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Zygmunt Ryznar

Hurtownie danych w bankowo ci

1.  Przes anki stosowania technologii hurtowni danych 
Hurtownie danych1  pe ni  mog  w bankowo ci  istotn  rol   wspomagaj c kierownictwo na

szczeblu strategicznym (rada nadzorcza, zarz d)  oraz taktycznym (dyrektorzy departamentów i
oddzia ów). Hurtownie i sprz one z nimi narz dzia inteligentnej eksploracji danych mog  by
przydatne  równie  w zakresie obs ugi operacyjnej (np. do oceny ryzyka kredytowego oraz
wykrywania  nietypowego zachowania przy dokonywaniu operacji  za pomoc  kradzionych lub
podrobionych kart p atniczych).

      Uchwycenie potrzeb informacyjnych specyficznych dla biznesu, który ma by  obs ugiwany przez
hurtownie danych,  jest w przypadku bankowo ci zadaniem z onym, wykonywanym zwykle w fazie
projektowej zwanej „business discovery”. Uwa a si , i  sformu owanie odpowiednich celów
biznesowych, z których wynikaj  potrzeby informacyjne, jest jednym   z podstawowych warunków
powodzenia takiego przedsi wzi cia jakim jest budowa hurtowni danych. 

  Poza popraw  jako ci wsparcia informacyjnego kierownictwa technologie hurtowni danych s uz
usprawnieniu systemu informatycznego banku, stanowi c jedn  z  metod  scalania  danych do celów
zarz dczych i sprawozdawczych. Dzi ki temu mo na odci    operacyjne bazy od informacji
niepotrzebnych  do transakcyjnej obs ugi klienta, a niezb dnych dla ca ciowego spojrzenia na biznes
bankowy. Oznacza  to wi c rozdzielenie  sfery informacji wykonawczych od sfery informacji
decyzyjnych. Mamy tutaj na my li informacje w przekroju  grup podmiotowych  (segmenty klientów),
walutowym  i  produktowym ( wg  kredytów, depozytów, operacji forex  itp. ) oraz  czasowym (dzie ,
tydzie , dekada, miesi c, kwarta , pólrocze, rok, itp.). Hurtownie wyposa one w mechanizmy obs ugi
wielowymiarowych baz danych  umo liwiaj  szybkie uzyskiwanie informacji -poprzez penetracj
danych (“data-drilling”) na ró nych poziomach agregacyjnych oraz  wykrywanie wiedzy  poprzez
“data-mining”.

 Hurtownia danych jest to nietransakcyjna zintegrowana wewn trznie   baza danych
przeznaczona  do  przechowywania i wyszukiwania   informacji w d ugim horyzoncie czasowym  oraz
w wielowymiarowych uk adach przekrojowych. Z nietransakcyjnego charakteru  hurtowni danych
wynika  jej podmiotowe  a nie procesowe ukierunkowanie. Przyk adem orientacji  "podmiotowej"  jest
hurtownia marketingowo-klientowska, w której informacje w uk adzie podmiotowym  grupowane s
wg  podobie stwa  (np. w segmenty klientowskie), a nie  wg kodu klienta lub kodu  transakcji.
Rozró nia si  scentralizowane hurtownie globalne (jedna hurtownia globalna w skali firmy
gromadz ca  wszystkie  informacje niezb dne do potrzeb zarz dzania), tematyczne hurtownie
globalne (gromadz ce informacje  w skali firmy lecz  wyselekcjonowane  np. dla potrzeb  pionu
organizacyjnego)  oraz datamarty (ukierunkowane na obs ug  specjalizowanych zespo ów
problemowych lub departamentów). 

W globalnych hurtowniach dane gromadzone s   w skali firmy wg takich podmiotów   jak
klient,   produkt   itp. zgrupowanych  wg podobie stwa oraz  w rozbudowanym uk adzie czasowym
(informacje szczegó owe 2-3 lata, zagregowane – wiele lat). W zintegrowanym rozwi zaniu globalne
hurtownie korzystaj  z centralnego repozytorium metadanych, wskazuj cego nie tylko na format
danych, lecz równie ród o, przeznaczenie i algorytmy przetwarzania..

Technologia hurtowni danych posiada wi c swoj  specyfik , a polega ona g ównie na braku
mechanizmów transakcyjnych2 oraz analityczno ci i wielowymiarowo ci danych. Bazy danych,

1 Za  twórc  koncepcji hurtowni danych uwa any jest Bill Inmon wspó za yciel w 1991 r.firmy Prism Solutions 
specjalizuj cej si  w  oprogramowaniu  narz dziowym hurtowni danych. W 1995 r. za  on   firm  Pine Cone Systems, 
przeznaczon  do tworzenia innowacyjnego software’u do administrowania danymi w rodowisku hurtowni danych. 
Sformu owa  on  takie cechy hurtowni danych jak: zorientowanie na podmioty (np. produkty, klienci, itp.), uwzgl dnienie 
wymiaru  czasu, nieulotno  (zachowywanie informacji), zintegrowanie oraz ukierunkowanie  rodowiska u ytkownika 
ko cowego na zarz dzanie (nie za  na obs ug  transakcyjn ).
2 Nie miejsce tutaj na szczegó owe omawianie tej kwestii. Z grubsza rzecz bior c, nietransakcyjny charakter hurtowni
danych polega tutaj na braku mechanizmu rollback (powracania do stanu przed transakcj  nie obs on  do konca),
stosowaniu  dla u ytkowników ko cowych wy cznie trybu czytania (read-only)    oraz aktualizacji danych wy cznie
w  trybie wsadowym. Jak wiadomo, typow  transakcj  jest  nierozrywalna (atomowa) sekwencja  operacji „read”
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ywane w technologii hurtowni danych,  ukierunkowane s  na raportowanie i wyszukiwanie danych
ywaj c do tego celu  zaawansowanej techniki indeksowania  oraz  pos uguj c si  predefiniowanymi

wymiarami i agregatami danych.  Utrzymywanie tych mechanizmów  nie powoduje   du ych
komplikacji (poza konieczno ci  przeznaczenia na ten cel sporej przestrzeni dyskowej) i nie zak óca
procesu obs ugi zapyta , gdy  bazy hurtowni aktualizowane s   zwykle wsadowo (przebudowie
ulegaj  wtedy indeksy oraz  tworzone s  agregaty danych). Z punktu widzenia u ytkownika   bazy  s
jedynie do odczytu z mo liwo ci  obliczania danych pochodnych.  

