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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Актуалност на проблема 

Бързият прогрес в развитието на средствата за натрупване и съхраняване на 

данни, наблюдаван в последните години, доведе до нарастване на обема на базите от 

данни в практически всички области на човешката дейност. Огромните количества 

събрани данни изискват мощни специализирани средства за анализ, в резултат на което 

бяха създадени както софтуерни решения за съхраняване на тези големи количества от 

данни, така и методи за анализ и извличане на знания. От иновативност, която дава 

конкурентно предимство, тези технологии се превърнаха в необходимост за всяка 

компания. В последните години те придобиха популярност под името системи за 

анализ на бизнеса (Business Intelligence) – клас софтуерни решения за управление на 

бизнеса, насочени към анализ и прогнозиране на процесите в една компания, на базата 

на различни данни за фирмените дейности (продажби, маркетингови кампании и др.). 

В съвременната икономическа среда, компаниите повече от всякога се нуждаят 

от максималната ефективност и оптимизация на бизнес процесите им. Това довежда до 

налагането на пазара на по-гъвкави аналитични системи, с по-кратък период на 

внедряване и по-достъпни за използване от неспециалисти в областта на 

информационните технологии. От аналитичните системи все по-често се очаква да 

бъдат от полза не само на висшия мениджмънт на една компания, но и да оптимизират 

процесите на вземане на решения на средно и ниско управленско ниво, предоставяйки 

на ръководителите на отдели специфични бизнес индикатори, интересуващи само тях. 

На маркетинговото подразделение едно аналитично бизнес решение трябва да може да 

предложи анализи, базирани на взаимоотношенията с клиентите, проследяването на 

кампании, участието в тях. На търговския отдел, то трябва да даде поглед върху 

извършените продажби, както и прогнози за бъдещи периоди. Финансистите се 

нуждаят от анализ на паричните потоци и финансовите операции, а отдел „Човешки 

ресурси“ – от инструменти за индивидуален и групов контрол на кадрите. При това, 

тези подразделения имат различна структура и начин на работа, което означава, че 

аналитичното решението трябва да може да бъде съобразено с тяхната специфика и 

същевременно да представя единен корпоративен поглед на бизнеса на компанията. От 

една страна, нарасналите потребителски очаквания водят до комплексни и все по-

сложни модели на данните, от друга, аналитичните системи трябва да предоставят 

средства за гъвкав анализ – интерактивност и динамичност за създаване на различни 

сегменти и погледи върху анализираните обекти, без сериозни технически познания от 

страна на служителите. Това предполага многоаспектни, но лесни за използване и 

интерпретация модели. Моделите трябва да позволява на потребителите бързо да се 

ориентират в аналитичните възможностите на системата, да включват и изключват 

различни характеристики в хода на анализа, да избират подходящи сечения и да 

моделират различни изгледи в зависимост от изследваната хипотеза и хода на 

аналитичния процес. 
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Доказан модел в системите за бизнес анализ е многомерният модел на данните 

([Chaudhuril‘97]). Въпреки гъвкавостта и удобството при работа обаче, този модел има 

някои концептуални проблеми свързани със съхранението и обработката на данни в 

пространства с висока размерност. Настоящият дисертационен труд е фокусиран върху 

ограниченията на модела и  по-специално върху явлението разреденост на данните при 

многомерен анализ. Разредеността на данните оказва влияние не само върху 

съхранението на данните и времето на зареждане на данни в модела, но също така 

влияе и на производителността при извличане и анализиране на данните. Според 5-

годишно проучване, извършено от центъра за изследване на аналитични бизнес 

приложения BI Verdict, първите 3 проблема в областта на аналитичните решения са 

ниското бързодействие, лошото качество на данните и проблеми от административен 

характер ([Pendse’07]). Нещо повече – в продължение на няколко години недоволството 

от бързодействие на аналитичните системите нараства и се очертава като 

първостепенен проблем ([BARC’09],[BARC’11]). В друго изследване на центъра 

([BARC’07]) се вижда че аналитичните системи, използващи многомерно съхранение 

на данните имат значително по-малко технически проблеми (производителност, 

надеждност, липса на ключови функционалности и др.) от аналитичните системи, 

базирани на релационно представяне на многомерния модел, като най-значителни са 

оплакванията по отношение на бързодействието – 17% от потребителите на системите с 

многомерно съхранение се оплакват от слаба производителност, в сравнение с 27,6% на 

потребителите на системите с релационно представяне..  

В днешно време всяка голяма компания разполага със системи за анализ на 

бизнеса, въпреки че реализацията им е свързана с отстраняването на редица проблеми – 

технологични казуси, коректност и пълнота на данните, липса на политическа воля за 

стандартизиране на бизнес процеси и методологии в предприятието и др. С 

усъвършенстването на информационните технологии, потребителите на системите за 

анализ на бизнеса очакват лесна употреба на нетривиални аналитични функции и бърз 

отговор на запитванията им към системата. Ето защо бързодействието и ефективността 

на системата стават все по-важни критерии за отхвърляне/одобрение на системата. От 

една страна хардуерните възможности растат постоянно, но от друга обемът на 

обработваната информация се увеличава. Взискателността на потребителите също 

расте. Плътността на модела е важен фактор за производителността на системата, който 

силно зависи както от обема на данните, така и от размерността на модела. Постоянно 

увеличаващите се обеми от данни, желанието на потребителите да анализират все 

повече размерности, нарасналите очакванията към техническите възможности на 

системата и нейното бързодействие говорят за несъмнено увеличаване на значимостта 

на този фактор при разработката на аналитичните приложения. 

Цел и задачи на дисертацията 

Целта на настоящия труд е да се изследва явлението разреденост на данните при 

многомерен анализ в складовете от данни, да се анализират проблемите, произтичащи 

от това явление, както и да се предложат ефективни решения на изследваните 

проблеми. 
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От така поставената цел произтичат следните задачи: 

 Да се направи задълбочено проучване и анализ на многомерния модел на 

данните, неговите предимства и ограничения в системите за разкриване на 

знания; 

 Да се направи систематично изследване на принципите и методите за 

преодоляване на ограниченията на многомерния модел; да се предложат 

подобрения и/или нововъведения към тях; 

 Да се създаде формално описание на предложените подобрения и/или 

нововъведения; 

 Да се проведат необходимите експерименти и тестове в подкрепа на 

направените изследвания и предложения. 

Обем и структура на дисертацията 

Обемът на дисертацията е 145 страници, като тя се състои от увод, 5 глави, 

заключение, списък на цитираната литература и 3 приложения. Използваната 

литература включва 97 заглавия, от които 5 на български език, останалите на английски 

език. Списъкът с публикации съдържа 5 заглавия, всичките на английски език. 

Глава 1 разглежда основни концепции на многомерния модел на данните и 

системите за съхранение на големи обеми от данни. Дискутира се ролята на този модел 

в системите за интерактивен анализ, както и неговите предимства, ограничения, 

алтернативи. Обърнато е внимание на явления като разреденост и експлозия на данните 

в многомерния модел. 

Глава 2 представя аналитично изследване на широко използвани методи за 

ограничаване на негативните ефекти/последици от явленията описани в Глава 1.  

Глава 3 разглежда налични класификации на видовете разреденост на данните 

(sparsity classifications). Предлага се ново разделение на разредеността на данните в 

многомерния модел. Разглеждат се често срещани зависимости между стойностите на 

отделните измерения, водещи до появата на регулярна разреденост в куб. 

Демонстрират се възможностите, които новата класификация отваря за по-ефективно 

моделиране на n-мерни кубове. 

Глава 4 предлага нововъведение към многомерния модел на данните - нов 

оригинален обект наречен карта на регулярна разреденост. Анализирани и 

аргументирани са ползите от нововъведения обект. Представени са подходи за неговото 

представяне. 

Глава 5 представя резултати от експерименталната реализация на предложените 

решения. Разглежда се архитектурата на решенията, както и някои аспекти от 

реализацията на определени функционалности. В тази глава са представени 

постигнатите експериментални резултати. 
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Заключението обобщава изводите от предходните глави, очертава насоки за 

бъдещо развитие и разглежда научните, научно-приложните и приложните приноси на 

дисертационния труд. Приложен е списък от публикации на основните резултати и 

тяхното представяне на научни форуми. 

Изложението завършва с пълен списък на цитираните литературни източници, 

след което са поместени няколко приложения, които представят елементи от 

практическата реализация на получените резултати: детайли по реализацията на метода 

за отстраняване на повторения на данни в адитивни йерархични участъци на 

неадитивни показатели, текст на използваните скриптове и заявки за постигането на 

експерименталните резултати.  
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1. МНОГОМЕРЕН МОДЕЛ НА ДАННИТЕ 

Складовете от данни и системите за онлайн аналитична обработка на данни се 

изучават повече от 15 години. Моделите и операциите в тези системи са добре 

дефинирани и реализирани в много системи за управление на бази от данни (СУБД) 

([Plantevit et al., ’10]). В тази глава са представени накратко основни характеристики на 

складовете от данни и широко разпространения в аналитичните системи многомерен 

модел на данните. Обърнато е специално внимание на явления като експлозията на 

данни и тяхната разреденост, произтичащи от природата на многомерния модел. 

1.1. Складове от данни и онлайн аналитична обработка 

В днешно време компаниите събират и съхраняват огромен обем информация. 

Цел на всеки съвременен мениджър е тази информацията да заработи в услуга на 

бизнеса. Прецизното изследване на възможностите за развитие на бизнеса дават на 

всяка компания важно конкурентно предимство. Въпреки че повечето компании 

притежават цялата необходима информация за извършването на тези анализи, често 

пъти тя се оказва неподходящо структурирана, разпръсната и противоречива. Складът 

от данни на една организация съдържа обобщени данни от оперативните и 

транзакционни системи на организацията, които се структурират по начин, удобен за 

анализ и извличане на справки за целите на фирменото управление ([Inmon ‘02]). 

Данните от склада се използват както за придобиване на необходимите знания за 

вземането на стратегически решения, така и за наблюдение на резултатите от вече 

взетите управленски решения. За разлика от оперативните системи, където се 

съхранява текущо актуална информация, в склада от данни се съхранява историческа 

информация за различни периоди от време, най-често месеци. Цялостният процес на 

събиране, интеграция и съхранение в непротиворечив (“изчистен” от грешки) вид, 

както и последващата обработка и извличане на информацията с цел анализ е сложен и 

трудоемък, преминаващ през набор от фази и изискващ наличие на специалисти, 

запознати не само с техническия инструментариум, но и добре познаващи процесите в 

бизнес областта. Същевременно, една голяма организация, която има много оперативни 

системи с различно предназначение (често пъти работещи на регионален принцип), не 

би могла да осъществи обобщаване на тази огромна по обем информация за целите на 

управлението, без да разполага с мощен софтуерен инструментариум като складовете 

от данни (data warehouses) и онлайн аналитичната обработка (OLAP). Складът от данни 

има самостоятелен характер, което го прави адаптируем към нови изисквания. 

Съществуват многобройни възможности за неговото разширяване с данни, които се 

въвеждат допълнително от различни източници като счетоводни книги, договори и 

други документи, за чието поддържане не са разработени съответни информационни 

системи. Съхранението на едно място на данни с автоматизирана и “ръчна” обработка е 

от особена важност за анализиране на цялостната информация, представяща 

съществени показатели за развитието на фирмата. 

Складът от данни се зарежда периодично и с течение на времето неговият обем 

непрекъснато расте. Периодът на зареждане се определя от спецификата на 
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моделираните обекти. Процесът на зареждане на склада от данни може условно да се 

раздели на 3 стъпки: извличане на необходимите данни от източниците, 

трансформиране и зареждане на извлечените данни в съответствие със структурата на 

склада от данни (т.нар. ETL процес). По време на трансформацията се извършват и 

редица проверки за коректност на данните ([Chaudhuri& Dayal ‘97]). 

Докато основната цел на склада от данни e да предостави методология и 

инструментариум за ефективно съхранение на големи обеми статистическа 

информация, то целта на системите за онлайн аналитична обработка е ефективно да 

извличат тези данни, като предоставят лесен и удобен интерфейс на бизнес 

аналитиците за извършване на така наречения гъвкав анализ (ad-hoc анализ). Ключов 

елемент на този вид анализ е предоставяне на възможност крайните потребители на 

системите сами да формират различни производни показатели, представяния и нива на 

обобщение на данните в зависимост от посоката и хода на анализ. Важна за тези 

системи е възможността за разиграване на различни симулативни сценарии от тип „ако-

то“ – те помагат на потребителите да намерят отговор на въпроса какво ще се случи с 

техния бизнес, ако предприемат определено действие. Понякога онлайн аналитичната 

обработка и складовете от данни се използват като синоними. По своята същност те са 

допълващи се технологии ([Thomsen‘97]) – складът от данни събира и съхранява 

първичните (детайлни) данни и осигурява тяхната достоверност ([Inmon ‘92]), докато 

онлайн аналитичната обработка се фокусира върху изискванията на крайните 

потребители и техните нужди за целите на анализа ([Niemi et al.’03]). 

