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DATU NOLIKTAVU EVOLŪCIJA


Problēma:


Izmaiņas var notikt datu avotos, darījumprasībās



Sekas: izmaiņas datu noliktavu shēmās, ielādes procesos,
eksistējošās atskaitēs.



Pētījuma mērķis: jānodrošina izmaiņu korekta apstrāde datu
noliktavā



Rezultāti:


Izstrādāta datu noliktavas evolūcijas arhitektūra, nodefinēts, kāda
tipa izmaiņas tā atbalsta.



Izstrādāts daudzversiju datu noliktavas modelis, kas balstīts uz
vairāku līmeņu metadatiem



Izstrādāts atskaišu rīks, kas atbalsta atskaišu izpildi uz vairākām
versijām (balstīts uz piedāvāto datu noliktavas shēmas daudzu
versiju apstrādes algoritmu).
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ARHITEKTŪRA
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Datu noliktavas evolūcijas arhitektūra sastāv no izstrādes vides un
lietotāju vides.
Izstrādes vidē atrodas datu noliktavas metadatu repozitorijs un citi
komponenti, notiek datu ieguves, pārveidošanas, ielādes procesi un
izmaiņu apstrāde.
Lietotāju vidē datu noliktavas izstrādātāji un lietotāji definē un izpilda
atskaites uz vienu vai vairākām datu noliktavas shēmas versijām.

DAUDZVERSIJU DATU NOLIKTAVAS
MODELIS UN METADATI
Semantiskais līmenis apraksta datu noliktavas
shēmas elementus lietotājiem saprotamā valodā.

Loģiskais līmenis apraksta datu noliktavas shēmas
versijas un tas nav atkarīgs no konkrētās implementācijas.

Atskaišu modelis
apraksta lietotāju definētu
un izpildītu atskaišu
struktūru.

Fiziskais līmenis atspoguļo vairāku datu noliktavas
shēmas versiju glabāšanu relāciju datu bāzē.



Izstrādāts daudzversiju datu noliktavas modelis, kas balstīts uz
vairāku līmeņu metadatiem un to saistību



Modeļa fragments un atbalstītās izmaiņas – nākošos slaidos

Loģiskā līmeņa metadati – versiju metadati
(metadatu modeļa fragments)
1
0..1
-FromVersion

1

-Nosaukums : String
-Apraksts : String

VersijasTransformācija

-UzElements

*
-NoElementi {ordered}

FaktuTabula

Atribūts

*

ShēmasElements

1

Dimensija

1..*

*

-Konvertācija : String

Mērijums

Shēma

-DatumsNo : Date
-DatumsLīdz : Date
-IrPēdējā : Boolean
1

0..1
1..*

0..1

ShēmasVersija

Hierarhija

FaktuTabulasDimensijasAsociācija

Līmenis

HierarhijasLīmeņaAsociācija

Evolūcijas atbalsts – atbalstītās izmaiņas


Fiziskās izmaiņas






Darbojas ar datubāzes objektiem (tabulām, kolonām)
Rezultātā tiek mainīti gan loģiskā, gan fiziskā līmeņa
metadati
Piemēri: jaunais dimensijas atribūts, dimensijas atribūta
datu tipa maiņa, dimensijas atribūta dzēšana, jaunā faktu
tabula u.c.

Loģiskās izmaiņas




Maina shēmas metadatus
Rezultātā tiek mainīti loģiska līmeņa metadati vai var tikt
pievienotas atslēgas un atslēgu kolonas
Piemēri: dimensijas piesaistīšana faktu tabulai, jaunā
dimensijas hierarhija, dimensijas hierarhijas dzēšana u.c.

ATSKAIŠU ATTĒLOŠANAS RĪKS





Vienai un tai pašai atskaitei var būt dažādas versijas, ja datu noliktavas shēmā notikušas
izmaiņas.
Lietotājs var izvēlēties attēlot atskaiti saskaņā ar vienu konkrētu shēmas versiju vai
attēlot atskaites datus atsevišķi divās atskaitēs katrai shēmas versijai.
Atskaišu rīka prototipa aprobācija veikta LU e-studiju datuvē, realizējot e-studiju datuves
izmaiņu apstrādi rīka metadatos, versiju definēšanai izmantojot piedāvāto rīka
metamodeli.

Publikācijas par datu noliktavu
evolūciju






D.Solodovnikova, L. Niedrite. (2011) Evolution-Oriented UserCentric Data Warehouse. // J.Pokorny, V.Repa, K.Richta et.al.
(Eds), Proceedings of the 19th International Conference on
Information Systems Development, Springer, pp. 721 – 734.
Solodovnikova, D, Niedrite, L., and Niedritis, A. Query-Driven
Method for Improvement of Data Warehouse Conceptual
Model, Proceedings of the 21st International Conference on
Information Systems Development (ISD2012), Prato, Italy,
Springer (in print)
Promocijas darbs Darja Solodovņikova, „Uz datu noliktavas
shēmas evolūciju orientēts vaicājumu definēšanas un
attēlošanas rīks”, aizstāvēts 2011. gada 9. februārī.

