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PERSONALIZĀCIJA

� Personalizācija ir process, kura gaitā lietotājam tiek piedāvāta 
noteiktā informācija, kas atbilst lietotāja vajadzībām*. 

� Personalizācija var tikt nodrošināta, pielāgojot datus un to 
vizualizēšanu, saskaĦā ar lietotāju iestatījumiem. 

* - BNET Business Dictionary.

http://dictionary.bnet.com/definition/personalization.html



PERSONALIZĀCIJAS PIEMĒRS NO 
GOOGLE

� iGoogle



PERSONALIZĀCIJAS PIEMĒRS NO 
GOOGLE  (2)

� Google personalizētā meklēšana

Īpašība Anonīmais lietotājs Google lietotājs

Kas tiek pierakstīts?
Tas, uz ko lietotājs 

klikšėina meklēšanas 
rezultātu sarakstā

Tas, uz ko lietotājs 
klikšėina meklēšanas 
rezultātu sarakstā un 

mājaslapas, kuras 
lietotājs apmeklē (ja 

Google Toolbar
izsekošanas iespēja ir 

ieslēgta)

Cik ilgi dati glabājas? 180 dienas
Vienmēr, vai kamēr 
lietotājs nenolems to 

izdzēst

Vai var pārlūkot 
meklēšanas vēsturi?

Nē Jā

Vai var atslēgt šo 
iespēju?

Jā Jā



PERSONALIZĀCIJAS PIEMĒRS NO 
DATUBĀZU JOMAS

ID Valsts Kontinents Grupa Dienas Cena Apraksts
1 Tunisija Āfrika 20 8 400 ...
2 Vācija Eiropa 30 10 350 ...
3 Francija Eiropa 15 5 450 ...
4 Lielbritānija Eiropa 40 6 500 ...
5 Kuba Z-Amerika 12 12 1500 ...
... ... ... ... ... ... ...

� Bez personalizācijas select ID, apraksts from celojumi



I1
Annai visvairāk gribētos aizbraukt ceļojumā uz Eiropas valsti (it 
īpaši uz Franciju), nekā uz Āfriku

I2
Vislabākais ceļojuma ilgums, pēc Annas domām, ir 10 dienas, 
bet viņai šķiet pieņemams arī ceļojums uz 9 vai 8 dienām.  

I3
Annai patīk ceļot kopā ar lielu (30 - 40 cilv.) grupu, un jo vairāk 
cilvēku būs grupā, jo labāk. 

PERSONALIZĀCIJAS PIEMĒRS NO 
DATUBĀZU JOMAS (2)

� Ar personalizāciju
� Lietotāja iestatījumi



Iestatījums Intereses pakāpe
Kontinents = „Eiropa” 1
Kontinents = „Āfrika” 0,5
Valsts = „Francija” 1
Valsts = „Vācija” 0,6
Valsts = „Lielbritānija” 0,6
Dienas = 10 1
Dienas = 9 0,6
Dienas = 8 0,3
Grupa = 30 0,5
Grupa = 40 1

PERSONALIZĀCIJAS PIEMĒRS NO 
DATUBĀZU JOMAS (3)

� Lietotāja profils



PERSONALIZĀCIJAS PIEMĒRS NO 
DATUBĀZU JOMAS (4)

� Ar personalizāciju

Q1 = select ID, apraksts
from celojumi
where kontinents in („Eiropa”, 
„Āfrika”)

Q2 = select ID, apraksts 
from celojumi
where dienas between 8 and 10

Q3 = select ID, apraksts 
from celojumi
where grupa = 30 or grupa = 40

select ID, apraksts 
from Q1 union all Q2 union all Q3
having count(*) >= 2

Lai izveidotu personalizētu
vaicājumu, vajag:

� Piefiksēt lietotāja 
iestatījumus,

� Piekārtot katram 
iestatījumam intereses 
pakāpi,

� Atlasīt vismaz L 
iestatījumus,

� Sakārtot iestatījumus pēc 
intereses pakāpes.



MOTIVĀCIJA DATU NOLIKTAVU 
PERSONALIZĀCIJAS PĒTĪŠANAI

Pastāv daži iemesli, kāpēc ir jāveic pētījumus OLAP* 
personalizācijas jomā: 
� Pirmkārt, iestatījumi dod lietotājiem iespēju koncentrēties uz 

tieši viĦu interesējošiem datiem. 