1.2. Ролята на многомерния модел в процеса на анализ 

Средствата за аналитична обработка на информацията трябва да предоставят 

бърз отговор на запитвания, които обобщават голямо количество детайлни данни, за да 

могат оперативно да се извършват сравнения с минали години, да се наблюдават 

различни тенденции, да се получават кумулативни оценки и др. Тези средства 

използват многомерен изглед върху данните, позволяващ по-голяма гъвкавост и 

многоаспектно структуриране на изходната информация. Релационният модел на 

данните е подходящ за съхранение и обработка на голям брой отделни транзакции, но 

не и за сравняване на групи от обобщени транзакционни данни за даден период от 

време. Поради тази причина релационните бази данни са широко използвани при 

изграждане на оперативни системи, изискващи съхраняване на последната актуална 

информация (on-line transaction processing или OLTP системи),  докато при разработката 

на аналитични приложения се предпочитат многомерни бази от данни. Наличието на 

известни количествени ограничения на многомерните бази от данни в последните 

години води до засилване на употребата на релационните бази от данни за 

изграждането на аналитични приложения, както и до изграждането на хибридни схеми, 

при които част от данните се съхраняват и извличат в релационна база данни, а друга 

част от тях в многомерна. Независимо от избраното архитектурно решение, за нуждите 

на гъвкавия анализ е удобно на логическо ниво данните да се представят като кубове в 

n-мерно пространство. 
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Основни понятия в многомерния модел на данните са понятията измерение, 

факт, n-мерен куб. Измеренията имат качествен характер и категоризират данните по 

определени критерии (например “време”, “регион”, “видове услуги”). Стойностите на 

измеренията обикновено се организират в йерархии, с помощта на които могат да се 

правят анализи на различни нива на агрегация. Фактите имат количествен характер и 

съхраняват стойностите на анализираните показатели (например 

“приходи”,”потребление” и др.). Справките при многомерния модел се представят като 

n-мерни кубове, по осите, на които се разполагат съответните измерения, а точките на 

така зададеното n-мерно пространството представят фактите (Фигура 1). Потребителят 

има възможност да визуализира различни разрези и сечения на дефинирания куб. 

 

 

В научната литература подобни n-мерни кубове данни се наричат кубоиди. По 

зададеното множество от измерения е възможно да бъде построена една решетка 

(lattice) от кубоиди, всеки от които показва данни на различно ниво на детайлизацията 

(т.е. обобщени чрез различно подмножество от измерения). Тази решетка от кубоиди се 

нарича куб от данни ([Агре '03]). 

Фигура 1. Хипер-куб в многомерния модел на данните 
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На Фигура 2 ([Han&Kamber’06]) е показана решетката от кубоиди с измеренията 

“време”, “артикул”, “местоположение” и “снабдител”. Всеки кубоид представя 

различна степен на обобщение. 

Кубоидът, който съдържа данни на най-ниското ниво на обобщение се нарича 

базов кубоид. Например, 4-мереният кубоид от Фигура 3 ([Han&Kamber’06]) е базов 

кубоид за измеренията “време”, “артикул”, “местоположение” и “снабдител”. 

 Фигура 3. представлява един тримерен (не-базов) кубоид за измеренията 

“време”, “артикул” и “местоположение”, обобщаващ данни за всички снабдители. 

Фигура 2. Решетка от кубоиди, формираща 4 мерен куб данни 

Фигура 3. Представяне на 4-мерен куб данни с измерения “време”, “артикул”, “местоположение” и 
“снабдител” 
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Нула-мерен кубоид, който съдържа данни за най-високо ниво на обобщение 

(единствена точка в 0-мерното пространство), се нарича върхов кубоид. В дадения 

пример това са всички продажби или “продажби-в-долари”, обобщени по всички 

четири измерения. Върховият кубоид обикновено се означава чрез “общо“ (all). 

Общ вид на една типична  аналитична справка е представен на Фигура 5. Тя се 

състои от 4 основни блока – за визуализиране на сеченията, редовете, колоните и 

данните. Блокът на данните съдържа конкретни стойности на един или повече факти. 

Блоковете на редовете, страниците и колоните съдържат стойности на измеренията, по 

които се изменят представените променливи. В даден момент, блокът на страниците 

съдържа само по една стойност на измерение, докато блоковете на редовете и колоните 

съдържат всички селектирани стойности на измеренията. 

Потребителят има възможност да указва кое измерение в кой блок да бъде 

разположено и  да “завърта” куба, съобразно собствените си потребности. В зависимост 

от селектираните стойности на измерения, той може да визуализира определени 

Фигура 4. Тримерен куб данни с измерения “време”, “артикул”, “местоположение” 

Фигура 5. Общ вид на итерактивна аналитична справка 
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сечения - по различни йерархии и нива на детайлизация. Чрез тези действия, на 

потребителя се предоставя възможност да създава нови справки и да модифицира 

съществуващите. Тази възможност е изключително важна поради недетерминираността 

на всяка следваща стъпка от процеса на анализ на данните. Когато аналитикът 

забележи проблем в бизнеса или интересна тенденция, той се нуждае от допълнителна 

информация и запитвания към системата, които не могат да бъдат предварително 

дефинирани като справки. 

Говорейки за процеса на разкриване на знания в складовете от данни не можем 

да пропуснем атрактивните и като следствие от това добили популярност методи за 

разкриване на знания (data minig). 

Обикновено мениджърите и анализаторите в областта на бизнеса се стремят да 

постигнат решение на задачи като [Ковачева’02] : 

- Намиране на най-добрите потребители (които носят най-голяма печалба); 

- Следене на критичните показатели за развитие на бизнеса; 

- Анализ на взаимоотношенията с клиентите и формиране на ценообразуване, 

което да е съобразено с конкретното потребление на продуктите и поведението 

на клиентите на пазара; 

- Оптимизация на маркетинга, с цел постигане на по-висок ефект от 

маркетинговите кампании чрез по-малко разходи; 

- Своевременно откриване на процеси, водещи до загуби на средства, клиенти, 

ресурси и всякакви активи и предприемане на съответни мерки; 

- Анализ на степента на изпълнение на плановете и др. 

За постигане на тези цели се изграждат аналитични системи. Многомерните 

анализи са насочени предимно към отговор на въпроса “Какво става?” и в по-малка 

степен - на въпроса “Защо е така?”. В последното десетилетие добре познати методи от 

областта на изкуствения интелект и статистиката бяха развити и адаптирани за 

употреба върху огромни количества историческа информация с цел откриването на 

неочевидни и очаквани взаимозависимости между данните. Тези решения са смятат за 

следваща стъпка в процеса на извличане на знания от складовете от данни, която 

допълва гъвкавия анализ. Основен принцип при гъвкавия анализ е наблюдението на 

ключови бизнес индикатори, формирането на хипотези какво се случва с бизнеса, 

когато тези индикатори не са в норма, проверка на хипотезите. При методите  за 

разкриване на знания резултатите са насочени предимно в посока на откриване на 

незабележими зависимости и тенденции в данните. Те работят ефективно върху големи 

обеми от детайлна информация, поради което се интегрират добре с хибридни 

аналитични архитектури ([Naydenova&Kaloyanova’05]). Този инструментариум има 

своята специфика (виж Таблица 1) и проблематика ([Ковачева’02]), но остава извън 

рамките на този труд. 
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 Онлайн аналитична 

обработка 

Разкриване на знания 

Вид данни Сумарни данни Детайлни данни 

Измерения Ограничен брой Голям брой 

Брой атрибути Десетки  Стотици за всяко измерение 

Размер на базата от 

данни 

Малък до среден за всяко 

измерение 

Милиони стойности за всяко 

измерение 

Насоченост на 

анализа 

Какво става в бизнеса? Неочевидни зависимости, 

Прогнозиране 

Методи за анализ Гъвкав анализ - представяне на 

информацията в различни 

аспекти, разрези и нива на 

обобщение 

Автоматични резултати 

Процес на анализ Извършва се от бизнес 

анализатора 

Извършва се автоматично или 

полуавтоматично 

Таблица 1. Специфични особености на технологиите за онлайн аналитична обработка и разкриване на 
знания 

1.3. Ограничения на многомерния модел 

Заради своята простота и гъвкавост, многомерният модел е приет за основен 

логически модел в системите за интерактивна аналитична обработка. Той обаче е 

свързан и с явления, които затрудняват неговата реализация. 

1.3.1. Разреденост на данните 

В многомерния куб, декартовото произведение на елементите (стойностите) на 

измеренията формира броя на точките в n-мерното пространство (клетките на куба). 

Практически голям брой от тези точки не съдържат данни. Това води до кубове със 

слаба плътност (големи като общ брой клетки, но практически с малко данни) или 

както ще наричаме по-нататък в този труд това явление разреденост на данните (data 

sparsity).  

Дефиниция: Данните в един многомерен куб ще наричаме разредени, ако в куба 

има клетки, които не съдържат данни (стойности на анализирания факт за част от 

многомерното пространство на куба са null).  Коефициент на плътност ще наричаме 

отношението на празните клетки в куба към общия им брой ([Niemi et al.’00]). 

Разредеността на данните е най-силно изразена в базовите (входни) нива на куба. 

За да илюстрираме това явление ще разгледаме следния пример: 

Имаме застрахователна компания с над 10 000 клиента. За нуждите на 

маркетинговия анализ е моделиран 4-мерен куб, описващ приходите в компанията, 

съгласно стойностите на измеренията Услуги, Клиенти и Офиси. Да приемем, че 

базовият кубоид се формира от 100 услуги, предлагани в 37 точки на дистрибуция 

(агенти, офиси и др.). Пространството на базовия кубоид се състои от 10 000 * 100 * 37 

= 37 000 000 точки при фиксиран времеви елемент. Възможно е някои клиенти да 

използват множество услуги на компанията, но повечето от тях сключват не повече от 

два вида застраховки в конкретен офис. По този начин базовият кубоид има около 
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20 000 пълни клетки от общо 37 000 000. Ако се добави ново измерение, което е важно 

за маркетинговия анализ - канал на разпространение с 6 елемента, базовото 

пространство нараства на 222 000 000 точки. Броят на договорите, формиращи 

метриката на куба практически не се е променил, тъй като един клиент рядко използва 

повече от един канал на разпространение. Съответно, пълните клетки в базовия кубоид 

ще се запазят на приблизително 20 000. Добавянето на новото измерение ще промени 

картината основно в по-високите йерархични нива (кубоидите от по-горно ниво). 

Маркетинговият анализ се нуждае също от обобщени данни по измерения като пол, 

образование, семейно положение, професия и др. От бизнес гледна точка, тези нови 

измерения са естествени характеристики необходими за ефективния анализ, но те 

оказват влияние върху размерността и плътността на данните. 

Широко разпространен измерител на разредеността на данните в даден куб 

дефинираният по-горе коефициентът на плътност. В нашия илюстрационен пример 

коефициентът на плътност на базовия кубоид е 0,009 %. 

В [Potgieter’03] е направено практическо изследване на разредеността на 

кубовете в многомерните модели на 7 компании от различни бизнес области. 

Резултатите показват, че: 

 Коефициентът на плътност във всички случаи е под 1%; 

 С увеличаване на броя на измеренията разредеността също се увеличава 

(изследваните модели съдържат между 5 и 16 измерения); 

 Разредеността е изключително висока във всички индустриално 

специфицирани модели – плътността е по-малка от една-милиардна част 

от процента; 

Нашите наблюдения върху складовете от данни на компании в различни отрасли 

(банкиране, енергетика, общо застраховане, животозастраховане, пенсионно 

осигуряване и др.) потвърждават тези резултати. 

Аналитичните приложенията трябва да предоставят бърз достъп до всяка една 

точка от многомерния куб. Тъй като в разредените кубове повечето от точките са 

празни, основното предизвикателство пред реализацията на този модел е как да се 

заема дискова памет само за пълните клетки и същевременно да се осигурява бърз 

отговор за състоянието на всяка една точка. Ако плътността на един куб е под 1%  без 

да са осигурени средства за ефективно съхранение на разредени данни, това може да 

доведе до многократно по-голяма консумация на дисково пространство ([Potgieter’03]). 

1.3.2. Експлозия на данни 

Експлозията на данните в многомерните бази от данни е често срещано, но не 

винаги добре осъзнато явление. Ефектът от нея може да бъде изненадващ и с 

последици, които са достатъчно тежки, за да причинят неудовлетвореност на клиентите 

от аналитичното приложението. Макар многоизмерната геометрия да е интуитивна, 

възможностите на софтуерните средства да се справят с нарастването на данните, 

организирани в този формат далеч не са неограничени. 
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Дефиниция: Експлозия на данни в многомерния модел се наблюдава, когато 

броят на пълните клетки в базовия кубоид (клетките от най-ниското йерархично ниво) е 

по-малък от броя на останалите пълни клетки в куба ([Potgieter’03]). 

Три основни фактора допринасят за това явление: 

 Силно разредените базови кубоиди увеличават вероятността от експлозия на 

данните; 

 Увеличаването на броя на измеренията  увеличава разредеността на данните 

и от там вероятността за експлозия; 

 Наличието на йерархии с голям брой нива и малък брой елементи на всяко от 

нивата също увеличават вероятността от експлозия на данните; 

Семантичните връзки между стойностите на измеренията, които в една или 

друга степен се срещат във всяко аналитично приложение, както и фактът, че базовите 

кубоиди са силно разредени, са основните причини тези приложения да страдат от 

експлозията на данни и нейните последствия. Силно разредените входни данни могат 

да доведат до буквално стотици зависими клетки – една пълна клетка в базовия кубоид 

може да доведе до запълването на множество производни (зависими от нея) клетки в 

останалите кубоиди. Това означава, че “изчислимото пространство” е много “по-

плътно” от базовото. Резултатът е, че необходимият обем памет (например върху диск) 

за съхранението на разредени многомерни данни надвишава многократно (в порядък) 

обема памет, заеман от входните данни. 