Procesu datu noliktavas


Problēma:




Pētījuma mērķi:





Datu noliktavu datu modeļa viens no pamatelementiem ir fakts
(notikums) un mērījumi par faktiem. Procesu datu noliktavas tiek
veidotas mērījumu par procesiem analīzei. Nepieciešams izstrādāt
metodes procesu datu noliktavu modeļu izstrādei, realizācijai un
pielietošanai biznesa procesu mērīšanai.
izstrādāt procesu mērīšanas ietvaru un metodi, lai nodrošinātu biznesa
procesu mērīšanu, izmantojot datu noliktavu.
izstrādāt arhitektūru, kas nodrošinātu adaptējamu individuālu lietotni, un
kas ietvertu biznesa procesu mērīšanas sistēmu.

Pētījumā par procesu datu noliktavām:



Izstrādāts procesu mērīšanas ietvars un veiktspējas indikatoru modelis;
Izstrādāta tīmekļa informācijas sistēmu adaptācijas arhitektūra, kas ietver
biznesa procesu mērīšanas ietvaru un tā realizāciju – datu noliktavu.

Piedāvātā sistēmas adaptācijas arhitektūra


Environment
ORGANIZATION_1

ORGANIZATION_2

Context Monitor



Adaptation Component
Coarse grained adaptation

Balstās uz daudzu nomnieku
vienas instances risinājumu
programmatūras kā servisa
pieejā,
Papildināta ar divu līmeņu
adaptācijas pieeju,

Detailed adaptation of the navigation
B_SYS2

B_SYS1
FG1



FG2

...

FGN

FG1

FG2

...

FGN

...


Detailed adaptation of the content

Usage monitor

User Profiles
B_SYS1 Business Data

Context Profiles

Adaptation Rules

B_SYS2 Business Data

Usage history

Organizācijas un individuāli
lietotāji iegūst adaptētu
individualizētu
programmatūras instanci

Komponenti:


Konteksta monitors
(Context monitor)



Datu slānis (Data layer)



Adaptācijas komponents
(Adaptation component)



Lietošanas monitors (Usage
monitor)- procesu mērīšanai

5 soļu indikatoru dzīves cikls un īpašības
– (procesu mērīšanas ietvaram un datu noliktavas modelim)
TYPE
KRI, RI
KPI, PI

LEVEL
· Organization
· Individual

TIME
· Orientation
(Past, Current,
Future)

Definition aspects
of indicators

Indicator

PERSPECTIVE
· Customer
· Finance
· Internal Processes
· Learning and Growth
· Environment/Community
· Employee satisfaction

REPORTED TO
· Management
· Responsible for processes
TIME
· Reporting time

TARGET VALUE
· Decision criteria
Indicator

ANALYST
PROCESS
(for PI and
KPI)

DATA SOURCE
· Existing
· To be gathered
Indicator
TIME
· Frequency

Measurement aspects
of indicators

SUCCESS FACTORS
· Success factor
· Critical success factor

MODEL
· Indicator dependencies
· Indicator hierarchy
· Base / derived measures
METHOD
· Automatically/calculated
· Manual/surveys

VALUES OF ASPECTS
· To be changed

ANALYSIS MODEL
· Analytical functions
· Representation

Analysis aspects of
indicators

PROCESS
· Rebuild
· Improved

ACTIONS
· To be performed
Indicator

TIME
· Reaction time

RESPONSIBLE FOR
· Reaction

Reaction aspects of
indicators

Indicator

DEFINITION
· To be adjusted
· Accepted/Rejected

Improvement aspects of indicators






1. solis. Indikatoru definēšanas solis: indikatoru īpašības, kas apraksta, kāpēc viens
vai otrs indikators tiek ieviests.
2. solis. Mērīšanas solis: indikatori iegūst savas vērtības.
3. solis. Analīzes solis: indikatoru vērtības tiek izmantotas, lai pieņemtu lēmumus.
4. solis. Reakcijas solis- lēmumi, kas tiek pieņemti 3. solī, tiek īstenoti.
5. solis. Uzlabošanas solis: indikatoru definīciju novērtēšana un mainīšana