Analityczno  uk adu danych nie oznacza, e przechowuje ona informacje elementarne, lecz
e umo liwia - za pomoc  narz dzi OLAPowych - penetrowanie bazy danych na ró nych poziomach

analitycznych, u ywaj c np. techniki analizy wg bnej  “drill down” (np. rozpoczynaj c od  wyniku
ogó em w skali banku wg   poszczególnych lat, nast pnie wewn trz wybranego roku do
poszczególnych   oddzia ów banku, wewn trz oddzia u do okre lonej klasy produktów bankowych
itp.). Analityczne uk ady przebiegaj  wi c poprzez    wymiary        (czasowe, geograficzne, grupy
klientów, grupy  produktów  itp. Hurtownia danych posiada swoje specyficzne mechanizmy,
wspieraj ce wielowymiarow  analiz  i  do nich  nale  wielowymiarowe procedury dost pu
(rozpoznaj ce hierarchi  wymiarów) oraz metadane. Utrzymywanie wielowymiarowo ci stanowi
najistotniejsz  cech  technologiczn  hurtowni danych, rozró niaj  hurtowni  od klasycznych baz
relacyjnych  u ywanych w technologii OLTP oraz przej ciowych baz ODS (Operating/Operational
Data Store).
 

Hurtownie danych  stowarzyszone s  zwykle z narz dziami do ich utrzymywania. Poniewa
dane nie mog  by  magazynowane w  niesko czono   niezb dne  s  równie  narz dzia do
okresowego roz adowywania  i  aktualizacji  magazynów. Aby dopasowa  zawarto  hurtowni do
potrzeb okre lonych grup uzytkowników i  skróci   czas odpowiedzi (dzi ki zmniejszonemu
wolumenowi danych)  cz sto stosuje si  lokalne zestawy  danych (datamarty), wzrosn  wtedy
jednak e mo e maszynoch onno  utrzymywania  danych (konieczno   replikacji  danych z
hurtowni). Utrzymywanie hurtowni  danych wymaga systematycznego wykonywania  takich funkcji
technologicznych jak ekstraktyzacja i transformacja danych z baz operacyjnych, adowanie,
aktualizacja przyrostowa (incremental)  itp. Zadania te realizowane s  zazwyczaj za pomoc
oprogramowania zwanego administratorem hurtowni danych.  

2. Architektura systemu  hurtowni danych w bankowo ci
W bankowo ci spotyka si  ró norodne rozwi zania, pocz wszy od ca kowicie

scentralizowanej jednej hurtowni globalnej, sko czywszy na  zestawie niezale nych datamartów
tworzonych ad hoc dla  pojawiaj cych si  potrzeb departamentów.  Oba te kra cowe rozwi zania
posiadaj   istotne wady  (obok zalet), dlatego wart jest rozwa enia prezentowany tutaj  wariant
po redni oparty na architekturze wielowarstwowej3., obejmuj cej globaln  baz  danych ród owych
ODS (Operational Data Store), globalne bazy  dziedzinowe oraz  w skospecjalizowane datamarty.

 W rozwi zaniu po rednim  akcentowane jest globalne podej cie (w postaci ODS) do
ród owych danych, przewidywanych do uj cia w hurtowniach   oraz u ycie repozytorium

metadanych. Dzi ki centralnej konsolidacji danych   istnieje mo liwo  zadbania o dobr  jako
danych ród owych (w celu uzyskania jednej wersji prawdziwych danych czyli "single version of the
truth")  i unikanie ich redundancji   oraz zapewnienia, i  dane przechowywane w poszczególnych
hurtowniach i datamartach  nie b  dawa  ró nych wyników. Zamiast jednej globalnej hurtowni
danych  wyst puje kilka dziedzinowych hurtowni globalnych i szereg datamartów, dzi ki czemu
atwiej jest je sukcesywnie budowa  (i wdra  )  oraz w miar  potrzeby alokowa  nawet na ró nych

komputerach.  

(czytanie danych wej ciowych), „update” (aktualizacja bazy danych), „commit/abort” (zatwierdzenie  lub odrzucenie
wykonania transakcji) „audit trail” - zapis ladu audytowego 
3Wielowarstwowa architektura zwana jest  po angielsku „multi-tiered architecture” Prezentowane tutaj przyk adowe
rozwi zanie, oparte na integracji kilku hurtowni danych,   zas uguje na miano  systemu hurtowni danych   typu „federated
warehouses”. Podstaw  integracyjn  takiej architektury jest  wspólne repozytorium metadanych  oraz ujednolicone ród o
zasilania ODS.
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Datamarty, poza w szym zakresem tematycznym, ró ni  si  mog    od  hurtowni  te  pod
wzgl dem struktur danych,  które s  zwykle oparte o  schematy gwiazdy i nie ynki oraz tzw.kostki
wielowymiarowe. W schemacie gwia dzistym (“Star Schema”) rozróznia si  tablice faktów/danych
(fact tables)  i tablice wymiarów (dimension tables). Przyk ad tablicy faktów: baza rachunkow
bankowych (faktami s  w niej: centrum kosztów, typ produktu, nr klienta,  nr rachunku, saldo
aktualne,salda w poszczególnych miesi cach roku biez cego, roku ubieg ego, konto ksi gowe itp.,
kluczami odwo uj cymi si  do tablic wymiarów s : symbol waluty, symbol podmiotu. Przyk ady
tablic wymiarów:   tablice walut,  tablica nazw miesi cy (ew. kalendarz roku ze wskazaniem dni
roboczych i wi tecznych), lista produktów, lista centrów kosztów,  lista form prawnych podmiotów,
lista krajów itp.  Z regu y jedna tablica faktów odwo uje si  do wielu tablic wymiarów. Z punktu
widzenia nawigacji wielowymiarowej wa ne s  tzw. przeci cia kluczy (tworz ce jakby “gwia dzisty”
rysunek relacji danej  z wymiarami). Z punktu widzenia relacyjnej bazy danych s  to relacje pomi dzy
kluczem “primary”  i kluczami “foreign”, lokowane w indeksie typu “star-index, za  w celu
optymalizacji. zapyta  eliminuje si  tworzenie iloczynu kartezja skiego tablic wymiarów  oraz

onych wielokolumnowych indeksów na tablicy faktów.  