� Otrkārt, OLAP sesijas laikā, lietotājs var pats nezināt, ko tieši 
viĦš grib atrast. 

� Treškārt, ir svarīgi piedāvāt lietotājam iespēju veidot 
iestatījumus agregācijas datiem, jo bieži vien apkopota 
informācija ir daudz vērtīgākā un pieprasītākā, nekā detalizētā.

* - OnLine Analytical Processing (tiešsaistes analītiskā apstrāde)



DARBA MĒRĖIS

� Izstrādāt konceptuālo modeli datu noliktavas 
personalizācijas pieejai, lai nākotnē ieviestu to 
aprobācijas vidē. 



DARBA UZDEVUMI

� Iepazīties ar personalizācijas aspektiem datu noliktavu jomā, 
izpētot zinātnisko literatūru,

� Piedāvāt datu noliktavas eksistējošo personalizācijas pieeju 
klasifikāciju un analīzi,

� Izstrādāt konceptuālo modeli datu noliktavas personalizācijas 
pieejai,

� Piedāvāt lietotāju rekomendāciju ăenerēšanas algoritmu, kas 
pamatojas uz lietotāju iestatījumiem. 



IZMANTOTAS METODES

� Grāmatu, standartu, zinātnisko un tehnisko rakstu izpēte, 

� Rīku personalizācijas iespēju analīze, izmantojot rīku 
Oracle Warehouse Builder,

� Lietotāju profilu projektēšana, izmantojot UML klašu un 
aktivitāšu diagrammas.



APROBĀCIJAS VIDE 
PERSONALIZĀCIJAS IEVIEŠANAI

LU tika izstrādāts bezlicenču rīks darbam ar datu noliktavas
atskaitēm. Izstrādāto rīku sauc par atskaišu pārvaldības 
rīku, un tas sastāv no diviem komponentiem: 
� atskaišu attēlošanas rīks
� atskaišu definēšanas rīks



ATSKAIŠU RĪKA PERSONALIZĀCIJAS 
PAMATOJUMS

� Datu noliktavas atskaišu rīka lietotājus var loăiski sadalīt 
uz vairākām grupām (piemērām, studenti, pasniedzēji, 
LU darbinieki, utt.). 

� Katrai lietotāju grupai vai atsevišėam lietotājam:
� Atšėiras vajadzības pēc atskaitēm,

� Interesē atšėirīgais izvēlēto atskaišu saturs (dati),

� Liekas piemērots dažāds atskaišu noformējums.





IESTATĪJUMU KONSTRUKTORI OLAP 
SHĒMAS ELEMENTIEM (IK)

� Pamata iestatījums = konstruktors un atribūts, mērījums, 
hierarhija vai agregācija

� Sarežăītais iestatījums = pamata iestatījumu kombinācijas 
� Abus iestatījumu veidus var aprakstīt, lietojot formālo 

gramatiku:
< expr > ::= < baseConstr > | < expr > ⊗ < baseConstr >
<baseConstr> ::= POS|NEG|BETWEEN|LOWEST|

HIGHEST|CONTAIN|NEAR|COARSEST|FINEST

� Piemērs #1: pamata iestatījumi atribūtiem
� POS(Month, 'Jan-10') 
� NEG(Month, ‘Jan-10)

� Piemērs #2: pamata iestatījumi mērījumiem
� BETWEEN(AvgIncome, 0, 1000) 
� LOWEST(AvgIncome), HIGHEST(AvgIncome) 

� ...



OLAP VIZUALIZ ĒŠANA (OV)

� Lietotāja saskarne sarežăītu daudzdimensiju datu pārlūkošanai OLAP vidē
� Lietotāji var 

� virzīties pa dimensijām, mērījumiem un hierarhijām,
� izvēlēties mērījumus un agregātfunkcijas,
� uzlikt filtrus uz dimensiju atribūtu vērtībām.

� Dekompozīcijas koks



DINĀMISKĀ PERSONALIZĀCIJA (DP)

� OLAP personalizācija ir dināmiskā tad, ja OLAP shēma tiek 
uzăenerēta izpildes laikā un lietotāja uzvedība un konteksts 
tiek Ħemti vērā.