В [Pendse’05] е въведена метрика за измерване на експлозията на данни в даден 

куб наречена съставен фактор на растежа (the compound growth factor или накратко 

CGF). Ако имаме двумерен модел с 35 пълни базови клетки и 6 пълни клетки от по-

високо йерархично ниво, то „кубът“ е нараснал с 5.83%, а съставният фактор на 

растежа има стойност 2.4 (корен квадратен на 5.83). Наличие на измерения с повече 

йерархични нива увеличава множеството на броя на непразните клетки в кубоидите с 

размерност по-малка от тази на базовия, а от там и съставния фактор на растеж. 

Факторът намалява с нарастването на разредеността на базовия кубоид. 

При аналитични приложения с милиони базови клетки е необходимо част от 

обобщените данни от по-високите йерархични нива да бъдат предварително изчислени 

и физически съхранени, за да може крайният потребител на приложението да получи 

адекватен от към време отговор от системата. Експлозията на данни не позволява пълно 

материализиране на производни данни и значително затруднява решението каква част 

от тях е най-ефективно да бъде предварително изчислена. Практически, заявките към 

аналитичното приложението се базират на 3 типа многомерни данни: 

 Базови данни от най-ниско ниво (като често пъти те самите са обобщени 

резултати от детайлни транзакционни операции); 

 Предварително обобщени (материализирани) многомерни резултати; 

 Онлайн изчисления  – изчисления, които се извършват при поискване от 

конкретно потребителско запитване. 
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Трите типа многомерни данни са представени на Фигура 6 ([Pendse’05]) . Данни 

от външни източници (представени като цилиндър) се копират в малкия куб от червен 

мрамор. Въз основа на тези данни предварително се изчисляват и съхраняват 

стойностите от сивия куб. Големят дървен куб представя стойностите, изчислени при 

поискване. 

 

 
Фигура 6. Видове многомерни данни,използвани в аналитичните приложения 

Няколко фактора, които противно на очакванията не причиняват проблема с 

експлозията на данните, но са тясно свързани с това явление са следните: 

 Неефективно съхранение на разредени данни: Въпреки тясната връзка между 

слабата плътност на данните в куба и неговото експоненциално нарастване, това 

което причинява експлозията на данни не е неефективното съхранение  на 

разредени данни. То може да доведе до заемането на много повече дисково 

пространство, отколкото е необходимо за съхранението на реалните стойности, но 

разликата между добро и лошо съхранение на разредени данни е обикновено не 

повече от четири пъти, докато експлодираща многоизмерна база данни може да 

нарасне на десетки или дори стотици пъти. 

 Многомерно съхранение на данните: Видът на използваната технология за бази 

данни при съхранението на многомерни данни няма почти никакъв ефект върху 

явлението експлозия на данните. Това е проблем, който се причинява от 

математическата природа на модела и не зависи от технологията, използвана за 

съхранение на данни. Широко разпространеното мнение, че многомерните сървъри 

неизбежно страдат от експлозията на данните не е напълно коректно. Всъщност, 

оптимизираното многомерно съхранение е по-ефективно от релационното, така че 

доброто многомерно съхранение винаги отнема по-малко дисково пространство, 

отколкото релационното съхранение. В основата на тази широко разпространена 
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заблуда обаче стои неспособността на многомерните сървъри да работят с такива 

големи обеми от данни, с каквито релационните сървъри успяват да се справят. 

 Липсата на компресия на данните: Обикновено многомерните сървърите 

предлагат решения за компресиране на съхранените данни, които намаляват 

заеманото дисково пространство. Компресията на данни само намалява ефекта, но 

не избягва проблема с експлозия на базата данни. Един сървър, който разполага с 

ефикасни методи за компресиране на данни може да бъдат също толкова уязвим от 

експлозия, колкото и сървърите без никаква компресия. 

 Софтуерни грешки: Експлозията на данните не е следствие на лош софтуер или 

повреда в базата от данни. Аналитичният софтуер не е имунизиран от грешки, но те 

не причиняват този проблем. 

1.4. Алтернативи на многомерния модел за гъвкав анализ 

За приложения, изградени върху многомерна СУБД, не могат да бъдат посочени 

алтернативи на този модел, тъй като той е неизменна част от представянето на данните 

и логическия модел на системата. При приложения, изградени изцяло върху 

релационна база данни, е допустимо моделът на данните да не бъде представен 

експлицитно като куб в n-мерното пространство, а да бъде представен като съвкупност 

от логически обекти и налични връзки между тях (обикновено характеристиките на 

обектите се оформят в отделни „папки“). Добрите практики обаче диктуват 

съответствие от тип 1:1 между тези обекти и елементите на многомерния модел на 

данните – за всяко от измеренията се оформя един логически обект, а количествените 

метрики се оформят в отделен такъв. Връзките между обектите задават съответствието 

между метриката на куба и нейните измерения. 

Нашите наблюдения показват че, когато аналитичната система е изграден чрез 

средствата на многомерно СУБД, представянето на данните като кубове в многомерно 

пространство е по-силно изразено, докато при релационна архитектура понякога се 

работи в термините на „папки/обекти“ и връзки между тях. И в двата случая за 

крайните потребители е важно да има ясно разграничение на количествените от 

дименсионните данни. Представянето на данните като кубове в многомерното 

пространство улеснява тази представа. 

1.5. Архитектурни подходи за реализация на многомерния 
модел 

Преди да разгледаме различните подходи за реализация на многомерния модел 

на данни ще опишем една типична архитектура на корпоративно аналитично решение. 

Централно място в нея заема склада от данни. Поради необходимостта да се извличат, 

трансформират и съхраняват големите обеми от данни, складът от данни се реализира 

чрез средствата на релационно СУБД. Складовете от данни често се свързват с 

денормализация и дублиране на данни, но при тази архитектура складът от данни се 
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изгражда като интегриран нормализиран слой, захранващ с данни аналитичната 

системата ([Thilini & Watson ‘06]) - Фигура 7.  

  

Аналитичните системите изискват многомерно представяне на данните, но за 

физическото съхранение на данните, многомерният формат не е задължителен. 

Платформата, на която се реализира складът от данни може да бъде както многомерна 

(MOLAP) така и релационна (ROLAP). При многомерните аналитични системи, 

многомерният модел се реализира с помощта на специално създадени многомерни 

системи за управление на бази от данни. Релационните аналитични системите 

осигуряват на крайния потребител многомерен изглед на информацията, но данните на 

физическо ниво се съхраняват в релационна база от данни. Съществуват и хибридни 

подходи (HOLAP), които поддържат и интегрират многомерно и релационно 

съхраняване на данни, с цел да бъде извлечена полза от предимствата на двете 

технологии - MOLAP и ROLAP ([Kaser& Lemire’03]). 

Многомерно съхранение на данни 

Общ принцип по отношение на физическото съхранение на данните в 

многомерните бази от данни е съхраняването на данните от куба под формата на 

масиви от данни, които се извличат и обработват посредством различни методи на 

индексиране ([Kim&Yong '02]). Данните, организирани в масиви, могат да се 

обработват по-ефективно, отколкото същите данни организирани в релационна 

структура ([Jensen& Pedersen’07]). 

Релационно представяне на многомерния модел 

ROLAP решенията предоставят средства за извеждане на многомерни справки с 

помощта на междинни мета описания. С тях се постига изграждане на съответствие 

между стойностите на дадено измерение/факт и колоните от релационни таблици, от 

които трябва да бъдат извлечени съответните данни. Този процес е известен като 

изобразяване (mapping). Тъй като аналитичните продуктите имат някои специфични 

изисквания по отношение на структурата и логическия дизайн на базата от данни, при 

Склад от данни 
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Фигура 7. Обобщена структура на склад от данни 
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изграждане на едно релационно аналитично приложение най-често използваните 

модели са т.нар. схеми от тип звезда (Star) и снежинка (Snowflake) [Levene& 

Loizou’03]. Основните обекти, от които се състоят тези схеми, са два типа таблици – 

факт-таблици и таблици за измеренията (дименсионни таблици). Факт-таблици се 

наричат таблици от склада от данни, в които се съхраняват стойностите на 

разглежданите показатели (факти). Дименсионни таблици се наричат таблици от склада 

от данни, които съдържат множество от стойности, описващи дадено измерение. 

Предимства и недостатъци на различните подходи 

 Предимства на MOLAP 

В сравнение с останалите подходи, MOLAP предоставя по-добро изчислително 

време, както и по-бърз отговор на потребителката заявка ([Silvers’05]). Многомерните 

бази от данни предоставят и по-ефективно съхранение на данните от гледна точка на 

обем заемана памет ([Grabova et al.’11]). В многомерните сървъри лесно се изразяват 

много от логическите отношения и операции в многомерния модел. Например, лесно се 

задават отношения от тип „родител-дете“ без да се изисква йерархията да е идеално 

балансирана, с ясно обособени нива и дълбочина; лесно се дефинират различни 

изчисления и аналитични формули, които работят по един и същи начин както върху 

целия куб, така и върху определени негови сечения. Времето за отговори на различните 

заявки в MOLAP среда е относително постоянно, докато при ROLAP сървърите то 

силно зависи от избраното ниво на детайлност (ROLAP сървърите разчитат на 

генератори на SQL заявки - генерират се различни заявки в зависимост от избраните 

сечения, а това от своя страна води и до различни планове за изпълнение). MOLAP 

сървърите са оптимизирани за извършване на типични за едно аналитично приложение 

операции като: избор на определени равнини или части от куба (slice&dice); завъртания 

на куба (pivot); преминаване от кубоиди с ниска към по-висока размерност (drill-down). 

 Недостатъци на MOLAP 

Основен недостатък на MOLAP e свързан с ограничения в размера на данните, с 

които могат да се справят. Въпреки че, често пъти говорим за допустимия броя 

измерения, които един многомерен сървър е в състояние да поеме, истинското 

ограничение е в броя на клетките, а не в броя на измеренията. Повечето комерсиални 

многомерни сървъри стигат лимита си от клетки доста преди да са достигнали лимита 

на измеренията. Например, ако се твърди, че един многомерен сървър поддържа 32 

измерения, но има лимит от около 2 милиона клетки, то при само 2 елемента във всяко 

измерение, една 32-мерна база данни ще има около 4.3 милиона клетки. 

Някои MOLAP реализации имат проблеми, свързани с контрола на достъпа до 

данните, тъй като многомерните сървъри разчитат на предварително материализиране 

на част от изчислимите клетки в куба, докато за ограничаването на достъп до 

информацията може да е необходимо първо бъдат приложени ограниченията от по-

ниските йерархични нива и едва тогава да се извършат изчисленията от по-високо ниво. 

 Предимства на ROLAP 
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ROLAP поддръжниците смятат, че това е единствената технология, която е 

насочена към необходимостта за подпомагане вземането на решения в много големи 

бази от данни. В действителност ROLAP може да осигури скалируемостта както на 

атомарни, така и на обобщени данни, но често пъти проблемите с производителността 

при връщане на отговор на по-обобщени нива изисква материализирането на 

определени разрези от куба. Ефективната употреба на материализираните разрези от 

ROLAP сървъра обаче е далеч по-трудоемка задача, отколкото в MOLAP. 

 Недостатъци на ROLAP 

ROLAP може да бъде гъвкав без да изисква предварително зададени размери, но 

остава тежък от изчислителна гледна точка. Недостатъците му са свързани с по-слабата 

производителност и ограниченията на езика SQL за генериране на аналитични отчети. 

ROLAP сървърите разчитат на SQL генератори, които поради своето общо 

предназначение не винаги генерират ефективни заявки. Дори и да оставим настрана 

ефективността на ROLAP генератора, езикът SQL не позволява ефективно да бъдат 

изведени данни от различни нива на обобщение, кумулативни сравнения и др. В 

отговор на тези ограничения много производители на релационни бази данни 

разшириха SQL възможностите си с нови оператори като CUBE и ROLLUP. 

Реализирани са също и специални аналитични функции. Въпреки тези нововъведения 

ROLAP все още изостава като производителност от MOLAP. 

 Предимства на HOLAP 

Хибридната технология се опитва да комбинира предимствата на MOLAP и 

ROLAP. За обобщена информация се използва многомерно съхранение на данните, а 

когато е необходима детайлна информация, тя се извлича от релационната база от 

данни. 

 Недостатъци на HOLAP 

Хибридното решение е с по-сложна архитектура, а от там и ресурсите, 

необходими за неговата поддръжка и разработка са по-големи. Все още няма 

достатъчно на брой удобни и автоматизирани решения. Макар че повечето съвременни 

решения използват HOLAP архитектура, тя е реализирана от проектантите и 

разработчиците на аналитичната системата, които за постигането на целите на 

системата комбинират многомерен и релационен подход, в опит да постигнат 

максимално ефективно решение и да избегнат потенциални проблеми. 

