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Előszó

A 2010-es évek elején fogalmazódott meg bennem, hogy sok-sok éves oktatói és fejlesztői munkám 
összefoglalásaként két könyvet megírjak. Kiadómnak is vázoltam a koncepciót: jó lenne egy részletes 
adatmodellezést tárgyaló kötet, és egy másik az adattárházak tervezéséről.

Direkt fogalmaztam most kicsit lazán, szeretném megmagyarázni az okát. Amikor 30 évvel ezelőtt 
elkezdtem foglalkozni adatmodellezéssel, adatbázis-tervezéssel, még nem léteztek adattárházak, és 
nem volt külön modellezési technikájuk. Ezért aztán lazán adatmodellezésről beszéltünk. Később, 
hogy megkülönböztessük a kétféle megközelítést, beszéltünk már operatív rendszerek modelljeiről, 
szakmai zsargonban 3NF (3. normálformájú) modellekről, illetve az adattárházi dimenzionális 
modellekről. 

Mivel az említett időben adattárházakat terveztem, sok tapasztalat, gyakorlati eredmény állt rendel-
kezésemre, ezért úgy döntöttem, hogy ezzel a témával indítsunk. A könyv megjelenése óta eltelt 
időszakban ismét sok új tapasztalatot gyűjtöttem adattárház témában. Kollégáimnak szoktam mon-
dani: akármennyi tapasztalatom van egy területen, egy új projekt mindig hoz új kihívásokat is a már 
ismerős rutinszerű megoldások mellett. Első gondolatom az volt, hogy egészítsük ki a 2012-ben kiadott, 
már régen elfogyott verzióját a könyvnek, és csináljunk egy új kiadást.

Ahogy ezt fontolgattam, eszembe jutott, hogy az adattárházaknál nemcsak az új dimenzionális modelle-
ket tervezzük az elemzésekhez (ez a munka szebbik része), hanem a különböző forrásrendszerekből 
előbb létre kell hozni egy integrált céges/vállalati adatbázist, amelynek szerkezete az operatív rendsze-
rekéhez hasonló, és finoman szólva is vegyes minőségű adatokat kapunk általában.

Az adattárházaknál így – és nem vagyok egyedül a tapasztalatommal – az adatokat illetően kétféle 
problémával szoktunk szembesülni: 

– az adatszerkezetek zavarosak, redundánsak, rosszul strukturáltak, nem dokumentáltak és 
– az adatok minősége sem megfelelő.

Most, hogy erről írok, szívesen nekiállnék furcsa adatanomáliákat bemutatni, de hát ez nem illik egy 
bevezetőbe, és különben is túl hosszú lenne (3. kötet?).

Az adattárházaknál cél minden adatot betölteni, és megvizsgálni, hogy az eleget tesz-e az üzleti elvárá-
soknak, s ha nem, regisztrálni a hiba tényét. Így történhetett, hogy az adattárházak mellékleteként 
előállt általában egy Hiba-adatpiac, amiből részletes elemzések készíthetők a forrásrendszerek minősé-
géről, az adatok hibáiról. Ezeket megpróbáltuk visszacsatolni a forrásrendszerek gazdáinak, általában 
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vegyes sikerrel. Voltak olyan hibák, melyek javításához ragaszkodtunk. Közben pedig mondogattuk: 
ezt is a forrásoldalon kellett volna megoldani…

Emellett az elmúlt években sokszor tapasztaltam új informatikai rendszerek használata során a fel-
használói felület logikátlan voltát, valamint hogy megenged hibás adatfelvitelt. Amikor felhasználói 
felületről írok, akkor csak feltételezem, hogy azok valamilyen szinten tükrözik az adatbázis szerkezetét, 
mert azokba persze nincs belelátásom.

Így jutottam arra a felismerésre, hogy inkább az elsőnek tervezett kötettel kellene folytatni. Mire 
a tartalma összeállt, eljött a koronavírus-karantén, amikor a kényszert kihasználtam, és nekifogtam az 
írásnak. Az elhatározásomban megerősített egy valós életbeli saját problémám, amikor lakásunk címé-
nek furcsa, ráadásul nem egyértelmű változásáról értesültem. Próbáltam kielemezni az anomáliákat, 
nevezetesen, hogy ugyanannak az ingatlannak időben miért volt, illetve van négy különböző címe. 
Ebből született az 1. melléklet, amely körüljárja a problémát, és próbál megoldást bemutatni egy új cím 
modellel, ahol az üzleti logikán nagy hangsúly van. 

Egy bekezdés erejéig vissza kell térnem az adatmodell kifejezésre, és már az Előszóba egy kis termino-
lógiát becsempészni. Elsőre az Adatmodellezés és relációs adatbázis-tervezés címet akartam adni a könyv- 
nek. Aztán rájöttem, hogy adatmodellezés alatt az irodalomban sokan mást és mást írnak le, értenek. 
Írnak logikai, fizikai, fogalmi modellezésről, elemzésről, relációs adatmodellről, és sok gyakorlati 
szakember fejében is maximum az adatbázis strukturális tervezése villan be a kifejezés hallatán.