� ECA-likuma pamata struktūra:
When event do
If condition then action endIf
endWhen

� Divi darbības veidi (action): 
� hide
� set

� Piemērs: Set-darbība var kalpot, lai aprēėinātu lietotāja intereses 
pakāpi noteiktajā dimensiju atribūtā. Hide-darbība tiek izpildīta tad, 
kad lietotāja intereses pakāpe noteiktajā atribūtā ir zemākā par 
iepriekšdefinēto “slieksni”. 



REKOMENDĀCIJAS PĒC LIETOTĀJA 
SESIJU ANALĪZES (LSA)

� Lietotāju iepriekšējo sesiju struktūras 
� OLAP servera žurnāldatne

� Faktu tabulu mērījumi tiek salīdzināti un nopietnas datu atšėirības 
tiek atrastas. 

� Tiek analizētas visas lietotāja sesijas, kurās figurē tādas pašas datu 
atšėirības, kā pašreizējā sesijā. 



REKOMENDĀCIJAS PĒC LIETOTĀJA 
IESTATĪJUMU ANALĪZES (LIA)

� Konteksta-bāzēta metodi lietotāju rekomendāciju sniegšanai.
� Analīzes kontekstā ietilpst 2 elementu kopas: OLAP shēmas 

elementi – faktu tabulas, mērījumi, dimensijas, atribūti, utt. – un to 
vērtības. 

� Ierobežojumi uz mērījumiem un atribūtiem ir piefiksēti lietotāja 
profilā un skaitliski novērtēti (reālais skaitlis intervālā [0; 1]).

� Ir iespējams izteikt lietotāja ieinteresētību agregātdatos, kā arī
noteiktās hierarhijās un hierarhiju līmeĦos.



DATU NOLIKTAVU PERSONALIZĀCIJAS 
PIEEJU SALĪDZINĀJUMA ANAL ĪZE

� Dažādu personalizācijas pieeju pielietošana OLAP objektiem

Līdzīgi tiek novērtēti: 

� OLAP personalizācijas tipi un ierobežojumi,

� Iestatījumu iegūšanas un lietotāju datu uzkrāšanas metodes.

� Raksts “Research Directions of OLAP Personalization” tika pieĦemts 
konferencei ISD2010. 



PAMATOJUMS IZVĒLĒTAI OLAP 
PERSONALIZĀCIJAS PIEEJAI

� LIA pieeja tika veiksmīgi īstenota atskaišu personalizēšanai, 
balstoties uz viena konkrēta lietotāja atskaišu iestatījumiem. 

� Lai dotu iespēju lietotājam izmantot arī citu lietotāju 
iestatījumus, tika piedāvāta paplašināta metode, kuras pamatā
arī ir rekomendācijas (sadarbības metodes princips). 

� Rekomendācijas ir lietotāju iestatījumu komplekti atskaitēm. 



LIETOTĀJU PROFILU 
KLASIFIKĀCIJA PĒC ZAHMANA 
IETVARA KONCEPCIJAS

� Lietotāja profils ir informācijas kopums, kas apraksta lietotāju

� Kāds ir sistēmas 
lietotājs?

� Pamata dati par lietotāju 
(tiesības, personas dati, 
sistēmas ģenerētie dati, 
piemēram, reăistrācijas 
datums, utt.).

� User – Lietotāja profils

� Kas ir tas, ko sistēmas 
lietotājs sagaida kā
rezultātu?

� Tiek aprakstīti dati par 
sistēmas lietotāja 
(vaicājumu) iestatījumiem.

� Preferential – Iestatījumu 
profils



LIETOTĀJU PROFILU 
KLASIFIKĀCIJA PĒC ZAHMANA 
IETVARA KONCEPCIJAS (2)

� Kur sistēmas lietotājs 
atrodas?

� Dati par lietotāja fizisko 
atrašanās vietu, kā arī
ģeogrāfiskās īpašības, 
atvasinātas no IP-adreses. 

� Spatial – Atrašanās vietas 
profils

� Kad lietotājs izmanto 
sistēmu?

� Sistēmas lietotāja 
aktivitāšu laika īpašības. 

� Temporal – Laika profils



LIETOTĀJU PROFILU 
KLASIFIKĀCIJA PĒC ZAHMANA 
IETVARA KONCEPCIJAS (3)

� Kāāāā notiek lietotāja un 
sistēmas mijiedarbība?