1.6. Заключение 

Многомерният модел на данните е широко използван в процеса на интерактивен 

анализ. Той е лесно разбираем за крайните потребители на складовете от данни, удобен 

за работа и достатъчно гъвкав, за да позволи на бизнес аналитиците, въз основа на 

наличните данни да формират и проверят различни хипотези, свързани с бизнеса им и 

процесите, протичащи в него. Този модел е заложен и като основен логически модел в 

многомерните СУБД. Недостатъците му са свързани предимно с ефективната обработка 

и съхранението на данни, поради експоненциалното нарастване на броя точки в 
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многомерното пространството с нарастването на броя на измеренията. Същевременно в 

последното десетилетие се налага използването на кубове с все повече измерения, 

което задълбочава недостатъците на този модел и постепенното води до ограничаване 

на неговата употреба в MOLAP среда ([BARC’08]). Многомерните СУБД започват да 

заемат ново място в архитектурата на един склад от данни – от основен 

инструментариум за разработка на приложения за разкриване на знания, те се 

превръщат в помощен инструмент за съхранение и обработка на данни от високите 

йерархични нива ([Eavis&Taleb'12]). Причината за изместването на тяхната роля е 

свързана най-вече с неспособността им ефективно да обработват кубове със слаба 

плътност (големи като общ брой клетки, но практически с малко данни). Важен фактор, 

за да се запази тяхното „ново“ място е максимално да бъдат доразвити техните 

възможности за съхранение на кубове със слаба плътност и по-голям брой измерения. 

Друго важно ограничение на  многомерния модел на данните е недостатъчното 

му развитие от гледна точка на задаването на повече семантични връзки и знания за 

бизнес областта при проектирането на модела. Семантичната пропаст между 

възможностите на съвременното концептуално моделиране и релационните и 

многомерни реализации на кубовете от данни е напълно осезаема ([Rizzi et al.’06]). 

Например, нито едно комерсиално решение не може да се справи с общи (generalizated) 

връзки в йерархичните структури ([Malinowski&Zimányi’06]). Тези връзки задават 

отношения от тип категория – подкатегория (например измерението клиент, може да 

включва в себе си обекти от категорията физическо лице или обекти от категорията 

юридическо лице) и допринасят за допълнителна разреденост на данните. В 

допълнение, остава отворен въпросът как могат да бъдат представени бизнес 

ограничения в модела на данните ([Hurtado&Mendelzon’04]) или контекстуални 

зависимости ([Lechtenborger& Vossen’03). Използването на функции за обобщаване на 

данните извън стандартните агрегиращи оператори (SUM, MAX, MIN, AVERAGE и 

т.н.) при моделирането на факти, за които тези оператори са неприложими (неадитивни 

факти) също остава открит въпрос ([Horner et al.’04]). 

Очакванията към бъдещите изследвания са да запълнят тази семантична 

празнина, за постигането на по-добро качество на данните и редуциране на ефектите от 

явлението разреденост на данните в n-мерен куб. 

1.7. Приноси 

Изяснени са основните характеристики многомерния модел на данни и е 

извършен анализ на ограниченията на модела. Описана е неговата роля в процеса на 

откриване на знания. Посочени са налични алтернативи на многомерния модел в 

системите за анализ. Анализирани са явленията разреденост на данните и експлозия на 

данните, както и предимствата и недостатъците на различни архитектурни подходи. В 

заключение са посочени причините, довели до ограничаването на употребата на 

многомерните бази от данни през последното десетилетие.  
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2. МЕТОДИ ЗА ЕФЕКТИВНО СЪХРАНЕНИЕ И ИЗВЛИЧАНЕ НА 
ДАННИ В АНАЛИТИЧНИТЕ СИСТЕМИ 

2.1. Естеството на проблема 

Въпреки че складовете от данни и системите за аналитична обработка на данни 

се изучават от години, въпросите свързани с оптимизацията на физическото 

пространство и производителността на заявките в тези системи продължават да 

ангажират интереса на научната общност ([Bellatreche& Woameno’09], [Wu et al.’09], 

[Shoshani et al.’10] и др.). Една от причините за това е, че аналитичните приложения са 

предназначени за интерактивна употреба, в резултат на което потребителите им 

очакват да получат бърз отговор от системата ([Pendse’05]). Базирайки се на 

независимо холандско проучване в ([Pendse’08]) се посочва, че ако едно запитване не 

върне резултат до 30 секунди, потребителите са склонни да предприемат действия по 

рестартиране на приложението. Те приемат, че няма да получат отговор от системата, 

освен ако тя изрично не ги предупреди да изчакат повече време за получаването на 

желаните резултати. Защо системите за онлайн аналитична обработка  често страдат от 

проблеми свързани с бързодействието? Бързият отговор е лесно постижим, ако 

запитването трябва само да извлече информацията, съхранена в базата данни, да я 

оформи в подходящ вид и да я представи на потребителя, но запитването става далеч 

по-сложно и бавно, ако трябва да бъдат направени значителни изчисления върху голям 

обем от данни, за да се постигне желаният отговор ([Pendse’05]). Запитванията към 

системите за аналитични обработка в почти всички случаи изискват извършването на 

такива изчисления. 

Невъзможността изисквания от потребителите резултат да се изчислява бързо и 

ефективно при поискване (този подход на динамично изчисление често се нарича 

онлайн или on-the-fly пресмятане) води до налагането на техниката на пре-агрегации 

(предварителни обобщения на данните и пресмятане на бавните изчисления) като 

основно решение за намаляване на времето на отговор в аналитичните системи. Наред с 

тази техника, в складовете от данни се използват и други техники, като специализирани 

методи за индексиране на данните, компресиращи алгоритми, разделяне на логическите 

обекти на дялове с отделно физическото съхранение (partitioning) и др. 

Експлозията на данните в многомерния модел също създава проблеми с 

производителността на системата. Тя не позволява техниката на пре-агрегации да бъде 

прилагана като универсално решение на проблема - обобщение на всички желани от 

справките данни е немислимо при големи приложения, тъй като базата от данни става 

твърде голяма. Времето за зареждане на нови данни в системите също нараства. 

Въпреки че многомерните бази от данни се смятат за далеч по-икономични от 

гледна точка на заеманото от тях дисково пространство, ефективното физическо 

съхранение на разредени кубове с данни не е тривиална задача. Някои изследвания 

показват, че доброто многомерно съхранение отнема приблизително една десета от 

пространството за съхранение на същата информация в релационна база данни 

([Pendse’05], [Szépkúti '00]). Основната причина е, че ключове, индекси и 
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дименсионните структури въобще не са необходими или заемат далеч по-малко място 

при многомерно съхранение на данните. 

Ако се проследи развитието на многомерните СУБД в исторически план, може 

да се забележи, че с нарастването на обемите от данни и размерността на кубовете се е 

наложила появата на нови решения и оптимизационни техники, насочени към по-

ефективно съхранение на разредени данни. 

Ще разгледаме накратко развитието на най-стария MOLAP продукт (т.нар. 

Express), създаден още в далечната 1970 г. Той се появява като академична разработка 

написана на AED (ALGOL Extended for Design) и една от първите му употреби е като 

мениджър на масиви в популярния по това време език Fortran. Неговата популярност 

нараства и като инструмент за анализ на данни, даващ възможности за фирмен анализ и 

проучване на пазара. Още в сравнително ранните версии на продукта е осъзната 

нуждата от специален подход при съхранението на разредени кубове. Версия 6 на 

Express сървъра предоставя възможност за композитно индексиране ([Express 

Administration Guide ‘96]). През 1995 г. Express сървърът е закупен от Oracle и само 5 

години по-късно започва работа по неговата интеграция в ядрото на релационното 

СУБД. Почти по същото време Microsoft пуска на пазара OLAP Services като част от 

MS SQL Server, а IBM анонсира DB2 OLAP Server ([Jensen&Pedersen'07]). Подобно на 

Oracle, тези два големи производители на системи за управление на релационни бази от 

данни искат да вградят многомерни решения в релационните си сървъри, като по този 

начин опростяват процеса на изграждане на хибридни приложения. С нарастването на 

обемите съхранявана информация, недостатъците на чисто многомерните бази от данни 

налагат все по-честата употреба на хибридни архитектури. От своя страна, чисто 

релационните решения (като Business Objects, Siebel Analytics, Crystal Reports, Cognos 

Reporting и др.) също имат редица недостатъци, свързани най-вече с генерацията на 

ефективни динамични заявки ([BARC’08]). Хибридните схеми се стремят да се 

избягнат недостатъците на ROLAP и MOLAP решенията и да се възползват от техните 

предимства, но невнимателното им комбиниране може да доведе до точно обратни 

резултати - недостатъците на двата подхода да се комбинират и да подсилват 

неефективността на системата. 

През 2003 г. в Express сървъра се появяват т.нар. компресирани кубове - по-

ефективно решение за съхранение на данни с изключително слаба плътност. Почти по 

същото време и други популярни производители на MOLAP пазара започват да 

предлагат оптимизирани решения за силно разредени кубове – например Essbase 7 

(2004 г) въвеждат т.нар. агрегиран модел на съхранение ([Essbase New Features ‘04]), 

Microsoft Analysis Services 2005 (MSAS 2005) препоръчва хибридната архитектура за 

силно разредени кубове и предоставя нови опции в тази посока като автоматично 

обновяване на многомерно съхранените данни веднага щом настъпят изменение в 

таблиците (проактивно кеширане – [MSAS Proactive Caching ‘05]). В последните 

години Express сървърът се предлага и като алтернативно решение на употребата на 

материализирани изгледи в Oracle СУБД ([Nanda ‘11]). Стремежът за лесно и 

ефективно изграждане на хибридни приложения води до постоянни нововъведения. 
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В следващите секции ще разгледаме основните техники и подходи за ефективна 

обработка и съхранение на данни в системите с многомерно представяне, за да 

проследим как тези техники помагат за намаляването на ограниченията на модела. 

2.2. Съхранение на данните в многомерен формат 

Всеки многомерен сървър има своя специфика при съхранените на данните. За 

да дадем по-точна представа за принципа на действие на методите за ефективно 

физическо съхранение, ще разгледаме един стандартен подход за многомерно 

съхранение, абстрахирайки се от спецификата на конкретни производители. 

Както отбелязахме в Глава 1, общ принцип по отношение на физическото 

съхранение на данните в многомерните бази от данни е съхраняването на данните от 

куба под формата на масиви от данни, които се извличат и обработват посредством 

различни методи на индексиране ([Kim&Yong '02]). 

Нека имаме куб C, който е дефиниран по 3 измерения – Време, Град, Продукт и 

съхранява данни за метриката брой клиенти, съдържащ следните данни (Таблица 2): 

Най-малката входно-изходна единица (обемът данни, които могат да се 

прехвърлят между оперативната памет и диска чрез една входно-изходна операция) ще 

наричаме страница. Обикновено СУБД предоставят възможност размерът на тази 

входно-изходна единица да се администрира при създаване на базата от данни, като 

съществуват различни препоръки. Например, силно препоръчително е размерът на 

страницата да е кратен на размера на блока на операционната система, тъй като 

повечето сървъри се обръщат към операционната система за прехвърлянето на данни 

между диска и оперативната памет ([Martin& Dales‘10]). 

Време Град Продукт Брой клиенти 

1.2012 София Напитки 1200 

1.2012 София Млечни продукти 3006 

1.2012 София Месни продукти 2300 

1.2012 София Сладкиши 800 

1.2012 Пловдив Напитки 600 

1.2012 Пловдив Млечни продукти 1503 

1.2012 Пловдив Месни продукти 1150 

1.2012 Пловдив Сладкиши 400 

2.2012 София Напитки 1400 

2.2012 София Млечни продукти 2900 

2.2012 София Месни продукти 2360 

2.2012 София Сладкиши 700 

2.2012 Пловдив Напитки 700 

2.2012 Пловдив Млечни продукти 1450 

2.2012 Пловдив Месни продукти 1180 

2.2012 Пловдив Сладкиши 350 

.... .... .... .... 

 
Таблица 2. Примерни данни за куб с измерения Време, Град, Продукт и факт брой клиенти 
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Данните на всеки обект от многомерната база се съхранява в набор от страници, 

като съвкупността от страници на даден логически обект се нарича сегмент на обекта. 

Например, съхранението на измерението Време е свързано с 3 сегмента, всеки от които 

се съхранява в една или повече страници: 

– сегмент за съхранение на стойностите на измерението (1.2012, 2.2012,..., 

тримесечие 2012,..., всички); 

– сегмент за съхранение на индекса върху дименсионните стойности (хеш 

индекс, Б-дърво или друга структура); 

– сегмент за съхранение на таблицата на съответствието между логически и 

физически адреси; 

Ако приемем, че една страница може да съдържа максимум 3 стойности, то 

съхранението на метриката, съответстваща на данните от Таблицата 2 ще има следния 

вид:  

Да допуснем, че в Таблицата 2 липсват данни за закупените млечни продукти. 

Тогава сегментът на броя клиенти ще придобие следния вид: 

 

Ако в дадена страница попадне поне една непразна стойност, то в масива се 

отделя място за съответната страница. Стойностите на куба се записват по страниците в 

определен ред поради редица причини (например за някои калкулации е важно да се 

знае дали дадена клетка в куба е празна и това трябва де е бързо установимо). 

