� widzieli tego, �e aby po-
bra� dane z systemów 
ród�owych, przetworzy� je i za�adowa� do hurtowni danych, trzeba wy-
kona� �mudn� r�czn� prac�. �aden z procesów nie zosta� jeszcze zintegrowany i systemy jesz-
cze ze sob� nie wspó�pracuj�. Musimy wi�c wróci� do pierwszego etapu i zrealizowa� procesy
harmonogramu, sterowania, obs�ugi b��dów itd., które s� potrzebne, aby zmieni� zwyk�y system
w produkt jako�ci przemys�owej z mocnymi spawami oraz �rubami i nakr�tkami zamiast tych
wszystkich sznurków i ta�my klej�cej.

Jest to powa�ny problem w starej sztuce okre�lania oczekiwa	. Je�eli pozwolimy, aby si� to
wymkn��o spod naszej kontroli, mo�emy nigdy jej nie odzyska�. Dzia�y operacyjne danej firmy
nigdy nie zaakceptuj� systemu, który nie potrafi samodzielnie sta� na w�asnych nogach, szcze-
gólnie je�eli jest tak du�y i zasoboch�onny jak hurtownia danych. Za ka�dym razem musimy
przypomina� naszemu klientowi, �e to, co widzi, nie jest uko	czonym produktem i �e do za-
ko	czenia pracy potrzeba jeszcze sporo czasu. Istnieje równie� pogl�d, aby nie dawa� u�ytkow-
nikom dost�pu do hurtowni danych do momentu zako	czenia pierwszego etapu. Cho� niektórzy
podzielaj� to twierdzenie, osobi�cie nadal podtrzymuj� opini�, �e u�ytkownicy powinni mie�
dost�p do hurtowni tak szybko, jak jest to mo�liwe. W ko	cu s� to ich dane, a nie nasze. Silne
zarz�dzanie projektem i równie silne zarz�dzanie oczekiwaniami s� tu kluczem do sukcesu.

Przejd
my teraz do wsparcia. Wsparcie istnieje na kilku poziomach (tabela 9.9). Ka�dy
u�ytkownik ma specyficzne wymagania. Wyst�puj� dwa g�ówne rodzaje wsparcia:

(1) Wsparcie u�ytkowników. W tym przypadku polega to na prowadzeniu telefonicznej linii
pomocy lub dzia�u wsparcia u�ytkowników, który im pomaga, gdy maj� pytania na temat
systemu lub us�ugi albo kiedy maj� problemy.

(2) Wsparcie systemu. Oczywiste jest, �e jako dostawcy systemu musimy wzi�� pewn� odpo-
wiedzialno�� za jego obs�ug�, co najmniej przez jaki� czas. Po tym czasie musi by� zapew-
nione dalsze wsparcie. Obejmuje to rutynow� konserwacj� systemu, w tym aktualizacje
oprogramowania systemowego i aplikacyjnego. Konieczne jest równie� wsparcie ogólnej
natury, na przyk�ad przy rozbudowie przestrzeni dyskowej czy te� odtwarzaniu systemu
po awarii sprz�towej lub programowej.
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Tabela 9.9. Zadania wsparcia u�ytkowników

Numer etapu projektu Numer WBS Opis zadania Zale�no�ci Osobodni

Wsparcie u�ytkowników

US010 Projektowanie procesów wsparcia

US020 Tworzenie procesów wsparcia US010

US030 Testowanie procesów wsparcia US020

W zale�no�ci od klienta zmieniaj� si� wymagane poziomy wsparcia, jak równie� sposoby,
w jakie to wsparcie jest realizowane. Niektóre organizacje maj� w�asne oddzia�y pomocy tech-
nicznej, natomiast inne zlecaj� te zadania innym firmom. Niezale�nie od sytuacji musimy za-
projektowa� strategi� wsparcia, aby by�a ona zgodna z wymaganiami.