� Lietotāja ierīces (t.i. dators, 
klēpjdators, mobilais 
tālrunis, utt.) īpašības, 
kuru viĦš/viĦa izmanto, lai 
pieslēgties sistēmai, kā arī
programmatūras 
(piemēram, tīmekļa 
pārlūka) īpašības.

� Interaction – Mijiedarbības 
profils

� Kāpēc lietotāju interesē
šī sistēma? 

� Dati par sistēmas lietotāja 
aktivitātēm un iestatījumiem 
tiek savākti un analizēti. 
Piemēram, ja lietotājs 
pārlūko noteiktā tipa 
atskaites, rekomendācijas, 
kas satur saites uz līdzīgām 
atskaitēm, var tikt 
uzăenerētas.

� Recommendational –
Rekomendāciju profils



User

Temporal

Spatial Preferential

Recommendational

Interaction

*

1 1

1

1

1

1

1

1

*

*

*

*

*

*

* *

*

Analīzes datiAktivitātes datiStatiskie datiKonteksta dati

Recommendational

Interaction

Spatial

User

Temporal

Preferential

Tiešā ievada dati

- Tiešā ievada dati

- Tiešā ievada un cita veida datu kombinācija

- Analīzes dati

LIETOTĀJU PROFILU 
DATU AVOTI

LIETOTĀJU PROFILU 
SAKARĪBAS

� Raksts “OLAP Personalization with User-describing Profiles” tika 
iesniegts konferencei BIR2010. Pašlaik notiek rakstu izvērtēšana un 
recenzēšana.



LIETOTĀJU APRAKSTOŠĀ PROFILA* 
PIEMĒRS

* - lietotāja, mijiedarbības, atrašanās vietas, laika profili

User

-Salutation
-InformalGreetingName
-FormalGreetingName
-Username
-FirstName
-MiddleNames
-LastName
-Suffix
-Gender
-Weight
-Height
-Ethnicity
-NativeLanguage
-Citizenship
-Foreigner
-Residence
-MaritalStatus
-BirthDate
-AgeGroup
-PersonalCode
-CurrentPassportNr
-PassportExpireDate
-SocialSecurityNr
-PrimaryPhone
-OfficePhone
-Fax
-E-mail
-WebSiteURL

Personal

-CurrentlyStudent
-PaidDorms
-SecondarySchool
-EducationalInstitution
-Degree
-YearOfGraduation
-DiplomaNr
-HigherEducation
-LevelOfEducation
-PedagogicalEducation
-Honours

Educaton

-Position
-PositionGroup
-PrincipalWork
-CompanyName
-DepartmentName
-WorkStartDate
-WorkEndDate
-ScientificBranch
-TotalYearsOfExperience
-TotalYearsTeaching
-TotalYearsResearching
-Salary
-Coefficient
-Premium
-PaidHealthInsurance
-PaidPerDiem
-PaidTransport
-PaidConferenceFee
-PaidBusinessTrip
-PaidBusinessTripTransport
-BusinessTripDefaultFee
-BusinessTripSponsor
-BusinessTripDayCount
-BusinessTripDayCountPerYear
-BusinessTripReason

Work

1

*

-SessionType
-LocalContext
-SessionContext
-ActionSequence
-SuccessStatus
-UserValue
-SessionStart
-SessionEnd
-SessionLength

Session

-SystemRole

Role 1..* 1

1

*

-ObjectType
-IsOwner
-CanRead
-CanEdit
-CanDelete
-CanCreate
-Condition

Rights

1

1..*

-FullDate
-Page
-Hits
-TimeSpent

Activity

1

*



LIETOTĀJA IESTATĪJUMU PROFILA 
METAMODELIS

� Divu veidu lietotāju iestatījumi, kas var tikt ieviesti atskaišu 
rīkā: 
� Iestatījumi atskaišu saturam, 

� Iestatījumi atskaišu noformējumam. 

