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Abstract. This paper aims to review and analyze known models and 
methods for data structuring, storing and processing in the Internet. 
A SWOT analysis has been made to look at the strengths and weak-
nesses of known models.

Увод
В последно време облачните технологии (ОТ) беле-

жат връх в своето развитие, дистрибуция и използване. ОТ 
представляват изчислителни ресурси (хардуер и софтуер), 
предоставени като услуги посредством мрежова свърза-
ност, което е типично и за интернет [1]. Достъпността и 
масовото използване напоследък на тези услуги променят 
изцяло начина, по който отделните компютри и разпреде-
лени системи съхраняват, обработват и споделят данните. 
Освен облачни изчисления и услуги друг важен елемент 
на ОТ са складовете за данни (СД), които позволяват на 
потребителите да съхраняват в облака своите данни и да 
имат по всяко време достъп до тях посредством софтуер, 
предоставен от облака, като по този начин не е необхо-
димо закупуването на скъп хардуер и софтуер за управле-
нието им. Възможността за съхранение на информация в 
облака и постоянният достъп до нея поставят началото 
на поредица от събития, които водят до разработването 
и бързото разрастване на уеб базирани информационни 
системи (ИС), имащи за цел да предоставят на потреби-
телите възможности за търсене на информация, за струк-
турирането й по тяхно желание, както и обновяване на 
данните в тези системи от отдалечени работни станции [2]. 
Изграждането и поддържането на такива уеб базирани ИС е 
трудоемък процес, свързан с проектирането и прилагането 
на сложни модели и методи на операции по структурира-
не, съхраняване и обработка на данни, като задачата се 
усложнява допълнително поради факта, че елементите на 
една такава ИС често се налага да бъдат разположени на 
големи разстояния едни от други. Цел на статията е да се 
направи обзор и анализ на известни методи и модели за 
структуриране, съхраняване и обработка на данни.

I. Методи и модели за структуриране, 
съхраняване и обработка на данните

Консолидирането на данните и анализирането им 
за получаване на някаква информация е процес, чието 
начало е поставено много назад във времето, но едва 
в началото на 90-те години на 20-и век този процес се 
определя като склад от данни [3]. Операционните и тран-
закционните системи могат да обработват ограничени ко-
личества от данни за ограничен период от време, тъй 
като са проектирани само за собствена функционалност. 
Това налага дългосрочно съхранение на данните, за да 
може впоследствие те да бъдат използвани за извършва-
не на анализи или получаване на информация, подпома-
гащи вземането на управленски решения [4]. За да могат 
данните да бъдат използвани за добиване на знания, е 
необходимо първо те да бъдат съхранени в определена 
структурна схема и едва след това да бъдат обработвани, 
което е свързано с проектирането и прилагането на раз-
лични методи и модели по структуриране, съхраняване и 
обработка на данни [4].

Основни методи за структуриране, съхраняване и 
обработка на данни

Най-често използваните методи за структуриране, 
съхраняване и обработка на данни са:

• Метод на моделиране на корпоративни данни 
чрез нормализация (Normalized Data Factory 
Modeling). Този метод е въведен от Бил Инмон въз 
основа на концепцията за нормализиране на да-
нните [5]. За да се премахне излишъкът от данни 
в модела на хранилището, данните се представят 
в трета нормална форма (3NF), като след това, 
ако е необходимо при извличането и обработката 
им, те биват обединявани.

• Размерно моделиране (Dimensional Modeling). 
Този метод е въведен от Ралф Кимбъл [5]. При 
размерното моделиране транзакционните и ре-
ферентните данни са изолирани във факттаблици 
(fact tables) и таблици с размерности (dimension 
tables). Фактите представляват различни мерки, 
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а размерностите са различни описателни данни 
като клиент, продукт и т.н.

• Хибридно моделиране (Hybrid Modeling). Мето-
дът е комбинация от дименсионални архитектури 
и архитектури в 3NF, което обхваща оперативно 
хранилище за данни (ODS), съдържащо нормали-
зирани данни и дименсионални информационни 
матрици (ИМ) (data marts). ИМ обезпечават нуж-
дите на ведомства и организации. Съществуват 
ИМ за продажбите, за финансите и т.н. [5].

