Ö ná ll ó la b or at ór iu m

Buzás József
GM1MNX
hose@sch.bme.hu

A PENTAHO
bemutatása

Konzulens:
Gáspár-Papanek Csaba
gaspar@tmit.bme.hu

Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék ........................................................................................................................... 2
Bevezető ...................................................................................................................................... 5
Alapfogalmak ....................................................................................................................................... 5
Piaci körkép ......................................................................................................................................... 8
A Pentaho Corporation és üzleti modelljének bemutatása ................................................................ 9
Cégtörténet ..................................................................................................................................... 9
Üzleti modell.................................................................................................................................. 10
Előfizetési díjak .............................................................................................................................. 12
Partnerség ..................................................................................................................................... 13
A Pentaho Open BI Suite felépítése ............................................................................................. 15
A Pentaho Business Intelligence Server ............................................................................................ 16
A platform...................................................................................................................................... 16
A Solution Repository és a Solution Engine ............................................................................... 16
Adatbázis kapcsolatok kezelése ................................................................................................ 17
Felhasználó azonosítás és jogosultság kezelés .......................................................................... 17
Feladat ütemezés ...................................................................................................................... 17
E-mail küldés ............................................................................................................................. 18
BI komponensek ............................................................................................................................ 18
A Metaadat réteg ...................................................................................................................... 18
Ad hoc riporting ......................................................................................................................... 19
ETL motor .................................................................................................................................. 19
Riport motor .............................................................................................................................. 19
OLAP motor ............................................................................................................................... 19
Adatbányászati motor ............................................................................................................... 20
A prezentációs réteg...................................................................................................................... 20
A Java Servlet technológia ............................................................................................................. 20
Kliens programok............................................................................................................................... 21
Pentaho Enterprise Edition és a Community Edition ........................................................................ 22
Szerver telepítés és adminisztráció ............................................................................................. 24

2

Letöltés és installálás ......................................................................................................................... 24
Szerver beállítások............................................................................................................................. 24
Tomcat port beállítás .................................................................................................................... 24
Automatikus indítás....................................................................................................................... 25
Adatbázis kapcsolók kezelése........................................................................................................ 25
Rendszer adatbázisok .................................................................................................................... 25
E-mail beállítás .............................................................................................................................. 26
Publisher jelszó beállítása ............................................................................................................. 27
Szerver adminisztráció ...................................................................................................................... 27
Felhasználók kezelése.................................................................................................................... 28
Adatkapcsolatok kezelése ............................................................................................................. 28
Feladat ütemezés .......................................................................................................................... 29
Adat integráció........................................................................................................................... 31
Pentaho Data Integration bemutatása.............................................................................................. 31
A Spoon bemutatása ..................................................................................................................... 33
Repository beállítások ............................................................................................................... 33
„Hello World” példa .................................................................................................................. 34
Haladóbb példa ......................................................................................................................... 35
További lépések bemutatása..................................................................................................... 38
JNDI kapcsolatok ....................................................................................................................... 39
Kitchen és Pan ............................................................................................................................... 40
A metaadat réteg ....................................................................................................................... 41
Áttekintés .......................................................................................................................................... 41
A működése ....................................................................................................................................... 41
Fogalmak ........................................................................................................................................... 42
Tulajdonságok (Properties) ........................................................................................................... 42
Fogalmak (Concepts) ..................................................................................................................... 43
Öröklés (Inheritance) ..................................................................................................................... 43
Pentaho Metadata Editor .................................................................................................................. 43
Metaadat repository ..................................................................................................................... 43
Metaadat Domain ......................................................................................................................... 44
A metaadat réteg alrétegei ........................................................................................................... 44
Fizikai réteg (Physical layer) ...................................................................................................... 44
3

Logikai réteg .............................................................................................................................. 46
A látható réteg (Delivery layer) ................................................................................................. 47
Metaadatok élesítése .................................................................................................................... 48
Riporting eszközök ..................................................................................................................... 50
Web alapú riporting .......................................................................................................................... 50
Report Designer................................................................................................................................. 51
Tutorial .......................................................................................................................................... 51
Egyéb tudnivalók ........................................................................................................................... 58
Öröklődés .................................................................................................................................. 58
Csoportosítások és függvények ................................................................................................. 58
Alriportok (Subreports) ............................................................................................................. 58
Irodalomjegyzék ......................................................................................................................... 60

4

Bevezető
Minden cég igyekszik növelni a bevételeit, csökkenteni a kiadásait és javítani a termelékenységét.
Ahhoz, hogy ezen tevékenységeiket támogassák és mérjék, a cégek Üzleti Intelligencia eszközöket
használnak. Az Üzleti Intelligencia (Business Intelligence, röviden BI) széles körűen elfogadott
definíciója szerint olyan informatikai technológiát jelöl, amely a szervezeteket hozzásegíti, hogy az
üzleti kérdésekre, minden lehetséges rendelkezésre álló adatot figyelembe véve értelmes válaszokat
adhassanak. Ott és akkor, amikor a vezetőknek döntéseket kell hozniuk és ezek végrehajtásáról is
gondoskodniuk kell: a hatékonyság, a termelékenység és az ügyfélkapcsolatok javítása érdekében. A
Business Intelligence kiváltja a korábban használt "vezetői információs rendszer" (EIS),
"döntéstámogató rendszer" (DSS), vagy "menedzsment információs rendszer" (MIS) megjelöléseket,
egy fogalomba összefoglalva és ugyanakkor magasabb szintre is emelve az előbbieket. A BI fogalmát
gyakran említik együtt az adattárházak fogalmával, mivel az lefedheti ezen részrendszereket,
valamint kiszolgálhat ilyen rendszereket. Szerencsésebbnek érzem azonban, ha az adattárház
megoldásokat az üzleti intelligencia megoldások egy szeletének tekintjük. [1]
Az elmúlt években megnőtt a nyílt forráskódú szoftverek és megoldások iránti érdeklődés és kereslet.
Nincs ez máshogy a BI termékek piacán sem. Ez a tendencia annak köszönhető, hogy a nyílt
forráskódú megoldások minőségben versenyképesek a nagy gyártók termékeivel mindezt úgy, hogy
jelentősen olcsóbbak. Ezt támasztja alá, hogy a Gartner1 BI elemzéseiben már szerepet kapnak a nyílt
forráskódú gyártók. A 2009. novemberi Magic Quadrand2-ban [2] megjelent a Talend, mint az első
open-source adatintegrációs szoftvergyártó. A Pentaho és a Jaspersoft is csak azért nem került fel a
2010. januári „BI bűvös négyzetre” [3], mert túl kevés ügyfelet sikerült csak megkérdezniük a
Gartneres elemzőknek.
Az open-source szoftvereknek (főként a bárki számára elérhető közösségi verzióknak) egy nagy
hiányossága van: a dokumentációk. Egy új felhasználónak néha nagyon nehéz az interneten fellelhető
információ-morzsákból eljutni addig, hogy egy teljes képet kapjon a termékről. Ezen dokumentáció
azért született, hogy összefoglaljam az általam összegyűjtött és megszerzett ismereteket a Pentaho
Open BI Suite-ról.

Alapfogalmak
Az ún. Business Intelligence Platform kifejezést szokás olyan értelemben használni, mint egy olyan „BI
elemek” készítésére alkalmas szoftver platform, amely segítségével egy szervezet nyomon tudja
követni saját üzleti működését. A Gartner cég definíciója [2] szerint egy BI platformnak 11 feladatot
kell ellátnia, melyeket három csoportba sorolhatunk: adat integráció, információ elérés és adat
elemzés.

1

1979-ben alapított információs technológiai kutató és tanácsadó cég, szolgáltatásai között szerepel többek között olyan
elemzések elkészítése, melyek célja a vezető szakemberek, illetve cégvezetők informálása a technológia állásáról és
jövőbeni alakulásáról.
2

A Magic Quadrant a Gartner által kitalált elemzési metodika, mely segítségével rendszeresen készít átfogó elemzéseket
egy adott piacról és annak szereplőiről.
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Adat integráció
BI infrastruktúra – A platformon belüli összes eszköz ugyanazt a közös biztonsági megoldást,
metaadat kezelést, adminisztrációs felületet, portál megjelenést, objektum modellezést és
lekérdezés motort használja. Így egységes kinézetet és érzést kelt a felhasználóban.
Metaadat kezelés – Azon túl, hogy az összes eszköz ugyanazt a metaadat tárat használja,
léteznie kell egy robosztus módnak, mellyel keresni, tárolni, újrafelhasználni és közzétenni
lehet metaadat objektumokat. (Például dimenziókat, hierarchiákat, mérőszámokat és riport
layoutokat)
Fejlesztés – A BI platformnak nyújtania kell olyan fejlesztői eszközt, mely segítségével kódolás
nélkül, varázsló-szerű komponensekkel, grafikus felületen lehet objektumokat létrehozni
vagy módosítni. Az eszköz segítségével olyan feladatokat is el kell tudni végezni, mint (futás)
ütemezés, az eredmények eljuttatása a felhasználókhoz, vagy adminisztráció.
Munkafolyamatok és kollaboráció támogatása – A felhasználók megoszthatják és
megvitathatják a kapott eredményeket például közös könyvtárak vagy vitafórumok
segítségével. Fontos, hogy a BI alkalmazás tudjon hozzárendelni és követni eseményeket
vagy feladatokat, és ezeket az előre definiált üzleti szabályok alapján felhasználókhoz tudja
rendelni.
Információ elérés
Riport készítés – A felhasználók megformázott és interaktív jelentéseket készíthetnek,
melyeket megoszthatnak vagy időzíthetik futását.
Dashboardok vagy irányítópultok – A dashboardok a riportok egy alcsoportja, melyek grafikus
formában jelenítik meg az adatokat. Ezen kijelzők segítségével könnyen összehasonlíthatóak
a teljesítmény mutatószámok (key performance indicator - KPI) a cél vagy terv értékekhez.
Egyre gyakrabban használják a dashboarokat operatív rendszerből származó valós idejű
adatok megjelenítésére.
Ad hoc lekérdezések – Ez a képesség, (más néven önkiszolgáló riportkészítés), lehetőséget ad
a felhasználóknak, hogy a saját üzleti kérdéseik megválaszolásához lekérdezéseket
generálhassanak minden IT segítség nélkül. Ezeknek az eszközöknek rendelkezniük kell egy
robosztus szemantikus réteggel, mely segítségével a felhasználók navigálhatnak az elérhető
adatok és adatforrások között.
Microsoft Office integráció – A BI platformok egy középső rétegként szerepelnek, hogy
kezeljék, felügyeljék és végrehajtsák a BI kéréseket, ahol a Microsoft Office egy terméke
(főként Excel) lesz a BI kliens.
Elemzések.
OLAP elemzések – Lásd lejjebb.
Prediktív modellezés és adatbányászat – Az adatbányászat az adatok mélyelemzésével
foglalkozik, amelynek során új, addig rejtett információkat hoznak felszínre matematikai,
statisztikai vagy mesterségesintelligencia-jellegű algoritmusok felhasználásával.
Scorecardok – Kiegyensúlyozott célrendszeren és teljesítménymutatókon alapuló stratégiai
vállalatirányítási és teljesítménymérési módszer, mely a szervezetek teljesítményét előre
meghatározott formában és bontásban jeleníti meg.
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Az OLAP (On Line Analytical Processing) [4] kifejezés azokat alkalmazásokat illetve technológiákat
takarja, amelyek összegyűjtik, kezelik, feldolgozzák és megjelenítik a többdimenziós adatokat
elemzési és irányítási célból. Hogy ezt jobban megértsük, tisztázni kell még néhány fogalmat.
Tényadatnak (vagy mutatószámnak – metric vagy measure) nevezzük azokat a mérhető, numerikus
adatokat, melyeket elemezni szeretnénk. Például: árbevétel, eladott darabszám. Dimenziónak
(dimension) nevezzük azokat a jellemzőket, tulajdonságokat, melyek szerint a mérőszámokat
csoportosítani, jellemezni tudjuk. Például: idő, termék, vevő. A dimenziók elemei hierarchiába
rendezhetők. Például idő dimenzió esetén év – hónap – nap felbontás.
Adatkockának, vagy OLAP kockának nevezzük azt a szerkezetet, melyet úgy kezelünk, mintha egy ndimenziós kockát képeznénk az adatainkból, ahol a dimenziók a fenti dimenziónak felelnek meg, míg
a kocka elemei az őt határoló dimenziók mentén az aggregált tényadatok. Az így létrehozott kockákat
tárolhatjuk egy speciális multidimenzionális struktúrában (MOLAP) egy erre alkalmas adatbázis motor
segítségével, vagy relációs adatmodellben (ROLAP). Létezik a két tárolási mód keveréke a hibrid OLAP
(HOLAP).
Az adatkockákon végzett elemzésekhez kockák közti műveleteket használhatunk. A műveletek az
adatkockákhoz egy új kockát rendelnek, céljuk az, hogy az új adatkocka az adatok egy olyan nézetét
biztosítsa, ami az elemzési szempontnak megfelel.
Aggregáció (roll up): Egy adott dimenziót kihagyhatunk a felbontásból, azaz a dimenzió elemein
végighaladva az adatokat felösszegezzük. Előfordulhat az is, hogy a dimenzió felbontását nem
teljesen hagyjuk ki, hanem áttérünk egy kisebb elemszámú hierarchia alkalmazására az adott
dimenziónál. (Például városok helyett országok szerint nézzük az adatainkat)
Lefúrás (drill down) az aggregálás ellentéte. Ilyenkor egyre részletezettebben nézzük az adatokat.
Például felbontjuk az eladási adatokat termékekre.
Pivoting alatt az adatkocka elforgatását értük. A kocka felbontása marad, csak a dimenziókat
cseréljük fel, ezáltal más nézetet kapva.
Szelekció (selection, filtering): Egy adott dimenzió egy adott elemét kiválasztjuk, és a hozzá tartozó
adatokat dolgozzuk fel, a többi adatot figyelmen kívül hagyjuk.
Szeletelés (slicing and dicing). Slicing alatt a szelekcióhoz hasonlóan azt értjük, mikor adott dimenziót
fix értékkel lekötünk és így nézzük a kocka nézetét, szeletét. Dicing alatt a kocka egy részkockájának
kivágását értjük.
A piaci verseny következtében manapság a BI platformokat a fent felsorolt funkciókon kívül ETL
eszközökkel bővítve árulják.
ETL (Extract-Transform-Load, [adat]kinyerés-átalakítás-betöltés) [5] azok a tevékenységek és az
ehhez kapcsolódó eszközök, amelyek kigyűjtik az adatokat a forrásrendszerekből, biztosítják ezek
átalakítását és integrálását különböző jellegű, formai és üzleti szabályok alkalmazásával, majd
betöltik az előre megtervezett és megfelelően előkészített adattárházba. Ezt a tevékenységsort
rendszeresen el kell végezni, hogy az adattárházban kellő mértékben naprakészek legyenek az
adatok.
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Piaci körkép
A BI piacot jelenleg Dávid és Góliát harcaként lehetne jellemezni. Az elmúlt években történt nagy
felvásárlásoknak (IBM: SPSS, Cognos; SAP: BusinessObjects; Oracle: Hyperion; Microsoft: Datallegro)
köszönhetően a piac két-harmadának forgalmát a nagy szállítók (Microsoft, IBM, SAP, Oracle) adják.
A 2008-as évben 8.5 milliárd dollárt tett ki a piac mérete, mely az elemzések szerint 2014-re elérheti
a 12 milliárd dollár forgalmat is, és ennek 75%-át a fent említett cégek bonyolítják majd. [6][7]
Természetesen a válság ezen a piacon is éreztette hatását, így a korábbi dinamikus fejlődés lelassult
ugyan, de nem állt meg. A növekedés többek között annak is köszönhető, hogy a BI felhasználók
száma évről-évre nő, és az előrejelzések szerint a jelenlegi felhasználószám 2014-re megduplázódik.
Részben a válság miatt előtérbe kerültek az osztály szintű BI rendszerek (ún. departmental BI),
amelyek egy-egy vállalati terület (pl. marketing) számára készülnek. Ezek jellegzetessége, hogy egy
adott probléma megoldását célozzák, és rövid idő alatt bevezethetőek. Így lehetőséget kapnak a
fennmaradásra a kisebb gyártók is, akik általában az innovatív megoldásukkal tudnak érvényesülni. A
gyors bevezetéssel és az innovatív megoldásokkal ugyanakkor a nagy szállítók is igyekeznek felvenni a
versenyt. Ezt részben saját fejlesztésekkel részben cégfelvásárlásokkal tudják szavatolni.
A fenn leírt piaci irányok ugyan kedveznek az open-source gyártóknak, azonban lényeges piaci
átrendeződés nem várható. Bár nőtt a bizalom a nyílt forráskód iránt, és az alacsony költségek
nagyon vonzóak, de így is kevesebb, mint 4%-os a piaci részesedésük az open source termékeknek. Ez
természetesen nem jelenti azt, hogy a nyílt forráskód halálra van ítélve. Sőt ellenkezőleg, két Gartner
előrejelzés szerint [8][9] a nyílt forráskódú BI rendszerek bevezetésének a száma 2012-re
megötszöröződik, valamint 2012-re a cégek 90%-a fog valamilyen nyílt forráskódú terméket
használni.
A teljesség igénye nélkül egy lista azon cégekről és termékeikről, melyek jelen vannak az open source
BI piacon: [10][11][12]
Termék név