 Metody budowy hurtowni danych

Metoda Zalety Wady
1.Niezale ne datamarty Proste i tanie rozwi zanie w

pojedynczych  zastosowaniach
W przypadku tworzenia wielu 
datamartów ro nie redundancja 
danych i koszt

Szybka budowa i uruchomienie Tworzenie wielu " róde  prawdy"
w firmie. Mo liwa utrata kontroli
nad informacj  w firmie.

Zakres informacji  i narz dzia
odpowiednie dla   grupy
pracowników u ytkuj cej datamart

2. Centralna globalna 
hurtownia  plus zale ne 
datamarty

W pe ni zintegrowane rozwi zanie,
eliminuj ce dublowanie danych i
gwarantuj ce jedno " ród o
prawdy".

ugotrwa e, bardzo z ozone i 
kosztowne rozwi zanie
.

Nie ma sprzecznych informacji  w
datamartach (wygenerowanych z
globalnej hurtowni danych)

Wymaga opracowania 
globalnego modelu  danych

Niebezpiecze stwo symptomu 
"nie ko cz cego si  nigdy" 
projektu.

3.Sfederalizowane  hurtownie 
danych

Na podstawie centralnego
repozytorium metadanych  i
globalnego ODS zapewnia si
integralno  i spójno  informacji

Wymaga d ugofalowej 
konsekwentnej strategii 
rozbudowy systemu hurtowni 
danych

Rozwi zanie obejmuje centralne 
repozytorium  metadanych, 
globalny ODS, tematyczne du e 
hurtownie danych oraz zale ne 
datamarty

Sukcesywnie mo na budowa  du e
wzajemnie powi zane tematyczne
hurtownie danych

Wymaga starannie 
zaprojektowanej architektury 
systemu

Sukcesywne migracja danych z
systemów transakcyjnych do ODS. 

Poni ej prezentujemy rysunek ilustruj cy przyk adow  (co nie oznacza „wzorcow ”)
architektur   hurtowni danych dla banku. Zestaw hurtowni i datamartów, wyszczególnionych na
rysunku nazwali my systemem hurtowni danych.
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W sk ad systemu hurtowni danych wchodz :
- zestaw baz danych zbudowany wg okre lonej architektury (np.wielowarstwowej, "federalnej")
- repozytorium metadanych 
- operacyjne sk adowiska danych ODS (Operational Data Store),
- system zarz dzania danymi hurtowni, obs uguj cy specyficzn  organizacj  danych  np.

schemat gwia dzisty, kostka wielowymiarowa
- oprogramowanie administrowania  hurtowni  , w tym zarz dzania metadanymi i utrzymywania

tzw. profili  u ytkowników (listy udost pnianych raportów, sposób prezentacji graficznej itp.),
ekstraktyzacji danych z baz operacyjnych, czyszczenia danych i aktualizacji hurtowni danych,
kontroli i utrzymywania integralno ci danych (kompletno ci, poprawno ci na ka dym
poziomie agregacji), replikowanie i od wie anie danych w datamartach, itp.

Ramowy    Schemat Systemu Hurtowni Danych

                                     Metadane

 

Na schemacie lini  ci   przedstawiono globalne hurtownie danych, przeznaczone do
obs ugi funkcji korporacyjnych, za  lini  przerywan  datamarty, dedykowane dla potrzeb
poszczególnych departamentów. Hurtownie   ró ni  si  od  klasycznych datamartów  nie tylko
szerszym zakresem informacji, lecz te  tym, i  s  bardziej analityczne (zawieraj c równie
„nadmiarowe” dane dla potencjalnych potrzeb) oraz gromadzone s  w nich dane w d szym
horyzoncie  czasowym. Pojemno  ich jest wi c znaczna -  z regu y wielokrotnie wi ksza ni
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datamartów. Dla tych  hurtowni  dobierane s   zwykle relacyjne bazy danych (np. ORACLE, Sybase,
Informix), poddane procesowi tzw. lekkiej denormalizacji 4. oraz wykorzystuj ce w ciwo ci
zrównoleglonego przetwarzania (SMP,MPP). Dla klasycznych datamartów wybiera si  zwykle kostki
wielowymiarowe.

Prawie wszystkie przedstawione na rysunku  datamarty (poza „InfoSerwis”, który w
pocz tkowym okresie mo e by  zasilany bezpo rednio danymi z systemów transakcyjnych) nale  do
kategorii zale nych, a wi c generowane s  na podstawie hurtowni globalnych.

 W ODS gromadzone s   dane  pochodz ce z ró nych systemów, podlegaj ce  kontroli i
restrukturyzacji przed za adowaniem do hurtowni. Struktury danych oraz regu y  oczyszczania i
transformacji zawarte s  w repozytorium metadanych.  Ró nice pomi dzy ODS a hurtowni  danych
polegaj  na tym, e w  ODS gromadzone s  dane niezb dne do dokonania wsadów adowania  (nie ma
wi c przechowywania danych historycznych) i  baza, w której dane si  znajduj  nie jest
wielowymiarowa. Zalet  danych w ODS jest to, e s  one  "oczyszczone" (z b dów)  i znajduj  si  na
bardzo analitycznym (szczegó owym) poziomie, w zwi zku z czym mog  by  z powodzeniem
wykorzystane - uzupe niaj co w stosunku do hurtowni danych - do obs ugi informacyjnej. W
przypadku danych nie wymagaj cych wst pnego wielokrotnego czyszczenia i zmian formatów
stosowane mo e by   zasilanie hurtowni danych  bezpo rednio z systemów transakcyjnych lub róde
zewn trznych z pomini ciem ODS.   

