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Abordari ale integrarii
• 1970 – sisteme back end orientate pe functionalitati (ex: SWIFT,
VDA)
• 1980 – modele de date la nivel de companie (ex: SGBD; RPC)
• 1990 – integrare orientate pe procese ( ex: sisteme ERP, sisteme
WMS)
• Sfarsit de ‘90 – noi concepte de management, gen CRM, SCM
care se folosesc de un Object Broker (Corba, EJB)
– Middleware orientat pe mesaje (JMS, Messenger MQ)
– Enterprise Application Integration (Message Broker + BPMS)
– B2B Integration (Securitate, adoptare standarde)

• 2000 – SOA – servicii Web
• 2010 – tehnologii semantice – RDF, vocabulare/
ontologii, NLP, etc

Moduri de integrare a
aplicatiilor
A. Integrare aplicatie la aplicatie
– Conectare punct la punct intre sisteme
– Apar structuri spagetti

B. Integrare verticala (ex: ERP)
– Crearea de componente autonome, care duplica parti din
functionalitatea celorlalte
– Costuri si impact minim de integare, dar nu se refolosesc
functionalitati

C. Integrare orizontala - EAI – Enterprise Application
Integration
– Un hub central de integrare dedicate comunicatiei intre
componente (cunostinte despre procese)
– Componentele au nevoie de o singura interfata si pot refolosi
functionalitatile celorlalte

Pattern-uri de integrare
orizontala
• Intermediere:
– are loc un eveniment (sau o cerere) într-una din componente>distribuită către celelalte componente prin interfețele acestora.
– componentele folosesc structuri proprii pentru mesajele cu care
comunică;
– mesajele sunt transformate din forma expeditorului într-o structură
specifică destinatarului.

• “Federation”:
– legarea sistemului cu mediul exterior prin intermediul interfețelor
publice și ascunzând interfețele private.
– Componentele cad de acord asupra structurii mesajelor și toate
folosesc aceiași structură.

EAI
• = tehnologii care automatizeaza
comunicarea si interoperabilitatea intre
aplicatii diferite si permit continuarea
proceselor de business intre aplicatii
• Integrarea, in functie de gradul de
semantica implicat, se poate realiza la:
– Nivelul datelor
– Nivelul functional

– Nivelul proceselor

Integrarea la nivel de date
• Transferul datelor dintr-un sistem in altul folosind
protocoale de transfer a datelor
• Avantaje:
– Pot fi implementate usor, cu cost redus
– Nu necesita decat schimbari minore ale aplicatiilor

• Dezavantaje
– Dependente intre modelul de date si baza de date
– Poate periclita integritatea datelor din aplicatii

• Ex: middleware BD

Integrarea la nivel
functional
• Foloseste functiile sistemelor care trebuie
integrate pentru a accesa datele si logica
aplicatiei
• Avantaje:
– Independenta de structura a aplicatiei

• Dezavantaje:
– Dependenta de functionalitatea interfetelor

• Exemple:
– Tehnologia sistemelor distribuite
– Middleware orientat pe mesaje

Integrarea la nivelul
proceselor
• Suporta procesele care manipuleaza
obiecte in timpul executiei
• Avantaje:
– Mare flexibilitate a proceselor
– Un singur punct de control

• Dezavantaj:
– implementare complexa

• Ex: Servere de integrare EAI

I. Integrarea orientată pe
date
1. Menţinerea unor copii ale datelor
2. Federalizarea datelor
3. Integrarea datelor prin intermediul
interfeţelor
4. Alte ”tipuri” de date

1. Menţinerea unor copii ale
datelor
• copii ale BD distribuite la nivelul
aplicatiilor, fiecare are propria BD
• desincronizari datorate intarzierilor in
propagarea schimbarilor intre surse
• REPLICAREA DATELOR
–
–
–
–