За намирането на конкретни стойности от куба се използват индексни структури 

върху стойностите на измеренията. Например, през индексната структура на 

измерението Време могат да се локализират точните страници, в които са разположени 

данни за 01.2012. Колкото по-малко са страниците, съдържащи данни за 01.2012, 

толкова бързо ще бъдат извлечени данните за този месец. Подредбата на измеренията 

при физическото съхранение на данните оказва влияние не само върху формирането на 

страници и тяхната плътност, но и върху т.нар. фактор на клъстеризация за съответните 

стойности на измеренията (високият фактор на клъстеризация означава, че данните за 

стойности са разпръснати в множество страници). Често срещана препоръка е 

измеренията, по които се фиксират конкретни стойности при разглеждането на 

различните сечения от куба (например времето) , да бъдат поставени първи в списъка с 

измерения при създаването на куба. 

page1 -> 1200  2300 800 600  <- page2 

page3 -> 1150 400 1400  2360 700 <- page4 

page5 -> 700  1180 350     <- page6 

 

page1 -> 1200 3006 2300 800 600 1503 <- page2 

page3 -> 1150 400 1400 2900 2360 700 <- page4 

page5 -> 700 1450 1180 350     <- page6 
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При кубове с висока плътност, описаният принцип на съхранение е достатъчно 

ефективен (Фигура 8 – неефективно/ефективно съхранение), но с нарастването на 

празните клетки в куба, той престава да бъде такъв ([Pottle'08]). Подреждането на 

измеренията с цел формиране на повече празни страници, може да доведе до известна, 

но в общия случай не голяма оптимизация. В следващата секция ще разгледаме 

техниката на композитно индексиране, която решава в по-голяма степен този 

недостатък. 

  
Фигура 8. Ефективност на физическото съхранение на кубове със слаба и висока плътност 

2.2.1. Съхранение чрез композитно индексиране 

 Чрез комбиниране на две или повече измерения в съставен (композитен) индекс, 

достъпът и съхранението на данните може да се оптимизира, ако между стойностите на 

конкатенираните измерения има логическа зависимост.  Композитният индекс съдържа 

само комбинации на стойностите на измерения, които задават непразните клетки в 

куба. При кубовете със слаба плътност често се наблюдават силна корелация между 

стойностите на две или повече измерения (в най-общия смисъл на думата). Например, 

даден клиент предпочита определени продукти, в резултат на което едни и същи 

комбинации между клиент и продукт ще се срещат всеки месец в данните, докато други 

никога няма да се появят с ненулеви стойности. 

Композитният индекс спомага за редуциране на размерността на куба при 

неговото съхранение като по-този начин плътността му нараства ([Pottle'08]), а по по-

пълните страници от водят до: 

– Намаляване на заеманото дисково пространство; 

– По-ефективно обновяване на данните в куба (броя страници, които е 

необходимо да бъдат променяни е по-малък); 

– По-ефективно изпълнение на заявките (по-малък брой входно-изходни 

операции при изпълнение на заявките). 

Нека индексните структури върху измеренията Продукт (Product) и 

Клиент(Customer) съдържат следните стойности ([Pottle'08]): 
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Index Value Product  Index Value Customer 

1 Snow 
Removal 

 1 All Regions 

2 Shovels  2 Hawaii 

3 Plows  3 Oahu 

4 Ocean Fun  4 Norway 

5 Surfboards  5 Oslo 

6 Swimsuit  6 Alaska 

7 Ice Pick  7 Tahiti 

Примерен композитен индекс, базиран на тези две измерения би съдържал 

следните елементи ([Pottle'08]): 

Composite Index 
Value 

Product Customer 

1 Snow Removal Norway 

2 Snow Removal Alaska 

3 Shovels Norway 

4 Shovels Alaska 

5 Plows Norway 

6 Plows Alaska 

7 Ice Pick Norway 

8 Ice Pick Alaska 

9 Ocean Fun Hawaii 

10 Ocean Fun Tahiti 

11 Surfboards Hawaii 

12 Surfboards Tahiti 

13 Swimsuits Hawaii 

14 Swimsuits Tahiti 

Без композитния индекс, кубът би съдържал по-голям брой страници (виж 

Фигура 9). В дадения пример композитният индекс индексира само 14 точки от данни, 

от общо 49 точки за всички възможни комбинации на измеренията-членки (7 х 7). 

 

 

Фигура 9. Съхранение на данните без композитен индекс (в ляво) и със композитен индекс (в дясно) 
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Многомерните сървъри отчитат и факта, че има обобщения и калкулации, за 

които е важно да бъдат отчетено наличието на празни клетки. При изпълнение на 

такива калкулации, те могат да използват базисните индекси за извличане на данните. 

2.2.2. Съхранение чрез насичане и отместване (Chunk-offset 
съхранение) 

Освен методът на композитното индексиране за намаляване на разредеността на 

данните при физическото им съхранение, се използва и подходът на разделяне на 

парчета и съхранение с отместване  (Chunk-offset метод). При този метод n-мерния 

масив се разделя на малки по размер парчета (chunks), след което плътните парчета 

(където коефициентът на плътност e над даден праг – например 40%)  се съхраняват без 

изменения, а останалите в компресиран вид ([Zhao et al. ‘97]). Компресията при 

парчетата със слаба плътност се изразява в съхранение само на съществуващите данни 

като двойки от вида (офсет в рамките на дадено парче, стойност). При този подход не 

всички празни клетки се елиминират от масива с данни. В най-лошия случай, когато 

всички парчета имат малко над 40% плътност, ще е необходимо почти 2.5 пъти повече 

място за съхранение на кубовите данни ([Szépkúti '00]). 

2.3. Пре-агрегации 

Важна техника използвана за намаляване на времето на отговор в аналитичните 

системи е техниката на пре-агрегации (предварителни обобщения на данните и 

пресмятане на бавните изчисления). Данните, които не са предварително обобщени, не 

са на разположение за целите на анализа, освен ако бъдат изчислени при поискване т.е. 

по време на изпълнение на заявката ([Pederseny et al '99]). 

Въпреки че в днешно време много системи разполагат с огромно дисково 

пространство и цената на дисковото пространство постоянно намалява, пълно 

материализиране на всички желани от аналитиците данни е неосъществимо. Поради 

експлозията на данни в многомерния модел това би отнело твърде много място за 

съхранение и твърде много време за тяхната първоначално изчисляване ([Pedersen & 

Bach ‘00]). От друга страна, подходът на онлайн изчисления води до твърде високо 

време за отговор ([Pedersen&Jensen'01]). Намирането на най-доброто съотношение 

между двата подхода е нетривиална и комплексна задача, която все още не е намерила 

напълно своя отговор. 

Техниките за ефективно съхранение на разредени кубове могат да помогнат за 

материализацията на по-голяма част от куба, само ако данните на по-високите 

йерархичните нива също са разредени. Такъв ефект може да се наблюдава, ако моделът 

на данните съдържа йерархии с голяма дълбочина и малко на брой елементи във всяко 

ниво. В общия случай, експлозията на данни предполага, че броят на обобщените 

плътни клетки е значително по-голяма от броя на плътните базови клетки. Това 

означава, че ограниченията на метода на пре-агрегация са детерминирани от явлението 

експлозия на данните, а не от явлението слаба плътност на данните. 
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Усилията в тази област на пре-агрегацията на данни (както при MOLAP, така и 

при ROLAP сървърите) са насочени към отговора на въпроса коя информация е най-

ефективно да бъде материализирана в рамките на определен обем памет. 

Повечето MOLAP сървъри се опитват да определят кои обобщения биха довели 

до най-добра производителност или предлагат т.нар. „съветници”  (advisors), даващи 

препоръки. Съветниците анализират модела на данни и разпределението на вече 

налични в системата данни и се опитват да определят какво може да бъде подобрено в 

системата. Те обаче рядко взимат под внимание потребителското поведение. 

Изследванията показват, че в процеса на анализ, всеки аналитик има склонност да 

преглежда първоначално няколко стандартни справки и едва след това да продължи 

динамично анализа, според видените на предходните стъпки резултати. 

Материализацията на най-често използваните сечения би повишило ефективността на 

системата. Един от малкото сървъри, който предлагат подобна функционалност е 

MSAS. Така наречения „Модул за оптимизация базирана на използваемостта“ (Usage-

Based Optimization Wizard)  разглежда вече изпълнените заявки, идентифицира най-

бавните от тях и създава подходящи обобщения, за да ги ускори ([Pearson USO’04], 

[Stirrup‘09]).Администраторът на системата може да инструктира аналитичните услуги 

да създават нови обобщения за всички заявки, които се изпълняват над n секунди 

([Vitt‘07]). Аналитичните услуги могат да вземат под внимание и колко често се 

използва дадена заявка. Това е важна възможност за аналитичните приложения – в 

системите с предварително дефинирани справки, щом дадена заявка се изпълни 

веднъж, с голяма вероятност тя ще бъде изпълнявана многократно, но в средите с 

гъвкав анализ е напълно допустимо да бъдат формирани сечения, които да бъдат 

видяни еднократно и техните заявки никога повече да не бъдат повторени. 

За сравнение, Oracle OLAP опцията предоставя два метода за създаване на 

обобщени данни: ценово базиран метод и метод базиран на йерархични нива. Първият 

метод позволява на администратора на системата да зададе какъв процент от кубовите 

данни иска да бъде обобщен, а вторият - да бъдат посочени конкретни йерархични 

нива, данните от които ще бъдат пре-обобщени (това трябва да са нивата, които по-

често се разглеждат от потребителите). Всяка изпълнена заявка в рамките на дадена 

сесия се кешира и при повторно извикване в рамките на сесията, данните не се 

изчисляват повторно. Не е предвидена автоматична възможност за дълготрайно 

съхранение на кешираните данни. 

Една стандартна препоръка за материализация при MOLAP сървърите, която не 

зависи от разпределението на данните и потребителското поведение, е те да бъдат 

обобщени през ниво. По този начин при онлайн обобщение от дадено ниво няма да се 

налага да се извършват междинни обобщения от по-ниско ниво за пресмятането на 

стойността в родителския възел. Този принцип обаче е ефективен, само когато 

метриките са „адитивни” т.е. обобщените данни от всяка ниво могат да се пресметнат 

на база непосредствените им наследници. Някои показатели (например брой клиенти за 

дадено тримесечие), не могат да се получат като проста сума от предходното ниво 
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(събирането на броя клиенти от януари, февруари и март няма да даде правилен 

резултат). 

В ROLAP среда проблемът с намирането на „най-добрите” данни за обобщаване 

е известен като „проблем при избора на изгледи за материализиране “ (view selection 

problem) ([Talebi et al.2009]). В научната литература са предложени различни подходи 

за решаването на този проблем. Повечето от тях използват “лакоми” (greedy) 

алгоритми, генетични алгоритми или подходи, които разчитат на случайността 

([Morfonios et al '07]). За съжаление, те не обхващат целия цикъл на изпълнение на 

многомерен анализ, а са насочени към отделни стъпки от изпълнението на една 

многомерна заявка ([da Silva Firmino et al. ‘11]). 

За разлика от MOLAP средите, материализацията на конкретни множества от 

данни , участващи в резултата на конкретни справки е често срещана техника в ROLAP 

сървърите. Те предлагат опции за постоянно кеширане на вече изпълнена заявка, както 

и за планирането и отложеното и изпълнение (например справка се планира за 

изпълнение през нощта и резултатът от нейното изпълнение може да бъде видян на 

сутринта). Наличието на такава функционалност в ROLAP средите е обусловена от 

наличието на бавни справки (например 30 и повече минути), които не могат да бъдат 

разглеждани онлайн. Въпреки развитите възможности за кеширане на заявки в 

релационните аналитични системи, MOLAP сървърите предлагат по-добро управление 

на обобщените данни. Релационният подход приема, че заявките могат да генерират 

многомерни прогнози при поискване, без да се налага предварително да се съхранява и 

поддържат. Но в големите складове от данни, извличането на данните от релационните 

структури не е достатъчно ефективно за много от аналитичните заявки. В тези 

ситуации ROLAP подходът разчита на сумарни таблици и материализирани изгледи 

върху „правилното” множество от обобщени изгледи, заедно с вторична подсистема за 

тяхното извличане ([Baralis et al.’97]). Както при MOLAP сървърите, контролираното 

излишество се използва за подобрение на бързодействието при запитвания към 

системата, за сметка на утежнената поддръжка при зареждането на нови данни и 

актуализация на съществуващите. Но релационното съхранение чрез материализирани 

изгледи и индекси от тип Б-дърво е свързано с разточителство на памет и 

незадоволителни решения по отношение на постъпковото обновяване на данните 

([Kotidis & Roussopoulos‘98]). Целта на постъпковото обновяване е при всяка промяна 

на базовите данни да не се прави пълно преизчисление на обобщените данни, а 

интелигентно да се обновят само засегнатите данни. 

Производителите на релационни СУБД също отчитат тези факти. Например, в 

Oracle 11g OLAP опцията разполага с нови функции, предназначени да направят 

кубовете като инструмент за съхранение на обобщени данни в ROLAP архитектура. 

Данните в кубовете могат да бъдат извличани чрез стандартни SQL оператори от 

релационни изгледи, дефинирани върху многомерен куб (практически източникът на 

данни на релационния изглед се явява многомерния сървър, но това е абсолютно 

прозрачно за клиентския софтуер) ([Oracle Documentation '11]). MSAS позволява 

изграждането на приложения, при които напълно автоматично част от данните са 
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материализирани в многомерни масиви, а друга част се съхраняват в релационни 

таблици ([Pearson SDW '04]). 