-TotalPreferenceQuantity
-MinimalPreferenceQuantity

Preferential

1

*

-DegreeOfInterest
-Weight

OlapPreference

-Priority

VisualLayoutPreference

Preference

-Username

User

1

*



LIETOTĀJA IESTATĪJUMU PROFILA 
METAMODELIS (2)

� Iestatījumi atskaišu 
saturam

1..*

Schema-Specific

-Name

PreferenceElementType

1..*

1

1..*

-Name

Worksheet

1

-{ordered}1..*

SimpleCondition ComplexCondition

-Value

LogicalOperator

Expression

-Value

ConstantValue

-Name

Condition
2

1

1

1

2

-Value

Comparison

1

*

*

1

FactTable

Attribute

AcceptableAggregation

Measure

Dimension

Level

Hierarchy

-Name

ConditionSet

0..1

-Name

Workbook*

SchemaElementType

-DegreeOfInterest
-Weight

OlapPreference

Report-Specific

*

*

*



Username = natalija
TotalPreferenceQuantity = 3
MinimalPreferenceQuantity = 1

Iestatījumi : Preferential

DegreeOfInterest = augsta
Weight = 0.8

I1 : Schema-Specific

DegreeOfInterest = vidējā
Weight = 0.5

I2 : Report-Specific

DegreeOfInterest = zema
Weight = 0.2

I3 : Report-Specific

Name = ProgrammasNosaukums

 : Attribute

Name = Lietotāju aktivitāte e-kursos

 : Workbook

Name = Nosacījumi iestatījumam I2

 : ConditionSet

 : ComplexCondition

Name = Ierobežojums uz mēnešiem

S1 : SimpleCondition

Name = Ierobežojums uz gadiem

S2 : SimpleCondition

Name = Mēnesis gadā

 : Attribute

Value = IN

 : Comparison

Value = (2, 3, 4, 5)

 : ConstantValue

Name = Gads

 : Attribute

Value =    =   

 : Comparison

Value = 2010

 : ConstantValue

Value = AND

 : LogicalOperator

Name = Lietotāju aktivitāte e-kursos

 : Workbook

Name = Studentu aktivitāte

 : Worksheet

Name = NedēĜa

 : Level

IESTATĪJUMI ATSKAIŠU SATURAM –
PIEMĒRS



LIETOTĀJA IESTATĪJUMU PROFILA 
METAMODELIS (3)

� Iestatījumi atskaišu 
noformējumam

-Priority

VisualLayoutPreference

DataLayout

-Name

WorksheetType

1..*

1

VisualizationType-Specific

*
*

-Name

Workbook
*

GraphLayout

1..*

-Name

GraphType

1..*

1

-Name

Worksheet* *

1

Graph

1

*

0..1

1 1..*

*

LayoutType

LayoutType-Specific

1..*

1..*

WorksheetLayout

1..*



IESTATĪJUMI ATSKAIŠU 
NOFORMĒJUMAM – PIEMĒRS

Username = natalija
TotalPreferenceQuantity = 4
MinimalPreferenceQuantity = 2

Iestatījumi : Preferential

Priority = 1

I4 : VisualizationType-Specific

Priority = 2

I5 : VisualizationType-Specific

Name = Matricveida tabula

 : WorksheetType

Name = StabiĦu

 : GraphType

HeaderBackgroundColor = dzeltens

 : WorksheetLayout

FontName = Arial
FontSize = 12
HorizontalAlignment = Centrs

 : DataLayout

Priority = 3

I6 : LayoutType-Specific

Priority = 4

I7 : LayoutType-Specific



REKOMENDĀCIJU PROFILA VEIDOŠANA



REZULTĀTI

� Lai nonāktu pie risinājuma, bija jāveic pamatīgas 
literatūras studijas, kas attiecās uz personalizāciju datu 
noliktavu jomā.

� Tika izveidota eksistējošo datu noliktavas 
personalizācijas pieeju klasifikācija un analīze. 

� Tika piedāvāta jauna metode, kas paplašina LIA pieejas 
ideju un izmanto Zahmana ietvara koncepciju.

� Darbā tika izveidoti vairāki profili, kas apraksta lietotāju, 
un aprakstīta rekomendāciju ăenerēšanas algoritma ideja. 

� 2 raksti tika iesniegti starptautiskajās konferencēs 
(ISD2010 un BIR2010), 1 no tiem ir jau pieĦemts.



TĀLĀKAIS DARBS

� Viens no tālākā darba iespējamiem virzieniem ir 
piedāvātās personalizācijas pieejas ieviešana LU atskaišu 
pārvaldības rīkā. 

� Pirms tam būtu vērtīgi izpētīt eksistējošo rekomendāciju 
sistēmu rekomendāciju ăenerēšanas algoritmus un 
rekomendāciju atlases kritērijus.



PALDIES PAR UZMANĪBU!