Forgalmazó

Leírás

Első verzió
megjelenése

BIRT

Actuate

Teljes BI csomag: Riporting, Dashboardok,
Adat integráció, OLAP elemzés

2005

DataCleaner

eobjects.org community

Adat minőség

2008

Entrance

dbEntrance Software

SQL alapú adatfeltáró eszköz

2007

Ingres Database

Ingres

Jaspersoft BI Suite

JasperSoft

Relációs adatbázis
Teljes BI csomag: Riporting, Dashboardok,
Adat integráció, elemzés

MySQL

SUN Microsystems (Oracle)

Palo BI Suite

Jedox AG

Pentaho BI Suite

Pentaho

REvolution R

REvolution Computing

Relációs adatbázis
OLAP alapú tervezés, elemzés, konszolidáló és
riporting
Teljes BI csomag: Riporting, Dashboardok,
Adat integráció, OLAP elemzés, adatbányászat

?
1996
1995
2002

2004
2008

SpagoBI

Engineering Ingegneria
Informatica

Statisztikai elemző környezet
Teljes BI csomag: Riporting, Dashboardok,
Adat integráció, elemzés

Talend Open Profiler

Talend

Adat minőség

2008

Talend Open Studio

Talend

Adat integráció

2006

Xaware

XAware

Adat integráció
1. táblázat A nyílt forráskódú BI gyártók és termékeik
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2005

2000

A Pentaho Corporation és üzleti modelljének bemutatása
Cégtörténet
A Pentaho Corporation-t 2004-ben alapították, azzal a céllal, hogy egy teljes körű open source üzleti
intelligencia platformot készítsenek. Az öt alapító (Richard Daley, Marc Batchelor, James Dixon, Doug
Moran, Larry Augustin) mindegyike iparági veteránnak számít, olyan cégeknél dolgoztak korábban,
mint az Oracle által felvásárolt Hyperion, a SugarCRM, SAS vagy IBM, de a többi vezető is olyan
impozáns cégeknél dolgozott korábban, mint az Oracle, a JBoss, Novell, GE Research vagy
Informatica. A cég központja a floridai Orlando. [13]
A céget 5 millió dolláros tőkével alakították, mely a legutolsó - 2010 márciusában történt - 7 millió
dolláros tőkeinjekcióval együtt mára 32 millió dollárra nőtt. A cég befektetői a Benchmark Capital, az
Index Ventures és a New Enterprise Assiciates, amik olyan más nyílt forráskódú cégek befektetői is,
mint a SugarCRM, Xensource, Zend vagy a MySQL. [14][15]
A Pentaho az évek során folyamatosan bővítette termékpalettáját. 2005-ben egyesült a Mondrian
nyílt forráskódú OLAP szerver fejlesztőcsapatával, és még abban az évben a java alapú JFreeReport
jelentéskészítő is bekerült Pentaho Reporting néven a platformba. Ezt követően 2006-ban a Kettle
ETL szoftverrel és Weka adatbányász szoftverrel vált teljessé a Pentaho BI suite. A fejlesztések gyors
ütemben zajlottak, és a 2007-ben bemutatott BI Suite 1.6-os verziója metaadat kezelő réteggel és
single-sing-on funkcióval gazdagodott. Ebben az évben jelent meg a Data Integration (korábban
Kettle) nevű ETL eszköz 3.0-ás verziója, integrálták a Report Reportinget az OpenOffice-al és
megjelent a Pentaho AJAX fejlesztői készlet. 2008-ban mutatták be a BI Suite 2.0-ás verzióját és az
iPhone-ra optimalizált kliensét. Szintén 2008-ban indult el az olyan nyílt szabványok támogatása,
mint a PMML és az OLAP4J. Az adatbázisok támogatása is tovább nőtt, a korábbi MySQL partnerség
mellett a Vertica oszlop alapú adatbázis kezelő céggel is partneri megállapodást kötöttek. A BI
platform jelenlegi, 3.5-ös verziója 2009 szeptemberében jelent meg. Újabb verzió csak a Data
Integration-ből érhető el, melynek 4.0-ás verzióját 2010 márciusában jelentették be. [13][16]
A pontos felhasználószámra nincs adat, annyi biztos, hogy a letöltések már elérték a 2 milliót, ami
átlagosan havonta újabb 100 ezer letöltéssel nő. [16] A Gartner elemzése szerint 2009-ben 220 új
ügyfél fizetett az Enterprise változatért [3], a Pentaho a 2010. első negyedéves jelentése szerint
177%-al nőtt a Enterprise változatot használók száma a 2009 Q1-es időszakhoz képest. [13]
Díjak és elismerések: [13]
2006. május – Red Herring 100 North America – A Pentaho helyet kapott a Red Herring
magazin 100-as listáján, melyen azok a magánkézben lévő észak amerikai vállalatok
szerepelnek, melyek vezető szerepet játszanak a technológiai innovációban.
2006. október – SourceForge.net a hónap projektje – A világ legnagyobb nyílt forráskód
letöltését kínáló oldal, a SourceForge.net a Pentaho-t a hónap projektjének választotta a
letöltések és a közösségi aktivitás alapján.
2006. december – Google Code – A Google Code kiemelte a Pentaho AJAX alapú Google
Maps integrációját, mint impozáns és innovatív példát a Google Maps API alkalmazására.
2007. március – Jolt Productivity díj – A vállalati eszközök kategóriájában jutalmazták Jolt
Productivity elismeréssel a Pentaho-t.

9

2007. november – MIS Rising Star 25 – A Pentaho helyet kapott a MIS Rising Star 25-ös
listáján, melyen azok a cégek szerepelnek, akik az újfajta megoldásaikkal hatással lehetnek a
technológia változására.
2008. május – TechJournal South Tech 50 – A TechJournal South Tech 50 díjjal jutalmazta a
Pentaho-t, mint a „Holnap leginnovatívabb vállalata”
2008. augusztus – InformationWeek Top 10 Technology Startup – Az InformationWeek
olvasóinak szavazásán a Pentaho bekerült az 5 legjobb startup cég közé.
2008. augusztus – InfoWorld BOSSIE díj – Az Infoworld 2008. évi BOSSIE (Best of Open Source
Software) díjának vállalati alkalmazások kategóriájának győztese a Pentaho volt.
2009. január – Intelligent Enterprise „Company to watch in 2009” – Az Intelligent Enterprise
szerkesztői által összeállított éves lista a figyelmet érdemlő cégekről.
2009. március – Második hely a SearchDataManagement.com által hirdetett az év Data
Management terméke választáson a BI és elemzés kategóriában
2009. április InformationWeek Startup 50 - A Pentaho szerepel az InformationWeek éves
Startup 50 listáján.

Üzleti modell [10][17]
A Pentaho az úgynevezett Commercial Open Source (COS) modellben működik. Ez a modell jogilag
annyit jelent, hogy egy open source (OS) licensz alatt terjesztett szoftvernek van valamilyen fizetős
verziója is, vagy kaphatóak hozzá - a licensz kibocsátójától - fizetős szolgáltatások. Kialakulásának az
oka csakis a pénzre vezethető vissza. Mivel a GLP és más nyílt forráskódú licenszek előírják, hogy a
továbbfejlesztéseket szintén szabadon elérhető licensszel kell elérhetővé tenni, ezért a fejlesztő
cégek megalkottak néhány jogi és technikai módszert, melyek segítségével pénzükhöz tudtak jutni.
Ezek:
A Software-as-a-Service (SaaS) lényege, hogy a gyártó a szolgáltatásért számláz, nem pedig a
magáért szoftverért. Maga a szoftver sok esetben nem is kerül fizikailag a vevőhöz, hanem
interneten keresztül használja azt. (Például: salesforce.com, melyen CRM rendszert
használhatunk SaaS modellben). A szolgáltatásokért az ügyfél egy havi vagy éves úgynevezett
előfizetési díjat fizet.
Funkcionális beágyazás. Itt a nyílt forráskódú részt külön installálják a zárt forráskódú résztől,
így úgy tekintenek rá, hogy nem tartalmaz OS elemeket, de használni mégis használja azt.
Ezen programokat általában örökös licensszel szállítják.
A harmadik modell lényege, hogy az ügyfél nem a szoftverért, hanem a tanácsadásért,
terméktámogatásért és tanfolyamokért fizet. Általában éves support-díjat, résztvevőnkénti
oktatási díjat és projektenkénti tanácsadói díjat kell ilyen esetben fizetni.
Többszörös licenszek. Ilyenkor általában a licensz kibocsátója többfajta licensz alatt is
elérhetővé teszi a szoftvert. Általában van hagyományos OS és van belőle fizetős. Ennek a
licenszelésnek egy al-verziója, amikor az OS és a fizetős licenszelésű verziók még
funkcionalitásban is eltérnek - azaz létezik egy community edition, ami OS licensz alatt
elérhető és létezik egy Enterprise verzió, ami nem csak support-ot, frissítési lehetőségeket, és
jogi védelmet tartalmaz, hanem funkcionalitásában is jelentősen eltér, jellemzően többet
tud, mint az OS verzió (azért jellemzően a két verzió - nagymértékben - kompatibilis
egymással). Ebben a modellben is havi vagy éves előfizetési díj a jellemző.
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A Pentaho a többszörös licensz modellt alkalmazza éves előfizetési díjjal. Vizsgáljuk meg jobban,
hogy ez a modell miben tér el a hagyományos szoftver modelltől. Az 1. ábra mutatja egy
szoftverbevezetés költségeinek megoszlását hagyományos és open source modellben.

1. ábra A hagyományos és open source szoftver bevezetés költségeinek megoszlása [15]

A legszembetűnőbb természetesen a licensz kiadások eltérése. Ezt sok esetben tovább rontja a
szükségesnél több licensz megvétele a (hagyományos) gyártó kedvezmény-stratégiája miatt.
A licensz ár nagysága azonban nem egyenesen arányos a kockázattal. A COS modellben nem
vásároljuk meg a szoftvert, csak béreljük. Így ha nem vagyunk megelégedve a szoftver képességeivel
esetleg a teljesítményével, akkor nem hosszabbítjuk meg az éves szerződését, vagy visszamigrálunk a
community verzióra, esetleg keresünk egy másik szállítót. Többek között ezért érdekeltek a COS
szállítók a terméktámogatás színvonalának magasan tartásában. Az előbbi lehetőségek nagyban
csökkentik a szállítótól való függést. Ugyanez nem feltétlenül mondható el egy hagyományos szoftver
vásárlásánál. Ott a vásárlás után a szoftver szállítója már a pénzénél van, tehát erősen limitált, hogy
egy jövőbeni üzlet reményében mennyit hajlandó még költeni egy ügyfélre. Nem beszélve arról a
tényről, hogy egy nagy beruházás bukását nem szívesen vállalják fel a cégvezetők.
Természetesen a bérleti konstrukció hátrányként is jelentkezhet. Egy hagyományos szoftver esetében
dönthetünk úgy, hogy ha az adott funkcionalitás elég, a verzió stabil és lemondunk a követési díjról,
akkor saját felelősségre használhatjuk tovább a szoftvert ingyen, hiszen megvettük. Egy előfizetés
esetében viszont ha nem fizetünk, akkor nem is használhatjuk tovább az Enterprise verziót.
Ha a projekt tapasztalatokat megnézzük, gyakoriak az olyan hibák, mint a túl kevés konzultáció
és/vagy oktatás. Az COS modell olcsósága miatt hajlandóak lehetünk többet költeni ezekre.
Véleményem szerint szükséges az oktatásra jóval többet allokálni a megszokottnál, hisz mint
említettem jóval kevesebb publikus dokumentáció érhető el egy open source termékhez, mint egy
hagyományoshoz.
A COS modell működtetői olyan cégek, akik összefogják a közösség fejlesztőinek munkáját, jelentős
részüket alkalmazzák és fizetik is. Tesztelik és integrálják a submission-ket, kibocsájtják az enterprise
verziókat, kezelik a release-ket. Természetesen, mint minden cégnek, van marketing és sales
csapatuk, és nyújtanak különféle fizetős szolgáltatásokat (konzultáció, training, maintenance). Persze
sokkal kisebb méretekben, mint egy hagyományos szoftver gyártónál. Ez eltérő kiadásokat is
eredményez, melynek összehasonlítását a 2. ábra mutatja.
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2. ábra A hagyományos üzleti modell és a Pentaho kiadásainak százalékos megoszlása [19]

Jelentős eltérést a sales és marketing valamint a fejlesztések eloszlásában láthatunk. Ennek fő oka,
hogy az innováció szükséges a versenyben maradáshoz. Szintén emeli a költségeket, hogy nem elég
csak az Enterprise verzió fejlesztéseire költeni, hanem támogatni kell a nyílt forráskódú projekteket
(és ezáltal a közösséget) is, amelyre az épül (Például: Kettle, Mondrian, Weka). Ez azért is fontos,
mert sok esetben a jó ötletek (és megvalósítások) a felhasználóktól, a közösségtől jönnek.

Előfizetési díjak
A teljes BI Suite Enterprise Edition-jére három csomagban fizethetünk elő: silver, gold és platinum
csomag. Ezek összehasonlítását a * A Platinum előfizetők 15 darab, úgynevezett Pentaho Creditet kapnak, melyet a
jelzett célokra használhatnak fel.

2. táblázat mutatja.
Silver

Gold

Platinum

Felhasználószám

Maximum 25

Korlátlan

Korlátlan

CPU korlát

Maximum 4 CPU

Maximum 6 CPU

Maximum 6 CPU

Ingyenes support bejelentések száma

Évente 5 db
Web és e-mail
(helyi idő szerinti 9-15
óra között)

Korlátlan
Web és e-mail
(helyi idő szerinti 9-15
óra között)
18 óra telefonos
támogatás

1 munkanap

4 munkaóra

Korlátlan
Web és e-mail
(helyi idő szerinti 9-15
óra között)
24 óra telefonos
támogatás
Távoli segítségnyújtás
(3 db)*
1 munkaóra

Súlyos hiba esetén

2 munkanap

1 munkanap

2 munkaóra

Közepes hiba esetén

3 munkanap

2 munkanap

4 munkaóra

Alacsony hiba esetén
Ingyenes support vonal

3 munkanap

2 munkanap

4 munkaóra

Nem

Igen

Igen

Nevesített support kontakt személy

1 elsődleges

1 elsődleges
1 másodlagos

2 elsődleges
1 másodlagos

Tanúsított szoftver

Igen
Pentaho Dashboard
Designer

Igen
Pentaho Dashboard
Designer

Igen
Pentaho Dashboard
Designer

Support formája

Garantált válasz idő Kritikus hiba esetén

Plusz funkcionalitás

12

Pentaho Analyzer

Pentaho Analyzer

Pentaho Analyzer

Pentaho Enterprise
Console

Pentaho Enterprise
Console

Pentaho Enterprise
Console

Hozzáférés a Pentaho tudásbázisához

Igen

Igen

Igen

Hozzáférés az Enterprise Edition fórumhoz

Igen

Igen

Igen

Webes tréning (db)*

0

0

3

* A Platinum előfizetők 15 darab, úgynevezett Pentaho Creditet kapnak, melyet a jelzett célokra használhatnak fel.
2. táblázat Az előfizetési csomagok összehasonlítása [13]

A terméktámogatás kiterjeszthető 24 x 7 x 365 –re, melynek válaszideje kritikus hiba esetén 1 óra,
súlyos hiba esetén 2 óra, míg közepes és alacsony hiba esetén 4 munkaóra.
Az árazás CPU alapú, külön felhasználónkénti plusz előfizetési díj nincs. A pontos árak nem
publikusak, és elég változatosak lehetnek a processzor és a rendelt extra szolgáltatások
függvényében. A magyarországi forgalmazótól, azonban megtudtam, hogy nagyságrendileg az éves
előfizetési díj silver esetben 18.000 €, gold esetben 29.000 €, platinum esetben 36.000 € körül
mozog. [18]
Lehetőség van, csak az egyes komponensek (Data Integration, Reporting, Analysis, Weka)
előfizetésére is. Ezek éves díja nagyságrendileg 4 és 6 ezer € között van.