Kolejn� pu�apk� jest niezapewnienie u�ytkownikom wsparcia od samego pocz�tku. Cz�sto
s� to u�ytkownicy, z którymi warto wspó�pracowa�, poniewa� s� oni w stanie powiedzie� nam
precyzyjnie, czego potrzebuj�. Musimy dostarczy� im tych mechanizmów, zanim przejm� od
nas odpowiedzialno�� za system. W wielu przypadkach czas i pieni�dze przeznaczone na pro-
jekt s� tracone przez to, �e nie zwrócono uwagi na wymagania wsparcia. Jest to nieco podobne
do problemu z automatyzacj�, gdy� jest pozostawiane nietkni�te do ko	ca projektu i zwykle
uwa�ane za jedno z najnudniejszych zada	, cho� w rzeczywisto�ci powinien mu by� nadany
strategiczny priorytet.

Problem kopii zapasowej i wycofywania przedstawi�em ju� w rozdziale 7. Warto powtórzy�,
�e tworzenie kopii zapasowej w hurtowni danych nie jest prostym zadaniem i w uzyskanie
efektywnego rozwi�zania trzeba w�o�y� sporo pracy (tabela 9.10). Wyst�puje równie� problem
wycofania. W jaki sposób mo�emy wycofa� dane z systemu, gdy nie powinny one wcale trafi�
do hurtowni danych?

Tabela 9.10. Zadania kopii zapasowej i odtwarzania

Numer etapu
projektu Numer WBS Opis zadania Zale�no�ci Osobodni

Kopie bezpiecze	stwa i odtwarzanie

BR010 Projektowanie procesu tworzenia kopii
zapasowej

BR020 Tworzenie procesu tworzenia kopii
zapasowej

BR010

BR030 Testowanie procesu tworzenia kopii
zapasowej

BR020

BR040 Projektowanie procesu wycofywania danych

BR050 Tworzenie procesu wycofywania danych BR040

BR060 Testowanie procesu wycofywania danych BR050

BR070 Projektowanie procesu ponownego
wprowadzania danych

BR080 Tworzenie procesu ponownego
wprowadzania danych

BR070

BR090 Testowanie procesu ponownego
wprowadzania danych

BR080
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Czym jest „ponowne wprowadzanie danych”? Jest to przeciwie	stwo wycofywania danych.
Czasami okazuje si�, �e do hurtowni danych zosta�y za�adowane nieprawid�owe dane. Zwykle
si� dowiadujemy o tym, gdy kto� z zespo�u operacyjnego przyjdzie do naszego biura i powie, �e
jeden z plików, jaki dostali�my cztery dni temu, by� nieprawid�owy. Musimy wtedy u�y� pro-
cedury wycofania w celu usuni�cia nieprawid�owych danych, a nast�pnie procedury ponownego
wprowadzenia danych, aby umie�ci� w hurtowni prawid�owe dane (nie zapominajmy, �e te nowe
dane równie� mog� by� pó
niej wycofane, je�eli oka�� si� nieprawid�owe — to si� zdarza).

Aby hurtownia danych mog�a normalnie dzia�a�, wi�kszo�� rutynowych procesów musi
by� wykonywana automatycznie. Wykonywanie procesów oraz ustawianie ich w czasie i okre�lanie
zale�no�ci mi�dzy nimi zwykle realizuje si� przez mechanizm harmonogramowania. Harmo-
nogramy maj� bardzo ró�ne zestawy dost�pnych funkcji, ale wi�kszo�� z nich jest dosy� zaawanso-
wana. Na przyk�ad mo�e si� zdarzy�, �e nie chcemy, aby proces ekstrakcji danych by� urucha-
miany wcze�niej, ni� zako	czy si� proces tworzenia pliku potrzebnego mu do pracy. Cho� plik
ten mo�e by� dost�pny, za�ó�my, o siódmej po po�udniu, to jednak nie ma gwarancji, �e si� tak
stanie. Je�eli o umówionej godzinie plik nie b�dzie dost�pny, nie mo�emy uruchomi� procesu
ekstrakcji. Harmonogramy mog� by� konfigurowane tak, aby reagowa�y na istnienie lub brak
plików, jak równie� by rozumia�y kody zwracane przez inne procesy, informuj�ce o ich uda-
nym wykonaniu lub b��dzie.

Zespó� operacyjny nie przejmie odpowiedzialno�ci za dzia�anie systemu, je�eli nie b�dzie wie-
dzia�, jak go obs�ugiwa�. Jest to problem podobny do aspektów zwi�zanych ze wsparciem i automa-
tyzacj�; to kolejna znana pu�apka, nie tylko w projektach hurtowni danych, ale we wszystkich
projektach IT. Tak jak w przypadku zespo�u wsparcia, zespó� operacyjny b�dzie mia� w�asny
zestaw wymaga	, cz�sto spisanych, które musz� by� spe�nione przed przekazaniem mu systemu.