Mutarea datelor intre 2 sau mai multe BD
BD pot avea proveniente si modele diferite
Necesita o INFRASTRUCTURA pentru schimbul de date
Ex: solutii middleware care ofera servicii pentru
extragerea, transformari ale schemei si continutului,
plasarea in BD tinta

Replicarea datelor
Aplicaţie 1

Baza de
date 1

•
•

Aplicaţie 2

Replicarea
datelor

Baza de
date 2

Replicarea
datelor

Aplicaţie 3

Replicarea
datelor

Avantaje: simpla, ieftina
Dezavantaje: dc sunt metode atasate datelor

Baza de
date 3

Tipuri de replicare
• Replicarea snapshot:
– datele dintr-o BD sunt copiate in intregime pe un alt server sau
intr-o alta BD de pe acelasi server
– consum mare de timp si resurse

• Replicarea merge:
– datele din doua sau mai multe BD sunt combinate intr-una
singura.
– pe fiecare se pot realiza modificari independente, fara o conexiune
de retea activa.
– la reconectare, agentul de replicare merge verifica schimbarile
care apar in seturile de date si modifica fiecare din BD in
consecinta.

• Replicarea tranzactionala:
– utilizatorii primesc copii initiale integrale ale a BD
– ulterior primesc actualizari periodice pe masura ce apar
schimbari ale datelor
– un plus de flexibilitate pt. BD care se actualizeaza frecvent.

2. Federalizarea datelor
• integrarea mai multor BD şi a modelelor
asociate într-o singură BD, cu un MODEL
UNIFICAT
• un nivel software (middleware) între
BD distribuite fizic şi aplicaţiile care
vizualizează datele
– Conecteaza BD FIZICE prin INTERFETE si le
mapeaza intr-o BD VIRTUALA
– Gestioneaza colectarea si distribuirea datelor
din/in BD fizice

• Avantaje: o singura interfata bine
definita, nu se modifica aplicatiile tinta

Federalizarea datelor

3. Integrarea prin interfete
de aplicatie

• soluţii de procesare a interfetelor pt
integrarea a aplicaţiilor sau pachetelor de
aplicatii
• gestioneaza diferenţele de schemă, conţinut
şi semantica aplicaţiei, prin interpretarea
informaţiei interschimbată între sisteme
• utilizat de ERP – adaptori – se conecteaza la
aplicatii prin informatiile oferite prin interfete
sau la solutii tehnologice ce includ tehnologii
middleware si “screen scrapere” ca pct de
integrare
• avantaj: integrarea > tipuri de aplicatii
• dezavantaj: logica procesului de afaceri si
metodele sistemelor sursa si destinatie

Procesarea interfetei

•Informatica PowerCenter
•IBM InfoSphere Datastage
•SAP Business Objects Data Integrator
•Oracle Data Integrator
•SAS Data Integration Studio
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Tipuri de date
•

Date structurate
– Relationale si ierarhice
– Tipuri de date bine definite
– Pot fi imediat interpretate atat de oameni cat si de computere
– Exemple: baze de date relationale

•

Date semistructurate

•

Date nestructurate
– Lipsa unor modele predefinite sau a autodescrierii datelor
– Nu pot fi usor parsate si interpretate de masini
– Sunt adesea stocate ca si campuri BLOB sau CBLOB in bazele de date

– Exemple: email-uri, blog-uri, imagini, video-uri, inregistrari legate de sanatate…
– Pot deveni date semistructurate sau structurate (OCR, etichetarea pozelor…)

•

Big Data (4V)
–

Volume

–

Variety

–

Velocity

–

Value

Big data
• Big Data
– Provocarea: caracteristicile big data ridica provocari speciale pentru
culegerea, stocarea, cautarea, partajarea, analiza si vizualizarea
datelor
– Solutii
• Recunoasterea valorii big data si oportunitatilor pe care le ofera
• Crearea unei arhitecturi agile si flexibile care poate lucra la fel de usor cu date
produse cu mare viteza, semistructurate, precum si cu seturi de date traditionale,
relationale.
• Fac posibile corelatii si analize noi prin combinarea big data cu datele traditionale.