3. Rodzaje hurtowni danych w bankowo ci

3.1. Przyk adowa lista hurtowni danych 

Niektóre  zastosowania hurtowni danych  mog    mie  decyduj ce znaczenie dla biznesu bankowego (np. w
zakresie zarz dzania ryzykiem oraz badania  sylwetek klienckich pod wzgl dem lojalnosci, dochodowo ci i
satysfakcji). Inne nosz  charakter wspomagaj cy (np.Balanced Scorecard), a jeszcze inne pasywny
(zastosowania sprawozdawcze i ksi gowe).

ród hurtowni  danych u ywanych w rodowisku bankowym wyró ni  mo na mi dzy innymi: 
hurtowni  zarz dzania ryzykiem 
hurtowni  finansow
hurtowni  marketingowo-klientowsk  
hurtowni  mierników oceny dzia alno ci bankowej 
hurtowni   danych ksi gowych
hurtowni  danych sprawozdawczych dla banku centralnego lub rz du (albo w adz Unii
Europejskiej  w zakresie tzw. CAD - Capital  Adequacy Directives)

       Powy szy podzia  nosi charakter bardzo   umowny i w konkretnych bankach hurtownie mog
by  mniej lub bardziej zintegrowane (powi zane ze sob ) i nie wszystkie musz  wyst powa 5.
Przyk adem hurtowni nie wymienionej wy ej mo e by  specjalizowana hurtownia danych
przeznaczona do prognozowania dziennego zapotrzebowania na gotówk  w skarbcach oddzia owych.
Znaczenie takiej hurtowni b dzie male  przy wzro cie  transakcji elektronicznych. Jeszcze innym
przyk adem jest aplikacja wykrywania  oszustw przy u ywaniu  kart p atniczych i odbywa si  to   za
pomoc   inteligentnej eksploracji danych (data mining) na du ych wolumenach danych6. W schemacie
nie uj to równie  potrzeb informacyjnych systemu  us ug   typu call center i contact center
powiazanego zarówno z hurtowni  marketingowo-klientowsk , jak i systemami transakcyjnymi oraz
wyposa onego we w asne bazy danych do ewidencji zg osze  klienckich, sterowania ich obs ug   i

4 Bill Inmon u ywa terminu „light denormalization”. Polega ona m.i. na tym, i   toleruje si  dublowanie danych w zestawach
cz sto u ywanych (np.nazwisko klienta wyst puje przy numerach rachunków  i  w adresie), dane zagregowane lub obliczane
traktowane s  jako sta e (a nie przeliczane ka dorazowo przy obs udze zapytania) itp. Denormalizacja ma na celu  skrócenie
czasu  uzyskania raportów.
5  Liczba i wolumeny hurtowni danych zale  od  skalowalno ci  systemu zarz dzania baz  danych obranego  do
utrzymywania hurtowni danych  oraz mo liwo ci zdefiniowania globalnego modelu  biznesowego  dla globalnych hurtowni
danych.
6 Np. American Express wyemitowa  ponad 40 ml kart platniczych. Przedmiotem analizy s  transakcje za okres dostatecznie

ugi aby charakteryzowa  on zachowanie klienta. Hurtownia danych w tym przypadku  zawiera wiele milionów rekordów.
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generowania zawartych transakcji w formatach specyficznych dla ka dego systemu transakcyjnego.
Zadania i zakres systemu call center  powinny wynika  w znacznym stopniu ze strategii przyj tej w
systemie zarz dzania relacjami z klientem (CRM).

       Innym przyk adem  specjalizowanego rozwi zania stosowanego w systemach informowania
kierownictwa  jest  datamart  InfoSerwis przeznaczony  do  wiadczenia bie cego serwisu
finansowego dla kierownictwa banku.  Serwis taki funkcjonowa  mo e np. w trybie dost pu
intranetowego i jego przedmiotem mog  by  bie ce  informacje finansowe  oraz  okresowo obliczane
wska niki  (np. ROE – Return On Equity - zwrot z kapita ów w asnych, ROA – Return On Assets  -
zwrot z aktywów, stopa zysku netto, wska nik rentowno ci netto, zysk netto na pracownika, zysk
netto na akcj , wska nik eksploatacji, wspó czynnik wyp acalno ci). Taki serwis informacyjny mo e
pe ni  funkcje systemu „wczesnego ostrzegania” poprzez monitorowanie obszarów krytycznych.
Nawigacja w serwisie finansowym mo e by  rozwi zana na wzór telegazety telewizyjnej. Na stronach
umieszczane by yby zarówno raporty jak prezentacje graficzne. Poza stronami o ogólnym charakterze,
dost pnymi dla wszystkich u ytkowników aplikacji , serwis zawiera  powinien   specjalizowane
pakiety stron („ksi ki tematyczne”), przeznaczone dla   grup u ytkowników  pojawiaj ce si  u nich
automatycznie z chwil   wywo ania  aplikacji.  Strony  powinny by   bezpo rednio zintegrowane z
hurtowni  danych lub datamart, aby umo liwi  wielowymiarow  analiz  danych, w tym  opcj  „drill-
down”  daj  doj cie do  danych analitycznych na ró nych poziomach agregacji. Ponadto  powinny
by    „alarmowo” sygnalizowane informacje  ra co odchylaj ce si  od za ozonych warto ci. Innym
rozwi zaniem – bardziej zaawansowanym – jest  wprowadzenie do ka dego pakietu stron  kilku

tków  (np. do pakietu „ryzyko rynkowe” w tków  „ryzyko stóp procentowych”, „ryzyko waluty”
itp.), z  których ka dy mia by w asny spis tre ci stron. InfoSerwis7  funkcjonowa  mo e samodzielnie
(np. pocz tkowo jako tzw. FastStart  czyli pierwsze wdro enie hurtowni danych), lecz docelowo
oparta  powinna by  na hurtowni mierników typu  balanced scorecard.  Elementem telegazety
finansowej mo e by  te  bie ce monitorowanie8 zdarze  finansowych ( np. wyró niaj cych si
transakcji).

 Hurtownia danych ksi gowych mo e by  istotnym uzupe nieniem ksi gi g ównej,
funkcjonuj cej w  operacyjnym systemie bankowym, stanowi c jej uzupe nienie archiwalne  (w tych
agregacjach czasowych, które s  tam nieobecne np. przechowuj c salda kont ksi gowych z ostatniego
tygodnia, dane narastaj co od  pocz tku roku kalendarzowego - je eli rok  finansowy ró ni si  od
kalendarzowego, dane na okre lon  dat , zagregowane bilanse ksi gowe za 5 ostatnich lat itp.). Je li
bud etowanie prowadzone jest wg uk adu ksi gi g ównej, to mo liwe wydaje si  utworzenie wspólnej
hurtowni ksi gowo-bud etowej.