Procesu mērīšanas sistēma – datu noliktavu atbalsts
Data sources

Indicator formal
definition database
Indicator editor

ETL

Data warehouse layer

Indicator
life-cycle support
database

ETL metadata
for
measurements

DW and
reporting
metadata

Measurement
data

Indicator layer
Dashboard module

Performance management
component

Reporting tool

Publikācijas par procesu datu noliktavām
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Flip. In: J.Grabis, M.Kirikova (Eds.), Perspectives in Business Informatics
Research, LNBIP, Springer, 2011.
Niedritis, A., Niedrite, L., Zuters, J. Performance Measurement Framework
with Indicator Life-cycle Support, In: A.Caplinskas, G.Dzemyda,
A.Lupeikiene, O.Vasilecas (Eds.) Databases and Information Systems. 10th
Int. Baltic Conf. on Databases and Information Systems. Local Proceedings,
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Seminārs un līdzdalība rakstu
krājuma izveidē






Seminārs “User Oriented Information
Integration” BIR konferences ietvaros
2011. gada 6. oktobrī.
L.Niedrite, R.Strazdina, B.Wangler
(Eds.), Local Proceedings of 10th Int.
Conf. BIR 2011 Associated
Workshops and Doctoral Consortium,
Riga Technical University, 2011
L. Niedrite, R. Strazdina, B. Wangler,
(Eds.) Workshops on Business
Informatics Research, BIR 2011 Int.
Workshops and Doctoral Consortium,,
Revised Selected Papers, LNBIP Vol.
106, (2012)
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PERSONALIZĀCIJA IKDIENĀ

PĒTĪJUMA SĀKUMS


Kādas datu noliktavas personalizācijas pieejas jau eksistē?
5 pieejas: iestatījumu konstruktori, dinamiskā personalizācija, vizuālā
personalizācija, rekomendācijas pēc lietotāju profilu vai pēc lietotāju
sesiju analīzes
 Pārskata raksts par OLAP personalizācijas virzienu īpašībām:
“Research Directions in OLAP Personalization” (N. Kozmina, L.
Niedrite) In: Proceedings of ISD'10, Springer Science+Business
Media, pp 345-356
 Tika izvēlēts virziens personalizācijas ieviešanai LU atskaišu rīkā,
kas likās aktuāls un piemērots dažādu grupu lietotājiem ar atšķirīgu
atskaišu rīka izmantošanas pieredzi – rekomendācijas
 Piedāvātās pieejas atšķirība no eksistējošām – rekomendācijas
atskaitēm tiek sniegtas, analizējot OLAP shēmas elementus no
kuriem sastāv atskaites, nevis konkrētus datus atskaitēs




Kādi var būt lietotāju iestatījumi?


Tika izveidots lietotāju iestatījumu metamodelis, kas ir
piedāvāts rakstā “OLAP Personalization with User-describing
Profiles” (N. Kozmina, L. Niedrite) In: Forbrig P, Günther H
(eds.) BIR 2010. Springer, Heidelberg, LNBIP, 64:188-202

DAUDZVERSIJU DATU NOLIKTAVAS
MODELIS UN METADATI
OLAP
Iestatījumu
līmenis
apraksta
lietotāju
iestatījumus
datu
noliktavas
atskaišu
struktūrai un
datiem.

Semantiskais līmenis apraksta datu noliktavas
shēmas elementus lietotājiem saprotamā valodā.

Loģiskais līmenis apraksta datu noliktavas shēmas
versijas un tas nav atkarīgs no konkrētās implementācijas.

Fiziskais līmenis atspoguļo vairāku datu noliktavas
shēmas versiju glabāšanu relāciju datu bāzē.

Atskaišu
modelis
apraksta
lietotāju
definētu un
izpildītu
atskaišu
struktūru.



Darjas Solodovņikovas promocijas darbs (aizstāvēts 09.02.2011).



Raksts “Determining Preferences from Semantic Metadata in OLAP Reporting
Tool” (D. Solodovnikova, N. Kozmina) In: Local Proceedings of BIR'11,
Associated Workshops and Doctoral Consortium, Riga, Latvia, pp. 363-370



Raksts “Towards Introducing User Preferences in OLAP Reporting Tool”(N.
Kozmina, D. Solodovnikova) In: Niedrite L, et al. (eds.) BIR 2011 Workshops.
Springer, Heidelberg, LNBIP 106:209-222

REKOMENDĀCIJU REŽĪMI



Rekomendāciju režīmu pamatā ir 2 metodes: Hot-start un Cold-start, kas
piedāvā potenciāli interesantas atskaites, balstoties uz lietotāju netiešajiem
iestatījumiem OLAP shēmas elementiem un pieļaujamām agregātfunkcijām.



Raksts “On Implicitly Discovered OLAP Schema-Specific Preferences in
Reporting Tool” (N. Kozmina, D. Solodovnikova. In: Proceedings of BIR'11,
Scientific Journal or Riga Technical University, Computer Science: Applied
Computer Systems, 46:35-42.