– Probleme legate de confidentialitate, aspecte juridice si de securitate
– Instrumente
• Apache Hadoop
• NoSQL
• Hana
• …

Tehnologii Big data
• Apache Hadoop
– Ofera suport aplicatiilor distribuite orientate pe date
– Permite aplicatiilor sa lucreze cu mii de calculatoare care proceseaza
independent, petabytes de date

• MapReduce
– Nucleul Hadoop- o platforma si un model de programare cu scalabilitate
masiva care poate procesa seturi imense de date pe sute sau mii de servere
(noduri) din clusterul Hadoop.

– Map(): converteste seturile de date de pe un nod in inregistrari (perechi cheievaloare)
– Reduce(): combina inregistrarile de la noduri in setul de date cerut

• NoSQL
• MongoDB (Apache): o baza de date orientata pe documente care foloseste
structuri tip JSON in locul structurilor de date relationale.

Tehnologii Big data
• Apache Cassandra
– Proiect de varf al Apache Software
– Solutie NoSQL scrisa in Java

– Initial a fost dezvoltata de Facebook pentru zona de Inbox Search
– Ofera o stocare structurata bazata pe perechi cheie-valoare

• IBM Netezza (depozite de date) si IBM Watson (BI)
• In-Memory Database: SAP Hana
• Analiza predictiva (Predictive Analytics)

Cautarea inteligenta
• Facebook Graph Search
– A introdus procesarea limbajului natural ca functionalitate in
algoritmul sau de cautare

– Permite utilizatorilor sa formuleze solicitari in limbaj natural, de
exemplu “persoane care iubesc masinile vechi” sau “prieteni
interesati de rock” pentru a cauta in reteaua lor active de pe
Facebook sau “graful lor social”
– Este un instrument puternic de mining pentru zona de marketing,
deoarece companiile pot afla siruri de corelatii care arata detalii mai
profunde despre clientii lor

Scopul integrarii datelor?
• Descoperirea, analiza, adnotarea si clasificarea datelor
–
–
–
–

Semnificatia datelor
Sursa datelor
Utilizarea
Natura si ciclul de viata al datelor

• Construirea unui depozit de metadate
• Dezvoltarea de arhitecturi de date si standarde de date
• Gasirea datelor duplicate, redundante si inconsistente

• Proiectarea integrarii datelor
– Curatarea datelor
– ETL
– Depozite de date si data mart-uri

• Proces iterativ
• Integrarea datelor este fundamentul proceselor de Business
intelligence si Business analytics

Arhitectura datelor
• Un set de modele, reguli, politici, standard care descriu o stare
dorita si guverneaza integrarea datelor.
– Modelul conceptual – reprezinta entitatile de business
– Modelul logic- reprezinta logic cum sunt conectate entitatile
– Modelul fizic– realizarea tehnologica ale primelor doua modele

• Meta-Date
– Dictionarul de date, structura datelor si modelul de referinta al datelor

• Surse si tipuri de date
– Natura tehnica si caracteristicile datelor
– Surse de date distribuite, cu autoritate/ copie Master

• Clasificarea si stocarea datelor
• Functiuni ale datelor– functiile de business sau tehnice pe
care le deservesc
• Schimbarea datelor– cum sunt gestionate schimbarile datelor
• Interactiuni intre sistemele de date

Modelul de stocare a datelor
la nivel de companie
• Depozit de date operational
– In timp real sau aproape in timp real
– Bazate pe tranzactii
– Optimizat atat pentru scriere, cat si pentru citire

• Baze de date master
– Centralizate, surse de date cu autoritate
– Un singur loc pentru a opera schimbari
– Schimbarile de date trebuie apoi distribuite si celorlalte surse
de date