Kolejnymi elementami, jakie musimy dostarczy�, s� monitorowanie i dostrajanie wydajno�ci
oraz planowanie pojemno�ci. Nale�y zarezerwowa� nieco czasu na tego rodzaju dzia�ania. Nie
ma sensu, aby dostarcza� system, który jednego dnia dzia�a doskonale, a w nast�pnym zaczyna mu
brakowa� pami�ci, cykli procesora, przestrzeni dyskowych lub pasma sieciowego (tabela 9.11).

Tabela 9.11. Zadania zarz�dzania systemem

Numer etapu
projektu Numer WBS Opis zadania Zale�no�ci Osobodni

Zarz�dzanie systemem

SM010 Planowanie

SM020 Szkolenie zespo�ów operacyjnych

SM030 Monitorowanie wydajno�ci

SM040 Planowanie pojemno�ci

W tabeli 9.12 wymieniono elementy, które czasami s� zapominane lub s� tyle razy odk�a-
dane na pó
niej, �e staj� si� opó
nione. Inn� pu�apk� jest niedostarczenie u�ytkownikom mo�-
liwie dok�adnej specyfikacji. Nie ma znaczenia, jak dobrze jest skonfigurowany serwer ani jak
du�o ma dost�pnej przestrzeni. Wiele �wietnie zaprojektowanych, dobrze skonfigurowanych
i doskonale dzia�aj�cych hurtowni danych zosta�o wy��czonych przez negatywne przyj�cie,
spowodowane przez próby wci�ni�cia komponentów u�ytkownika ko	cowego do przestarza-
�ych komputerów klienckich.
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Tabela 9.12. Zadania instalacji i wdro�enia

Numer etapu
projektu Numer WBS Opis zadania Zale�no�ci Osobodni

Instalacja i wdro�enie

IR010 Przeprowadzenie szkolenia
u�ytkowników

IR020 Instalowanie komponentów
u�ytkownika

IR030 Testowanie konfiguracji
oprogramowania u�ytkowników

UA030

Tabela 9.13 zawiera kilka zada	, jakie nale�y wykona�, zanim zespo�y programistyczne
rozpoczn� swoj� prac�.

Tabela 9.13. Zadania konfiguracji pocz�tkowej

Pocz�tkowe wymagania systemowe

Pozyskanie i zainstalowanie oprogramowania DBMS

Pozyskanie i zainstalowanie oprogramowania dost�pu u�ytkowników

Pozyskanie i zainstalowanie oprogramowania repozytorium metadanych

Pozyskanie i zainstalowanie oprogramowania nawigacji zagregowanej

Pozyskanie i zainstalowanie oprogramowania szybkiego sortowania

Pozyskanie i zainstalowanie systemów kopii zapasowej

Pozyskanie i zainstalowanie serwerów WWW i oprogramowania klienckiego

Pozyskanie i zainstalowanie oprogramowania planowania pojemno�ci

Podsumowanie
Musimy kontrolowa� post�p projektu — w tym rozdziale przedstawi�em dok�adn� struktur�
podzia�u zada	 wraz z zale�no�ciami, które mog� by� przystosowane do potrzeb dowolnych
projektów.

Omówi�em równie� zagadnienie dostarczania oprogramowania. Jest to znany problem w hur-
towniach danych, poniewa� ich tworzenie ró�ni si� nieco od tworzenia tradycyjnego oprogra-
mowania.

Opisa�em te� zespó� projektowy oraz umiej�tno�ci wymagane do udanego zrealizowania
projektu hurtowni danych.

Ponadto przeanalizowa�em niektóre z pu�apek zwi�zanych z jako�ci� danych i ich dost�p-
no�ci�, a tak�e z komunikacj� z klientem. Innym problemem jest na przyk�ad potrzeba wspó�-
pracy z zespo�em operacyjnym oraz pomocy technicznej po stronie klienta.

Mam nadziej�, �e rozdzia� ten b�dzie warto�ciowym przewodnikiem dla kierowników pro-
jektów zaanga�owanych w dostarczanie hurtowni danych.
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