Hurtownia danych sprawozdawczych dla banku centralnego  podporz dkowana jest  sci le
uk adom sprawozdawczym wyst puj cych w poszczególnych sprawozdaniach (np. dane w uk adzie
rezydent/nierezydent, z ote/dewizy, typ podmiotu gospodarczego, w agregacjach czasowych do 1
miesi ca, 1-3, 3-6,  6-9, 6-12 miesi cy, 1-3 lat, 3-5 lat, powy ej 5 lat itp.) . Zawiera  powinna modu
kontroli zgodno ci danych wyst puj cych  bezpo rednio lub po rednio w  ró nych sprawozdaniach.

ród metadanych  opisuj cych poszczególne pozycje sprawozdawcze  powinien by  opisany
algorytm ekstraktyzacji (mapowanie pol) oraz transformacji  (np. zamiana jednostki miar). Wej ciem
do  tej hurtowni s  przede wszystkim dane  z baz klientów, baz rachunków klienckich   i ksi gi

ównej. . Hurtownia danych sprawozdawczych mo e by  z powodzeniem zrealizowana  w postaci
kostki wielowymiarowej  (jednym z wymiarow s  pozycje sprawozdawcze i kolumny sprawozda ),
uzyskuj c w ten sposób  narz dzie  analizy wielowymiarowej i prezentacji graficznej.

3.2. Hurtownia mierników oceny dzia alno ci biznesowej    

Hurtownia ta  gromadzi  ró norodne informacje i jest  potrzebna do  prowadzenia strategii
zarz dzania  firm  jako ca ci , dostarczaj c narz dzi do analizy wp ywu  ró norodnych czynników
na globalne wyniki, oceny potencja u rozwojowego itp.  Dzi ki niej mo liwe "zbilansowanie"

7 Pewn   propozycj  rozwi zania w zakresie serwisu informacyjnego  jest oprogramowanie DSS Agent – DSS Executive
firmy  Microstrategy.
8 Pewn  propozycj  w tym zakresie mo e by  pakiet NoticeCast Series  firmy Cognos.
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przedsi wzi  wynikaj cych z  orientacji na klienta (w systemach CRM), za onej dochodowo ci
firmy,  dopuszczalnego poziomu ryzyka, satysfakcji zarówno klientów jak i akcjonariuszy oraz
personelu etc.  

Hurtownia mierników  biznesowych stanowi  mo e cz  sk adow  systemów
„zrównowa onych kart wynikow”  typu  BSC - Balanced Scorecard)9   i   ma na celu  przedstawienie
kierownictwu   zestawu wska ników, odnosz cych si  do ró nych aspektów (zwanych perspektywami
- view) , a wi c charakteryzuj cych bank nie tylko produktowo i   finansowo (w tym   metody wyceny
rynkowej), lecz równie  od strony operacyjnej, klientowskiej, akcjonariuszy (metoda shareholder
value, VBM-value based management10) i  potencja u innowacyjnego organizacji (mierzonego
zdolno ci  uczenia si ). 

ród mierników wyst puje  dochodowo  jednostek organizacyjnych (np. oddzia ów),
produktów  bankowych,  jako  i wydajno   personelu banku,  stosunek kosztów do  dochodów,
dochodowo  produktów, dochodowo /sprzeda  na 1 zatrudnionego,  pozycje o wysokim stopniu
ryzyka w portfelu inwestycyjnym,  kszta towanie si  kosztów obs ugi produktów i   transakcji, pomiar
satysfakcji  klientów, udzia  w rynku   itp.

Realizacj  celów strategicznych wi e si ci le z tzw. wska nikami  prognostycznymi
/rozwojowymi (leading indicatiors), do których nale  m.i. wzmocnienie relacji z klientami11 i wzrost
ich satysfakcji,   rozwój  personelu  (wymagaj cy rozpisania strategicznych  zada  firmy na
indywidualne i grupowe zadania osobowe), korzystniejsza relacja pomi dzy kosztami i przychodami.
Pomiar stanu  istniej cego  wyra any jest wska nikami wynikowymi/operacyjnymi  (lagging
indicators) typu ROI (zwrot z inwestycji), ROA (zwrot z aktywów), ROE (zwrot z kapita ów

asnych), ROCE (zwrot z zainwestowanego kapita u), dochodowo  na 1 zatrudnionego , itp.
Zakwalifikowanie wska nika do okre lonej kategorii zale y od powi zania tego  wska nika z
aktualn  strategi  firmy . Na przyk ad, je li celem strategii jest zwi kszenie udzia u firmy na rynku, to
wska niki wynikowe zwi zane ze skróceniem okresu wprowadzania ofert produktowych i
efektywno ci  dzia   marketingowych maj  znaczenie strategiczne.

W prezentacjach graficznych systemów BSC stosowana jest zasada „ wiate
drogowych”( ty kolor  danych ostrzega, zielony – wszystko w normie, czerwony – stan alarmowy).
Odniesieniem  dla  kolorów  s  zwykle  warto ci   strategiczne  zaplanowane  na  okres  3-5  letni  i
harmonogram ich osi gania.

  Hurtownia mierników oceny dzia alno ci biznesowej jest jedynie  sposobem na gromadzenie
i prezentacj  informacji, natomiast  merytoryczny ci ar rozwi zania le y po stronie  mechanizmów
zarz dzania  i polega na umiej tno ci rozpisania zada  strategicznych na zadania szczegó owe (do
poziomu departamentów, oddzia ów, zespo ów i wykonawców ) i wyznaczenia  miar post pu ich
realizacji. 

Miary te powinny by  zrównowa one („balanced”) pomi dzy  czynnikami zewn trznymi (tym
czego oczekuj  klienci,  udzia owcy akcji) i wewn trznymi (dopuszczalnym zu yciem  rodków, nie
tylko nie zagra aj cym  przetrwaniu firmy  na rynku, lecz umo liwiaj cym jej rozwój),
zrównowa one pomi dzy przesz ci  firmy i wyzwaniami w  przysz ci, którym musi sprosta  oraz
dopasowane do poziomu wykonawczego na najnizszym szczeblu.  Miary te powinny by
ukierunkowane na monitorowanie procesów krytycznych, maj cych  najwi ksze znaczenie dla
za onych celów. 