Partnerség [13]
A Pentaho - ahogyan más szoftver cégek is - kínál különböző partneri lehetőségeket. Ezen
partnerségeket négy csoportba sorolhatjuk: technológiai partner, OEM/SaaS partner,
rendszerintegrátor vagy értékesítési partner.
A technológiai partnerség lényege, hogy a partnerek saját termékeikben támogatják a másik fél
megoldásait. Például adatbázis vagy operációsrendszer támogatás és kompatibilitás. A Pentaho
technológiai partnerei: Aster, Bocebad, Greenplum, HP, Infobright, INgres, JBoss, KickFire, LifeRay,
MySQL, Netezza, ParAccel, RedHat, Solinftel, SQLstream, Sun Microsystems, Jasp, Vertica, WBAkyber.
Az OEM (Original Equipment Manufacturer) vagy SaaS (Software-as-a-Service) partnerek a Pentaho
termékeit kínálják a saját megoldásukba integrálva, vagy szolgáltatásként. Például előfizethetünk egy
cloud-computing szolgáltatónál Pentaho eszközök használatára. A Pentaho OEM és SaaS partnerei:
AtomSail, BeCentric, Cairnis, ESRG, Equate Systems, Helm Analytics, Icrossing, InfoNow, Inform,
Jumptap, Cplane, Maconomy, Methodia, Mitratech, Momix Solutions, Navagate, Net Dialog,
OpenBravo, Promosoft, Proxy, Qualifacts, Quartet, SafeSchools, Savvion, Sensor Analytics, Sircon,
Smartmatic, Spicecsm, Spidex, Streamline Health, Sun Microsystems, Sylogist, Ticoon, Tradestream,
Japs, Uniloc, 4CS, 4Sight.
A technológiai és OEM/SaaS partnereket bevonják a fejlesztésekbe, hogy azok fel tudják készíteni
saját termékeiket (szolgáltatásaikat) az új funkciókra. Sőt az OEM/SaaS partnerek és a Pentaho között
komoly SLA (Service Level Agreement – Megállapodás a szolgáltatási szintről) szerződések vannak,
melyek garantálják a folyamatos működést és tisztázzák a felelősségi köröket.
A rendszerintegrátori partnerek körébe azok a tanácsadó vagy IT cégek tartoznak, akik rendelkeznek
a szükséges tudással ahhoz, hogy bevezessék a Pentaho termékeit más cégeknél. A
rendszerintegrátorok azért fontosak a Pentaho számára, mert helyileg az ügyfélnél, az ügyfél
anyanyelvén tudnak szolgáltatást nyújtani.
A viszonteladó partnerek helyileg saját anyanyelven segítenek a Pentaho értékesítésében, melyek
fejében jutalékot kapnak.
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A rendszerintegrátorokat és értékesítőket a teljesítményük (forgalmuk) alapján a Pentaho Gold, Silver
vagy Bronze csoportba sorolja, melyek különböző kedvezményekre jogosítja fel őket. Például
kedvezőbb licensz és oktatási díjak, hozzáférés marketing anyagokhoz, céglogó megjelenés marketing
anyagokon vagy akár 2 napos ingyen tréning a vállalat orlando-i központjában. (A részletes lista
megtalálható a Pentaho weboldalán.) Természetesen minden partner logóját és elérhetőségét a
Pentaho megjelenteti a honlapján.
Mint megtudtam, a partnerség előre vállalt értékesítési/bevezetési kvóta alapján köthető, mely a
magyar piacon nehezen teljesíthető. Magyarországon jelenleg nincs is (teljesen) hivatalos Pentaho
partner. Ugyanakkor a StarSchema Kft. a Pentaho-val kötött egyedi megállapodás alapján
licenszeléssel és támogatással kapcsolatos kérdések tekintetében áll az ügyfelek rendelkezésére.
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A Pentaho Open BI Suite felépítése

[20][21]

A Pentaho-ra célszerű önálló termék helyett egy teljes üzleti intelligencia csomagként gondolni. Több
különálló programból, összetevőből áll, melyek együttesen és együttműködve nyújtanak megoldást a
BI különböző feladataira. Ezen összetevők egy része alapvető funkciókat valósít meg (például
felhasználó authentikáció, adatbázis kapcsolatok), melyet minden komponens igénybe vesz. Míg
néhány összetevő magasabb funkcionalitást biztosít (például riportok szerkesztése). Ebben a
fejezetben leírom az egyes komponenseket, azok feladatait, valamint a köztük lévő kapcsolatokat.
A 3. ábra mutatja a Pentaho Open BI Suite felépítését.

3. ábra A Pentaho Open BI Suite felépítése [13]

Az ábrán látható, hogy az egyes rétegek hogyan épülnek egymásra. A felső réteg felelős a
megjelenítésért, a középső a fő funkciókért, míg az alsó szinten az adat és applikációs réteget találjuk.
A felhasználók a szükséges tartalmakat a prezentációs rétegen keresztül érik el. Ez történhet
többféleképpen is. A legáltalánosabb a böngészőn keresztül a Pentaho saját kezelőfelületein
keresztüli elérés, azonban gyakori az e-mailben kézbesített tartalom is.
A fő funkciók – riporting, OLAP elemzés, dashboard és folyamat menedzsment – a középső rétegben
helyezkedik el. Szintén ebben a rétegben biztosít a BI platform olyan alapvető funkciókat, mint a
biztonság vagy az adminisztráció. Az adatintegráció a legalsó réteg, mely az forrásadatok eléréséhez
szükséges.
A felépítés meghatározottnak tűnhet, azonban nem feltétlenül az. Nem vagyunk rákényszerítve, hogy
minden elemet használjunk, sőt egyes elemeket elhagyhatunk, vagy kicserélhetünk másra. A legjobb
példa erre a riportkészítés. Készíthetünk riportokat a webes Ad Hoc Query and Reporting
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komponenssel, vagy a Report Designer kliens szoftverrel, ugyanakkor a platform képes más külső
programokkal (JasperSoft vagy BIRT) készített riportok futtatására is.
A konkrét felépítés és funkciók leírása előtt feltétlenül meg kell jegyezni, hogy a Pentaho gyorsan
változik, gyorsan bővül új funkciókkal és elemekkel, köszönhetően a fejlesztői közösség munkájának.

A Pentaho Business Intelligence Server
A Pentaho Server együttműködő programok gyűjteménye, mely a Pentaho BI Suite fő funkcióit
hivatott ellátni.
Funkcionalitás szempontjából három rétegre bontható fel a szerver:
a platformra (Business Intelligence Platform)
a BI komponensekre
megjelenítő rétegre (Presentation Layer)

A platform
Az alapvető funkciókat biztosító komponensek összességét nevezik platformnak, mely a következő
szolgáltatásért felel:
Solution repository és solution engine3
adatbázis kapcsolatok kezelése
felhasználók és a szolgáltatások azonosítása
Logolás és audit
Feladat ütemezés
E-mail küldés
Ezen fő funkcionalitások alkotják a teljes infrastruktúra alapját.
A Solution Repository és a Solution Engine
A Pentaho úgynevezett solution-ökbe, vagy megoldásokban rendszerezi a BI tartalmakat. Egy
megoldásra úgy érdemes gondolni, mint egy fájlrendszer egy könyvtárára, melyben olyan tartalom
van, ami megválaszol egy adott üzleti feladatot.
A megoldások könyvtárakat és elemeket, úgynevezett action sequence-eket tartalmazhatnak.
A könyvtáraknak csupán a strukturálás a szerepe. Az action sequence-ek (AS) meghívásával érhetjük
el a kívánt BI tartalmakat. A meghívás történhet közvetlenül (például felhasználói beavatkozás), vagy
érkezhet web service-en keresztül más alkalmazásból. Ez utóbbi tulajdonság teszi lehetővé
könnyedén, hogy a Pentaho-t más alkalmazásokba integráljuk.
Az AS-ek egy vagy több lépésből is állhatnak, de egy lépésként akár más AS-eket is meghívhatnak. A
legegyszerűbbre példa egy riport lefuttatása. Újabb lépésként hozzáadhatjuk, hogy a futtatás előtt
kérjen be egy adatot a felhasználótól (például melyik havi riportra kíváncsi), és annak függvényében
futtassa le a riportot. Ez természetesen fokozható és tovább bonyolítható például: lefuttat egy
adatbázis lekérdezést, melynek eredményéből kiderül, hogy melyik raktárban alacsony a készlet.

3

A megoldás raktár és megoldás motor fordítást nem igazán találtam használhatónak, ezért az eredeti angol
kifejezést használom a továbbiakban
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Ennek az eredményét felhasználva lekéri a szükséges raktárak részletes leltári riportjait, melyeket emailben kézbesít az adott raktár vezetőjének.
Az action sequence-ek XML fájlok, melyeket a szerver szöveges állományként tárol .xaction
kiterjesztéssel. Egyszerűbb AS-eket létrehozhatunk text editorral, vagy Report Designer-rel, míg
bonyolultabbakat a grafikus szerkesztő miatt a Design Studio-val ajánlott elkészíteni.
A kész AS-eket a solution engine futtatja le. Amikor egy felhasználó meghív egy AS-t, akkor a motor
beolvassa az AS definícióját, majd végrehajtja azt.
Logikailag a solution-öket egy solution repositoryban tárolja a rendszer, melyeket a szerveren
keresztül böngészni tudjuk. Fizikailag a solution repository tárolható fájlokként vagy adatbázisban. Az
adatbázisban való tárolás két okból előnyösebb: a fájl alapú tárolás nem supportált valamint az
adatbáziskezelő segítségével könnyebben és jobban szabályozható, hogy ki milyen tartalomhoz fér
hozzá.
Adatbázis kapcsolatok kezelése
Az esetek nagy részében a BI rendszerek adatait valamilyen (relációs) adatbázisban tárolják. Hogy
ezen adatokat el tudjuk érni, az adatbázis kapcsolatokat kell felépíteni.
A kapcsolat felépítés relatív időigényes művelet is lehet. Meg kell keresni a host-ot, a megfelelő
protokollt kell használni, azonosítani kell a felhasználót és fel kell építeni a sessiont. Sok esetben egy
kapcsolatnak csak nagyon kevés kérést kell kiszolgálnia. Például sok riport csak egy lekérdezésből áll,
és sok lekérdezés ugyanazt az adatbázist használja.
Hogy elkerüljük az új kapcsolatok felépítéséből keletkező overhead-et, az adatbázis kapcsolatokat
elég megnyitni egyszer és azt eltárolhatjuk egy közös pool-ban. Így akárhányszor egy kliensnek
szüksége van egy adatbázis kapcsolatra, egy szabad kapcsolatot fel tud használni a poolból, majd
használat után visszaadja azt.
A pool egy egyszerű megoldás, hogy korlátozzuk a szimultán adatbázis hozzáféréseket. Azáltal, hogy
egy alkalmazás mindig a (fix méretű) poolból használ fel kapcsolatokat, ahelyett, hogy egy újat
nyitna, elkerülhetjük, hogy az adatbázist elárasszuk és leterheljük kapcsolódási kérésekkel.
A JDBC kapcsolatok pooljának kezelése a legtöbb Java alkalmazás szerverben általános funkciónak
számít, ezért számos implementációja létezik. A Pentaho nem fejlesztett ki saját kapcsolati poolt.
Felhasználó azonosítás és jogosultság kezelés
A Pentaho platform a Spring Security megoldását használja a felhasználók azonosítására és a
jogosultság kezelésre. Ez a Java Spring Framework szabványos biztonságkezelése.
A Spring Security számos lehetőséget kínál, melyekkel szinte az összes elképzelhető autentikációs
forma megvalósítható. A program folyamatosan nyomon követi, hogy egy felhasználót mikor kell
azonosítani. Szükség (és beállítás) esetén a bejelentkezési kéréseket automatikusan továbbítja egy
külső autentikációs mechanizmusnak, például: adatbázis szervernek, LDAP-nak vagy a Windows
hálózatokban használt NTLM-nek.
Feladat ütemezés
A Pentaho a Quartz feladatütemezőt használja. A Quartz-ot az OpenSymphony projekt készítette.
Az ütemező számos feladatot lát el:
A karbantartó feladatok periodikus futtatása
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A riportok háttérben történő futtatása
ETL jobok ütemezése
E-mail küldés
A BI platform képes e-maileket küldeni standard SMTP protokollon keresztül. Mielőtt e-mailt
szeretnénk küldeni, be kell konfigurálni azt. A konfigurációs fájl az email_config.xml mely az
<install könyvtár>\penatho-solution\system\smtp-email könyvtárban található.
A konfigurációs fájl megfelelően fel van kommentezve, így könnyű beállítani. A szerver újraindítása
nem szükséges a módosítás után. A fejlesztők mellékeltek egy másik konfigurációs fájlt is, melyben a
Gmail van megfelelően beállítva. Annak használatához csak be kell írni a megfelelő
felhasználónév/jelszó párost, és át kell neveznünk a fájlt.

BI komponensek
A platform ezen részei adják az igazi funkcionalitását. Ebben a rétegben a következő komponenseket
találjuk:
Metaadat réteg
Ad hoc riporting
ETL motor
Riporting motor
OLAP motor
Adatbányászati motor
A Metaadat réteg
A Pentaho Metaadat réteg (Pentaho Metadata Layer - PML) funkciója, hogy elfedje a felhasználók
elől az SQL és az adatbázisok komplexitását. A PML az Object Management Group Common
Warehouse Metamodel specifikációja alapján készült. A célja, hogy a Metadata Query Language-ben
(MQL) írt lekérdezésekből SQL kódot generáljon. A MQL lekérdezést a végfelhasználó generálja
azáltal, hogy a metaadat modellből előre elkészített objektumok közül kiválasztja azokat, amelyeket
szeretne megjeleníteni. A metaadat réteg három rétegből áll: (csakúgy, mint ahogy az a CWM-ben
specifikálva van):
Fizikai réteg – Ebben a rétegben vannak eltárolva az adatbázis kapcsolatok és az adatbázis
objektumok fizikai reprezentációi. SQL kód generálásakor ettől a rétegtől kapja a PML az
adatbázis attribútumok információit.
Üzleti réteg – Középső fordító réteg, ahol a technikai adatbázis attribútumokat felhasználóbarátabb leírásokkal látják el.
Üzleti nézet – Megmutatja és újraszervezi az üzleti réteget a felhasználók számára.
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4. ábra A metaadat réteg szerkezete [21]

A felhasználók számára a riportkészítő eszközökben csak az 4. ábra jobb oldalán lévő üzleti nézet
elemei jelennek meg. A másik két réteg csak arra való, hogy lefordítsa a felhasználó által készített
modellt egy adatbázis lekérdezéssé.
Ad hoc riporting
A Web Ad Hoc Query and Reporting (WAQR) egy webes felületet nyújt a felhasználóknak, mely
segítségével egyszerű riportok készíthetőek (a metaadat rétegen keresztül). A WAQR a teljes riport
motor egy különálló szolgáltatása.
Az WAQR részletes bemutatása a 50. oldalon található.
ETL motor
Az ETL motor hajtja végre az adatintegrációs feladatokat. Ez futtatja a Pentaho Data Integration
eszközzel készült jobokat és transzformációkat. Az ETL motor ugyan része a BI szervernek, de akár
különálló szerveren, vagy több klaszterezett szerveren is futhat.
Riport motor
A Pentaho platform többféle riporting motort használ. Az eredeti motorjai a már említett ad hoc
query tool és a JFreeReport motor. Ezeken felül a Pentaho beépített JasperReports és BIRT
támogatással rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a Pentaho BI platform képes a három legnépszerűbb
open-souce riporting rendszerekkel készült riportok kezelésére és futtatására.
OLAP motor
A Pentaho OLAP motorja a Mondrian, mely multidimenziós (adat) modellek MDX lekérdezéseit
alakítja át SQL lekérdezéssé. A Mondrian fordításon túl a lekérdezések adatainak cachelését és
bufferelését is szabályozza, mely segítségével optimalizálható a teljesítményt. Ezért van az, hogy az
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elemzések az első futtatásakor lassabban jelennek meg, mint másodszori futtatásra. Mert a
lekérdezések eredményeit, számításait és hierarchiáit a Mondrian a memóriában eltárolja.
Lényeges képessége a szerepkörök definiálása, mellyel a biztonság szabályozható. A szerepek
alkalmazásával korlátozni lehet a kockából elérhető adatokat. Így lehetőségünk van arra, hogy
ugyanazon adatkockát különböző felhasználói csoportok máshogy lássanak, azaz csökkenthető a
különböző OLAP nézetek és riportok száma.
Adatbányászati motor
A Pentaho adatbányász motorja a Weka. Olyan átfogó adatbányászati algoritmusokat tartalmaz, mint
a klaszterezés, döntési fák, regresszió vagy a neurális hálók. A Weka algoritmusok egy részét a Kettle
(az ETL eszköz, más néven Data Integration) transzformációiból is meghívhatunk. Ennek segítségével
például a bejövő adatokat egyből score-olhatjuk.

A prezentációs réteg
A Pentaho beépített web interfésszel rendelkezik, melyet user console-nak hívnak. A konzol egy
front-end felület, mely segítségével a felhasználók a szerverrel létesíthetnek kapcsolatot. A
prezentációs réteg segítségével lehet böngészni és megnyitni a meglévő tartalmakat (riportok,
dashbordok, OLAP elemzések). Új tartalmakat is hozhatunk létre a konzolon a WAQR és a JPivot
front-endek segítségével.

5. ábra A User Console

Az ábrán látható módon, a bal oldalon lévő fa struktúra segítségével lehet rendszerezni a
tartalmakat, melynek elemei a bal alsó sarokban láthatóak. A megnyitott dokumentumok a képernyő
közepén látszódnak. A fülek segítségével egyszerre több megnyitott dokumentumot is elérhetünk.

A Java Servlet technológia
Bár a Pentaho szerver kifejezést használjuk, nincs olyan program, amely joggal nevezhető ezen a
néven. A Pentaho számos programot futtat, melyeket servlet-eknek nevezünk. Ha a kliens oldalról
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bármilyen feladatra szükség van, az meghívja a szükséges servlet-et. A servlet-ek Java programok,
melyek nem önállóan futnak, hanem egy másik program, úgynevezett servlet container hajtja őket
végre. Általában a servlet container maga a web szerver (vagy annak egy része), mely egy távoli
centralizált szerver gépen fut. A servlet container felelős a hálózaton keresztül érkező HTTP kérések
fogadásáért, melyet a megfelelő servlet-eknek továbbít. A servlet ezután végrehajtja a kérést,
generál egy választ, mely a servlet container-en keresztül visszajut a klienshez.
A szerveren futó Java programokat, a servlet container-t és a servlet-eket együttesen Java Servlet
Technológiának nevezzük. A Java Servlet Technológia a de facto szabvány a Java alapú web
alkalmazások implementálására. Azt, hogy a servlet és a container hogyan kapcsolódik egymással, a
Java Servlet API definiálja.
Java servletek futtathatóak bármilyen servlet container-ben, melyek támogatják Java Servlet API
megfelelő verzióját. A Pentaho nem fejlesztett ki saját servlet containert. Jelenleg a Community
Edition BI szervere az Apache Tomcat servlet containerre épül, melyre az összes Pentaho servletet
előre felinstallálták. Minden servlet ettől függetlenül külön-külön is letölthető és telepíthető más
népszerű servlet container-re is, mint például a JBoss, Glassfish, Websphere, BEA WebLogic és még
sok más.