2.4. Компресия на данните 

Имайки предвид експлозията на данни и големия обем данни, необходими в 

аналитичните системи, възможностите за компресиране на данни са важна опция в тези 

системи. Почти всеки OLAP сървър предоставя такива възможности, като се използват 

различни компресиращи алгоритми. 

Например Essbase позволява при съхранението на даден блок върху диска 

данните да бъдат компресирани чрез няколко основни компресиращи алгоритми – 

„Bitmap“, „Run-length encoding“, „Zlib compression“, „Index Value Pair compression“ 

([Essbase Documentation'10]). 

В Oracle, когато една таблица се компресира, всички повтарящи се стойности в 

даден блок се премахват. Затова най-голямата полза от компресирането е спестяването 

на дисково пространство. Често това води след себе си и до друга полза - по-добра 

производителност при достъп до тези данни (защото СУБД прочита по-малко 

физическа информация). Компресията на данни е много полезна, когато се прилага 

върху таблици, които се зареждат веднъж и се извличат многократно (както повечето 

таблици в складовете данни). От една страна, тя влияе на производителността на 

масови операции по зареждане (bulk loads) с цената на леко увеличаване на 

процесорното време. От друга страна обаче, това увеличение е незначително в 

сравнение с ползите от спестено дисково пространство и подобрена бързина на отговор 

на заявките. Колкото повече дублиране на данни има в таблицата, толкова по-

ефективна е компресията. Затова обикновено най-големите таблици са най-добрите 

кандидати за компресия. Същия принцип се използва от Oracle и при компресиране на 

данни с многомерно съхранение – ако имаме клетки в куба с една и съща стойност, те 

се съхраняват физически само веднъж и се реферират от няколко индексни елемента. 

Компресията на кубове е особено ефективна при съхранението на силно разредени 

кубове, тъй като при такива кубове често имаме дублажи на данни в стойностите на 

показателите, породени от обобщения, рефериращи точно един наследник. Резултатът е 

по-бързо зареждане на данните, по-малки кубове и по-бързи заявки ([Oracle OLAP New 

Featurers‘08]). Условно ще наречем тази техника метод на компресираните композити. 

MS SQL сървър също поддържа възможности за компресия на данните. 

Компресията на ниво ред позволява типове с фиксирана дължина да се съхраняват във 

формат с плаваща дължина – например колона от тип BIGINT, всички стойности в 

колоната стандартно заемат 8 байта, докато при използване на компресия стойностите 

заемат между 0 до 8 байта. Компресията на ниво страница минимизира излишеството 

на данни в даден блок (стандартно един блок, съдържа множество редове), като 

съхранява повтарящи се последователности от байтове веднъж вместо няколко пъти. 
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2.5. Видове индекси в аналитичните приложения 

Заедно с пре-агрегацията на данни, индексите са друг основен фактор, който 

оказва влияние върху скоростта на извличане на данните в аналитичните 

приложенията. Предимствата и недостатъците на тези техники изключително много си 

приличат – от една страна и двете консумират един и същ ресурс – памет, като 

уместната им употреба може да доведе до значително по-бързи заявки, но от друга, 

поддържането им в актуално състояние е свързана с допълнителни време и ресурси. В 

складовете от данни, рискът от създаване на индекс, чиято поддръжка води до забавяне 

на операциите по въвеждане и актуализация на данни, но се използва рядко (или почти 

никога) при извличането на данните, е значително по-голям отколкото в оперативните 

системи. Индексите са ефективни при извличане на сравнително малък процент от 

данните на един обект, но в аналитични заявки често се изисква прочитането на 

сравнително големи порции от данни. Обективно погледнато таблици в складовете от 

данни са многократно по-големи, отколкото в една оперативна система, така че дори и 

големи аналитичните заявки извличат малка част от големината на цялата таблица, но 

често пъти големите таблици биват разделени на по-малки дялове (виж следващата 

секция), всеки от които има собствен локален индекс. 

Когато дизайнът на една ROLAP системата е базиран на схеми от тип звезда или 

снежинка, разнообразието от индексни схеми, които могат да бъдат приложени (а от 

там и изборът на такава) не е особено голям и е сравнително лесна задача. Тук, под 

индексна схема имаме предвид цялостната стратегия кои данни да бъдат индексирани и 

чрез какви видове индекси. Когато обаче моделът от тип звезда/снежинка е постигнат 

чрез набор от изгледи или ROLAP инструментариумът поддържа собствен мета-слой 

(позволяващ описването на по-сложни модели – например Siebel Business Intelligence, 

Oracle Discoverer и др.), таблиците, от които фактически се извличат данните са част от 

по-сложния нормализиран модел на склада от данни.  Подходящото индексиране  на 

тези таблици е експертна и многоаспектна задача. В общия случай индексните 

структури в релационните бази от данни могат да бъдат създавани и изтривани без да 

влияят на физическото съхранение на таблиците (с някои изключения като например 

индексно-организирани таблици, чието физическо съхранение е пряко свързано с 

индекса върху колоните, съставящи първичния ключ на таблицата, но върху останалите 

колони могат свободно да се добавят и изтриват индекси). 

В MOLAP сървърите нещата стоят далеч по-просто за проектантите и 

разработчиците на аналитичното приложение. Тъй като индексирането влияе пряко на 

физическото съхранение на данните, многомерният сървър автоматично създава 

необходимите индексни структури. В някои сървъри разработчиците могат да 

управляват до известна (макар и слаба) степен на този процес. Например, Express 

сървърът позволява при създаването на куба  проектантът да реши дали ще се ползват 

обикновени индекси, композитни индекси или компресирани композитни индекси. В 

по-старите версии на продукта е възможно да се направи избор и за типа на индексната 

структура – хеш таблица или Б-дърво, но съвременните уизърди (wizards) сами взимат 

това решение въз основа на някои добри практики (например хеш индексът не се 
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препоръчва за композитни индекси с над 3 измерения, тъй като заема повече памет от 

колкото Б-дървото и по-трудно се побира в оперативната памет ([OLAP DML Reference 

‘11]). 

Стандартно в релационните бази от данни се използват индекси от тип Б-дърво 

(познати още като индекси от тип списък със стойности - value-list indexes) за бърз 

достъп до ограничен набор редовете на дадена таблиците, съдържащи определени 

стойности в една или повече от колони на таблицата. Листата на индекса от тип Б-

дърво съдържат подреден списък със стойностите на индексираната колона, като към 

всяка стойност е прикрепен списък от указатели към блоковете с данни, съдържащи 

данните на редовете от таблицата ([Garcia-Molina et al.‘03]). Тъй като Б-дървото е 

компактна структура с малко на брой нива, релационната СУБД успява само с няколко 

входно-изходни операции да установи блоковете, в който се съхраняват  редовете, 

съдържащи конкретна стойност от индексираната колона. Подредеността на 

елементите в листата на дървото позволява тези индекси да се ползват ефективно и при 

търсенето на интервал от стойности. Този вид заявки практически са най-често 

използваните в една релационна система. Индексите от тип Б-дърво могат да се 

използват и при операции от тип съединение на две таблици, когато според плана на 

изпълнение на заявката е най-ефективно да се обходят последователно редовете  на 

една  таблица и за всяка нейна стойност да се потърсят съответни редове от другата 

таблица (nested loop). 

Друга често използвана индексна структура в складовете от данни е растерният 

индекс. Този вид индекс се смята за най-ефективния индексен метод при заявки 

филтриращи, интервал от стойности (range queries), особено когато в заявката имаме 

няколко филтъра от тип „интервал“. Булевите операции AND, OR, NOT са 

изключително бързи, когато се прилагат върху битовите структури. За да се 

оптимизира достъпа до растерните индекси, битовите карти могат да бъдат разделени 

на части, така че всяка част да се побира в точно един блок. В съответствие на тази 

фрагментация, редовете на таблицата също се разделят на сегменти с равен брой редове 

за всеки битов фрагмент ([O’Neil&Quass'97]). Растерните индекси се препоръчват в 

системи, където няма голяма конкурентост на достъпа за писане, като основно се 

въвеждат нови данни в системата и по-рядко се актуализират съществуващите. 

Основната причина за това е свързана с факта, че поддържането на актуален растерен 

индекс изисква заключвания на големи фрагменти от таблицата с данни. За разлика от 

оперативните системи, складовете от данни и системите за аналитична обработка 

напълно отговарят на този критерий. 

Растерните индекси създават по една битова карта за всяка различна стойност от 

индексираната колона, като общоприето мнение е, че този вид индекси е ефективно да 

бъдат използвани върху колони с ниско разнообразие на стойности. При схеми от тип 

звезда/снежинка растерните индекси са предпочитана индексна схема дори и при 

наличие на измерения с немалък брой елементи и разнообразие на стойности ([Zaker et 

al. ‘08]). 
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Много разнообразни растерни индексни структури са предложени в 

изследователската литература ([Bookstein & Klein '90], [Lin et al.'99], [Hu et al.'05], 

[O’neil et al.'07], [Wu at al. '10]). Въпреки това, повечето комерсиални реализации са 

сравнително прости, главно базирани на битови карти (basic bitmap indexes - [O’Neil 

‘87]) и битови сегменти (bit-sliced indexes - [O’Neil&Quass'97]). Възниква въпросът 

защо значителният брой обещаващи техники, предложени в научната литература, не са 

намерили широко приемане. [Wu at al. '10] смятат че лошото разбиране на техните 

характеристики по отношение на постигането на по-добра производителност е 

основната причина за тази липса на приемане. Това ги мотивира в провеждането на по-

задълбочен анализ на растерни индекси. 

2.6. Разделяне на дялове 

Популярна техника за ускоряването на достъпа до данните е разделянето им на 

части за целите на физическото съхранение. Разделянето на дялове позволява таблици, 

съдържащи големи обеми от данни да бъдат разбити на серия от малки таблици с по-

бърз достъп, като това разделяне е напълно невидимо за приложенията и 

потребителните на базата от данни. Чрез тази техника един склад за данни може да 

съхранява стотици терабайта, като същевременно се гарантира, че резултатите ще 

бъдат върнати в разумен период от време. Разделянето на дялове също позволява по-

гъвкаво администриране на данните, включително мигновено изтриване на един или 

повече дяла, което е важна възможност за системи с регулярно презареждане на 

парчета от данните ([Schrader et al.'10]). 

Разделянето на дялове се предлага не само от релационните системи за 

управление на бази от данни, но и от многомерните сървъри. Повечето от тях 

предоставят възможност даден куб да бъде разбит на по-малки кубчета, като 

управлението на това разделяне е прозрачно за администраторите и потребителите на 

системата. 

Например Express сървъра позволява кубът да бъде разделен на дялове според 

стойностите на конкретно йерархично ниво от дадено измерение. При подаване на 

заявка към сървъра за извличането на равнина от куба, той напълно автоматично 

решава кои дялове е необходимо и достатъчно да обходи за връщането на резултата 

(същото важи и за релационните сървъри – така наречената операция по елиминиране 

на дялове (partition pruning) се извършва автоматично от оптимизатора на заявки при 

съставянето на плана за изпълнение на заявката). Изтриването и добавянето на нови 

дялове в куба обикновено също се извършва автоматично. Естествен кандидат за 

разделянето на дялове е измерението Време, тъй като подобно разделяне на куба 

значително ускорява презареждането на последно заредените месеци и добавянето на 

нови такива. Трябва да се има предвид, че разпадането на куба на твърде много под-

кубчета може да има негативни последици, поради което не се препоръчва най-ниските 

йерархични нива да бъдат използвани за разбиване на куба. 

В Essbase дялът е регион от куба, който се споделя с друг куб. Дяловете могат да 

бъдат: (a) дублирани (replicated) – това позволява данните от един куб да бъдат 
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копирани и споделени с други кубове; (b) прозрачни (transparent) – този вид разделяне 

позволява на потребителите да навигират от локално съхранени данни към отдалечено 

съхранени такива; (c) свързани (linked) – осигуряват средство за дефинирането на 

връзки между кубовете; чрез тази техника може да се свърже клетка от даден куб с друг 

куб, потенциално с различни размерности ([Schrader et al.'10]). 

Разделянето на дяловете е техника, която позволява използването на паралелни 

процеси при извличането и обработката на данните и се препоръчва, когато системата 

разполага с множество процесори. 

2.7. Моделиране на множество кубове вместо един хипер-куб 

Многомерните сървърите традиционно срещат трудности при работа с кубове 

над определена размерност. Обикновено тази граница не се описва явно в 

документацията на продукта, тъй като броят елементи в измеренията, степента на 

плътност на куба, различните опции и настройки също оказват влияние, но в добрите 

практики за употребата на даден сървър често се споменават такива ограничения 

(макар и не напълно прецизирани). Например, за MSAS се препоръчва броят на 

измеренията да не надхвърля 20. Express теоретично поддържа 32 измерения, но 

практически среща трудности при работа с над 15 измерения. За Essbase се 

препоръчват работа с до 3 милиона клетки при използване на блокова опция за 

съхранение (Block Storage Option или BSO) и не повече от 15 милиона клетки при 

работа с агрегирана опция за съхранение (Aggregated Storage Option или ASO). 

Блоковата опция за съхранение се препоръчва при работа с кубове с висока плътност, а 

агрегираната опция за съхранение при работа с разредени кубове. Моделиране на 

кубове с над 16 измерения също не е препоръчително ([Essbase Database Administrator’s 

Guide ‘10]). 