• Arhive cu documente de business
– Pentru pastrarea pe termen lung si consultare ocazionala
(aspect juridice…)

Modelul de stocare a datelor
la nivel de companie
• Meta Date: date despre date (ex. Dictionarul de date)
– Metadate tehnice: definesc tipurile si structura datelor
– Metadate de business: ofera informatii despre sursa, acuratetea si
fiabilitatea datelor

• Data Warehouses
– Volume mari (Terabytes, Petabytes, …)

– De obicei raman neschimbate dupa ce au fost scrise
– Proiectate pentru interogari eficiente

• Data Mart-uri
– Subseturi ale depozitului de date
– Utilizate pentru analiza datelor (OLAP) pentru obiective/sarcini
specifice

Depozitul de metadate
• Contine date despre date si date despre sisteme si
interfete

• Exista 6 tipuri de depozite de metadate
1. Schema bazei de date
2. Specificatii ale interfetelor obiectelor (IIOP)
3. Specificatii de transformare a mesajelor (XSLT)
4. Metadatele depozitului de date (importante pentru analiza
datelor)
5. Metadate despre cunostinte

6. Specificatiile schemei XML (eventual pe Internet)

Managementul documentelor
•

De obicei sunt nestructurate sau semistructurate

•

Larg folosite in intreprinderi
–

Specificatii de produs (PDM)

–

Documente legale cum sunt: facturi, contracte, etc.

–

FAQ, baze de date cu cunostinte, documente de proiect…

•

Colectarea

•

Pastrarea

•

Accesibilitatea

•

Versionarea

•

Securitatea

Managementul cunostintelor
• Cunostinte
– Generalizari ale unor fapte, comportamente

• Forme de cunostinte
– Cunostinte umane
– Cunostinte pasive: trebuie consultate si utilizate pentru a fi
active
• De obicei sub forma documentelor rezultate din experienta umana

– Cunostinte active : sunt invocate automat pentru a oferi
sfaturi sau a invoca actiunile potrivite
• Legate de sisteme sau modele operationale
• Sub forma de reguli, restrictii, atunci cand sunt respectate anumite
conditii sau praguri

Procesul de management al
cunostintelor
•

Creare
– Derivare de perspective noi pe baza experientei si analizei realizata de
persoane sau sisteme.
– Este nevoie de acces la informatiile existente si colaborare intre personae

•

Culegere: acces, motivare
– Pot fi culese de oricine, de oriunde, in orice moment

– Devine mai dificila pe masura ce implica un nivel de decizie mai inalt

•

Catalogare/Stocare: formularea meta-datelor
– Sprijina agregarea si analiza datelor

•

Consultare
– Se bazeaza pe metacunostinte
– Cautare textuala

•

Aplicare/Rafinare
– Versiuni noi sau documente suplimentare

Lantul valorii datelor
• Urmareste transformarea datelor in ceva cu sens,
valoros si posibil de transformat in actiune
– Date: numere, note, inregistrari, simboluri care pot sa aiba sau
nu sens pentru oameni.
– Informatii: ceva care are sens in urma asamblarii, organizarii,
transformarii, interpretarii, interpretarii si transformarii datelor.
– Cunostinte: generalizare de comportament, evenimente.
Intelegerea cauzei si efectului (observatie, inferenta, sabloane,
reguli …)
– Inteligenta: cunostintele care pot fi utilizate pentru a face
planuri si a lua decizii pe baza obiectivelor, prioritatilor,
valorilor, si riscurilor.