Kliens programok
A Pentaho kliens programjai főként fejlesztői eszközök. Éppen ezért főként fejlesztők használják, ám
van olyan, melyet gyakorlott felhasználók is könnyen alkalmazhatnak, például a Report Designert
vagy a Wekát. Néhány programnak szüksége van arra, hogy a szerverrel kommunikáljon, legtöbbjük
azonban szerver nélkül is futtatható. Ennek ellenére minden programnak megvan a BI vagy szerver
komponense, mellyel kapcsolatba lép. Ezt mutatja a 3. táblázat.
KLIENS PROGRAM

SZERVER/BI KOMPONENS

Design Studio (PDS)

BI Platform

Metadata Editor (PME)

Metaadat réteg, Ad Hoc Riporting komponens

Schema Workbench (PSW)

OLAP motor

Aggregate Designer (PAD)

OLAP motor

Report Designer (PRD)

Riporting motor

Spoon (PDI)

ETL motor

Weka

Adatbányászati motor
3. táblázat A kliensek és a komponensek kapcsolata

A Design Studio kicsit eltér a többi programtól. Ez az egyetlen nem Java alapú program. A
Design Studio egy kiegészítő (plugin) az Eclipse nevű fejlesztői környezethez, mellyel action
sequence-eket készíthetünk.
Pentaho Metadata Editor (PME) – A PME segítségével lehet egy köztes metaadat réteget
képezni az adatbázis és a felhasználó közé.
Pentaho Schema Workbench (PSW) – Ezzel az eszközzel lehet multidimenziós sémákat
készíteni a Mondrian motor számára.
Pentaho Aggregate Designer (PAD) – Aggregált táblákat lehet vele készíteni a Mondrian
számára, mellyel javítható az OLAP kockák teljesítménye.
Pentaho Report Designer (PRD) – Riport készítő eszköz.
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Pentaho Data Integration (PDI) – Az ETL jobok készítésére használt eszköz(ök). A leginkább
használt része a Spoon, azonban további részei is vannak (Pan, Kitchen).
Weka – Adatbányászati szoftver, melyet nem a Pentaho fejleszt. (Nem is érhető el a Pentaho
letöltési oldalain). A szotfvert az új-zélandi Waikato egyetem fejleszti.
Az összes szoftverben néhány közös vonás van. Mind Javában íródott, és Java Virtual Machine
szükséges a futtatásukhoz. Mindegyik programhoz készült ugyan indító szkript, vagy batch fájl,
azonban parancssorból is futtathatóak a Java –jar parancs segítségével. A másik fontos közös
tulajdonság, hogy nem használnak saját vagy egyedi fájlformátumot. Minden fájl XML alapú, ezért
nyíltak bárki számára.

Pentaho Enterprise Edition és a Community Edition
A Pentaho két BI Suite verziót kínál. Az egyik a licenszelt Enterprise Edition (EE) a másik a teljesen
nyílt forráskódú Community Edition (CE). Habár a fő eltérés inkább a terméktámogatás terén
jelentkezik, van mégis néhány komponens melyek nem elérhetőek a Community Edition-be.
Enterprise Console – Az EE verzió a CE olyan funkciókkal való kiterjesztése, ami nagyvállalati
környezetben elengedhetetlen. Például: biztonsági beállítások, alkalmazás diagnosztika,
teljesítmény monitorozás, logolás és auditálás, szoftver életciklus követés (tartalom
áthelyezése fejlesztői környezetből éles környezetbe), valamint mentési és visszaállítási
folyamatok. Ezek legtöbbjét az Enterprise Console-on keresztül lehet elvégezni. (Ez nem
jelenti azt, hogy a CE-vel nem lehet elvégezni a fenti feladatokat, csak erőforrás igényes
megvalósítani vagy munkára bírni azokat.)

6. ábra Illusztráció az Enterprise Console-ról [22]
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PDI kiegészítések – A Pentaho Data Integration EE kiegészíti az Enterprise Console-t
teljesítmény monitorozással, távoli adminisztrációval és figyelmeztetés küldési lehetőséggel.
Ide tartozik KnowledgeFlow kiegészítés, mely egy extra adatbányászati plugin.
Single Sign-On LDAP és AD integrációval – A EE összeköthető külső felhasználó és jogosultság
kezelő alkalmazásokkal, mint az LDAP vagy az Active Directory. A single sign-on segítségével a
felhasználóknak nem kell minden alkalommal azonosítani magukat, amikor belépnek.
Dashboard Builder – A Dashboard Builder segítségével a felhasználók dashboardokat tudnak
készíteni és publikálni.

7. ábra Illusztráció a Dashboard Builder-rel készített dashboard-ról [22]

Szolgáltatás és terméktámogatás – A nagyobb funkcionalitás mellett az EE terméktámogatást
(telefon, e-mail), szoftver követést és technikai dokumentációt (dokumentumok, tudásbázis) nyújt.
A fenti felsoroláson kívül nincs különbség a CE és az EE verziók szerverének felépítésében. Ez azt
jelenti, hogy gyakorlatilag minden feladat, ami megvalósítható az EE-vel, az megvalósítható a CE-vel
is. Ez igaz a fejlesztői eszközökre is, nincs olyan funkció, ami csak az EE-ben lenne elérhető.
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Szerver telepítés és adminisztráció [21][23]
Letöltés és installálás
A Pentaho BI Suite egy nyílt forráskódú szoftver, így szabadon terjeszhető, és módosítható.
Természetesen ez azt jelenti, hogy ingyenesen le is tölhetjük a következő linkről:
http://sourceforge.net/projects/pentaho/files/
A letöltő oldalról különböző release-eket tölthetünk le. Ezen verziókat három csoportba sorolják:
Milestone (M), Release candidate (RC) és Stable. A Milestone a fejlesztés olyan fázisát takarja, amikor
jelentős változtatás vagy hibajavítás történt a kódban, és elég stabil ahhoz, hogy a változtatást
tesztelni lehessen. Ha egy Milestone megfelelően stabil, és a tesztelési tapasztalatok is pozitívak,
akkor kerül át Release Candidate állapotba. Ez gyakorlatilag a fejlesztési ciklus végén lévő verzió. Egy
release akkor kerül át Stable állapotba, ha már semmilyen változtatást nem igényel. Ez azt is jelenti,
hogy visszamenőleg a Stable verziókat már nem módosítják. Ezen három állapot közül csak a Stable
verziót javasolják éles használatra. Természetesen nem árt néha a Milestone vagy RC verziókat
telepíteni, hogy láthassuk az aktuális fejlesztéseket és új funkciókat.
A Pentaho Java nyelven íródott, ezért hogy futtatni tudjuk, telepíteni kell a Java Runtime Enviroment
legalább 1.5-ös verzióját.
Miután letöltöttük, tömörítsük ki az állományokat (zip, vagy gz is elérhető, a használt operációs
rendszer függvényében). A tömörítésen kívül a Community Edition nem igényel külön telepítést.
Egyből futtatni tudjuk a biserver-ce könyvtárban lévő start-pentaho.bat vagy startpentaho.sh fájlok segítségével. (A továbbiakban csak a Windows-os teendőket fogom leírni.
Természetesen a Unixos környezetben is ugyanazon teendőket kell elvégezni, csak más ekvivalens
módon). A futtatás két dolgot eredményez: elindít egy HSQLDB adatbázis szervert, melyben a
Pentaho a rendszer adatait és a minta adatbázist tárolja. Alapból a 9001-es portot használja a
HSQLDB, így azt a portot lehetőleg ne használja más alkalmazás. A másik, hogy a Pentaho elindít egy
Apache Tomcat webszervert, mely a 8080-as porton figyeli a web kéréseket.
A szerver elindítása után egy böngésző segítségével a http://localhost:8080 címen érjük el a
felhasználó felületet (angol nevén a Pentaho User Console-t). Fenti cím automatikusan átirányít
minket a http://localhost:8080/pentaho/Login oldalra, ahol be tudunk jelentkezni.

Szerver beállítások
Tomcat port beállítás
Ahogy korábban említettem, a Pentaho egy előrekonfigurált Tomcat servlet container-re épül,
melynek fájljai a tomcat könyvtárban található. Előfordulhat, hogy már más alkalmazás használja a
8080-as portot, (például JBoss, GlassFish vagy Oracle Application Express (APEX)), így szükséges lehet
más port beállítása.
A szerver port és egyéb beállítások (például a logolási szint) a tomcat/conf könyvtárban lévő XML
fájlokon keresztül történik. A port beállítást a server.xml fájlban tehetjük meg:
<Connector port=“8080“ maxHttpHeaderSize=“8192“
maxThreads=“150“ minSpareThreads=“25“ maxSpareThreads=“75“
enableLookups=“false“ redirectPort=“8443“ acceptCount=“100“
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connectionTimeout=“20000“ disableUploadTimeout=“true“ />

Ha ezt átállítottuk, akkor szükséges, hogy a változtatást a web.xml fájlban is lekövessük, mely a
tomcat\webapps\pentaho\WEB-INF könyvtárban található.
<context-param>
<param-name>base-url</param-name>
<param-value>http://localhost:8080/pentaho/</param-value>
</context-param>

További beállításokról és finomhangolásokról a Tomcat honlapján (http://tomcat.apache.org) lehet
olvasni.

Automatikus indítás
A Pentaho BI Server és az Administration Console szerver alkalmazások, melyek éles használat esetén
jó, ha szerver induláskor automatikusan elindulnak. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, Unix rendszereken
egy init szkriptet kell írnunk, míg Windows rendszereken egy service-t (szolgáltatást) kell
létrehoznunk.
A service létrehozását megkönnyíti, hogy a tomcat\bin könyvtárban van egy service.bat fájl
mely futtatásával létrejön a szükséges szolgáltatás. A futtatáshoz parancssorba írjuk be a következőt:
sercive.bat install XYZ, ahol az XYZ a létrejövő service neve lesz. Ezután a
Vezérlőpult\Felügyeleti Eszközök\Szolgáltatások ablakban állítsuk a „Apache Tomcat XYZ”
szolgáltatást automatikus indításra.
A service-t a sercive.bat uninstall XYZ parancs kiadásával tudjuk eltávolítani.

Adatbázis kapcsolók kezelése
A Pentaho alkalmazások Java Database Connectivity-t (JDBC) használnak az adatbázis
kommunikációhoz.
Alapértelmezésben a Pentaho három beépített JDBC kapcsolóval rendelkezik (az x a verziószámot
jelöli):
HSQLDB – hsqldb-x.x.x.jar
MySQL – mysql-connector-java-x.x.x.jar
PostgreSQL – postgresql-x.x-xxx.jdbc3.jar
Ha más adatbázishoz akarunk kapcsolódni, akkor az adatbázishoz tartozó JDBC kapcsoló .jar fájlját a
tomcat/common/lib könyvtárba kell, hogy bemásoljuk. Másolás után a szervert újra kell indítani
ahhoz, hogy működjön.
Így a szerver kapcsolódni tud a szükséges adatbázishoz, azonban szükséges a fájlt a
administration-console/jdbc könyvtárába is bemásolni. Ez azért szükséges, mert általában
az Administration Console-on keresztül állítjuk be az adatbázis kapcsolatokat, melynek szintén be
kell, hogy töltse a drivert.

Rendszer adatbázisok
A Pentaho három rendszer adatbázist használ:
hibernate – Ebben az adatbázisban vannak tárolva a felhasználók azonosításához és
jogosultságaihoz tartozó adatok, a BI tartalmak (solution repository) és az elmentett
adatbázis kapcsolatok.
25

quartz – Ez az adatbázis tekinthető a Quartz ütemező repository-jának
sampledata – Ebben az adatbázisban vannak tárolva az előre elkészített példák adatai.
Természetesen ez nem igazi rendszer adatbázis, hiánya nem okoz gondot a szerver
működésében.
Alapértelmezett esetben a rendszer az adatbázisokat a HSSQLDB adatbáziskezelőben tárolja.
Könnyen előfordulhat az az eset, hogy a szerverünkön már rendelkezünk egy futó adatbáziskezelővel,
és nem akarunk mellé még egyet „feleslegesen”. Ezért a rendszer adatbázisok gond nélkül
áthelyezhetőek más relációs adatbázisba. A szerver könyvtár már alapból tartalmaz számos
segítséget (például séma létrehozó szkirpteket) MySQL, Oracle vagy PostgreSQL migráláshoz.

E-mail beállítás
A Pentaho képes e-maileket küldeni SMTP-n keresztül. Ez hasznos lehet például riportok automatikus
kézbesítéséhez, vagy rendszerfelügyeleti értesítések küldéséhez. A Pentaho JavaMail API-t használ,
hogy kliensként levelet továbbítson egy létező SMTP szerveren keresztül. Ez azt jelenti, hogy
szükséges egy működő SMTP szerver, a Pentaho maga nem tartalmazza azt.
Az alap konfigurációban a levélküldés nem működik, be kell konfigurálni azt. A szükséges konfig
állomány
a
pentaho-solution/system/smtp-email
könyvtárban
lévő
email_config.xml.
Az állomány a következőket tartalmazza:
<email-smtp>
<properties>
<mail.smtp.host>smtp.wcm.com</mail.smtp.host>
<mail.smtp.port>25</mail.smtp.port>
<mail.transport.protocol>smtp</mail.transport.protocol>
<mail.smtp.starttls.enable>false</mail.smtp.starttls.enable>
<mail.smtp.auth>true</mail.smtp.auth>
<mail.smtp.ssl>false</mail.smtp.ssl>
<mail.smtp.quitwait>false</mail.smtp.quitwait>
</properties>
<mail.from.default>joe.pentaho@pentaho.org</mail.from.default>
<mail.userid>joe.pentaho@gmail.com</mail.userid>
<mail.password>password</mail.password>
</email-smtp>

mail.smtp.host – Az SMTP szerver neve vagy IP címe
mail.smtp.port - Az SMTP szerver által figyelt port. Az alapértelmezett port a 25, de
ettől eltérő lehet, például ha biztonságos kapcsolatot alkalmazunk: 465.
mail.transport.protocol
–
A
használt
kommunikációs
protokoll.
Alapértelmezettben SMTP. Titkosított (Secure SMTP) kapcsolat esetén SMTPS-t írjunk ide.
mail.smtp.startttls.enable – Alapértelmezett értéke false. Ha biztonságos TLS
kapcsolatot szeretnénk, akkor az értéket állítsuk true-ra.
mail.smtp.auth – Alapértelmezett értéke false. Ha az SMTP igényli a küldő azonosítását,
akkor az értéket állítsuk true-ra.
mail.smtp.ssl – Alapértelmezett értéke false. Ha SSL kapcsolat szükséges, akkor állítsuk
true-ra.
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mail.smtp.quitwait – Alapértelmezett értéke true. Ez azt jelenti, hogy a küldő választ
vár a QUIT parancsra. False érték esetén a kapcsolat a QUIT kiadása után egyből lezárul.
mail.from.default – A küldő alapértelmezett e-mail címe. Ez a cím lesz a levél küldője,
ha nem specifikálunk külön e-mail címet küldéskor.
mail.userid és mail.password - A küldő felhasználói azonosítói. Akkor szükséges
beállítani, ha az SMTP szerver azonosítást igényel (ekkor a mail.smtp.auth-nak true
értékűnek kell lennie).

Publisher jelszó beállítása
A fejlesztői eszközök segítségével lehet új BI tartalmakat létrehozni, például riportokat, OLAP
kockákat, stb. Az elkészült definíciós fájlokat kétféleképpen lehet felhasználni. Vagy manuálisan
felmásoljuk a megfelelő könyvtárban, vagy publikáljuk azokat. Természetesen az utóbbi az elegáns és
javasolt módszer.
A publikáláshoz az eszköz egy web service-t hív meg, mely ellenőrzi a felhasználó jogosultságait. Ha
ez sikeres, az adatok felkerülnek a szerverre, és elérhető lesz a solution repository-ból. A publikálás
engedélyezéséhez be kell állítani egy jelszót. Csak egy publisher jelszót lehet definiálni a szerveren,
melyet pentaho-solutions/system könyvtárban lévő publisher_config.xml fájlban
kell megtenni.

Szerver adminisztráció
A szerver adminisztrálást a Pentaho Administration Console-on (PAC) tudjuk elvégezni. A PAC egy
webes adminisztrációs felület, mely a kisméretű és egyszerű Jetty webszerveren fut. Nincs technikai
oka annak, hogy a PAC nem a BI szerver Tomcat webszerverén fut. A külön webszerver miatt akár
fizikailag elkülöníthető egymástól a BI szerver és a PAC, ami biztonsági szempontokból előnyös lehet.
A PAC használata előtt be kell konfigurálni, melyet az administrationconsole/resource/config könyvtár console.xml fájlban tehetjük meg. A <solutionpath> és <war-path> változókban meg kell adni a megfelelő solution repository és Pentaho web
applikáció pontos helyét. Használhatunk relatív útvonalat is. Például:
<solution-path>../biserver-ce/pentaho-solutions</solution-path>
<war-path>../biserver-ce/tomcat/webapps/pentaho</war-path>

Ha még nem állítottuk be az automatikus indítást4 a PAC-nak, akkor a start-pac.bat fájl
segítségével tudjuk elindítani. Leállítani a stop-pac.bat fájl futtatásával lehet. Indítás után tudjuk
elérni a PAC web felületét alapértelmezettként a http://localhost:8099/ címen. Az alapértelmezett
felhasználói azonosító: admin/password. A Jetty saját, a BI Platformtól eltérő autentikációt
használ, melynek beállításait a login.conf fájlban állíthatjuk. A részletes leírást a beállításokról a
http://wiki.pentaho.com/display/ServerDoc2x/Configuring+Security+with+Pentaho+Administration+
Console oldalon lehet olvasni. A jelszó változtatásához vagy új felhasználó hozzáadásához a Jetty
org.mortbay.jetty.security.Password osztályát kell meghívni. Ezt parancssorból a
következőképpen lehet:
4

Az automatikus indítás beállítását a Szerver beállítások fejezet Automatikus indítás alfejezete tartalmazza
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> java -cp jetty-6.1.2.jar:jetty-util-6.1.9.jar \
> org.mortbay.jetty.security.Password USER PASSWORD

Ha a PASSWORD helyére ?-et írunk, akkor egy új promtba kell megadni a kívánt jelszót. A kiadott
parancs egy hasonló kimentet fog generálni:
OBF:1yta1t331v8w1v9q1t331ytc
MD5:5ebe2294ecd0e0f08eab7690d2a6ee69

A kimentként kapott OBF kódot a resource/config/login.properties fájba kell
bemásolni a USER-nek megadott felhasználó után.