 Tak wi c mamy w systemach Balanced ScoreCard  „zbilansowane” (zrównowa one) spojrzenie  w 
aspektach:

9 Prace nad Balanced Scorecard  rozpocz to pod kierownictwem Davida P.Nortona i Roberta S.Kaplana   w 1990 r. w Nolan
Norton Institute (KPMG) i Harvard Business School.W pracach brali udzia  przedstawiciele kilkunastu  firm produkcyjnych i
us ugowych. Nazwa „Scorecard” pochodzi z do wiadcze  firmy Analog, która zastosowa a u siebie innowacyjny system  o
nazwie „Corporate Scorecard”.   Podstawy metodyczne systemu stale ulepszano, a  w ko cu ci ar rozwi zania przesun  si
z  pomiaru post pu realizacji strategii   na takie podstawowe  zadania   systemu zarz dzania, jak  ustalanie celów
indywidualnych i grupowych, alokacja rodkow, bud etowanie i planowanie, rozwój i uczenie si . Do zada  zwi zanych z
upowszechnianiem wiedzy o systemach BSC , ich wykorzystaniem, rozbudow  i integralno ci   utworzona zosta a firma
Balanced ScoreCard Collaborative (BSCol). Firma ta  przyznaje równie  certyfikaty  uprawniaj ce do u ywania logo BSCol.
10Dzia ania na rzecz dobra akcjonariuszy (shareholder value) poprzez wzrost przep ywu pieni znego inwestycji  (cashflow 
net of investment).
11 Np.liczba   ofert produktowych,  stopie  reakcji klientów podcza kampanii promocyjnych.
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finansowym (wzrost sprzeda y, wska niki ROE,ROA, ...)
klientowskim  (satysfakcja klientów12,   % utrzymania dobrych - dochodowych dla banku -
klientów,  % pozyskiwania nowych klientów) 
procesów wewn trznych  (generowanie nowych produktów , zmniejszenie  stosunku  kosztów do
dochodów, wyeliminowanie b dów obs ugi operacyjnej)
procesów  rozwoju i uczenia si  (learning)  poprzez  zmniejszenie wyp ywu dobrych
pracowników, realizacj  wielopoziomowego szkolenia, polepszenie jako ci danych  np. w  bazie
klientów.

Przyk adem zrównowa onego  spojrzenia jest  ocena  produktów i transakcji bankowych:, w której
ich koszt jest odnoszony do  stopnia satysfakcji klienta.

Karta  oceny  BSC  ukierunkowana  jest   wi c   na  "  4  E"  (Economic  -  miary  finansowe,
Efficiency -   wydajno , Effectiveness - efektywno  mierzona jak zadowolenie klientów, Evolution -
rozwój).   Pewne powinowactwo z metod  BSC posiada  model  jako ci pracy firmy, opracowany
przez  organizacj   EFQM, w którym  wydzielono 8 najwa niejszych czynników zarz dzania
organizacj : wyniki13, orientacj  na klienta, przywództwo i stabilne cele,   procesy i fakty,
zaanga owanie personelu, sta e doskonalenie i rozwój, partnerstwo wzajemnie korzystne oraz
odpowiedzialno  publiczna.

3.3. Hurtownia marketingowo-klientowska14    

Hurtownia marketingowo-klientowska stanowi  zwykle  jeden  ze sk adników systemu CRM
(jako tzw. analityczny CRM) i  przeznaczona jest g ównie do automatycznej segmentacji klientów,
okre lania koszyków produktowych (w tym tzw. cross-selling), pomiaru lojalno ci klientów, selekcji
klientów do bezpo redniego marketingu (direct-mailing), skuteczno ci marketingu itp.W hurtowni
takiej koncentrowane  s   ró norodne informacje  dotycz ce  charakterystyki  demograficznej i
finansowej, ulubionych koszyków produktowych, wolumenu i kolejno ci zawieranych transakcji,
nielojalno ci w stosunku do banku (zrywanie lokat, niesp acanie kredytów, przelewy rodków na

asne rachunki w innych bankach itp.), przynale no ci do okre lonych segmentów klientowskich itp.
Podobnie jak hurtownia zarz dzania ryzykiem  powinna by  ona sprz ona z technologi  data-
mining15 koncentruj   si  na  odkrywaniu wiedzy. 
 

 

3.4. Hurtownia danych transakcyjnych i przep ywu pieni nego

W przypadku wyst powania w  banku  wielu (a cho by i  kilku)  systemów  transakcyjnych
warto rozwa   wydzielenie  hurtowni danych transakcyjnych i przep ywu pieni nego , gromadz cej
w jednolitym formacie dane o rachunkach i transakcyjne dane typu “cash flow”. W hurtowni tej
rejestrowane powinny b  takie dane jak  typ produktu/typ transakcji, ewentualnie nr rachunku/nr
transakcji, segment klienta z punktu widzenia kontrollingu. ewentualnie numer klienta, okres lokaty/
kredytu,  waluta, kwota, daty efektywne (startu, zapadalno ci/wymagalno ci), wysoko
oprocentowania, oddzia , kod kana u dystrybucji itp.  pochodz ce z systemów transakcyjnych.
Hurtownia ta  pe ni  mo e kluczow   rol  w zapleczu Middle Office, stanowi c podstawowe ród o
informacji dla zarz dzania aktywami i pasywami oraz  hurtowni zarz dzania ryzykiem i hurtowni
12 Satysfakcja  mo e  po rednio  by  mierzona  np. liczb  reklamacji, skarg i za ale ,  oraz  lojalno ci  wobec banku.
Korelacje te  os ab y jednak e w zwi zku z  konkurencyjno ci     ofert  bankowych  na rynku i atwo ci   zawarcia kontraktu
np. przez internet. Przy podobnym stopniu ryzyka klienci wydaj  si  by  przywi zani bardziej do atrakcyjnych cenowo
produktów, ni  do banków.
13 W przypadku banku najwa niejsze dla przetrwania s  wyniki finansowe.
14 Artyku  Autora na ten temat zamieszczony zosta  w numerze poprzednim tego czasopisma.
15 Data mining jest  technologi  pozyskiwania wiedzy poprzez  stosowanie  modeli sieci neuronowych (MLP-
MultiLayer Perceptrons, PNN - Probabilistic Neural Networks, RBF-Radial Basis Function, Kohonena itp.) i
algorytmów genetycznych,  drzew  decyzyjnych (np. Gini, ID3, CART, CHAID), technik statystycznych
(np.regresji liniowych), modeli fraktalnych, algorytmów  segmentacji (asocjacji, sekwencji, najbli szego