• Трезорно моделиране на данни (Data Vault 
Modeling). Методът се основава на групиране 
на входящите данни под формата на хъб, връз-
ка или сателит въз основа на склонността им да 
се променят във времето [6]. Например хъбовете 
съдържат бизнес ключове заедно с други клю-
чови полета, които обикновено не се променят. 
Сателитът съдържа времеви и описателни еле-
менти, а връзките съдържат информация с вза-
имовръзките между хъбовете и сателитите. Този 
модел обикновено се използва за съхранение на 
данни. Той не е оптимизиран за изпълнение на 
заявки, както и за работа с добре познатите ин-
струменти за заявки като Cognos, SAP Business 
Objects, Pentaho [7]. Това е така, тъй като тези 
компютърни инструменти, използвани от крайните 
потребители работят с размерния модел на данни 
и това, налага преобразуването им. За тази цел 
хъбовете и свързаните с тях сателити трябва да 
се представят като измерения, а връзките и свър-
заните с тях сателити трябва да се представят 
като факттаблици в размерния модел [7]. По този 
начин трезорното моделиране може да бъде пред-
ставено като размерено моделиране. За по-голя-
ма ефективност обаче размерното моделиране 
обикновено се прилага в релационни таблици. В 
тази връзка трябва да се обърне внимание, че е 
сравнително лесно да се преместват данни, пред-
ставени в 3NF към размерен модел, но обратното 
не е толкова лесно, тъй като де-нормализираният 
характер на факттаблиците с данни на размерния 
модел е коренно различен от трезорния модел, 
който е в 3NF.

Разгледаните дотук методи за моделиране на данни се 
отнасят за хранилища, съхраняващи множество данни във 
вид на релации. След въвеждането на нерелационните бази 
от данни (Not only Structured Query Language, NoSQL) [8] се 
появява друга алтернатива, наречена езеро с данни (Data 
Lake), където се съхраняват различни по вид нерелационни 
данни (Big Data или NoSQL бази от данни) [8].

• Езеро с данни (Data Lake). Езерото с данни е 
метод за съхранение в СД на огромно количество 
сурови данни в естествен формат, като се осигу-
рява достъп до тях при поискване [9]. Терминът 
понякога се свързва със съхранение на обекти 
посредством Apache Hadoop софтуерни програми 
с отворен код, улесняващи използването на мре-

жа от множество компютри за решаване на про-
блеми, включващи големи данни и изчисления. 
Работещите в областта на данните все по-често 
използват термина езеро с данни, за да опишат 
всеки голям масив от данни с неопределена схема 
и изисквания към данните. Потребителите опреде-
лят тези параметри при изготвяне на заявките за 
обработка на данните. Поради неструктурирания 
характер на съхраняваните данни проектирането 
и поддържането на такъв СД е сложен и трудо-
емък процес. Ако езерото с данни е лошо про-
ектирано, неправилно документирано или лошо 
поддържано, то може да се превърне в т. нар. 
блато с данни [10]. Тези недостатъци компро-
метират възможността за извличане на данни и 
потребителите не могат ефективно да анализират 
и използват данните. Въпреки че съществуват, да-
нните от блатото не могат да бъдат извлечени без 
контекстуални метаданни.

Основни модели за съхраняване и обработка  
на данни в интернет

Наличието на огромно количество данни, генерирани 
от човешка дейност или заобикалящата ни среда, води до 
необходимостта от структурирането и съхранението им в 
СД, представляващи масивни запаси от данни във време-
ви редове [6]. Структурирането и съхранението на данните 
впоследствие улеснява тяхната обработка и развитието на 
СД. Съществуват редица възможности за избор както по 
отношение на софтуерните инструменти за обработка на 
данните, така и по отношение на подходите за развитие 
на СД. За проектирането и изграждането на един добре 
функциониращ СД е необходимо да се приложи правилният 
модел за съхранение на данни. Известни са два основни 
модела: модел на Инмон и модел на Кимбъл:

• Модел на Бил Инмон. В основата на този подход 
се прилага моделиране на данните чрез нормали-
зация (Normalized Data Factory Modeling). Тук в СД 
се съхраняват атомарните стойности на данните. 
Впоследствие данните се използват за създаване 
на информационни матрици (ИМ) за конкретни 
цели. Бил Инмон предлага подход за изграждане 
top-down (отгоре-надолу) [11,12], при който тра-
диционните инструменти за релационни бази от 
данни (БД) се адаптират за нуждите и развитието 
на корпоративен СД, където всички налични дан-
ни от системите за транзакции се консолидират 
в тематично ориентирана, интегрирана, времевари-
антна и неизменчива съвкупност от данни. От този 
СД се изграждат индивидуални ведомствени ИМ, 
които подпомагат активно вземането на решения 
в дадена организация [12]. На фиг. 1 е представен 
модел на облачна БД, при който за изграждането 
на СД е използван моделът на Бил Инмон. СД се 
зарежда с данни от системите за онлайн обработка 
на транзакции (OLTP). СД е в 3NF. ИМ се осигуряват 
извън СД, като могат да се създават и нови, когато 
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е необходимо. Те са в 3NF и от тях се изграждат 
кубове с данни, използвани за онлайн аналитич-
ната обработка (OLAP). Моделът на Инмон има 
следните особености и характеристики:

 9 Представлява корпоративен модел на данни 
(CIF), който предполага изграждане на корпо-
ративен СД.
 9 Ориентиран е за корпоративни нужди.
 9 Поради факта, че са необходими познания в 
сферата на системите за управление на БД 
и езика за структурирани запитвания SQL, се 
разработва и развива от специалисти разра-

ботчици. Потребителите имат пасивно участие.
 9 Използват се централизирани нормализирани 
таблици, съхраняващи атомарните стойности 
на данните.
 9 Използват се зависими ИМ, които представля-
ват отделни физически подмножества от данни 
и могат да бъдат използвани за различни цели.
 9 Интеграцията на данните се извършва чрез CIF. 
Организацията е на три нива: СД, ИМ, инфор-
мационни кубове (ИК) (data warehouse, data 
mart, cube) и дублиране на данни.

Фиг. 1. Модел на облачна база от данни, базиран на модел на Бил Инмон

• Модел на Ралф Кимбъл. При този подход се 
прилага размерно моделиране. Това е концепция, 
разработена от Кимбъл за многомерен модел на 
данните, който може да бъде представен в рела-
ционна БД. СД представлява съвкупност от ИМ, 
съдържащи размерни и факттаблици, представе-
ни в схема звезда (star schema) или снежинка 
(snowflake schema) и зависещи от изисквания-
та на конкретен проект. Ралф Кимбъл предлага 
подхода bottom-up (отдолу-нагоре) [11,12], при 
който се използва размерно моделиране. Той се 
изразява в структурирането и съхраняването на 
данните в релационна БД посредством два типа 
таблици: таблици на размерностите и таблици на 
фактите. Тези два типа таблици са в основата на 
физическото реализиране на многомерен модел 
на данните като схема звезда или схема снежин-
ка [13]. Този подход за моделиране на данни е 
уникален за даден СД. Вместо да се изгради една 
корпоративна БД Кимбъл предлага да се създаде 
БД или ИМ, които да служат за аналитични нужди 
на отделите и едва след това за интегриране-
то на тези ИМ използва друга своя иновация, 
наречена информационна шина (data bus) [12]. 

На фиг. 2 е представен модел на облачна БД, 
при който при изграждането на СД е използ-
ван моделът на Ралф Кимбъл. СД е изграден от 
ИМ. ИМ се зареждат с данни от OLTP системи, 
които обикновено са релационни БД в 3NF. СД 
е централен за модела и представлява де-нор-
мализирана схема от тип звезда. От този СД се 
изграждат OLAP кубовете.

Моделът на Кимбъл има следните особености:
 9 Представлява логическо хранилище за данни 
(BUS), структурирано по тематични области.
 9 Ориентиран е за отделни бизнес процеси, потре-
бителите имат активно участие.
 9 Използват се децентрализирани ИМ.
 9 Използват се независими размерномоделирани 
ИМ, оптимизирани за изготвяне на отчети и ана-
лизи.
 9 Интеграцията на данните е посредством подходя-
щи размерности, което осигурява съгласуваност 
между източниците на данни.
 9 Организацията е на две нива: ИМ, ИК, по-малко 
процеси по извличане, трансформация и зарежда-
не (ETL) и няма дублиране на данни.
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II. SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) анализ  
на моделите на Инмон и Кимбъл

Двата модела имат обща допирна точка, която се из-
разява в това, че СД се явява централен СД и OLAP кубове-
те са изградени от денормализирани схеми от тип звезда.

Силни страни (Strengths) на модела на Инмон
• СД е централен и от него се изграждат ИМ, с 

които потребителите работят. По този начин се 
запазва интегритетът на данните.

• Избягват се аномалиите при актуализиране на да-
нните поради съкращаване на излишъка от данни. 
Това прави ETL процесите лесни и по-малко по-
датливи на отказ.

• Бизнес процесите могат да бъдат разбрани лес-
но, тъй като моделът представя детайлно бизнес 
субектите.

• При промяна на бизнес изискванията или източ-
ниците на данни е лесно да се актуализира СД, 
тъй като едно нещо е само на едно място. Това 
прави модела гъвкав.

Силни страни (Strengths) на модела на Кимбъл
• Бързо изграждане и стартиране в първата фаза 

на проекта.
• Схемата от тип звезда може лесно да бъде раз-

брана от бизнес потребителите и е лесна за из-
ползване при изготвяне на отчети. Освен това 

повечето инструменти за бизнес анализи работят 
сравнително добре с нея.

• Средата за съхранение на данните заема малко 
място, което прави управлението на системата 
доста по-лесно.