Felhasználók kezelése
Alapértelmezésként a Pentaho egy egyszerű felhasználó kezelést használ, mely felhasználókból,
szerepkörökből és a hozzájuk rendelt engedélyekből áll. A PAC segítségével lehet felhasználókat és
szerepeket létrehozni, valamint az egymás közti összerendelést elvégezni.

8. ábra Felhasználó kezelés a User Console-on

A felület könnyen áttekinthető, és használata sem bonyolult. A bal oldalon a + jellel hozzáadni, az X
jellel törölni tudjuk a kívánt felhasználót vagy szerepkört. A jobb oldalon szintén a + és X jellel tudjuk
kezelni, a felhasználó és szerepek összerendelését. Ha valamilyen változtatást eszközöltünk, akkor az
Update gombbal tudjuk elmenteni azt.

Adatkapcsolatok kezelése
A PAC segítségével tudjuk karbantartani a mentett JDBC kapcsolatainkat. Ahogy a felhasználó
kezelés, a kapcsolatok kezelése is könnyen áttekinthető és kezelhető.
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9. ábra Adatkapcsolatok kezelése a User Console-on

Csak néhány beállítás igényel magyarázatot:
Driver Class – Annak a Java osztálynak a neve, mely a JDBC kapcsolatot implementálja.
Szerencsére egy lenyíló menüből kell kiválasztani a szükséges driver classokat. A menü a XX
fejezetben említett könyvtárból tölti be a drivereket.
URL – Az adatbázis elérhetősége. A megadás formátuma a drivertől függ, és jó esetben a
driver dokumentációba le van írva. Például a MySQL formátuma a következő:
jdbc:mysql://<hostname>[:<port>]/<schema_name>

Az Advanced fülön:
Number of Idle Connection – Egyszerre hány darab tétlen kapcsolatunk lehet egy
időben.
Validation Query – Egy SQL lekérdezést adhatunk meg, mellyel leellenőrzi a
kapcsolatot a szerver, mielőtt átadja azt az alkalmazásoknak. Csak SELECT utasítás adható
meg.
Wait (Miliseconds) – Ennyi időt vár a szerver, mielőtt hibaüzenetet küld az
alkalmazásnak, hogy nincs szabad kapcsolat.

Feladat ütemezés
Az adminisztratív feladatok közé tartozik a feladatok ütemezése. Néhány példa, hogy milyen
feladatokhoz érdemes ütemezést alkalmazni:
Karbantartó feladatok periodikus végrehajtása
ETL jobok futtatása (például: aggregált táblák frissítése)
Idő és erőforrás igényes feladatok futtatása (például nagy riportok, éves jelentések)
A szerver terhelésének időbeli elosztása
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Rendszeres tartalom előkészítése a felhasználók számára
A feladatokat háromféleképpen lehet végrehajtani:
Azonnali végrehajtás – A feladat a felhasználói kérésre egyből lefut, melynek az eredményét
a felhasználói folyamat megvárja.
Háttérben való futtatás – A felhasználói kérést követően a feladat beütemezésre kerül, és a
szerver olyan gyorsan végrehajtja azt, amint tudja. A felhasználói kérés ilyenkor nem várja
meg az eredményt, hanem lezárul. Az eredményt a szerver eltárolja, amit a felhasználó a
későbbiekben bármikor megnyithat.
Explicit ütemezés – Hasonló az előzőekben leírt háttérben való futáshoz, azzal a
különbséggel, hogy a futtatás egy előre meghatározott időben kezdődik meg.
A Pentaho a Quartz Enterprise Job Scheduler ütemezőjét használja, mely az Open Symphony projekt
része. Egy ütemezés lehet publikus, vagy privát. A publikus ütemezéseket bárki láthatja, és bárki
feliratkozhat rájuk. A privát ütemezéseket csak a szerver adminisztrátor látja.
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Adat integráció
Ahhoz, hogy BI rendszerünkkel megfelelő információkat tudjunk előállítani, szükséges az adatokat
valahol eltárolni, tipikusan egy adattárházban. Természetesen ezeket az adatokat valahogy el kell
juttatni az adattárházba és rendszeresen frissíteni kell azokat. Az adat integráció, mint kifejezés nem
jelent mást, mint azon tevékenységek összességét, mely biztosítja ezeket. Az adat integrációt három
fő feladatkörre oszthatjuk: az adat kinyerésre (Extraction), adat átalakításra (Transformation) és
betöltésre (Load), vagyis az ETL. Gyakran hallani, hogy egyes gyártók és módszertanok
megkülönböztetik egymástól az ETL, ELT illetve ETLT fogalmakat, attól függően, hogy maga az
átalakítás az adatbázison belül illetve kívül történik.
Az ETL természetesen csak egy nagyon általános csoportosítás. Ezek felbomlanak további
feladatokra. Például az adatkinyerés esetén ilyen a change data capture, vagy a staging, melyek a
közel valós idejű adatkinyerési folyamatokat, illetve az extract-ok tárolására használt átmenti tárolást
jelentik. A transzformáció során olyan feladatokat kell ellátnunk, mint az adat validálás, az
adattisztítás, az adatok dekódolása és átnevezése, aggregálás vagy az (adatbázis) kulcsok generálása.
A töltések során sem mindegy, hogy dimenzió vagy tény táblát töltünk. Természetesen mindegyikről
lehetne rengeteget írni, azonban ezek részletes ismertetése túlmutat ezen a dokumentumon.

Pentaho Data Integration bemutatása
A Pentaho Data Integration (PDI) a Pentaho ETL feladatokra készített szoftvereinek gyűjtőneve.
Ahogy a bevezetőben írtam a PDI elődje, (illetve a szoftver korábbi neve) a Kettle volt. (A nyílt
forráskódú projekt továbbra is a Kettle nevet viseli) Ezért a két név ugyanazt a terméket jelöli, és
gyakran fel is cserélik őket.
A PDI, a BI szerverhez hasonlóan nyílt forráskódú, és letölthető a SourceForge5 oldaláról. Telepítést
szintén nem igényel, csak ki kell tömöríteni, és futtatható.
A PDI felépítésének és működésének áttekintését a 10. ábra mutatja. A PDI lelke az ETL motor (data
integration engine). Ez képes a különböző feladatok fordítására és futtatására, melyek két
objektumokból épülhetnek fel: transzformációk (transformations) vagy munkák (jobs)6. Ahogy
említettem a PDI gyűjtőnév, mely négy eszközből áll:
Spoon – Grafikus fejlesztői felület, mellyel a transzformációk és a jobok létrehozhatóak,
szerkeszthetőek.
Kitchen – Parancssoros eszköz, mellyel a job-ok futtathatóak
Pan – Parancssoros eszköz, mellyel a transzformációk futtathatóak
Carte – Egy olyan szerver megoldás, mellyel transzformációk és job-ok futtathatók egy távoli
számítógépen.

5

http://sourceforge.net/projects/pentaho
Mivel a munka szó félreértésre adhat okot, és a job szót elterjedten használják a magyar informatikában, ezért
én is az angol kifejezést használom a továbbiakban.
6
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10. ábra A Data Integration áttekintése

Látható, hogy az ETL motor nem függ a kezelő programoktól, ezért azok nélkül is működik. A motor,
mint ahogy korábban olvasható volt, része a BI szervernek is.
A transzformációkat és jobokat fizikailag két módon tárolhatjuk. Vagy egy adatbázis repository-ban,
vagy (ktr és kjb kiterjesztésű) XML fájlokban. A repository ugyan nem követelmény, de több
felhasználó (fejlesztő) esetén ajánlott. Szintén a repository használata mellett szólnak különböző
biztonsági és adatvédelmi okok is. A fájl alapú tárolás akkor lehet előnyös, ha azokat egy verziókezelő
rendszerrel (például subversion - SVN) kezeljük.
Nézzük meg, hogy miben különböznek a transzformációk és a job-ok. A transzformációk valósítják
meg a szűk értelemben vett ETL feladatokat. A transzformációk adat orientáltak és lépései rekord
folyamokkal (record steam) dolgoznak. A lépések különböző feladatokat tudnak ellátni, melynek
végeredményeit átadja a következő lépésnek. Az egyes lépéseket összeköthetjük (úgynevezett hopokkal), melyeket olyan csővezetékeknek tekinthetjük, melyeken az adatok áramolnak. A feldolgozás
során a transzformáció lépései egyidejűleg és aszinkron módon hajtódnak végre. Például azon
lépések melyek az adat generálásáért felelősek (például adatbázis tábla vagy fájl beolvasás), elkezdik
a beolvasást, de amint beolvastak, már egyből továbbítják a következő lépésnek, ami átalakítja
azokat. Számos fajta lépés van, melyből a lényegesebbeket bemutatom a következő fejezetben.
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Egy job egy vagy több transzformációból áll. A jobok a transzformációk vezérlésére valók. Fontos
különbség, hogy míg egy transzformáció adat orientált, addig egy job feladat orientált. A job
szabályozza a transzformációk végrehajtásának sorrendjét. Ha példával akarjuk szemléltetni, akkor
egy csillag sémát töltése erre a legjobb példa. Erre készíthetünk egy job-ot. Az egyes transzformációk
végzik egy-egy tábla töltését, míg a job azt szabályozza, hogy először a dimenzió táblák töltése
történjen meg, majd utána a tény táblák. A job-ok lépéseit is összeköthetjük hop-okkal, amiken
azonban nem utazik semmi, csak a végrehajtási sorrendet szabályozza az előző lépés futtatásának
státusza alapján (sikeres vagy sikertelen). A job-ok lépési ugyan főként transzformációk, azonban
számos olyan segédfeladatot is elláthatnak, mint például adatbázis táblák vagy fájlok törlése, fájlok
másolása FTP-n, HTTP-n, vagy e-mail küldés.

A Spoon bemutatása
A Spoon a PDI grafikus fejlesztői felülete. Ebben a fejezetben példák segítségével mutatom be a
működését és a képességeit.
Repository beállítások
A programot a Spoon.bat fájllal tudjuk indítani. Az indítás után megjelenő képernyőn be tudunk
jelentkezni egy már meglévő repository-ba, újat tudunk létrehozni, vagy a No repository gomb
megnyomásával fájl alapú repository-val egyből tudjuk kezdeni a munkát. Ha új repository-t akarunk
létrehozni, akkor kattintsunk a New gombra, és adjuk meg a repository-nak kiválasztott adatbázis
elérhetőségét. Ha beírtuk, akkor a Create or Upgrade gombbal új repository-t tudunk létrehozni, vagy
már meglévőt felülírni. Az elkészült repository-hoz admin/admin vagy guest/guest felhasználóval
tudunk csatlakozni, attól függően, hogy milyen jogosultsággal akarunk belépni.
A Repository Explorer segítségével tudjuk kezelni a repository tartalmát és adminisztrálni a
felhasználókat. Ezt a Repository menü Repository Explorer parancsával, vagy a Ctrl + E billentyűvel
tudjuk előhozni. Az ablakban fastruktúrában jelennek meg a repository elemei.
Lenyithatjuk, vagy jobb egérgombbal előhozhatjuk a kiválasztott elem lehetőségeit. A következő
beállítási lehetőségeink vannak:
Adatbázis kapcsolatok kezelése – Az egy repository-ban lévő job-ok vagy transzformációk
kapcsolatai megoszthatóak a többi számára is. Itt lehet például újat létrehozni, vagy
meglévőt módosítani, törölni.
Könyvtárak karbantartása – A job-ok és transzformációk mindig könyvtárakban vannak
elhelyezve. Itt tudunk új könyvtárat létrehozni, vagy törölni.
Job-ok és transzformációk exportálása fájlba – Az Export Job vagy Export Transformation
segítségével fájlokba menthetjük a repository tartalmát.
Könyvtárak és tartalmuk exportálása – A teljes repository-t, vagy annak egy részét ki lehet
menteni egy XML fájlba. Ez akkor hasznos, ha a repostory tartalmát át akarjuk helyezni egy
másik repository-ba.
Felhasználók kezelése – Felhasználók és szerepkörök definiálása és kezelése.
Három szerepkör van előre definiálva: Adminisztrátor, mely teljes joggal bír a repository felett, Guest,
mely csak olvasni tudja a tartalmakat és User, mely egy fejlesztőnek megfelelő jogosultsággal bír.
Definiálhatunk új szerepköröket is, azonban a kevés jogosultsági beállítás miatt erre kevés szükség
van. Ezeket a profilokat rendelhetünk a felhasználókhoz.
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Ha egy felhasználóval több repository-ban is dolgozunk, nehéz lehet eligazodni, hogy éppen melyiket
is használjuk. Ezért a Spoon ablak felső sávjában mindig megjelenik, hogy éppen melyikbe vagyunk
bejelentkezve, és milyen felhasználóval.
Ha csak egy repository-t használunk, és meg akarjuk úszni, hogy minden alkalommal be kelljen
jelentkezni, akkor beállíthatjuk, hogy automatikusan csatlakozzon hozzá. Ezt a beállítást a
kettle.properties fájlban tehetjük meg, mely a .kettle könyvtárban van, mely Windows
rendszerek esetében a Document and Settings \ felhasználó könyvtárban van. A fájlba
vegyük fel a KETTLE_REPOSITORY, KETTLE_USER, KETTLE_PASSWORD változókat a
megfelelő értékekkel. Példa:
# This is <user-home>/.kettle/kettle.properties
#
# Automatically login in as admin/admin on the Repository PDI_REPO
#
KETTLE_REPOSITORY=PDI_REPO
KETTLE_USER=admin
KETTLE_PASSWORD=admin

Vegyük észre, hogy ebben az esetben a jelszavunkat egy titkosítás nélküli szöveges állomány tárolja,
mely biztonsági aggályokat vethet fel.
A KETTLE_REPOSITORY értékének egy létező repository nevét kell megadnunk, melyeket a
repositories.xml fájl tárolja. Ez a fájl szintén a .kettle könyvtárban található. (A
repositories.xml fájlba akár szövegszerkesztővel is felvehetünk egy új repository-t, vagy
módosíthatjuk a meglévőket)
„Hello World” példa
Miután beállítottuk a repository-t nézzük meg a Spoon működését. Az ablak felépítésben semmi
különlegeset nem tapasztalhatunk, felül a menüsor, bal oldalon találunk az böngésző ablakot
(Explorer), középen pedig a munkaterületet. Az Explorer fölött láthatunk két nagy gombot a View-t és
a Design-t. Ezek azt változtatják, hogy az Explorer struktúrájában mit lássunk. A Design-ra kattintva az
beszúrandó transzformáció vagy job elemeket láthatjuk, míg a View-ra kattintva a munkaterületre
elhelyezett lépéseket láthatjuk.
Készítsünk el egy egyszerű transzformációt. Első lépésként hozzunk létre egy adatforrást, egy
szövegszerkesztővel készítsünk egy txt állományt és mentsük el. Például írjuk bele a következőket:
Név
Kun Béla
Kovács Ferike
Szabó Irma
Mekk Elek
Teszt Elek

Ezután a File > New > Transformation paranccsal, a
gomb vagy a Ctrl + N gomb segítségével
hozzunk létre egy új transzformációt Az oldalsó panelen váltsunk Design nézetbe, és nyissuk le az
Input könyvtárat. Drag&drop módszerrel mozgassuk a munkaterületre a Text file input elemet. Ezzel
létre is hoztuk a transzformációnk első lépését, mely egy text fájl beolvasása lesz. Kettőt kattintva rá
megnyílik egy konfigurációs ablak. Itt tudunk mindent beállítani az aktuális lépéshez. Jelen esetben
adjuk meg az előbb létrehozott fájlt, és kattintsuk az Add gombra. A Content fülön be tudjuk állítani,
hogy a fájl tagolt, vagy fix szélességű, mi határolja az oszlopokat és mik a szöveget elválasztó
karakterek. Megadhatjuk a karakterkódolást, és hogy a fájl első sora tartalmazza-e az oszlopneveket.
Kattintsunk a Fields fülre, azon belül pedig a Get fields gombra. A felugró ablakban megadhatjuk,
hogy hány sort olvasson be mintának, ami alapján meghatározza az oszlopok tulajdonságait (Például:
típus, hossz,..). A Preview rows gombbal meg is nézhetjük az adatforrás adatait. Ha nem jól állította
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volna be a Spoon a mező típusokat, akkor kézzel módosíthatjuk azokat, illetve akár egyből át is
nevezhetjük a mezőket. Például ha mi egy számokból álló attribútumot szövegként akarunk kezelni,
akkor beolvasás után a Type oszlopban az Integer helyett válasszuk ki a String típust.
Ezután adjunk hozzá a Transform könyvtárból egy Add constant lépést. Kattintsunk rá kettőt, és
adjunk meg két konstanst a következő módon:
Name: Üzenet Type: String Value Hello
Name: Vége Type: String Value: !

