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با انتقال  SCD ابداع شده است. مفهوم  Ralph Kimball یک مفهوم انبار داده است که توسط  (SCD) تغییر آهسته ابعاد
 (HR) کار دارد. تصور کنید ما یک سیستم منابع انسانیبه وضعیت دیگر سرو ها، از یک وضعیت  مجموعه خاصی از داده 

کند. تصویر زیر نمونه  نماینده فروش را در تیم خود مدیریت می   10یک مدیر فروش است که   Stephen Jiang یم.دار 
 :دهد ها را نشان می داده

 

 
 

 

 

  Power BIدر  SCD  ای برمقدمه عنوان مقاله:  

 آموزفنی نیک تیم مقاله:  سندهینو

 1401بهمن  16انتشار:  خیتار 
 https://nikamooz.com/introduction-to-scd: منبع
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افزایش    17به    10بنابراین تعداد تیم او از    ؛ به سمت معاونت فروش ارتقا یافته است Stephen Jiang نظر بگیرید حاال در  

طور که در شکل زیر نشان داده شده همان   ؛ همان شخص است، اما نقش او اکنون تغییر کرده است Stephen ت.یاف
 :است
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مشتری همان است، اما آدرس او  کند. باز هم  مثال دیگر زمانی است که در سیستم فروش، آدرس مشتری تغییر می 

های مختلفی برای مدیریت  نظر انبار داده، بسته به نیازهای کسب و کار، گزینه حال حاضر تغییر کرده است. از نقطه در
کند. توجه به این نکته ضروری  هدایت می  SCD ه سمت انواع مختلفها ما را ب حلها داریم. راه این موارد در انبار داده 

کنند. ما  های ما، سیستم منابع انسانی یا سیستم فروش( تغییر می در مثال ) های تراکنش  ها در سیستم است که داده 
ها  کنیم و آنمی   منتقل و تبدیل (ETL) طریق فرآیندهای استخراج، تبدیل و بارگذاریهای تراکنش ازها را از سیستم دهدا

در مورد چگونگی   SCD د.کنمعنا پیدا می  SCD کنیم. انبار داده جایی است که مفهوم را در یک انبار داده ذخیره می 
گاهی   ،رود. این نوع تغییرات در سیستم منبعها در انبار داده به کار می های منبع داده اعمال کردن تغییرات در سیستم 

 ت.افتد و همیشگی نیست. به همین علت، اصطالح تغییر آهسته برای این مفهوم به کار رفته اساوقات اتفاق می 
 ؛ ها از حد این مقاله خارج استآن  اند که پرداختن به همهسازی شدهها پیاده در طول این سال  SCD بسیاری از انواع

 .دهیمش می اما برای نمونه، سه نوع اول را به شرح زیر پوش 

SCD type zero (SCD 0) 

بنابراین، هنگامی که آدرس محل سکونت یک   .گیریمرا نادیده می  dimension ، ما تمام تغییرات یک SCDبا این نوع 
را در انبار داده خود تغییر   dimension کند، مانند مثال سیستم منابع انسانی، ما اینشخص در سیستم منبع تغییر می 

نیز نامیده   fixed dimensions به عنوان SCD 0 یم.گیر عبارت دیگر، تغییرات درون منبع داده را نادیده می دهیم. به  نمی 
 .شودمی 

SCD type 1 (SCD 1) 

شوند. یک  های قدیمی نگه داشته نمی داده   ،واقعکنیم و درا با جدید بازنویسی می های قدیمی ر، داده  SCD type 1با
مثال عالی از این نوع، زمانی است که کسب و کار به آدرس قدیمی مشتری نیاز ندارد و فقط باید آدرس فعلی مشتری  

 .را حفظ کند 

SCD type 2 (SCD 2) 

این نوع، زمانی است که کسب و  داریم. یک مثال برای ، تاریخچه تغییرات داده را در انبار داده نگه می  SCD type 2با
بنابراین   ؛ ، ما باید تاریخچه را حفظ کنیم SCD 2های قدیمی و فعلی مشتری دارد. در سناریویکار نیاز به حفظ آدرس 

 .کنیمها را در انبار داده درج می هر زمان که یک سیستم تراکنش تغییر کرد، یک ردیف جدید از داده 

داده از  جدید  ردیف  یک  با درج  داده ها  می عث  داده  انبار  در  تکراری  نمی های  نتیجه  در  ستونشود؛  از   توانیم 
CustomerKey   ها را به صورت زیر  کلید اصلی استفاده کنیم. به همین علت، باید مجموعه جدیدی از ستون   به عنوان

 :معرفی کنیم

تضمین   Customers dimension ها را درکنیم که منحصر به فرد بودن ردیف یک ستون کلید جدید اضافه می  •
 های ذخیره شده در یکدهد که هر ردیف از داده به سادگی یک ایندکس را ارائه می  ،کند. این ستون کلید می 

dimension    می انبار نشان  را  جانشینداده  کلید  اصطالح  به  جدید  کلید  نامیده   (surrogate key) دهد. 
درمی  که شود.  درمی تضمین   surrogate key حالی  ردیف  هر  که  منحصربه  dimensionکند  ما  ،  است،  فرد 
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طبق تعریف، کلیدهای اصلی سیستم منبع در مفاهیم  م.  اصلی سیستم منبع را نیز حفظ کنی همچنان باید کلید 

 .شوند نامیده می  (alternate keys) یا کلیدهای جایگزین (business keys)انبار داده، کلیدهای تجاری 

ها در  نشان دهنده بازه زمانی است که طی آن بازه، یک ردیف از داده  End Date و  Start Date های ستون •
 .وضعیت فعلی خود قرار دارد

 .دهد کنیم که وضعیت هر ردیف داده را نشان می اضافه می  status ستون دیگری به نام  •

 SCD 2 ترین نوعرایج SCD است. 