• Моделът на схема звезда е много сполучлив, тъй 
като системата за управление на бази от данни 
извършва т. нар. звездно присъединяване (star 
join), при което се създава декартов продукт, из-
ползвайки всички стойности на размерите, а фак-
ттаблицата се поставя накрая на селектираните 
редове. Известно е, че това е много ефективна 
операция за работа с БД.

• Необходим е малък екип от разработчици и про-
ектанти, за да се поддържа ефективността на 
СД.

Слаби страни (Weaknesses) на модела на Инмон
• При нарастване броя на таблиците моделът и ре-

ализацията могат да станат сложни.
• Необходими са експерти в моделирането на данни 

и бизнес процеси.
• Изграждането и първоначалната настройка отне-

мат много време.
• ИМ са изградени и се зареждат с данни от СД.
• Необходим е доста голям екип от специалисти, за 

да бъде управляван и поддържан.

Слаби страни (Weaknesses) на модела на Кимбъл
• Данните се съхраняват в ИМ, поради което те не 

са напълно интегрирани.

Фиг. 2. Модел на облачна база от данни, базиран на модела на Ралф Кимбъл



2 2019 31

информатика

• Наличие на излишни данни.
• Добавянето на колони в таблицата с факти може 

да доведе до намаляване на производителността, 
тъй като размерът на факттаблицата става по-го-
лям. Това прави трудно изменянето на размерния 
модел, тъй като се променят и бизнес изисква-
нията.

• Моделът е ориентиран към бизнес процесите, а не 
към предприятието като цяло.

• Висока сложност при интегрирането на наследени 
данни в СД.

Възможности (Opportunities) на модела на Инмон
• Ориентиран е за корпоративни нужди.
• Организацията е на три нива: СД, ИМ, ИК и дуб-

лиране на данни.
• Може да се използва за изготвяне на разнообраз-

ни отчети за нуждите на предприятието.

Възможности (Opportunities) на модела на Кимбъл
• Ориентиран е за отделни бизнес процеси, потре-

бителите имат активно участие.
• Организация на две нива: ИМ, ИК, по-малко про-

цеси по извличане, ETL и няма дублиране на дан-
ни.

• Работи добре при проследяване на ключовите по-
казатели за ефективност, тъй като ИМ са насочени 
към отчитане, съобразено с бизнес процесите.

• Висока ефективност при използване на инстру-
менти за бизнес анализ, при който се налага 
сондиране сред множество схеми тип звезда за 
генериране на отчети. Това може да бъде успешно 
осъществено с помощта на съответстващи раз-
мерности.

Заплахи при използване (Threats) на модела на 
Инмон

• С нарастване на броя на таблиците се затруднява 
работата при изготвянето на селекции.

• Трудности при намирането на експерти в модели-
рането на данни и бизнес процеси.

• Необходима е по-продължителна работа на ETL 
процеси, което ще доведе до необходимостта от 
използването на повече ресурси.

Заплахи при използване (Threats) на модела на 
Кимбъл

• Нарушава се същността на единен източник на 
информация.

• Поява на аномалии при актуализиране на данните 
с течение на времето.

• Трудности при реализиране на някои отчети на 
предприятието.

В резултат на SWOT анализа може да се направи из-
вод, че поради подхода отдолу-нагоре моделът на Кимбъл 
е по-мащабируем и осигурява възможност да се започне 

с малки проекти, които впоследствие да се разраснат. При 
този подход възвръщаемостта на инвестициите е по-бърза. 
От друга страна, моделът на Инмон е по-структуриран и ле-
сен за поддържане, но отнема повече време за изграждане. 
Значителното предимство на модела на Инмон е, че СД е в 
3NF, което улеснява значително изграждането и използва-
нето на модели за извличане на данни.

Заключение
Направен е обзор на известни методи и модели за 

структуриране, съхраняване и обработка на данни. Извър-
шен е SWOT анализ, при който са разгледани силните и 
слабите страни на популярни модели за структуриране, 
съхраняване и обработка на данни. От направения SWOT 
анализ става ясно, че всеки модел има своите силни и сла-
би страни. В тази връзка при проектирането на информа-
ционни системи е необходимо да се избере подходящ ме-
тод за моделиране. Понякога е необходимо да се направят 
известни компромиси, като се използва хибриден подход, 
за да се редуцира въздействието на слабите страни. Тези 
компромиси могат да бъдат наложени както по финансови, 
така и по технически причини. Докато финансовите при-
чини могат да имат за цел редуциране на разходите, то 
техническите причини могат да бъдат от различно естество: 
осигуряване на лесна и бърза разработка, бързо внедря-
ване, мащабиране, лесна поддръжка и управление, а също 
така и бързодействие при изпълнение на запитванията от 
клиентите.
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