Ezután kössük össze a két lépést. Ehhez tartsuk lenyomva a Shift billentyűt, és a kezdő állapotot
húzzuk a cél állapot felé. Másik lehetőség az összekötésre az egérgörgő nyomva tartása mellett
húzzunk egy vonalat a kezdeti és a cél állapot közé. A harmadik és legkörülményesebb módja egy
összekötés elkészítésének, ha átkattintunk a View nézetre, ott kiválasztjuk a Hops-ot, majd a jobb
gomb lenyomása után azt választjuk, hogy New, a felugró ablakon pedig beállítjuk, hogy melyik lépés
a kezdeti és melyik a cél állapot.
Ezután tegyünk a vászonra egy Text file output lépést, melyet az Output könyvtárban találunk.
Nyissuk meg a beállítási ablakot (hasonló lesz, mint az input beállításai), és állítsunk be egy fájlnevet
és könyvtárt, hogy hova mentse az eredményt. A Fields fülön láthatjuk, hogy a meglévő Név
oszlopunk mellett megjelent a két konstansnak megadott oszlop is. Rendezzük át a sorrendet, hogy a
Név oszlop kerüljön középre. Ezt a jobb gomb után a Move Down/Move Up paranccsal tudjuk
megtenni. Ezután mentsük el a transzformációt. (Nem futtathatunk addig egy job-ot vagy
transzformációt sem, míg az a változtatások után nincs elmentve.)
A transzformáció futtatásához használjuk a Menü > Transformation > Run opciót, az F9 gombot, vagy
a
gombot. A futtatás után megjelenik a képernyő alján az Execution Results ablak, melyben a
futtatás eredménye és logja látható. Ezután megnézhetjük az elkészült fájlunkat.
Bonyolult transzformáció előtt célszerű a futtatást leellenőriztetni a Verify this transformation opció
segítségével. Ezt a
gombbal, az F11 billentyűvel vagy a Menü > Transformation > Verify opcióval
tudjuk elindítani. Ez a funkció logikailag ellenőrzi, hogy minden rendben van-e, illetve a szükséges
elemek rendelkezésre állnak-e. Például, hogy az adatbázis táblánk létezik-e és elérhető, illetve az
egyik lépésben sem kötünk össze nem megfelelő típusú rekord stream-eket. A Verify egy ablakban
jeleníti meg az egyes lépéseket, és színekkel megjelöli a végeredményüket. Ha zöld azt jelenti, hogy
minden rendben, ha a sárga, akkor figyelmeztet valamire, de még futtatható, illetve ha piros, akkor
hibát jelez.
Haladóbb példa
A következő példa Roland Bouman, Jos van Dongen: Pentaho Solutions - Business Intelligence and
Data Warehousing with Pentaho and MySQL könyv mellékletének a stage_lookup_data job-jának
bemutatása lesz. Ezek felépítését a 11. ábra mutatja. A példák letölthető a könyv honlapjáról.7

7

http://www.wiley.com/go/pentahosolutions
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11. ábra A stage_lookup_data job felépítése

A job feladata, hogy kinyerjen adatokat külső táblákból, és betöltse azok tartalmát egy átmeneti
(stage) táblába, ahonnan majd más job végzi a további átalakítást és töltést.
Látható, hogy a job egy Start lépéssel indul. Minden job-ot ezzel a lépéssel kell kezdeni. Ezután
sorban egymás után végrehajt három transzformációt, melyek ha sikeresen lefutnak, egy e-mailt
kézbesít a töltés sikerességéről, vagy ha bármelyik transzformáció futása sikertelen, akkor a
sikertelenségről kézbesít egy e-mailt az adminisztrátornak. (A 11. ábra látható, hogy hogyan tudjuk
beállítani egy job-ban, hogy egy hop milyen feltételek mentén legyen engedélyezett.)
Az extract_lookup_type és extract_lookup_value szerkezete egyszerű, egy adatbázis táblából olvassa
be az adatokat, melyeket eltárol egy szöveges állományba, melyeket majd a stage_lookup_data
transzformáció fog felhasználni.

12. ábra Az extract_lookup_type és extract_lookup_value transzformációk felépítése

Ezen transzformációkról csak az adatbázis kapcsolatot érdemes megemlíteni. A PDI, ahogy a többi
Pentaho szoftver is, JDBC-t használ az adatkapcsolatok felépítésére. Ha olyan adatbázishoz
szeretnénk kapcsolódni, melyhez alapból nincs a programban csatoló, akkor a libext/JDBC
könyvtárba kell a driver a .jar fájljait másolni.
Ha megnyitjuk az adatbázis tábla olvasásának konfigurációs ablakát, akkor láthatjuk, hogy egy SQL
lekérdezés segítségével nyeri ki a program a megfelelő adatokat. Ezt a lekérdezést szabadon
módosíthatjuk, így akár néhány transzformációs lépést meg tudunk spórolni. (Természetesen
ilyenkor célszerű figyelembe venni az adatbázis terheltségét, hiszen nem biztos, hogy jó ötlet egy
tranzakciós rendszerből többszörös join-nal és subquery-kkel adatot kinyerni, csak azért, mert meg
akarunk néhány lépést spórolni)
A stage_lookup_data transzformáció felépítését a 13. ábra mutatja, nézzük meg ennek a konkrét
felépítését.

36

13. ábra A stage_lookup_data transzformáció felépítése

Látható, hogy azzal indul a transzformáció, hogy beolvassa a korábbi lépések eredményét. Ezután a
lookup_value eredményeit sorba rendezi ID és típus szerint. Ennek szükségességére hamarosan
visszatérek, most nézzük, mi történik a lookup_type Extract soraival. Első lépésben új értékeket
hozunk létre egy Calculator lépés segítségével.

14. ábra A Calculate table_name lépés beállításai

Egy Calculator lépés beállításait az 14. ábra mutatja. Megadhatjuk az új mező nevét, és a
kiszámításának a módját, illetve, hogy melyik mezőből számítsa ki azokat. Fontos beállítás a Remove,
ez azt adja meg, hogy egy beállított mező megjelenjen-e a következő lépésben, vagy csak ebben
létezzen. Például jelen esetben az underscore mező egy aláhúzást jelöl, mely a tábla névének
generálásában, a table_name értékének megadásában játszik szerepet, ezért nincs rá szükség a
következő lépésekben. A következő lépésben megnézzük, hogy a generált tábla létezik-e már az
adatbázisunkban. Ez a lépés létrehoz egy table_exist mezőt, melynek értéke Y vagy N lehet. A Filter
rows lépésben megnézzük, hogy ezen érték milyen értéket vesz fel. Ebben a lépésben egy SQL Where
feltételéhez hasonló logikai feltételeket készíthetünk, melyet a stream minden sorára elvégez. Attól
függően, hogy egy rekord teljesíti a feltételt vagy nem, irányítható a következő lépésre. Látható, hogy
ezzel a lépéssel egyfajta vezérlést valósítottunk meg, holott a Filter rows elsősorban nem erre való.
Ha a tábla nem létezik, akkor létrehozzuk azt egy SQL szkripttel. Fontos megjegyezni, hogy az SQL kód
a ? beírásával átveszi az érkező stream (jelenen esetben a table_name) értékét. A következő lépés
egy úgynevezett Dummy lépés. Nem csinál semmit, a megkapott rekordokat továbbítja a következő
lépésnek. Az egyetlen szerepe, hogy a kettévált szálat ismét egyesíti, ezáltal nem kell tovább vesződni
a logikai szálak külön kezelésével. Természetesen a Dummy nem minden esetben használható két
stream összekapcsolására. Itt azért tudtuk használni, mert az egyik ágról biztosan nem érkezik
semmi.
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A következő lépés a Stream lookup. Ehhez a lépéshez két bemenő stream kell, az egyik a fő folyam,
melynek minden sorát összekapcsol a mellék folyammal egy megadott kulcs mentén, és a
mellékfolyam beállított mezőit visszaadja. Ennek beállítását a 15. ábra mutatja.

15. ábra A Stream lookup beállításai

Ez a művelet hasonlít az SQL nyelv JOIN műveletére, azonban itt szükséges a főfolyam rendezése az
összekapcsolandó kulcs mentén. (Ezért volt szükség itt is a rendező lépésre). A Stream lookup-nak
van egy „párja”, a Database lookup (
), mely ugyanezt a feladatot végzi el, azonban nem két
stream között, hanem egy stream és egy adatbázis tábla között. Éppen ezért ennek a lépésnek csak
egy bemenő stream szükséges.
Végül az utolsó lépésként az Stream lookup eredményeként kapott rekordokat eltároljuk a
létrehozott stage táblában.
További lépések bemutatása
A példák során számos lépés és annak feladata bemutatásra került, azonban koránt sem az összes. A
következőkben a teljesség igénye nélkül bemutatok még néhány hasznos lépést.
Transzformációs lépések:
A Get System Info segítségével a rendszer különböző paramétereit tudjuk
beolvastatni. Ez hasznos lehet például akkor, ha el akarjuk tárolni, hogy
mikor történt egy mező módosítása.
Blocking Step. Ezzel a lépéssel megadhatjuk, hogy a stream eredménye
csak akkor mehet tovább a következő lépésre, ha az összes eredmény
megérkezett, vagyis az összes korábbi lépést feldolgoztuk.
Az Insert/Update lépéssel a megadott mezőket lehet felülírni, vagy
beszúrni, ha nem szerepel a táblában.
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Egyedi azonosítókat generáltathatunk az Add sequence segítségével.
Hasznos képessége, hogy képes adatbázisban már létező szekvenciákat is
használni.
A Select values segítségével elhagyhatunk mezőket a stream-ből, vagy
megváltoztathatjuk azok tulajdonságait.
A Value Mapper segítségével egy mező értékeit tudjuk átírni általunk
meghatározottakra. Kicsit hasonlít hozzá a Replace in string lépés, mely egy
szöveg egy részét tudja kicserélni.
A Call DB procedure segítségével tárolt eljárásokat tudunk meghívni egy
adatbázisban.
A Join Rows (cartesian product) lépéssel INNER JOIN műveletet hajthatunk
végre. Ha bonyolultabb JOIN műveleteket szeretnénk, akkor használhatjuk
a Merge Join lépést, vagy a tábla beolvasáskor SQL kódot.
A Merge Rows (diff) összehasonlít két stream-et egy megadott kulcs
mentén, és megállapítja, hogy melyik változott. Létrehoz egy új oszlopot,
melynek értékei new, deleted, changed, vagy identical lehet. A használat
előtt a kulcs szerint rendezni kell a két stream-et.
Lehetőségünk van különböző szkriptek futtatására. Például: Java
szkirpteket a Modified Java Script Value és a User Defined Java Expression
lépéssel, SQL parancsokat az Execute SQL script lépéssel, valamint egyéb
átalakításokat a Formula és a RegEx Evaluatuion segítségével.
A Copy rows to result lépés segítségével az eredmény sorokat (vagy fájlokat
[Set file in result]) továbbadhatjuk a következő transzformációnak, mely a
Get rows from result lépéssel tudja „beolvasni” azokat.
A Set variables segítségével változókat és azok értékeit adhatunk meg.
Például ha egy táblanév módosul, és azt változóként megadtuk, akkor elég
csak egy helyen módosítani a teljes jobban.
JNDI kapcsolatok
A JNDI a Java Naming and Directory Interface rövidítése. A JNDI az általános módszer arra, hogy
neveket társítsunk különböző típusú elemekhez (úgymint adatbázis kapcsolók, URL-ek, fájlok, stb.),
melyekre hivatkozni lehet. A Pentaho környezetben a JNDI kapcsolat egy nevesített JDBC kapcsolat,
mely kapcsolódási adatai a transzformációkon és jobokon kívül helyezkedik el. A
transzformációkban/jobokban csak a kapcsolat nevével hivatkozunk, melyet a kapcsolat kiépítésekor
a PDI (vagy a BI szerver) felold.
JNDI kapcsolatokat a simple-jndi könyvtárban található jdbc.properties fájljában tudunk
hozzáadni. Az általános szintaxis:
<jndi-name>/type=javax.sql.DataSource
<jndi-name>/driver=<Fully qualified JDBC driver class name>
<jndi-name>/url=<Driver and connection specific connectstring>
<jndi-name>/user=<Database user name>
<jndi-name>/user=<Database password name>
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Kitchen és Pan
A Kitchen és Pan segítségével transzformációkat és jobokat lehet futtatni parancssorból. Ezen
eszközök segítségével könnyen összehozható a PDI az operációs rendszerrel, hisz könnyedén
ütemezhetőek és szkriptelhetőek.
A Kitchen.bat és Pan.bat parancsokkal indíthatóak, melyeket ha paraméterek nélkül futtatunk, akkor
kilistázzák a választható paramétereket. Ugyan a transzformációk és a jobok funkcionálisan nagyon
eltérőek, a parancssoros futtatásukban nincs sok különbség. Ezért a Kitchen és Pan paraméterei
nagyjából megegyeznek. Ezeket a következők szerint csoportosíthatjuk:
A futtatni kívánt job vagy transzformáció megadása
Logolási beállítások
Használni kívánt repository megadása
Az elérhető repository-k és tartalmuk listázása.
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A metaadat réteg
Áttekintés
A riporting eszközök számára az adatokat szolgáltató adattárház is „csak egy közönséges” adatbázis,
mely használatához szükséges az adatbázis lekérdező nyelvének (általában SQL) ismerete. Az átlag
felhasználók nem rendelkeznek ilyen tudással, ezért a metaadat réteg oldja meg ezt a problémát. A
metaadat réteg segítségével lehet leírni az adatbázis táblákat, oszlopokat és a köztük lévő
kapcsolatokat olyan formában, hogy a felhasználó azt értelmezni tudja. Ez a leírás vagy megfeleltetés
a háttérben működik. A riport motor tudja, hogy az egyes felhasználói kéréseket hogyan alakítsa át
adatbázis lekérdezéssé.
Ezen fő funkciója mellett számos előnyt nyújt a metaadat réteg használata:
Könnyebbé válik a változáskezelés. Az adatbázis változtatások esetén nem kell az összes
riportot egyesével módosítanunk, hanem elég a metaadat rétegben lekövetnünk a változást.
A jogosultság kezelés jobban finom hangolható. A relációs adatbázis kezelők nyújtanak ugyan
jogosultságkezelést (táblák, nézetek írása-olvasása), azonban általában ezek objektum
szintűek, és nem sor szintűek. A metaadat rétegben ez megoldható.
Többnyelvűség. Egy multinacionális vállalatnál előfordulhat, hogy ugyanazon riport szöveges
részeit több nyelven kell megjeleníteni. A Pentaho metadat rétegében leíró tulajdonságokat
(címkéket), és adatbázis objektumokat (táblák és oszlopokat) lehet összekapcsolni különböző
nyelvű szövegekkel.
Egységes formázás. A riportokban szereplő adatokat elláthatjuk formázással. Például a
pénzügyi adatokat tartalmazó oszlopok elemeit ezres csoportosítással, két számjegyű tört
résszel és megfelelő pénznemmel ($, €) jeleníthetjük meg.

A működése
A metaadat réteg működését az 16. ábra mutatja.
Az adatbázisok metaadatait és a manuálisan létrehozott metaadatokat a Pentaho Metadata
Editor (PME) segítségével kezelhetjük. Ezeket egy repository-ban tároljuk.
A metaadatokat fájlokban vagy adatbázisban tárolhatjuk, és XMI formátumban
exportálhatjuk, melyet a Pentaho Server metaadat alapú riportoláshoz használ.
A Pentaho riportkészítő alkalmazásaival metaadat alapú riportokat készíthetünk.
Amikor egy metaadat alapú riportot futtatunk, akkor a riport motor átalakítja a Metadata
Query Language (MQL) alapú riportot SQL lekérdezéssé, és továbbítja az adatbázisnak.
Jelenleg a metaadat réteget csak a riportkészítésnél tudjuk felhasználni. A tervek szerint a jövőben
ezt kiterjesztik más komponensekhez is, úgymint az adatbányászathoz, OLAP elemzésekhez és adat
integrációhoz.
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16. ábra A PML működése

Fogalmak
Tulajdonságok (Properties)
A metaadat réteg objektumait számos tulajdonsággal (property) láthatjuk el. A tulajdonságok
nevesített elemek, melyek segítségével különböző információkat társíthatunk az objektumokhoz. A
tulajdonságokat több kategóriába sorolhatjuk:
Általános tulajdonságok, úgymint név és leírás
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Vizuális tulajdonságok, úgymint betűtípus, szín és vajon az objektum megjelenik-e a
végfelhasználóknak
Model leírók, úgymint kifejezések, adat típusok és aggregációs szabályok.
A számos tulajdonság között a típustól függően vannak kötelezőek, és vannak opcionálisak.

Fogalmak (Concepts)
Egy fogalom tulajdonságok gyűjteménye, melyet egyben lehet metadat objektumokra alkalmazni. Az
esetek többségében egy concept egy objektumal van összekapcsolva. A legjobb példa erre az előbb
említett pénznem. Több tulajdonság beállításával érhetjük el a kívánt megjelenést: példul € jel
hozzáadása a mezőhöz, adattípus meghatározása (decimális szám két tört számjeggyel) és
aggregációs szabály megadása (szummázás). Ahelyett, hogy egyesével állítgatnánk be az objektumok
tulajdonságait, a concept-ek használatával egységes és konzisztens megjelenést tudunk biztosítani,
ráadásul az esetleges változtatási igények is egyszerűbben kivitelezhetőek.
Fogalmakat már meglévő fogalmakból is származtathatunk, ezt hívjuk öröklésnek (inheritance).