کنیم. شکل  مرور می   ا  مدیر فروش به معاونت فروش ارتقا یافت، مجددکه از   Stephen Jiang مثال قبلی خود را در مورد
 :دهد ارتقا شغلی داشته باشد را نشان می  Stephen ها را قبل از اینکهزیر داده 

 

 
 

کلید EmployeeBusinessKey است و ستون   dimension برای  (Surrogate) کلید جایگزین EmployeeKey ستون
اولیه  (Business) تجاری  کلید  است. ستون  customer که همان  منبع  کار Start Dateدر سیستم  تاریخ شروع   ، 

Stephen Jiang    دهد، ستونعنوان مدیر فروش آمریکای شمالی را نشان می بهEnd Date     خالی است و ستونStatus ،
اندازیم که در شکل  می  Stephen ارتقا توسطها پس از دریافت  دهد. حال نگاهی به داده را نشان می  Current مقدار

 :زیر نشان داده شده است
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جدید خود را به عنوان معاون فروش در تاریخ    نقش  Stephen Jiangطور که در شکل باال نشان داده شده است،  همان 

به پایان رسانده    12/10/2012شروع کرده است و کار خود را به عنوان مدیر فروش آمریکای شمالی در تاریخ    13/10/2012
 .است

یم  توانبه چه صورت است. سؤال اول این است: آیا می  Power BI ها درسازی داده در مورد مدل  SCD 2 کنیمبررسی می 
سازی کنیم؟ برای پاسخ به این سؤال، باید به  پیاده  Power BI Desktop مستقیما  دررا    SCD 2بدون داشتن انبار داده،  

کنیم.  ایجاد می  (semantic layer) ، یک الیه معنایی Power BIیاد داشته باشیم که هنگام ساخت یک مدل داده در
کنم،  کید می أ ه الیه معنایی، به مقاالت دیگر مراجعه کنید. اما اینجا ت ، از جمل BI solutionدر مورد اجزای مختلف یک

  ،گیری و تحلیلیهای منبع )معموال  یک انبار داده( است که برای اهداف گزارش الیه معنایی، طبق تعریف، نمایی از داده 
بنابراین پاسخ منفی  د.  نخواهد بوه دیگری از انبار داده  الیه معنایی جایگزین انبار داده یا نسخ .سازی شده استبهینه 

یا به یک سیستم تراکنش    و  سازی کنیم. بنابراین ما یا به یک انبار دادهپیاده  Power BI را در SCD 2 توانیماست، ما نمی 
  temporal mechanism.ها نیاز داریم، مانند دارای مکانیزمی برای پشتیبانی از حفظ سابقه داده 

 temporal mechanism ای مانند رابطه   ،داده  های مدیریت پایگاه ای است که برخی از سیستم ویژگی SQL Server 
های فعلی را  دهند که در هر زمان، فقط داده های نگهداری شده در یک جدول ارائه می برای ارائه اطالعات در مورد داده

 .کنند نگهداری می 

داده  بارگذاری  از  داده  Power BI Desktopها در مدل داده در پس  تمام  را در جداولهای فعلی و سابقه داده ،   ها 
dimension    .بنابراین، هنگام کار باداریم SCD   ها باید دقت داشته باشیم. به عنوان مثال، شکل زیر فروش نمایندگی

 :دهد فروش را برای کارکنان نشان می 
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رسند اما ممکن است مفهوم اشتباهی را منتقل کنند. بستگی به این دارد که کسب  صحیح به نظر می   ،در نگاه اول، اعداد

شکل   به  کند.  مشاهده  را  موردی  چه  گزارش  در  دارد  انتظار  کار  تغییرات  4و  که  کنید  نشان   Stephen نگاه  را 
اما  (EmployeeKey 272) شتکه مدیر فروش آمریکای شمالی بود، حجم فروش زیادی دازمانی    . Stephenدهد می 

مورد به این دلیل این    .(EmployeeKey 277)  نداشته است  دیگر فروش  Stephen دهد کهپس از ارتقا خود، نشان می 
را به جدول   Statusرا در نظر نگرفتیم. برای وضوح بیشتر، باید ستون  SCD است که وقتی جدول باال را ایجاد کردیم،  

 .اضافه کنیم 

 
 

 current هاآن  Status های فروش را فقط برای کارکنانی نشان دهد کهو کار نیاز داشته باشد فقط ارزش اگر کسب  
را فیلتر کنیم. بسته به نیازهای   Stephen را در معادله فاکتور بگیریم و مقادیر فروش  SCD است، در آن صورت، ما باید 

حالی که در برخی  در ؛ ها اضافه کنیمسازی را به عنوان فیلتر در بصری  status کسب و کار، ممکن است الزم باشد ستون
تغییر   Status و End Date و Start Date های موارد دیگر، ممکن است نیاز داشته باشیم معیارها را با افزودن ستون 

کنیم، شکل زیر نتایج  استفاده می   Stephenدهیم تا نتایج را فیلتر کنیم. وقتی از فیلترهای بصری برای کاهش فروش  
 :دهد را نشان می 
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ها همیشه به این سادگی نیست. گاهی اوقات، الزم است تغییراتی در مدل داده خود ایجاد کنیم. بنابراین،  SCDب   ر اک
سازی کنیم؟ پاسخ این پیاده  Power BI را در SCD توانیم هر نوعال به این معنی است که ما نمی آیا همه توضیحات با 

سازی  را پیاده  SCD 1 حلی شبیه به عملکرد   توانیم راهبرخی از سناریوها، می است که بستگی به سناریو شما دارد. در  
 .نداریمشانس زیادی    Power BIدر SCD 2 کنیم، اما در اجرای عملکرد