A „legelején” szeretném kezdeni a könyvben, vagyis a fogalmi modellezéssel, amely során a szervezet 
vagy a vizsgált terület információigényét fogalmazzuk meg függetlenül az adatok tárolásától, hozzá-
férési mechanizmusoktól, a valóságnak megfelelő természetes fogalmakat használva. Egy ilyen modellt 
„vihetünk tovább”, és átültethetjük az adatbázis logikai szerkezetébe, ahol már figyelembe veszünk 
technikai, hatékonysági, hozzáférési követelményeket. Bizonyos esetekben nincs semmi akadálya 
annak, hogy ez a két szerkezet (szinte) azonos legyen. Esetünkben ez a második szint a relációs adat-
bázis terve. A harmadik szint a tényleges fizikai adatbázis leírása. Ezzel nem foglalkozunk, itt már 
a konkrét adatbázis-kezelő tulajdonságai is szerepet játszanak. A modellek megfogalmazására többféle 
konvenció alakult ki az idők folyamán, és azok részletezettsége sem azonos szintű. Könyvünkben 
a Richard Barker által kidolgozott jelölésrendszert használjuk, melyet az Oracle CASE*Method Entity 
Relationship Modelling könyvében publikált először. 

A könyv a fentiek alapján több részre tagolódik. 

	X Az I. rész foglalkozik az adatmodellezés kialakulásával, a fogalmi adatmodellezés céljaival, 
feladataival, a különböző szintű modellek értelmezésével, és mint a cím is mondja, részletesen 
magával a fogalmi adatmodellezéssel.

	X A II. rész mutatja be a relációs adatbázis-tervezést, kezdve azon, hogy hogyan lehet átültetni a 
fogalmi modellt relációs adatbázistervbe. Megvizsgáljuk, hogyan lehet ellenőrizni a modell 
minőségét normalizálással, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, ha hatékonysági szempon- 
tok miatt el kell térnünk a „tiszta” 3. normálformájú szerkezetektől (denormalizálás). Az intuitív 
egyed-kapcsolat modellezéssel szembeállítjuk a relációs adatelemzés módszerét és a kétféle 
megközelítés eredményének összevetését.
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	X Az első két részben tárgyalt lépéseket, technikákat egy esettanulmányon visszük végig. A fela-
dat a Nobel-díjasok nyilvántartásával foglalkozik. Minden fejezet után a feladathoz újabb rész-
leteket hozunk nyilvánosságra (mint egy igazi projekt során), és módosítjuk a modellt az új 
ismereteknek megfelelően.

	X A III. részben kitekintünk az adattárház-tervezési alapelvekre, röviden bemutatjuk a dimenzionális 
modellezés lényegét, majd áttekintjük a Data Vault technikát, amelyet az adattárházak építése 
során használhatunk a dimenzionális adatpiacok kialakítását megelőző adatbázisrétegben. 

	X A IV. rész feladatokat tartalmaz. A feladatok különböző fázisokhoz (szintekhez) tartozhatnak, 
és különböző technikák gyakorlására, bemutatására szolgálnak. Vannak közöttük olyanok is, 
amelyek a fogalmi modellt és az adatbázis tervét is tartalmazzák.  Néhány feladatnál megmutatjuk 
az adatbázis feltöltését, illetve a deklaratív ellenőrzések érvényesítését adatbázisszinten és fel-
használói felület esetén is.

	X A Nobel-díjasok nyilvántartásának specifikációját itt egyben is közöljük, azzal a céllal, ha valaki 
a nulláról akarja a feladatot megoldani.

	X Az 1. melléklet foglalkozik egy valós életbeli probléma bemutatásával és a lehetséges megoldással.

	X A 2. mellékletben néhány elterjedt modellezési jelölésrendszert mutatunk be.

A könyvben végig hangsúlyosan kezeljük a fogalmi és adatbázis-struktúrák tervezése mellett az ada-
tokra vonatkozó minden ismeret, megkötés megadását, majd megvalósítását. Ezzel szeretnénk 
az előzőekben felvetett adatminőség-kérdésekre reflektálni. Így számos olyan megoldást, technikát is 
bemutatunk, amelyek nem részei közvetlenül a modellezés bemutatott módszerének, de az elemzést, 
tervezést segítik, kiegészítik, főleg az adatminőség kérdésében. Ilyenek például az egyed-életrajzok, 
az állapotátmeneti diagramok, bitemporális modellek.

Szeretném hangsúlyozni, hogy mind az elméletet, mind a gyakorlatot, a feladatok megoldását nagyon 
fontosnak tartottuk. Remélem, a két aspektus kellően támogatja egymást végig a könyvben.

Végül el kell még mondanom, hogy első „rendszeremet” én is az adatszerkezetek kialakításával kezdtem, 
és körülbelül a harmadik adatbázis tervezése során alkalmaztam magától értetődően, módszeresen 
és könnyedén a könyvben ismertetett technikákat. Minden egyes új projekt ma is nagy kihívás, amely 
sok izgalmat, kalandot és komoly felfedezési folyamatot jelent.

Nagyon izgalmas látni, hogyan bomlanak ki a részletek, és kerülnek egymással összhangba. Ebben 
a grafikus ábrázolási technika rengeteget segít. Szoktam hangsúlyozni, hogy ne mi döntsünk a felhasználó 
helyett, hanem „ássunk minél mélyebbre”, nyomozzunk kitartóan a tények megismerésében.

Kívánom, hogy olvasóim karanténtól és vírustól szabad körülmények között olvassák a könyvet. 
Szeretném, ha minél több modellezési, tervezési tanácsot alkalmaznának projektjeikben, és ne adják 
fel még akkor sem, ha ez esetleg más módszer, mint ahogyan eddig dolgoztak.
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