Öröklés (Inheritance)
A tulajdonságok örökíthetőek egymástól. Egy gyerek-szülő kapcsolatot adhatunk meg, ahol a gyerek
örökli a szülő tulajdonságait. Ezzel a módszerrel tetszőlegesen hosszú láncokat tudunk létrehozni,
melynek az ősét megváltoztatva érvényes lesz a lánc többi tagjára is. Nem szükséges ugyanakkor
örökölni az összes tulajdonságot. Emellett az egyes gyerek elemek egy (vagy akár az összes)
tulajdonságát is felülírhatjuk saját értékekkel.
A metaadat rétegben kétfajta öröklés lehetséges:
Metaadat objektumok tulajdonságokat származtatnak egy ős metaadat objektumtól
Fogalmak származtathatják tulajdonságaikat más fogalmaktól.
Például a logikai táblák és oszlopaik a tulajdonságaikat a fizikai (adatbázis) tábláktól öröklik.
A fogalmak már meglévő fogalmakon alapulnak és öröklik tulajdonságaikat. Ezért a hierarchia
legfelső szintjén létezik egy beépített, úgynevezett Basic concept. Például, ha szeretnénk egységes
számformátum megjelenítést, akkor létrehozhatunk egy Numerikus nevű fogalmat, melyet a Base
concept-ből származtatunk, és felülírjuk néhány tulajdonságát, például a szöveget jobbra igazítjuk bal
helyett.

Pentaho Metadata Editor
A Pentaho Metadata Editor (PME) segítségével lehet létrehozni és szerkeszteni a metaadatokat.
Ahogyan a többi komponens, ez is szabadon letölthető a sourceforge.net oldalról. Kitömörítés után a
metaeditor.bat futtatásával tudjuk elindítani.

Metaadat repository
A Pentaho a metaadatokat egy saját repositoryban tárolja. Ez különbözik a már korábban említett
solution repository-tól és az adatintegrációs repository-tól.
Alapértelmezésben a PME bináris fájlokban tárolja a metaadatokat. Ezek a fájlok mdr.btx és mdr.btd
néven a PME főkönyvtárában találhatóak. Ha nagyméretű metaadat réteggel dolgozunk, akkor a fájl
alapú tárolás sebessége jelentősen lelassul. Ilyenkor ajánlott áttérni adatbázis alapú tárolásra. Az
adatbázis alapú tárolás több fejlesztő esetén is hasznos.
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Az áttérést a következőképen hajtsuk végre:
1. Készítsünk
egy
biztonsági
másolatot
repository.properties fájlról.

a

jdbc

könyvtárban

lévő

2. A jdbc könyvtár számos adatbázis specifikus .properties fájlt tartalmaz. Írjuk felül a
repository.properties fájlt a megfelelő adatbázis .properites fájl másolatával.
Például MySQL esetén csináljunk egy másolatot a MySQL.properties fájlból és nevezzük
át repository.properties-re.
3. Nyissuk meg a fájlt, és írjuk bele, hogy a megfelelő adatbázisra mutasson. A beállítások
MDRStorageProperty.org.netbeans.mdr.persistence.jdbcimpl-al
kezdődnek, mely után egy ponttal elválasztva találhatóak a beállítások nevei. Ezek általában :
driverClassName: a driver Java osztályának a neve
url: az adatbázis elérhetősége
userName: az adatbázis felhasználó neve
password: az adatbázis felhasználó jelszava

Metaadat Domain
A metaadat réteg egésze egy vagy több metaadat domain-t alkot. A metaadat domain metaadat
objektumok összessége, melyet egy Pentaho solution forrásaként felhasználhatunk.
(Emlékeztetőként a solution olyan elemek összessége – úgymint riportok és action sequence-ek –
melyek egy adott üzleti kérdésre adnak választ, és egy könyvtárban helyezkednek el a pentahosolutions könyvtáron belül)
Új domaint fájlt a főmenű File > New > Domain File parancsával hozhatunk létre.

A metaadat réteg alrétegei
Fizikai réteg (Physical layer)
A metaadat domainjének fizikai rétegébe az adatbázis objektumok leírói tartoznak. Úgymint:
Kapcsolatok – Adatbázis kapcsolatok leírói
Fizikai táblák – Adatbázis táblák és nézetek leírói
Fizikai táblák oszlopai- Adatbázis táblák oszlopainak definíciói
Kapcsolatok
Egy kapcsolat objektum egy adatbázis kapcsolatot reprezentál. Új kapcsolat létrehozását a File > New
> Connection paranccsal tudunk. A kapcsolat létrehozása után az a bal oldali panelen egy
fastruktúrában megjelenik az. Jobb gombbal rákattintva megjelennek a lehetséges opciók. Úgymint:
A Database Explorer segítségével böngészhetünk a kapcsolat elemeiben
Táblákat importálhatunk a Database Explorer-rel
SQL lekérdezéseket futtathatunk
Duplikálhatjuk a kapcsolatot
Törölhetjük a kapcsolatot
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Lehetőség van JNDI kapcsolat beállítására is. Ezt hasonlóan lehet beállítani, mint a Data Integration
esetében. A JNDI használatához először a simpe-jndi könyvtárban lévő jdbc.properties
fájlban kell hozzáadni a kapcsolatot leíró adatokat.
Fizikai táblák és oszlopok
A fizikai tábla objektumok írják le az adatbázis táblákat és nézeteket. Ezek az alap építőelemei a
metaadat rétegnek. Ezen elemek közvetlen leszármazottjai a kapcsolatoknak, ezért a kapcsolatoktól
függenek.
A fizikai táblákat importálhatjuk az előbb említett jobb gomb/Import Table parancs segítségével. A
táblákkal közvetlen kapcsolatban vannak a fizikai oszlopok. Ezeket automatikusan importálja a
program a táblákkal együtt. A táblákat (és oszlopaikat) szerkeszthetjük a jobb gomb/Edit parancs
segítségével. A szerkesztőablakban egy elemre kattintva megjelennek a hozzá tartozó tulajdonságok.

17. ábra Táblák tulajdonságait megjelenítő ablak

Ebben az ablakban új, saját oszlopokat is hozhatunk létre. Ez hasznos lehet, ha egy származtatott
oszlopot szeretnénk létrehozni, például COUNT(DISTINCT(oszlop)). Új oszlopot az ablak
tetején lévő + ikon segítségével tudunk. Az oszlop tulajdonságait a jobb oldalon lévő Model
Descriptors és Calculation részeknél tudjuk beállítani:
Aggregation type – Az oszlopra vonatkozó aggregálási szabály. Például összeg, vagy az előbb
említett Count Distinct.
Data Type – Az adat típusa
Field type – Megadhatjuk, hogy az oszlop kulcs, metric vagy dimenzió attribútum
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Calculation – Ez tartalmazza azt a (SQL) kifejezést, mely definiálja az oszlopot. Általában ez
egyszerűen csak az oszlop neve.
Saját oszlopokat a következő fejezetben leírt logikai rétegben is hozhatunk létre.
Logikai réteg
A logikai réteg a fizikai és a megjelenítési réteg között helyezkedik el. Az a szerepe, hogy leírja, hogy a
fizikai objektumok hogyan viszonyulnak az üzleti fogalmakhoz. A felhasználók csak ezen üzleti
objektumokkal lépnek kapcsolatba így rejtve el a technikai részleteket a felhasználók elöl. Ez ad
lehetőséget adatbázis sémától bizonyos mértékig független riportok elkészítésére.
Üzleti modellek (Business Models)
A logikai réteg üzleti modellekbe van szervezve. Az üzleti modellek üzleti táblákat, kapcsolatokat és
üzleti nézeteket tartalmaznak. Ezen táblák a fizikai táblák modelljei és a kapcsolatok definiálják, hogy
az egyes táblákat hogyan lehet összekapcsolni (join-olni). A táblák és a kapcsolatok alkotják a modell
back-end-jét, míg a nézetek a front-end-jét. Az üzleti nézetek jelenítik meg a felhasználók számára a
modell tartalmát.
Új üzleti modellt a Business model elemen egy jobbkattntás/New business model paranccsal
hozhatunk létre. A felnyíló ablak jobb felső sarjában lévő legördülő menüből választhatjuk ki, hogy
melyik kapcsolaton szeretnénk létrehozni a modellt. Jelenleg csak egy kapcsolat rendelhető egy
modellhez.
Üzleti táblák és oszlopok (Business Tables and Business Columns)
Az üzleti modellen belül helyezkednek el az üzleti táblák és oszlopok, melyek közvetlenül a fizikai
elemekből származnak. Bizonyos fokig az üzleti táblák reprodukálják a hozzájuk tartozó fizikai táblák
struktúráját. Egy nagy különbség mégis van a fizikai és üzleti táblák között: az üzleti táblák nem az
aktuális táblát jelképezik, hanem annak a felhasználását. Ennek megértésére egy jó példa az idő
dimenzió tábla. A táblában lévő időpontok egy riportban jelenthetnek például rendelés dátumát,
szállítás dátumát vagy a szállítás megérkezésének dátumát. Az üzleti modellben ezek mind-mind egy
üzleti táblát fognak jelenteni, holott valójában fizikailag ez csak egy tábla.
Logikai táblát úgy hozhatunk a legegyszerűbben létre, ha egy fizikai táblát drag-and-drop módszerrel
rádobjuk az üzleti modell Business Table elemére. Így nemcsak a táblát hozza létre, hanem a tábla
oszlopait is beimportálja üzleti oszlopnak. Csak úgy, mint a fizikai tábláknál, itt is adhatunk hozzá
egyedi oszlopot egy 17. ábra hasonló ablakon.
Kapcsolatok (Relationships)
A kapcsolatok join-okat definiálnak két üzleti tábla között. Általánosságban elmondható, hogy a
modellben szereplő táblákat legalább egy másik táblához hozzákapcsoljuk a modellen belül. Logikai
megkötés ugyan nincs, hogy minden táblát kapcsolnunk kelljen valamelyik másikhoz. Azonban ha egy
tábla nem kapcsolódik egyikhez sem, akkor nem is tud mit kezdeni a többi táblával, tehát
valószínűleg nem is való az adott modellbe.
Új kapcsolatot a fastruktúrában lévő Relationship elemre jobb kattintás/New Relationship paranccsal
hozhatunk létre. A megnyíló ablakban (18. ábra) kiválaszthatjuk, hogy mely táblák mely oszlopai és
milyen kapcsolatban állnak.
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18. ábra Kapcsolatok beállítása

A látható réteg (Delivery layer)
A Delivery layer olyan metaadat objektumokat tartalmaz, melyek láthatóak a végfelhasználók
számára, úgymint az üzleti nézetek (Business View) és üzleti kategóriák (Business Category)
Üzleti nézet (Business View)
Az üzleti nézet a kategóriák összessége. Egy üzleti nézetre úgy érdemes gondolnunk, mint egy
adatpiacra. Egy adatpiac az egymáshoz kapcsolódó csillag sémák összessége. Az üzleti nézetek az
egymáshoz kapcsolódó kategóriák összessége.
Üzleti nézetet nem kell külön létrehoznunk. Minden modellnek egy saját nézete van, mely látható a
fa struktúrában.
Üzleti kategóriák (Business Category)
Egy üzleti kategória összefüggő üzleti oszlopok gyűjteménye. Funkcionálisan úgy gondolhatunk egy
kategóriára, mint egy csillag sémára. A kategóriák tartalmazzák azokat az elemeket, melyek egy
ténytáblához kapcsolódva felhasználhatjuk egy riportban.
Új kategóriát úgy hozhatunk létre, hogy jobb gombbal a Business View-ra kattintunk, és kiválasztjuk a
New Category-t. A kategória oszlopait úgy tudjuk hozzáadni, hogy a szükséges üzleti táblák oszlopait
egyszerű drag-and-drop módon beledobjuk.
A 19. ábra a Pentaho Metadata Editorról látható egy kép, melyben több üzleti modell található.
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19. ábra Üzleti modellek a Pentaho Metadata Editorban

Az ábrán megfigyelhetőek az üzleti táblák és közöttük lévő kapcsolatok is.

Metaadatok élesítése
Miután elkészültünk a modellekkel, telepítenünk kell azt a szerverre, hogy használni lehessen. A
Report Designer XML Metadata Interchange (XMI) formátumban tudja fogadni az elkészült
metaadatokat. A File > Export to XMI File paranccsal tudjuk XMI formátumban exportálni a kész
modelleket. Ezeket a fájlokat kell felmásolnunk a megfelelő solution könyvtárába metadata.xmi
néven.

20. ábra Publish to server ablak
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Természetesen nem feltétlenül van minden fejlesztőnek joga fájlokat másolgatni egy éles szerverre,
ezért az elkészült eredményeket publikálhatjuk is. Ezt a File > Publish to server paranccsal lehet.
Ezután az 20. ábra látható ablak jelenik meg, ahol megadhatjuk a publikálás helyét, a szerver
elérhetőségét, a felhasználói nevet és jelszót valamint a publikáláshoz szükséges jelszót.
Fontos tudni, hogy amit megadunk a publikálás helyénél, olyan névvel már léteznie kell egy
könyvtárnak a pentaho-solutions mappán belül.
A publikáláshoz először be kell állítani a jelszót, melynek leírása az 27. oldalon található.
A másolás, vagy publikálás után meg kell mondanunk a szervernek, hogy frissítse a metaadat tárat.
Ezt két módon tehetjük meg. Az első, a user console-on keresztül a Tools > Refresh > Reporting
Metadata parancs segítségével (21. ábra)

21. ábra Metaadat frissítés a User Console-ból

A másik megoldás, ha az Administration console-on keresztül kiválasztjuk az Administration menüt,
azon belül pedig a Services almenüt. Itt kattintsunk a Refresh BI Server ablakban lévő Metadata
models gombra. (22. ábra)

22. ábra Metaadat frissítés az Administration Console-ból
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Riporting eszközök
A BI rendszerek leggyakoribb felhasználási módja a riportkészítés. Ebben a fejezetben bemutatom a
Pentaho két eszközét, ami segítségével riportokat készíthetünk.

Web alapú riporting
A Pentaho web portálja lehetőséget nyújt a riportok megnyitásán és elemzésén túl, ad-hoc riportok
készítésére is. A web alapú riport eszköz teljes neve: Web Ad Hoc Query and Reporting Client, vagy
röviden WAQR. A WAQR-rel létrehozott riportoknak számos megkötést kell elszenvedniük. Nem
használhatóak grafikonok, ábrák és csak metaadat alapú riport készíthető vele.
Háromféleképpen lehet új riportot kezdeni: rákattintunk a New Report ikonra a kezdőképernyőn,
vagy a menüsoron, vagy a File > New > Report paranccsal a menüsorból. Mindhárom módszerrel
elindul egy varázsló, mely segítségével összeállíthatjuk a riportunkat. Az első lépésben ki kell
választanunk a metaadat modellt, melyből a riportot szeretnénk elkészíteni, és a riport template-et,
mely megadja, hogy hogyan fog kinézni a riportunk. A következő lépésben tudjuk összeválogatni a
riporthoz szükséges adatokat. A bal oldalon láthatóak, hogy milyen elérhető adataink vannak. Ezeket
tudjuk beledobálni a jobb oldalon elhelyezett dobozokba, melyek a megjelenített oszlopokat
(attribútumok és metrikek külön dobozban), és a szűrőket jelentik. Az attribútumokat maximum öt
szinten csoportosítani (aggregálni) tudjuk. A minimum követelmény, hogy riportunk lefusson, hogy el
kell helyezni egy mezőt a Details dobozba. Az oldal alján megadhatjuk, hogy a riportokat milyen
formában szeretnénk megkapni. Ez lehet HTML, PDF, CSV vagy XLS. Az alapértelmezett a HTML. A
Next gombra kattintva megjelennek az előbb kiválasztott oszlopok. Ezen a Customize Selections
oldalon tudjuk beállítani a következőket:
Rendezés – Az eredményül kapott adatokat rendezhetjük. A Group oszlopokat
alapértelmezésben rendezi a WAQR, aminek csak az iránya módosítható, eltávolítani nem
lehet ezt a rendezést. A Detail oszlopokhoz az Add gomb megnyomásával tudunk rendezést
hozzáadni.
Szűrés – Az adatokon lehet tetszőleges szűrést elvégezni. AND és OR operátorok mellett az
adattípustól függően megszokott kifejezéseket használhatunk. (Például karaktereknél: begins
with, contains vagy dátumoknál on, before, after). Lehetőség van keresgélni a meglévő
értékekben a
értéket.

megnyomásával. A * karakterre rákeresve megjeleníti az összes felvett

Aggregálás és formázás – Megadható, hogy egyes értékekre milyen oszlopfüggvényt
használjunk (average, count, sum, min, max). A szöveges mezőknél csak a count választható.
Formázásként megadható, hogy az elhelyezése milyen legyen, valamint a szám milyen
formátumban legyen megjelenítve
Csoportosítás és lapozás – Megadható, hogy az egyes csoportok kerüljenek-e külön oldalra.
Megadható, hogy a csoportokhoz tartozzon-e összegző sor, és ha igen, ez ismétlődjön-e
csoportonként és oldalanként.
Az utolsó oldalon a riport (papír) mérete, orientációja és a fejléc, lábléc állítható be. Az utolsó oldalon
a Next gomb inaktív. Ez ugyan furcsa, de ez a normális működés. A Go gombra kattintva
megnézhetjük a riport elő nézetét, vagy a menüben lévő lemez ikonnal elmenthetjük.
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A WAQR használata nem bonyolult, ugyanakkor a számos megkötés (és pont az egyszerűsége) miatt
biztosan nem ez lesz az első számú riporting eszköz. Mégis egy-két esetben nagyon hasznos lehet.
Például ha gyorsan szeretnénk CSV vagy XLS formátumba adatokat szerezni az adattárházból, akkor
ez egy jó mód. A másik eset a riportfejlesztésben jelentős. A WAQR-rel készített (és elmentett)
riportok megnyithatóak a Report Designer-rel, és tovább finomíthatóak, módosíthatóak. Ez azért
hasznos, mert egy egyszerű riportot gyorsabb összerakni WAQR-rel, mint Report Designerrel, és így
időt spórolhatunk magunknak.