siedztwa) itp. Data mining korzysta wi c z wielu dziedzin wiedzy, nie wy czaj c teorii chaosu
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finansowej. Na podstawie danych tej hurtowni liczony by by operacyjny przep yw pieni ny oparty na
terminach zapadalno ci/wymagalno ci  poszczególnych transakcji i kontraktów, uwzgl dniaj c takie
utrudniajace czynniki jak: zmienne stopy procentowe terminowych lokat i  kredytów, specyfika lokat
progresywnych (mo liwo  wycofania lokaty w dowolnym dniu po okresie karencji pocz tkowej),
wyst powanie kredytów bie cych (salda debetowe) na kontach osobistych, prawdopodobie stwo
wcze niejszej sp aty kredytu lub zagro enia sp aty (m.i. na podstawie EDF – „Expected Default
Frequency” czyli   oczekiwanej  cz stotliwo ci  wyst pienia braku sp aty) likwidacji lokaty lub bonu
bankowego przed up ywem terminu umownego,  zmiany warunków finansowych w trakcie trwania
kontraktu (np. przej cie na lokat  o innym terminie wymagalno ci i innej stopie procentowej).
Obliczany by by  te  prognozowany  przep yw z zastosowaniem scenariusza “what-if”. W przypadku
zasilania tej hurtowni wszystkimi zdarzeniami informacyjnymi (te  takimi jak  zmiany w  bazie
klientów) a nie tylko  danymi typu „cash flow”, wydaje si  celowe wydzielenie z niej  podhurtowni
przeznaczonej tylko do obs ugi przep ywu pieni nego. Ca a hurtownia danych transakcyjnych
mog aby wówczas stanowi ród o zasilania dla hurtowni marketingowo-klientowskiej oraz by
podstaw   analizy zachowa  klientów  (wielko ci obrotów i regularno  korzystania z us ug
produktowych) oraz segmentacji z tym zwi zanej. Ponadto zaistniej  wtedy mo liwo ci analizy
transakcji (wraz z kosztami i dochodami) pod k tem przypisania do  centrów zysków/kosztów, co jest
niezb dne w  kontrolingu bankowym. Na podstawie danych z hurtowni przep ywu pieni nego,
gromadz cej informacje finansowe ze wszystkich rodzajów dzia alno ci bankowej, mo liwe by oby
oszacowanie stóp rynkowych, dotycz cych inwestowania kapita u na rynku kapita owym (operacje
typu swap, obligacje)  i rynku pieni nym (depozyty mi dzybankowe), aby z tego punktu  z tego
punktu widzenia  ocenia  efektywno  depozytów i kredytów.  
  W przypadku  wyst powania  hurtowni przep ywu pieni nego hurtownia finansowa
przeznaczona by aby do gromadzenia  globalnych danych  o przep ywie finansowym (funduszowym)
w skali banku  ( w uk adzie bud etu i ksi gi g ównej), stanowi c zaplecze informacyjne dla
zarz dzania aktywami i pasywami banku. 

3.5. Hurtownia zarz dzania ryzykiem

Zarz dzanie ryzykiem dotyczy  co najmniej trzech   rodzai  ryzyka: rynkowego, kredytowego i 
ynno ciowego.

Ponadto w gr  wchodzi ryzyko operacyjne, wynikaj ce np. z b dów w instrukcjach p atniczych i
rozliczania transakcji, poczyna  pracowników, usterek i zawiesze  systemów informatycznych oraz
przyczyn zewn trznych. 

      Ryzyko rynkowe zwi zane jest zmianami  takich  warunków rynkowych  jak ceny aktywów
(w tym kursy wymiany walut, ceny akcji, papierów warto ciowych) oraz  stopy procentowe na rynku
mi dzybankowym. Ryzykiem  kredytowym  s  potencjalne straty wynikaj ce z niezdolno ci
kontrahenta do wywi zania si  z jego zobowi za  kredytowych. Ryzyko p ynno ci  jest to  brak
zdolno ci do regulacji zobowi za  z powodu braku p ynnych  rodków16. 
 Zarz dzanie ryzykiem bankowym jest bardzo skomplikowane i wymaga specjalistycznego
przygotowania. Dlatego g ówny wk ad w budow  hurtowni  do tego celu wnoszony jest zwykle przez
specjalistów bankowych, a nie informatyków. Tutaj omawiane s  tylko niektóre podstawowe aspekty
tej problematyki.  

Poszczególne rodzaje ryzyka posiadaj   swoj  specyfik  obliczeniow  i przypisani s  do nich
inni pracownicy (ró ne departamenty bankowe - np. za ryzyko kredytowe odpowiada departament
kredytów, za operacje na rynku pieni nym i kapita owym departament skarbowo ci itp.). Z tego
wzgl du poza globaln  hurtowni   ryzyka,  cz sto  stosowane s    podhurtownie  (datamarty) dla
poszczególnych  grup u ytkowników.

Przyk adem takiej specjalizacji mo e by  hurtownia oceny ryzyka kredytowego, wydzielona z
ogólnej hurtowni zarz dzania ryzykiem bankowym. Powodem specjalizacji  mog  by  ró ne
16 P ynnosc finansowa to zdolno  do terminowego  regulowania zobowi za , zapewniona przez zasoby 
pieni ne  i maj tkowe atwo zamienialne na pieni dz. Wska nik bie cej p ynno ci (current ratio) = aktywa 
bie ce/pasywa bie ce  i jego optymalna warto  oscyluje wokó  2,0. Current ratio okre la stopie  pokrycia 
zobowi za  krótkoterminowych przez aktywa, które w prosty sposób i w krótkim okresie mog   zosta  
zamienione na rodki pieni ne.
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wymagania stawiane przez poszczególne  tematy, a wi c ró ni ce si  znacznie algorytmy i
technologie przetwarzania (metody statystyczne, sieci neuronowe, agregacje wielowymiarowe, uk ad
limitow,  zestaw wska ników finansowych charakteryzuj cych zdolno  kredytow  klientow itp.),
ró ne cykle przetwarzania (dziennie lub miesi cznie)  lub specyfika organizacyjna banku  (np.
odr bny departament ryzyka  kredytowego).

Hurtownia zarz dzania ryzykiem w instytucjach finansowych z natury swojej sprz ona
jest z hurtowni  przep ywu pieni nego (np.do oceny ryzyka p ynno ci),  hurtowni  finansow  i
marketingowo-klientowsk . Zwykle posiada du e  wymagania  pod wzgl dem analitycznym ( do
kontraktów w cznie )  oraz  wiele wymiarów  czasowych (niezb dnych  np. do projekcji  czasowej do
przodu i ty u). Analityczno  hurtowni danych jest szczególnie niezb dna je li  jej zawarto  jest
przetwarzana w technologii sieci  neuronowych, gdy  im wi cej danych tym lepsze mog  by
skojarzenia pomi dzy nimi.