Raksts “Adding Recommendations to OLAP Reporting Tool” (N. Kozmina)
tika aizsūtīts uz konferenci EDBT2013 (Extending Database Technology).
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1. solis – Atskaišu struktūras
aprakstīšana ar vektoriem,
kuru koordinātes raksturo
atskaišu OLAP shēmas
elementu instanču esamību
katrā atskaitē.
2. solis – Vektoru līdzības
izrēķināšana atskaišu pāriem
(Vector/Cosine Similarity).
3. solis – Top-N atskaišu
atlasīšana ar visaugstākajām
vektoru līdzības vērtībām,
sakārtotām dilstošā secībā.

time
faculty



Acceptable
Aggregation

Cold-start metodi lieto, ja lietotājs pirmo reizi izmanto
atskaišu rīku un/vai viņš ir ļoti pasīvs.

Fact Tables



Hierarchies

COLD-START METODE

...
...

ATSKAIŠU STRUKTŪRAS REŽĪMS
COLD-START METODE



Īpašības:







Nav sakara ar datiem, tiek analizēta atskaišu struktūra;
Metode ir īpaši noderīga lietotājiem bez iepriekšējās aktivitātes;
Jaunās/mainītas atskaites arī var parādīties rekomendāciju topā;
Rekomendāciju tops mainās, pārslēdzoties uz citu atskaiti;
Rekomendācijas tiek pārrēķinātas katru reizi, kad atskaitēs notiek izmaiņas,
tiek dzēstas vai izveidotas jaunās atskaites.

HOT-START METODE






1. solis – Īpašā veidā svaru piekārtošana
visām datu noliktavas shēmām un to
elementiem.
2. solis –
(a) Ar algoritmu, kas balstās uz svariem, tiek
aprēķināta intereses pakāpe shēmas
elementiem, kas ir sastopami lietotāja
aktivitātes vēsturē;
(b) Katrai atskaitei tiek noteikti tajā izmantotie
shēmas elementi;
(c) Katrai atskaitei tiek izrēķināta līdzība starp
lietotāja intereses pakāpēm shēmas
elementiem atskaitē un lietotāja profilā.
3. solis – Top-N atskaišu atlasīšana ar
visaugstākajām lietotāja profila un atskaišu
intereses pakāpes līdzības vērtības,
sakārtotām dilstošā secībā.

n

 DOI ( E )
i
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i 1
m

 DOI (G )
j

j 1

E1,…,En ir shēmas
elementi atskaitēs,
G1,…,Gm ir visi
shēmas elementi
lietotāja profilā

LIETOTĀJU AKTIVITĀTES REŽĪMS
HOT-START METODE



Īpašības:






Nav sakara ar datiem, tiek analizēti shēmas elementi;
Metode ir īpaši noderīga lietotājiem ar aktivitātes vēsturi;
Jaunās/mainītas atskaites var parādīties rekomendāciju topā, ja tās satur
shēmas elementus, kas ir sastopami lietotāja aktivitātes vēsturē;
Rekomendāciju tops ir viens un tas pats lietotāja sesijas laikā;
Rekomendācijas tiek pārrēķinātas (1) reizi kaut kādā laika intervālā (piem.,
reizi diennaktī vai pirms jaunas lietotāja sesijas) vai (2) tad, ja atskaites tiek
mainītas, dzēstas vai pievienotas no jauna.

PĒTĪJUMA TURPINĀJUMS


Tiek papildināta atskaišu kopa atskaišu rīkā un izveidotas jaunās
datuves
Pašlaik ir 56 atskaites
 6 datuves: E-studijas, Reģistrācija, Studentu statusu maiņa, Programmu
statistika, Studentu atzīmju grāmata, Studentu sadalījums




Tālākie darbi:
Pievienot vismaz vēl 1 datuvi un izveidot nepieciešamas atskaites
 Sadalīt atskaites pēc pieejas (publiski pieejamās vai ar ierobežotu pieeju)
 Novērtēt uzģenerēto rekomendāciju kvalitāti atskaišu rīka, vecot
eksperimentu un piesaistot lietotājus ar dažādu pieredzi un tiesībām uz
atskaišu izmantošanu.







Precision/Recall princips
Lietotāju atsauksmes

Izveidot vēl vienu rekomendāciju režīmu, kurā lietotājs tiešā veidā ievadīs
iestatījumus shēmas elementiem un norādīs savu intereses pakāpi.


Piedāvāt iespēju lietotājam definēt iestatījumus, izmantojot semantiskā līmeņa
metadatus

PALDIES PAR UZMANĪBU!

