
Adattárház automatizálási tapasztalatok 

a Generali Biztosítóban 

Csonka Zoltán 

Adattárház architekt 

csonka.zoltan@generali.com 

 2014.06.16. 
DW Fórum 2014 

mailto:Csonka.zoltan@generali.hu
mailto:Csonka.zoltan@generali.hu
mailto:Csonka.zoltan@generali.hu


Cégismertető 

• A Generali Biztosító hazánk egyik vezető biztosítótársasága, 

nagy múltú nemzetközi vállalatcsoport tagja 

• 25 éve van jelen újra a hazai piacon 

• A nemzetközi Generali Csoport Európa egyik legnagyobb 

biztosítási szolgáltatója 2013-ban 66 milliárd eurós díjbevételt 

ért el 

• Hazánkban egymillió ügyfele bizalmának köszönhetően 2013-

ban piacvezetővé vált 

• A világszerte 77 ezer alkalmazottat foglalkoztató és több mint 

60 országban 65 millió ügyféllel rendelkező Generali Csoport 

piacvezető szerepet tölt be Nyugat-Európában 
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Miről lesz szó 

• Adattárház környezet 

• Automatizálási projekt célja, indítás oka 

• Tervezési lépések 

• Fejlesztési folyamat 

• Bevezetés és problémái 

• Jelenlegi helyzet 

• Jövőbeni lehetőségek 
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Adattárház környezet 

• Evolúciós fejlesztés 1999 óta 

• Adattárház 14TB 

• Oracle 11gr2 RAC 

• Oracle Warehouse Builder 

• ~20 betöltő folyamat, ~5000 mapping 

• Napi ciklus, van ami csak 14:00-re végez 

• Kis létszámú fejlesztő csoport (7 fő) 

• ~50 forrásrendszer 

+ Forrásrendszer gyakran nem ad változást 
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Reorganizációs projekt 

• Célja egységes vállalati adattárház felépítése 

• Számvitel vezetéssel 

• Egész vállalatot átfogó témakörök (szerződés, kár, 
díj, befektetés, költség, főkönyv, jutalék...) 

• Külsős tervezéssel és fejlesztéssel 

• Sok objektum 

• Sok fejlesztési hiba 

• Elhúzódó fejlesztés 
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Kevés kiaknázás, bizalomvesztés 



Problémák 

• A Reorganizációs projekt széleskörű, rengeteg objektum 

készült 

• A fejlesztési idő hosszú és a fejlesztés drága 
- Sok a fejlesztési lépés, a módosítás nehézkes 

• Sok a fejlesztési hiba 
- A fejlesztett objektumok nem egységesek  

• A sok adat utaztatása lassú 

• A hibakeresés nehézkes 
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Üzemeltetési hiba
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Üzleti igények 

„…tulajdonképpen minden jó így, csak 
javítsátok ki a hibákat és gyorsabban kellene 
fejleszteni...” 

 

+ a duplikációs hibákat ne tegyük error táblába 

+ a referencia hibákat rejtsük el 

+ ne használjunk generált azonosítókat 

+ üzleti érvényességi dátumokat változatlanul 
vegyük át 
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Technológiai igények 

• Minimális kézi munka legyen szükséges 

• Komponensek jól elhatárolható feladatokkal 
- Interfészek mentén kommunikálnak 

- Az egyes komponensek könnyen cserélhetőek, 

kihagyhatóak, önállóan generálhatóak 

• Metaadat vezérelt generálás 

• Logolás a generálásról is 

• Kézi és generált kód megkülönböztetése 

• Szabványos hibalogolás kell a betöltésekről 
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Tervezés 

Előzetesen 

• Fejlesztési szabvány felülvizsgálat 

• Névkonvenciók egyeztetése 

• Változáskezelés felülvizsgálata 

• Fájl alapú interfész érkeztetés  

egységesítése 

• ETL logolás egységesítése 
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Adattárház generált folyamat 
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Tervezés 

Tervezési lépések 

• Prototípusok készítése 
(változás/full, hisztorizált/log/tranzakciós, lezárós..) 

• Modellező eszköz folyamatba illesztése 
fizikai modell (tábla szerkezet, technikai mezők, kulcs)  

• Metaadat vezérelt generálás 
lookup, paraméterek… 
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Generátor szkriptek 

• OMB szkript 

• 6 modul 
cdc, cnv, ld, spt, id.. 

• 11e sor kód 

• Paraméterezhető 

• Moduláris 

• Logol 

• Futás előtt belső  
ellenőrzés 

  

Első verzió 90EN. 
Változó intenzitással kb. 1 éve fejlesztjük 
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Fejlesztési folyamat 

• Modellezés > Script > Paraméterezés > 
Generálás > Kézi mappelés > Folyamatba 
illesztés 

 

• Eszközök és feladatok 
PowerDesigner, OMBscript, OWB 
 

• Kézzel 1 db eljárást kell fejleszteni! 
Aminek a keretét generáljuk 
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Fejlesztési nehézségek 

• Verziók közötti eltérések 

• Eszköz problémák miatt nem megvalósítható 

prototípus 
OWB betegségek 

• Változó üzleti igények 
„mégsem pont ugyanazt szeretnénk” 
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A generátor bevetése 

2 témakör bevezetése lezárult. 

1 témakör 15 tábla ~400 objektum  
(Táblák, mapek, szekvenciák...) 

 

 

Problémák 

• Fejlesztés során változó  
verziók 

• Új funckionalitás beépítése futó projektben 

 2014.06.16. 



Hol tartunk most, értékelés 
Jó dolog 

• Üzleti és IT igények teljesültek 
referencia hibák kezelése, duplikáció kezelés,  
minimális kézi munka, auditált…  

• Egy tábla átlagos fejlesztési ideje  
0,04EN (20 perc) szemben a korábbi 3-4EN  

• Egységes kód 
tesztelési idő is rövidül, van ahol 0 (nulla) 
tipizált folyamat, tipizált hiba - álmunkban is tudjuk hol keressük a hibát 

• Erősebb minőség biztosítás 

• Junior fejlesztő is gyors és jó minőségű munkát végez 

• Az időt olyan feladatra tudjuk fordítani, amihez gondolkodni is kell! 

  

Viszont 

• Nem biztos, hogy optimális a generált kód! 

• Sok kód gyorsan, de biztos, hogy jó?! Módszertani kérdések!  
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Hamarosan… 

• Architektúra felülvizsgálat folyamatban 
(Modellezési módszer felülvizsgálata... Data Vault?! 

..jogosultság kezelés automatizálása) 

• Az üzleti igény változik (nahát...) 
Adatkörök folyamatos fejlesztése 

• Automatizmus kiterjesztése adatpiaci szinten 

• Modellezés erősítése 

• Garanciavállalás – SLA 
Automatikus ellenőrzések, riasztások 
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Köszönöm a figyelmet! 
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    Várom a kérdéseket! 
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