Препоръчвана проектантска техника за намаляване на броя на измеренията и 

постигането на по-плътни кубове е моделирането на няколко по-малки кубчета вместо 

един хипер-куб ([Niemi'01], [Gonzalez & MacKinnon '04], [Pendse’05]). Това обаче не 

винаги е лесно постижимо от проектантите на системата – например Essbase не 

позволява създаването на повече от един куб в рамките на база от данни (т.е. за да се 

създадат няколко куба е необходимо да се инсталират няколко сървъра и да се създадат 

подходящи връзки между тях). Създаването на множество кубове усложнява 

администрирането и поддържането на системата. 

2.8. Заключение 

Изследване на Unisys ([Pendse’05]) илюстрира колко ефективно едно добро 

MOLAP решение компресира съхранените данни. В изследването е включен куб с 

банкови данни с 6 измерения и 13 милиона точки на най-ниското ниво. Релационното 

представяне заема 5188 MB (включително индекси), без да включва обобщени данни. 

Дори с включен значителен брой обобщени данни многомерното представяне заема 

само 336Mb - под една десета от дисковото пространството заемано от релационните 

структури. Сходни резултати са публикувани в [Szépkúti '00]. 
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Това показва, че едно добро многомерно съхранение може да спомогне за 

имплозия на данни, вместо да страда от експлозията й. Изследването показва също, че 

многомерните запитвания са значително по-бързи в сравнение с релационните 

заявките. 

Безспорните предимства на MOLAP подходът започват да губят своята 

привлекателност с нарастването на броя измерения, както и на броя клетки в куба. 

MOLAP  инструментите традиционно изпитват трудности при работа с модели с висока 

размерност и кардиналност. Някои MOLAP продукти имат трудности при 

актуализирането на модели с повече от десет измерения. Това ограничение се 

различава в зависимост от сложността и кардиналността на модела, но рядко едно 

многомерно решение може да обхване съвременните нужди от гъвкави модели, 

отразяващи много аспекти от бизнеса на компаниите. Ето защо усилията в тази област 

са насочени към по-ефективно съхранение и моделиране на разредени кубове, както и 

за избягване на негативните ефекти от експлозията на данни. 

Разгледаните в тази глава техники като композитното индексиране, пре-

агрегацията на данни, компресията на данните и разделянето на дялове се насочените 

към постигането на тази цел – оптимизация на съхранението на кубове със слабата 

плътност и ограничаване на експлозията на данни в търсене на разумния компромис 

между време за отговор и заемана памет. Въпреки наличието на тези решения, 

проектантите на MOLAP системи не са в състояние безпроблемно да увеличават 

измеренията на анализираните кубове, за да удовлетворят съвременните нужди от 

многоаспектни и комплексни многомерни модели. 

Трябва да отбележим също, че нито едно от наличните решения: 

• не се интересува от вида и природата на разредеността в модела на данните; 

• не използва знания за семантиката и бизнес ограниченията в областта. 

2.9. Приноси 

Съгласно поставените цели е извършен аналитичен обзор на използваните 

методи за ефективно съхранение и извличане на данни в аналитичните системи. 

Представени са най-разпространените техники за ефективно физическо съхранение на 

данните като композитно индексиране при съхранение на данните в многомерен 

формат, техники за компресиране на данните, разделяне на дялове, моделиране на 

кубове с по-малка размерност. Анализирани са налични методи за намаляване на 

времето на отговор в аналитичните системи – пре-агрегации и материализация на 

сечения от куба, индексиране при релационно и многомерно съхранение на данните. 
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3.  РЕГУЛЯРНА РАЗРЕДЕНОСТ В N-МЕРЕН КУБ 

Представеното в Глава 2 проучване на методите за ефективно съхранение и 

извличане на данни в аналитичните системи, показва, че тези методи не се основават на 

никаква класификация на видовете разреденост. В Глава 3 са разгледани наличните в 

литературата видове разреденост и е предложена нова класификация, въз основа на 

която в следващата глава е дефинирано разширение на многомерния модел - нов обект, 

наречен карта на регулярна разреденост. 

В Глава 3 също са анализирани някои връзки между стойности на измерения, 

пораждащи разреденост в многомерния модел. Описаните ситуации са често срещани и 

показват, че изследваната в този труд разреденост е неизменна част от всеки 

съвременен аналитичен куб. Демонстрирано е също как знанието за връзките, 

пораждащи тази разреденост, може да бъде използвано за моделирането на по-плътни 

кубове. 

3.1. Съществуващи класификации на видовете разреденост 

Научната и техническа литература е изключително бедна от към класификации 

на разредеността в n-мерен аналитичен куб ([Kang et al. ‘02],[OLAP DML '02], 

[Kim&Yong '02]). Тъй като методите за ефективна обработка на данните в многомерния 

модел не се интересуват от природата на разредеността на даден куб, възниква 

въпросът какво е провокирало въвеждането на тези класификации. 

Разделението на разредеността и при трите класификации, които успяхме да 

открием е базирано на разпределението (формата) на празните области в куба. 

В [OLAP DML '02] се използват термините контролирана и случайна 

разреденост, като контролирана е разредеността, при която липсват стойности за цял 

интервал от стойностите на едно или повече измерения в куба. При случайната 

разреденост празните стойности са разпръснати в куба, без да оформят празни равнини. 

Класификацията е въведена най-вече за да се разграничи терминологично тази част от 

разредеността, която се получава в резултат на наличието на бъдещи дати в 

измерението Време (например, с цел прогнозиране на бъдещи периоди) от останалата. 

В [Kang et al. ‘02] разредеността е разделена на случайна (А - random), лентова 

(Б - stripe), клъстерна (В - cluster) и правоъгълна (Г - slice) в зависимост от нейната 

форма (Фигура 10). Авторите дискутират подходите за обработка на кубове със слаба 

плътност, след което дефинират гореспоменатите видове разреденост, търсейки по-

генерализиран подход. Въз основа на дефинираните шаблони, те изследват 

бързодействието на няколко типови аналитични заявки по отношение на два 

многомерни сървъра. Резултатите показват, че не се наблюдава значително забавяне 

или ускоряване на изследваните типове заявки при наличието на един или друг вид 

разреденост. 
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Фигура 10. Видове разреденост в n-мерен куб 

В [Kim&Yong ‘02] авторите търсят различни видове празни области върху данни 

извадени от уеб логове, базирани на посещението на уеб страници от различни 

потребители. Те разширяват класификацията от [Kang et al. ‘02] с т.нар. решетъчна 

разреденост (Д - grid), представляваща кръстосани лентови шаблони. 

3.2. Нова класификация на разредеността на данните в 

многомерен куб 

Ако анализираме причините довели да разреденост на данните в даден куб, 

можем да забележим, че за част от клетките на куба липсата на данни е предварително 

известна, поради наличието на различни по вид ограничения в бизнеса. Въз основа на 

това наблюдение, предлагаме нова класификация на разредеността в даден куб 

([Naydenova&Kaloyanova‘06]). Тя съдържа по-малък брой категории в сравнение с 

някои от съществуващите класификации, но за разлика от тях, новата класификация е 

базирана на семантиката на разредеността в даден куб, а не на разпределението на 

празните области в куба. 

Дефиниции: 

 Регулярна разреденост ще наричаме множеството от точки в даден n-мерен куб, 

за които семантиката на моделираната бизнес област не допуска наличие на 

непразни стойности; 

 Случайна разреденост ще наричаме множеството от точки в даден n-мерен куб, 

за които моделираната бизнес област допуска наличието на непразни стойности 

в тези точки. 

Да разгледаме един типичен пример за силно разреден куб – имаме верига от 

магазини, за които е необходимо да се съхранява информация относно извършените 

продажби по клиенти.  Моделиран е 4-мерен куб, състоящ от измеренията Време, 

Клиенти, Артикули, География и един показател – платена сума. Този куб е 

(А) случайна (Б) лентова 

(Г) правоъгълна 

(В) клъстерна 

Правоъгълна 

(Д) решетъчна 
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изключително разреден, тъй като даден клиент използва определени магазини, няколко 

пъти седмично и закупува средно не повече от 20 различни артикула. Практически 

голяма част от клетките от пространството на базовия кубоид, определен от 

комбинацията „клиент – артикул – магазин – ден“ са празни. Голяма част от точките в 

това пространство са празни поради непредвидимото потребителско поведение (макар 

и очаквано в известни граници) – един клиент може да напълни потребителската си 

кошница с едно множество от артикули, а на следващия ден да се спре на друго 

множество от стоки. Друга част от точките в пространството, обаче, са гарантирано 

празни поради наличието на обективни ограничения. Например, ако в даден магазин са 

се изчерпали определени стоки или въобще не се предлагат такива, съответни равнини 

от куба ще бъдат задължително празни. 

Липсващите данни при случайната разреденост обикновено се интерпретират 

като нулеви стойности, докато при регулярната разреденост липсата на стойност по-

скоро изразява неприложимост. Липсата на стойност в базите от данни често пъти има 

различни семантични нюанси – освен неприложимост, тя може да изразява и 

неизвестност или неопределеност. Да вземем например характеристиката пол на 

клиента: ако клиентът е физическо лице, то полът му може да бъде специфициран като 

мъж, жена или неизвестно; ако клиентът е юридическо лице, стойността на 

характеристиката пол губи своя смисъл (става неприложимо). Какво се случва обаче, 

ако не знаем дали даден клиент е физическо или юридическо лице - тогава липсата на 

стойност изразява неопределеност. Фактически, регулярната разреденост обединява 

онези празни точки от пространството на даден куб, които нямат бизнес смисъл 

(семантичен нюанс на неприложимост) и съответно не са от особен интерес за бизнес 

аналитиците. 

Един аналитик се интересува защо продажбите на даден артикул са нулеви в 

конкретен магазин само, ако тази липса на данни се дължи на случайна разреденост 

(интересува се от нулевите, а не от невъзможните продажби). Ако един артикул не се 

предлага в специфичен регион, той би игнорирал индикацията за по-ниските нива на 

продажби в продуктовата гама за региона. От друга страна, ако аналитикът забележи, 

че голям брой клиенти са престанали да купуват даден артикул, той би получил 

незабавен отговор на въпроса „Защо”, ако причината е липса на наличност (регулярна 

разреденост). Това показва, че знанието дали внезапен спад на продуктовата гама в 

наблюдаван от аналитика район се дължи на регулярна или случайна разреденост 

всъщност е полезна информация за него. 

3.3. Семантични връзки между стойностите на 

измеренията,  водещи до поява на регулярна разреденост 

Ще опишем няколко често срещани ситуации, провокиращи появата на 

регулярна разреденост в кубовете от данни ([Naydenova&Kaloyanova‘06]). 
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3.3.1. Връзка от тип ирелевантност на измерение 

Дефиниция: 

 Връзка от тип ирелевантност на измерение се наблюдава, когато за дадено 

множество от стойности на дадено (водещо) измерение (или комбинация от стойности 

на няколко измерения) има точно една определена стойност в друго (зависимо) 

измерение, позволяваща наличието на пълни клетки в куба (т.е. за всички останали 

стойности в зависимото измерение съответните клетки са задължително празни).  

В този случай имаме частично функционална зависимост между измеренията – 

частична, защото важи само за подмножество на водещото измерение. 

Пример:  

Нека като пример разгледаме холдингова компания, състояща се от няколко 

дружества в различни бизнес области, която желае да разполага с унифициран поглед 

върху клиентите си. Важно за мениджърите е да знаят колко на брой клиенти ползват 

всяка от услугите на холдинга, предлагани в конкретен регион. Маркетинговите 

анализатори искат да могат да класифицират клиентите си като физически и 

юридически лица. За физическите лица е необходимо да се знае техният пол, възраст, 

образование, семейно положение и др. Юридическите лица се категоризират според 

техния отрасъл, вид на организацията и т.н.  

Ако имаме куб, изменящ се по измерения като Време, Услуги, Офиси, Вид 

клиент, Пол и Отрасъл, то точките в пространството на куба определени от тип клиент 

„физическо лице“ нямат смислена стойност за измерението Отрасъл. Обратно за тип 

лице „юридическо“ измерението Пол губи смисъл.  

Тази ситуация е пример за регулярна разреденост, тъй като предварително е 

известно, че част от измеренията стават ирелевантни при избор на конкретни елементи 

от останалите измерения. Независимо то избраните услуги, региони, канали на 

разпространение и времеви периоди, оцветените области на Фигура 11 ще останат 

празни.  

 

В дадения пример водещите измерения са Пол и Отрасъл, а зависимото измерение е 

Вид клиент.  

Фигура 11. Ирелевантни измерения – Пол и Отрасъл 
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3.3.2. Връзка от тип сегментация 

Дефиниция: 

Връзка от тип сегментация на измерение се наблюдава, когато за дадено 

множество от стойности на дадено (водещо) измерение има определено множество от 

стойности в друго (зависимо) измерение, за които е допустимо наличието на пълни 

клетки в куба (т.е. за всички останали стойности в  зависимото измерение съответните 

клетки са задължително празни). Тази връзка е обобщение на връзката от тип 

ирелевантност на измерение и в общия случай не отразява функционална зависимост 

(дори и частична). 