Report Designer
A Report Designer a Pentaho front-end alkalmazása riportok készítésére és módosítására.
A Report Designer úgynevezett sáv, vagy szalag (band) orientált szerkesztő. A munkaterület
különböző sávokra van osztva, ahova a riport egyes elemeit helyezhetjük. Ez bizonyos megkötéseket
jelent a riport készítésben. Talán ennek következménye az is, hogy a PRD nem egy teljesen WYSIWYG
(What you see is what you get) szerkesztő. Csak a riport struktúrája látszik a szerkesztő képernyőjén,
azonban az előnézet (Preview) segítségével bármikor megtekinthető a végleges tartalom. Az előnézet
a program belső nézetén kívül a következő formátumokban lehetséges: PDF, HTML, XLS, RTF, CSV és
plain-text.
Leírni az összes funkciót és beállítási lehetőséget egyesével értelmetlen lenne, ezért bemutatok egy
step-by-step tutorialt, mely bemutatja a Report Designer fő képességeit.

Tutorial[25]
A programot a report-designer.bat fájllal tudjuk elindítani, melyet a \pentaho\reportdesigner\ könyvtárban találjuk.
A következőkben bemutatott tutorial a SampleData adatbázisban lévő adatokra épül, ezért a kezdés
előtt (ha nem futna) indítsuk el biserver-ce\data könyvtárban található
start_hypersonic.bat fájlt.
1. Kattintsunk a New Report gombra a nyitó képernyőn (23. ábra) Ezt követően megnyílik a
munkaterület.
2. A jobb oldalon lévő ablakban kattintsunk a Data fülre. Itt választhatjuk ki, hogy milyen
adatforrásból szeretnénk összerakni a riportot.
3. Kattintsunk jobb gombbal a Data Sets-re és válasszuk ki a JDBC-t. (Vagy kattintsunk a sárga
adatbázist jelképező ikonra a menüsorban.
4. A kapcsolatok közül válasszuk ki a SampleData (Hypersonic)-et,
5. Az Available Queries ablakon kattintsunk a
gombra. (Ne keverjük össze a Connections
feletti ugyanolyan gombbal, azzal új kapcsolatot lehet hozzáadni) Azt tapasztalhatjuk, hogy
egy Query 1 nevű lekérdezés megjelent, és a szerkesztés ikonja aktívvá változott.
6. Kattintsunk a

(szerkesztés) gombra. Ennek hatására a Choose Schema ablak megjelenik.
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23. ábra A Report Designer nyitó képernyője

7. Válasszuk ki a legördülő menüből a Public sémát, majd kattintsunk az OK-ra. Ezután az SQL
Query Designer jelenik meg. Ennek segítségével SQL lekérdezéseket tudunk összeállítani egy
grafikus felület segítségével.
8. Kattintsunk kétszer az ORDERFACT-ra. Így a tábla megjelenik a munkaterületen.
9. Kattintsunk jobb gombbal az ORDERFACT-ra majd válasszuk a Deselect all-t.
10. Válaszuk ki a következő oszlopokat: ORDERNUMBER, QUANTITYORDERED, PRICEEACH és
ORDERDATE.
11. Kattintsunk kétszer a PRODUCTS táblára, mely így szintén megjelenik a munkaterületen. A
két táblát a kulcs mentén automatikusan összekapcsolja a szerkesztő. (Az összekapcsolás az
adatbázisban történt foreign key alapján történik. Ha ez nincs, akkor nem kapcsolja össze a
táblákat)
12. Távolítsuk el az összes oszlopát a PRODUCTS táblának, kivéve a PRODUCTNAME és
PRODUCTLINE oszlopokat. (Az eddigi eredmény a 24. ábra látható)
A Syntax fülre kattintva leellenőrizhetjük a generált SQL kódot, valamint a Preview-ra
kattintva megnézhetjük a kapott eredményt is.
13. Kattintsunk az OK gombra. Így a generált SQL kód megjelenik a Query Details ablakban.
14. Kattintsunk ismét az OK gombra a JDBC Data Source ablakon, így visszatérünk a Design
ablakhoz.
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24. ábra SQL Query Designer

A jobb oldali ablakban a Query 1 alatt megjelennek a kiválasztott oszlopok. Ezzel sikerült kiválasztani
a felhasználni kívánt adatokat. Most rátérhetünk a kinézet formázására.
1. A View menüben engedélyezzük az Element Alignement Hints és Snap to Elements opciókat.
Ezek bekapcsolása segít a riportban megjelenített elemek automatikus elrendezésében.
2. A Query 1 alatt lévő oszlopokból válasszuk ki az ORDERNUMBER mezőt, és drag-and-drop
módszerrel tegyük a Details sávba. Figyeljünk, hogy az ORDERNUMBER mező teteje egy
sorban legyen a Details sáv felső határával.
3. Helyezzük be a Details sávba az ORDERDATE, PRODUCTNAME, QUANTITYORDERED és
PRICEEACH mezőket is. Figyeljünk oda, hogy ne tegyük őket egymásra, mert úgy kitakarják
egymást a végső nézetben.
4. Nagyítsuk meg a PRODUCTNAME mező téglalapját, és kicsinyítsük le a QUANTITYORDERED-ét
úgy, hogy egy sorba kiférjen majd az összes adat.
A Preview gombra (

) vagy a Run gombra (

) kattintva leellenőrizhetjük az eddig

elkészített riportot. A szerkesztő nézetbe az Edit gombbal (

) tudunk visszalépni.

Az adatok megjelenítésével még nem vagyunk készen, adjunk hozzá fejlécet.
5. A jobb oldali ikonsorból válasszuk ki a Label (

) ikont, és dobjuk rá a Page Header sávra.

6. Kattintsunk bele a Label dobozba, és írjuk át Order Report-ra.
7. Ezután jelöljük ki a beírt szöveget, és a menüsorban látható elemekkel formázzuk meg.
Például válasszunk ki nagyobb betűtípust, tegyük félkövérré és színezzük pirosra. Ha a
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formázott szöveg nagyobb, mint a doboz, akkor nagyítsuk meg a dobozt, hogy a szöveg
kiférjen. Az így létrehozott fejléc a riport minden oldalán meg fog jelenni.
8. Adjuk hozzá az oszlopok neveit, hogy értelmezni lehessen a riportot. Kattintsunk a jobb oldali
ablakban a Structure fülre, majd a Details Header-re.
9. A lenti ablakban válasszuk ki az Attributes fület.
10. A common alatt kapcsoljuk ki a hide-on-canvas opciót. Ennek hatására megjelenik a Details
Header sáv. (25. ábra)

25. ábra hide-on-canvas opció kikapcsolása

11. Kattintsunk a Select Objects (

) gombra.

12. A Details sávban jelöljük ki az összes beszúrt oszlopot, majd Ctrl+C- Ctrl+V-vel másoljuk be a
Details Header sávba.
13. A Format menüben válasszuk ki a Morph/Label parancsot. Ezzel az objektumokat szöveggé
(Label-lé) konvertáltuk.
14. Nevezzük át az oszlopokat ahogy szeretnénk. Például: Order No., Order Date, Product Name,
Quan. és Price Each.
15. Hogy az olvasást megkönnyítsük, színezzük be a páros sorokat. Kattinstunk a Format
menüben lévő Row Banding parancsra.
16. A felugró ablakban válasszunk ki egy színt a Visible Color legördülő menüből, és OK-zuk le.
A riportunk, most így néz ki:

26. ábra Az elkészült riport
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A Row Banding-nél lehetőség van tetszőleges oszlopok színezésére is. Ilyenkor a Row Banding
ablakban adjunk egy nevet a beállításnak. Válasszuk ki a kívánt oszlopokat, és az Attributes ablakban
a name mezőbe írjuk be az előbb adott nevet. (Lásd 27. ábra)

27. ábra Row banding alkalmazása

Az adatmezők formátumát is megadhatjuk. Az oszlopot kiválasztva az Attributes panelen a format
legördülő listából adható meg a kívánt formátum. Például az Order Date mezőt megjeleníthetjük
YYYY-MM-DD formátumban.
Lehetőségünk van diagramokat is megjeleníteni. Erre egy példa:
1. A bal oldali ikonokból válasszuk ki a Chart-ot, és dobjuk rá a Report Footer sávra
2. Nagyítsuk ki tetszés szerint.
3. Kattintsunk kétszer a grafikonra. Ekkor az 28. ábra látható Edit Chart ablak jelenik meg.
Itt választhatjuk ki a kívánt grafikont, és állíthatjuk be a tulajdonságait. A bal oldali ablakban a
kinézetet szabályozó attribútumokat állíthatjuk be, míg a bal oldali ablakban a megjeleníteni
kívánt adatokat.
4. Válasszuk ki a Pie Chart-ot.
5. Adjunk nevet a diagrammnak. Jobb oldalt chart-title-nél adjuk meg például Product Pie Chart
6. A bal oldalon a Common alatt a value-column legördülő menüjéből válasszuk ki a
QUANTITYORDERED mezőt.
7. A Series alatt a series-by-field mezőnél kattintsunk a …-ra
8. A felugró Edit array ablakon kattintsunk az Add gombra, és a megjelent üres sor legördülő
menüjéből válasszuk ki a PRODUCTLINE oszlopot.
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28. ábra Edit Chart ablak

9. Ok-zuk le, és nézzük meg a riportunk elő nézetét. (Lapozzunk az utolsó oldalra, hisz a Report
Footer-be helyeztük el a diagrammot)
Lehetőség van paraméteres riportok készítésére. Ilyenkor a riport eredménye a felhasználó által
megadott paraméterétől függ. Ennek módja:
1. A menüsorban kattintsunk a Data > Add Parameter parancsra. Ennek határára az Add
Parameter ablak megnyílik.
2. Adjunk egy nevet a paraméternek: enter_prodline
3. Írjuk be a megjeleníteni kívánt szöveget a Label mezőbe.
4. A Type mezőben válasszuk ki a Drop Down opciót.
5. Kattintsunk az Edit gombra (
választhat a felhasználó.

), ezzel adjuk hozzá azt a lekérdezést, melynek elemeiből

6. A megjelenő JDBC Data Sources ablakban válasszuk ki a SampleData (Hypersonic)
kapcsolatot.
7. Adjunk hozzá egy új lekérdezést a

gombbal.

8. Adjunk egy nevet a lekérdezésnek. (prodlineList)
9. Írjuk be a következő lekérdezést a Query részbe:
SELECT DISTINCT "PRODUCTS"."PRODUCTLINE"
FROM "PRODUCTS"
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29. ábra SQL Query megadása

(Ezt a lekérdezést természetesen előállíthatjuk az előbb ismertetett SQL Query Designer
segítségével is)
10. A Query legördülő menüjéből válasszuk ki a most létrehozott prodlineList-et.
11. A Value Type-nál válasszuk ki a String értéket.
12. Megadhatunk alapértelmezett választást, például beírhatjuk a Default Value-be azt, hogy
„Motorcycles”
13. Kattintsunk az Ok-ra.
14. Most, hogy létrehoztuk a paramétert még vissza kell vezetnünk az alap lekérdezést generáló
szkriptbe (Query 1). Ehhez kattintsunk kétszer a Query 1-re a Data fülön.
15. A megnyíló JDBC Data Source ablakban válasszuk ki a Query 1-et és kattintsunk az Edit
gombra (

). Válasszuk ki a PUBLIC sémá. Az SQL Query Designer megnyílik.

16. Kattintsunk jobb gombbal a PRODUCTLINE-re és válasszuk az add where condition-t.
17. A megjelenő condition.edit ablakba írjuk be: ${enter_prodline}, majd kattintsunk az OK-ra.
18. Ok-zuk le az ablakokat, majd nézzük meg a riport előnézetét (

)

.
30. ábra Paraméter működés közben

Az elkészült riportot menthetjük, vagy publikálhatjuk a szerverre a File > Publish paranccsal. A
publikálás menete megegyezik az Metaadat fejezetben leírtakkal. A publikálás után a szervert
frissíteni kell, hogy megjelenítse a feltöltött riportot. Ezt User Console-ból a Tools > Refresh >
Repository Cache Metadata paranccsal, vagy Administration Console-ból a Service oldal Solution
Repository aloldal Refresh gombjával lehet megtenni.
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A riportokat a Report Designer .prpt fájlokba menti. Ezek csomagolt XML fájlok, melyek a riport
definícióját tartalmazzák. A benne található layout.xml fájl a kinézetet írja le, míg a *-ds.xml
fájlok a lekérdezéseket tartalmazzák. Biztonsági okokból nem árt tudni, hogy ha sima JDBC
kapcsolatot használunk, akkor ezekben a fájlokban a jelszó egyszerű szövegként tárolódik! Ezért éles
környezetben ajánlatosabb JNDI kapcsolatokat használni.

Egyéb tudnivalók
A tutorial természetesen nem fedett le minden lényeges részt, ezért ezeket itt foglalom röviden
össze.
Öröklődés
A formázás beállításokat megkönnyíti, hogy az előző fejezetben említett öröklődés itt is
alkalmazható. A Structure panelen a riport elemei egy fa struktúrában jelennek meg. Ezen fa
struktúra mentén lehet érvényesíteni az öröklődést. Például ha a legfelső szinten, a Master report-nál
átállítjuk a betűtípust, akkor az érvényes lesz az összes lentebbi elemre, ahol nem állítottunk be mást.
Az egyes elemeknél a Style fülön az Inherit oszlopban látszódik, hogy az adott beállítást örökli-e. Ha
valamely értéket módosítunk, akkor az Inherit oszlopból automatikusan eltűnik a kijelölés, és
megszűnik az öröklődés.
Csoportosítások és függvények
Lehetőség van elemek szerint csoportosítani az adatokat. Ilyenkor új alfejlécek és alláblécek (Group
header és footer) keletkeznek, melyekre tetszés szerint tehetünk újabb elemeket, melyeket
megjeleníteni szeretnénk. Például év szerint csoportosítjuk a riportot, a fejlécbe megjeleníthetjük az
adott évet, a láblécbe pedig szumázott eredményeket. Új csoportot úgy lehet létrehozni, hogy
bárhova kattintunk a munkaterületen jobb gombbal, majd az Add Group parancsot választjuk. Ezután
a felugró ablakban megadhatjuk, hogy mely oszlop szerint kívánunk csoportosítani.
Az előbb említett szumázott eredményeket függvények (Functions) segítségével tudjuk kiszámolni. A
használt függvényeket a Data fül Functions részénél láthatjuk. (Ha megnézzük az előbbi példát, azt
tapasztaljuk, hogy a Row banding is egy függvény, csak eltérően hoztuk létre.) Új függvényt úgy
hozhatunk létre, ha a Functions-ra jobb gombbal kattintva kiválasztjuk az Add Function parancsot.
Ekkor a megjelenő ablakban választhatunk a számtalan meglévő függvény közül, vagy akár saját
szkriptet is használhatunk. A leggyakrabban használt függvények az aggregálás, count, min, max és a
százalék, de létezik például oldalszám függvény is. Az függvények egy részéből létezik „sima” és
létezik egy futó (Running) verzió is. Ezek akkor hasznosak, ha a nem csak a csoportokon belüli, hanem
az összesített eredményekre is szükség van.
Alriportok (Subreports)
Említésre került a fejezet bevezetőjében, hogy a sáv alapú elrendezés miatt számos megjelenítési
megkötést kell elszenvednünk. Ez valamelyest csökkenthető alriportok (subreports) használatával. Az
alriportok segítségével új (a riportban megjelenő tábláktól eltérő) táblákat vagy a meglévőket más
struktúrában vagy más csoportosításban jeleníthetjük meg. Nem árt tudni, hogy az alriportok külön
SQL lekérdezést generálnak, ezért a terhelés függvényében lehetőség szerint ne használjunk belőlük
túl sokat. Egy jó példa az alriportok használatára, ha egy jelentésben szeretnénk látni a legjobb és
legrosszabb öt ügyfelet és az általuk generált forgalmat. (Lásd. 31. ábra)
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31. ábra Alriportok

Új alriportot a
gomb megnyomásával és a munkaterületre húzásával tudunk. Ha kétszer
rákattintunk, akkor egy új ablakban megnyílik egy hasonló szerkesztő felület, mint a „normál”
riportnak, ahol hasonló módon be tudjuk állítani. Két fajta subriport típus közül választhatunk:
banded és inline. A kettő között az a különbség, hogy a banded elfoglalja teljes szélességben az
oldalt, míg az inline-nak mi adhatjuk meg a méretét és elhelyezkedését. Látszólag az inline használata
jobbnak tűnik, azonban lényegesen több memóriát és CPU-t igényel a megjelenítése, mint a banded.
Két megkötés azonban fajtától függetlenül érvényes: nem lehet új paramétert létrehozni az
alriportokban (a fő riport paramétereit lehet neki átadni) és nem mindegy, hogy hol helyezzük el az
alriportot. Ha az alriportot a Report header vagy Report footer sávba helyezzük el, akkor csak egyszer
futnak le. Azonban ha Group header-be vagy footer-be helyezzük, akkor annyiszor le fog futni, ahány
elem szerepel a csoportosításban, valamint ha a Details sávba helyezzük, akkor annyiszor le fog futni,
ahány sor megjelenik a riportban. Page header vagy Page footer-be a subreportok nem helyezhetőek.
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