 W  zarz dzaniu ryzykiem, szczególnie za  ryzykiem rynkowym, powinno si  pos ugiwa
wieloma   miarami   ryzyka  (np.  metody  VaR  -  Value  at  Risk,  LTCM  -  Long  Term  Capital
Management). Wynika to z tego, i  uzyskiwane wyniki nosz  charakter hipotetyczny i ich porównanie
mo e podnie  trafno  oceny ryzyka.  Ponadto wyniki  powinno si   mo liwie cz sto (np. codziennie)
porównywa  z danymi rzeczywistymi  i  okre la si  to terminem “back testing”.

Do oceny ryzyka rynkowego stosowana jest metoda VaR, dostarczaj ca odpowiedzi jakiej
maksymalnej straty nale y oczekiwa  w ci gu okre lonego czasu na ustalonym poziomie poufno ci
czyli wtedy gdy nie wydarzy si  szczególnie niekorzystny splot okoliczno ci (np. nieoczekiwane
za amanie kursu dolara  czy euro). Podstaw  prognozy jest rozk ad prawdopodobie stwa zmian
parametrów rynkowych i wra liwo  ( Mark-to-Market) instrumentów finansowych na te zmiany.
Var mo e by  obliczany   metod  analityczn  variance/covariance, symulacyjn  (na podstawie danych
historycznych) i Monte Carlo (z u yciem modeli dynamiki dostosowanych do natury instrumentów
finansowych.

ównymi zadaniami polityki kredytowej jest ustalenie  odpowiedniej ceny (oprocentowania)
kredytów oraz kryteriów  ustalania  maksymalnej kwoty kredytu dla klientów. Cena kredytu
kszta towana jest na podstawie kosztów uzyskania funduszy (czyli kosztu depozytów), kosztów
ryzyka (tworzenia rezerw) i oprocentowania kredytu. Komponentami ryzyka kredytowego  jest
szacunek strat wynikaj cych zarówno z oceny poszczególnych klientów jak i struktury  portfela
kredytowego17, uwzgl dniaj c wymagania p ynno ci, a wi c tworzenie rezerw. Zarz dzanie ryzykiem
polega wi c na ocenie prawdopodobienstwa poniesienia strat przy alokacji kapita u . 

Ryzyko kredytowe  reprezentowane jest zazwyczaj przez tzw. exposure, czyli zanga owanie
nara one na ryzyko równe kwocie wykorzystanych limitów kredytowych, warto ci  linii kredytowych,
spodziewanemu wykorzystaniu niewykorzystanych limitow itp. 

Zarz dzanie ryzykiem kredytowym  odbywa   si  mo e poprzez:
- wyznaczenie limitów (globalnego i  cz stkowych) dla klientów i bran
- zabezpieczenia  i por czenia
- analiz  struktury portfela kredytowego
- obliczenie zaanga owania nara onego na ryzyko ( „exposure”)
- ocen  zdolno ci kredytowej klientów  poprzez analiz  ich wska ników finansowych i  planu 

biznesowego
- ocen  zdolno ci kredytowej klientów poprzez tzw. scoring  w technologii „data mining”
- matematyczno-statystyczne metody oceny ryzyka.  

Powy sze czynniki decyduj  wi c g ównie o zawarto ci informacyjnej hurtowni zarz dzania 
ryzykiem.

  Przykladowy schemat   gwia dzisty hurtowni danych zarz dzania ryzykiem 

17 Porfel kredytowy powinien sk ada  si  z róznorodnych pozycji  pod wzgl dem klientów, kwot i d ugo ci trwania. Na
uwag   zas uguje w j zyku angielskim powiedzenie „Don’t  hold all eggs in one basket”.
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Fakty: zmienne dane  (np. transakcyjne) 
wymiary: klient,waluta,produkt,pozycja dilera, kontrakty, konto ksi gowe 

                           klient                                                            waluta
                             

                 produkt                                                                   pozycja dilera 

                     kontrakty                                                 konto ksi gowe

Wdro enie hurtowni globalnego typu (np. hurtowni finansowej, zarz dzania ryzykiem, mierników
oceny) wymaga opracowania szeregu  czy do aplikacji komputerowych funkcjonuj cych w banku
(np. aby umo liwi  zasilanie hurtowni zarz dzania ryzykiem danymi  typu “cash flow”), opracowania
listy mierników  oceny dzia alno ci banku, wdro enia takich metod ewidencji które gwarantuj  uj cie
kosztów rzeczywistych prowadzenia dzia alno ci (od poziomu  negocjacji z klientem i  transakcji itp.),
a cz sto  równie  zmian struktury organizacyjnej banku  (szczególnie wtedy je li  komórki
organizacyjne by y powo ane pod k tem zbierania i opracowywania danych, które to czynno ci  stan
si  zb dne posiadaj c dost p do  hurtowni danych).

Hurtownie danych zasilane s  nie tylko z wewn trznych róde  firmy, lecz równie   otoczenia
zewn trznego.  Do wspomagania oceny ryzyka kredytowego i ubezpieczeniowego w krajach
wielkoobszarowych (np. w Stanach Zjednoczonych i Australii)  n kanych przez  zdarzenia losowe
typu powodzie, huragany i po ary  zbierane s  równie  dane w zakresie prognoz meteorologicznych
(g ównie w kontekscie ryzyka ubezpiecze ).  Informacje o klientach pochodz  nie tylko  z baz
operacyjnych lecz równie  ze róde   zewn trznych (firm adresowych, o rodków badania opinii
publicznej,  biur informacji kredytowych  itp.). 

Podsumowanie 

Hurtownie danych s  kosztownym i z onym przedsi wzi ciem ukierunkowanym g ownie na
wspomaganie zarz dzania. U podstaw jego sukcesu le y sformu owanie przez kierownictwo oraz
analityków w ciwych celów biznesowych i potrzeb informacyjnych, jako  danych wej ciowych
oraz  sprawno  wykorzystywania  potencjalnych  mo liwo ci nowoczesnej technologii.

                Zygmunt Ryznar
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