Analiza datelor
• Obligatoriu: integrarea datelor
•

Analiza datelor
– Inspectarea, curatarea, transformarea datelor pentru a extrage informatii
utile
– Tranformarea datelor in informatii si ofera raspunsuri descriptive unor
intrebari predefinite

•

Data Mining
– Se foloseste modelarea datelor pentru descoperirea predictiva a
cunostintelor

•

Business Intelligence
– Se bazeaza pe analiza datelor si data mining
– Transforma informatii si cunostinte in inteligenta activa
– Se bazeaza pe agregari si alte instrumente, cum ar fi IA

•

Instrumente
– Statistica, modelarea datelor si instrumente de simulare
– Creativitate umana: sinteza, vizualizare, si prezentare

II. Tehnologii
informatice de
integrare a datelor

II. Tehnologii informatice de
integrare a datelor
1. Baze de date centralizate şi
distribuite
2. Depozite de date
3. Migrarea datelor

II.1. Baze de date
centralizate şi distribuite
• BDD - BD care nu este localizată într-o
singură locaţie fizică, ci este dispersată
într-o reţea de calculatoare interconectate,
putând fi accesată de mai mulţi utilizatori
concurenţi.
• SGBDD - distribuirea, concurenţa şi
eventualele eşecuri să fie transparente,
operaţiile de citire / scriere se execută a.i.
să nu apară nici o diferenţă faţă de
situaţia unei BD cu un singur utilizator

Regulile lui Date
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

R1. Autonomia locală: fiecare nod are control local asupra datelor şi
este independent dpdv: securitate, controlul concurenţei, backup şi
recuperare.
R2. Independenţa faţă serverul central: fiecare nod trebuie să
acţioneze independent, fără să depindă de un server central sau un alt nod.
R3. Continuitatea: fără întreruperi pentru întreţineri sau reparaţii.;
R4. Transparenţa localizării: nici un utilizator/program are nevoie să
ştie unde şi cum sunt amplasate datele folosite.
R5. Independenţa fragmentării: SGBDD va trebui să poată reconstrui
automat, în orice moment, o colecţie de date din fragmentele sale.
R6. Independenţa replicării: utilizatorii/programele nu trebuie să ştie
dacă datele au fost replicate şi cum anume.
R7. Interogări distribuite: poate fi executata pe orice nod din reţea, pot
să participe mai multe noduri
R8. Tranzacţii distribuite: o tranzacţie poate să acceseze şi să modifice
date din mai multe noduri, fără ca beneficiarul să fie conştient de acest
lucru.
R9. Independenţa faţă de hardware: nodurile pe care se găsesc datele
pot fi calculatoare de diferite tipuri şi puteri.
R10. Independenţa faţă de software: nu trebuie să aibă importanţă
sistemele de operare care există pe noduri
R11. Independenţa faţă de reţea: BDD şi SGBDD trebuie să poată fi
implementate pe orice platformă de reţea corespunzătoare,
R12. Independenţa faţă de SGBD: la nivel de nod local pot “rula”
diferite SGBD-uri.

a. Distribuirea prin
fragmentare
• operaţia de descompunere logică a colecţiilor
globale în părţi disjuncte numite fragmente,
utilizând operatori speciali.
• REGULILE
– completitudinea
– reconstrucţia
– disjuncţia

• METODELE

– orizontală extragerea unui set de înregistrări,
păstrându-se toate câmpurile colecţiei iniţiale
– verticală extragerea unui set de câmpuri, păstrându-se
toate înregistrările colecţiei iniţiale
– mixtă aplicarea succesivă a metodelor orizontală şi
verticală

b. Distribuirea prin replicare
• operaţia de stocare a unor porţiuni dintr-o
BD, sub formă de copii, pe mai multe
calculatoare dintr-o reţea
• la actualiz. unei copii locale, SGBDD
actualizează automat toate copiile acelor
date
• METODELE (redundanta vs concurenta)
– date nereplicate
– date replicate parţial
– date replicate total

c. d. Distribuirea mixta.
Incarcarea
• Distribuirea mixtă este operaţia de
aplicare succesivă a fragmentării şi
replicării pentru aceeaşi colecţie
• Distribuirea prin încărcare este
operaţia de copiere periodică a
întregii BD centralizate sau a unei
porţiuni din ea pe noduri locale