Пример:  

Нека разгледаме измерението на услугите от предходния пример. Тъй като 

холдинговата компания е съставена от дружества с различен тип бизнес, услугите, 

които тя предлагат на клиентите си са много разнородни. Някои от тях са специфични 

за конкретен тип бизнес - например, услугата „депозит“ има смисъл само за 

дружествата от банковата сфера, докато услугата „застраховка при пътуване“ има 

смисъл само за дружествата от застрахователната сфера. Освен това, много от офисите 

обслужват само едно от дружествата на холдинга или предлагат комплекс от услуги за 

конкретна предметна област. Тази ситуация е пример за връзка от тип сегментация на 

измерения, тъй като определено множество от услуги се предлага в точно определено 

множество от офиси. 

На Фигура 12 се вижда че, тъй като няма застрахователни офиси в градове като 

Стара Загора, Варна и Бургас, услугите, които са смислени за този вид бизнес, 

провокират наличието на празни области. Други част от услугите са свързани с 

банковия бизнес и са смислени само за офисите на банковата компания 

(маркетинговата стратегия на всяка от компаниите е различна – банковата компания 

открива офиси дори в малки провинциални градчета, докато застрахователните 

компании са концентрирани в големите градове). 

 
Фигура 12. Сегментация на измеренията Услуги и Региони 
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Изменения в измеренията с развитието на бизнеса 

Измененията в бизнеса по време на жизнения цикъл на аналитичната система, 

също често пъти водят до появата на регулярна разреденост -  например, въвеждането 

на нови услуги или спирането на нерентабилни такива, води до връзки от тип 

сегментация на измерения.  

Пример:  

Холдинговата компания решава да промотира нови услуги и да спре част от 

настоящите, които са се оказали нерентабилни. Прекратените услуги не могат да бъдат 

изтрити от кубовете, тъй като за стари периоди от време за тях се съхраняват данни. Но 

от даден момент нататък, за тези услуги вече не постъпват нови данни. Новодобавените 

услуги също генерират празни области, тъй като за времето преди тяхното пускане на 

пазара в куба ще се появят празни области. 

3.4. Подход за намаляване на регулярната разреденост 

Един от подходите за намаляване на негативните ефекти от обработката на 

силно разредени кубове, описан в предходните глави, е подходът на моделиране на 

няколко куба с по-малка размерност, като алтернатива на един хипер-куб. 

Този подход е лесно приложим в случаите на наличие на връзки от тип 

ирелевантност на измерения и малко по-трудно постижим в останалите случаи на 

регулярна разреденост, описани по-горе. Практически, трудно може да се намали 

разредеността на даден куб чрез моделиране на по-малки кубове без да се загуби 

функционалност, ако неговата разреденост се дължи на случайна разреденост. 

3.4.1. Моделиране при наличие на връзки от тип ирелевантност на 
измерение 

Нека имаме куб   с измерения D1 до Dn и връзка от тип ирелевантност на 

измерение с водещо измерение Di и зависимо измерение Dj (за  ̅     е допустимо 

наличието на пълни клетки в куба само по отношение на  елемента  ̅    ). В този 

случай, като алтернатива на куба  , можем да моделираме 2 производни куба –    с 

размерност n-1, в който е елиминирано зависимото Dj (то е функционално определено 

от множеството от стойности на Di), а елементите на водещото измерение са 

редуцирани до  ̅  и    , в който елементите на водещото измерение са редуцирани до 

    ̅ . В частния случай когато  | ̅  |    от производния куб    можем да 

елиминираме и водещото измерение Di. 

Пример: 

В дадения по-горе пример за ирелевантност на измеренията Пол и Отрасъл за 

фиксирани стойности на измерението Вид клиент, вместо описания куб със 7 

измерения можем да моделираме 3 производни куба – един за съхранение на данни за 

физически лица, втори за юридическите лица и трети с обобщените данни за физически 

и юридически лица. 

Производен куб 1 Клиенти - Физически лица 
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Метрика: брой клиенти физически лица 

Измерения: 

o Време 

o Услуги 

o Офиси 

o Канали на разпространение 

o Пол 

Производен куб 2 Клиенти – Юридически лица 

Метрика: брой клиенти юридически лица 

Измерения: 

o Време 

o Услуги 

o Офиси 

o Канали на разпространение 

o Отрасъл 

Производен куб 3 – Клиенти – Общо за физически и юридически лица 

Метрика: брой клиенти 

Измерения: 

o Време 

o Услуги 

o Офиси 

o Канали на разпространение 

Тъй като общият брой клиенти е адитивна метрика, която може да се получи 

като прост сбор от броя на физическите и броя на юридическите лица, метриката в 

производен куб 3 може да бъде дефинирана като формула, която се изчислява онлайн и 

не заема физическо място за съхранение на данни. При проблеми с 

производителността, обаче, може да се наложи нейното материализиране. 

3.4.2. Моделиране при наличие на връзки от тип сегментация на 
измерения 

Нека имаме куб   с измерения D1 до Dn и връзка от тип сегментация на 

измерение с водещо измерение Di и зависимо измерение Dj (за  ̅     е допустимо 

наличието на пълни клетки в куба само по отношение на множеството  ̅    ). Тогава, 

като алтернатива на куба  , можем да моделираме 2 производни куба –   , в който 

елементите на водещото и зависимото измерение са редуцирани съответно до  ̅  и  ̅ , и 

   , в който елементите на водещото измерение са редуцирани до     ̅ . В общия 

случай, когато се наблюдават няколко връзки от тип сегментацията между стойностите 

на двете измерения, може да се отдели по един производен куб за всяка такава връзка. 

Пример: 
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Ако се върнем на примера за сегментация на измеренията Услуги и Регион, 

можем да моделираме 4 производни куба – по един за всеки тип бизнес – 

застрахователен, банков и пенсионен, както и един общ на ниво целия холдинг: 

Производен куб 1 Клиенти, ползващи застрахователни услуги 

Метрика: брой клиенти 

Измерения: 

o Време 

o Застрахователни услуги 

o Офиси (в които се предлагат застрахователни услуги) 

o Канали на разпространение 

o Вид клиент 

o Пол 

o Отрасъл 

Производен куб 2 Клиенти, ползващи банкови услуги 

Метрика: брой клиенти 

Измерения: 

o Време 

o Банкови услуги 

o Офиси (в които се предлагат банкови услуги) 

o Канали на разпространение 

o Вид клиент 

o Пол 

o Отрасъл 

Производен куб 3 Клиенти, ползващи пенсионни услуги 

Метрика: брой клиенти 

Измерения: 

o Време 

o Пенсионни услуги 

o Офиси (в които се предлагат пенсионни услуги) 

o Канали на разпространение 

o Вид клиент 

o Пол 

o Отрасъл 

Производен куб 4 Клиенти, ползващи общи услуги 

Метрика: брой клиенти 

Измерения: 

o Време 

o Услуги (общи за две или повече бизнес области) 

o Офиси (общи за две или повече бизнес области) 
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o Канали на разпространение 

o Вид клиент 

o Пол 

o Отрасъл 

Тук не можем да си позволим да дефинираме метриката в общия куб като 

формула, тъй като едни и същи клиенти могат да ползват както банкови, така и 

застрахователни или пенсионни услуги т.е. метриката е неадитивна. 

3.4.3. Елиминиране на сегментирани и ирелевантни измерения 

Ако желаем да премахнем както ирелевантните, така и сегментираните 

измерения в даден куб, то трябва да комбинираме подходите, описани в предходните 

две точки. В използвания пример, това би довело до създаването на общо 12 куба. При 

наличие и на други подобни връзки, броят на кубовете би нараснал значително. 

Поддръжката и администрирането на толкова много кубове е далеч по-неудобна от 

поддръжката на един хипер-куб.  

Поддръжката на знанието кои области в даден куб са празни поради наличие на 

регулярна разреденост би направило възможно автоматизирано решение, което на 

логическо ниво работи с един хипер-куб, а на по-ниско ниво с множество на брой по-

малки и по-плътни кубове (с по-малка размерност и по-висок коефициент на плътност). 

Без да навлизаме в дълбочина в наличните методи за разделяне на кубовете на 

дялове (от комерсиалните реализации, където потребителят сам посочва конкретно 

измерение, въз основа на което да бъде разделен куба, до комплексните вътрешни 

представяния, описани в научната литература) можем да приемем, че знанието за тази 

фрагментация и наличието на регулярна разреденост (описана в подходяща структура) 

може да се използва като допълнителна техника, подпомагаща взимането на решение 

как най-ефективно да бъде разделен един куб на дялове. 

Тестовата реализация на подхода (извършена с реални бизнес данни) показва, че 

моделирането на един хипер-куб е по-неефективно от гледна точка на памет и 

бързодействие в сравнение с моделирането на 12 по-плътни куба. 

Това показва, че подходът е обещаващ, но базиран основно на знанията на 

проектанта за предметната област. За да се избегне количественият проблем при 

разделяне на дялове от проектанта на системата е нужно това знание да бъде 

подходящо описано и използвано от софтуерен модул. Този подход на разделяне на 

дялове е сравнително прост и същевременно ефективен, особено днес, когато 

моделирането на големи хипер-кубове с множество сегментирани и ирелевантни 

измерения е изключително актуално. 

3.5. Заключение 

Съгласно описаните в тази глава наблюдения може да се заключи, че 

разграничаването на разредеността в n-мерен куб, дължаща се на предварително 

известни бизнес ограничения от разредеността със случаен характер може да доведе до 
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оптимизация както на аналитичния процес, така и на начина на моделиране и 

физическо съхранение на данните. 

3.6. Приноси 

Приносите на тази глава могат да бъдат обобщени в две основни точки: 

 Предложена е нова класификация на видовете разреденост в n-мерен аналитичен 

куб – регулярна и случайна; нововъведената класификация разкрива 

възможности за нови решения при анализ на данни със слаба плътност; 

 Систематизирани са видовете семантични връзки между стойностите на 

измерения в даден n-мерен аналитичен куб, водещи до появата на регулярна 

разреденост; въз основа на тези връзки е демонстриран подход за моделиране на 

кубове с по-малки размерности, като алтернатива на моделирането на един 

хипер-куб. 
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4.  РАЗШИРЕНИЕ НА МНОГОМЕРНИЯ МОДЕЛ. ПРЕДСТАВЯНЕ И 
ПРИЛОЖИМОСТ НА КАРТА НА РЕГУЛЯРНА РАЗРЕДЕНОСТ 

В тази глава е дефинирано разширение на многомерния модел – нов оригинален 

обект, наречен карта на регулярна рехавост. Представени са характеристиките на 

карта на регулярна рехавост. Анализирана е приложимостта на нововъведения обект в 

няколко основни направления. 

4.1. Разширение на многомерния модел на данните 

Основна характеристика на регулярната разреденост е предварителното знание 

за нейното съществуване. Ще добавим това знание към многомерния модел на данните 

под формата на допълнителен обект. 

За да дефинираме този обект е необходимо първо да дефинираме формално 

многомерния модел от данни. В научната литература могат да бъдат намерени 

различни дефиниции на този модел. Например в [Nguyen et al.’00], моделът е 

дефиниран като множество от измерения, метрики и кубове в термините на обектни 

схеми, домейни и допустими оператори. В [Casali et al.’03] моделът е представен като 

декартово произведение на проекцията на релационните атрибути. Тъй като 

многомерният модел може да бъде изразен чрез релации, много от дефинициите 

отразяват тази гледна точка (алгебра на многомерните бази от данни върху таблични 

схеми е представена в [Gyssens& Lakshmanan’97] и [Pedersen et al.’02]). За целите на 

този труд ще дефинираме концептуален кубов модел ([Naydenova et al.‘09]). Изборът на 

кубов модел пред апарата на релационната алгебра е обусловен от желанието да 

направим представянето възможно най-точно и близко до широко разпространената 

представа за модела като съвкупност от кубове в n-мерното пространство. 

4.1.1. Формализирано представяне на многомерен модел 

o  Измерение е крайно непразно множество; 

o Многомерно пространство върху измеренията nDDD ,...,2,1 (n>=1) е множеството от 

кортежи nDDDS  ...21 ; 

o Правоъгълна област в многомерното пространство S е под множеството SM  , 

nAAAM  ...21 , където 11 DA  , 22 DA  , …, nn DA  ; 

o Θ е специална стойност, наречена “празна стойност”; 

o Факт (метрика) ще наричаме множество от стойностите на анализирания показател 

F, където Θ F ; 

o Куб ще наричаме функцията C: S → F, където S е многомерно пространство, а F е 

факт; 

o Клетка (точка) в куба C: S → F ще наричаме наредената двойка c = (t, f), където t

  S, C(t) = f. Клетката е празна ако f = Θ и пълна в противен случай; 
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o Множеството от празни клетки в куба C: S → F е множеството E(C) = {t   S | 

C(t) = Θ}, E(C) S 

4.1.2. Коефициент на плътност 

В термините на горната дефиниция, коефициент на плътност в C: S → F е отношението 

ωC = 
||

|)(|||

S

CES 
 

4.1.3. Дефиниране на карта на регулярна разреденост 

За да разграничим регулярната от случайната разреденост ще въведем следната 

дефиниция ([Naydenova ‘10]). 

Дефиниция: 

Карта на регулярна разреденост  върху куба C: S → F е множеството RC, 

RC   E(C)  S, определящо клетките в куба C, които са празни поради наличието на 

регулярна разреденост (бизнес правила, формални изисквания, зависимости и др.). 

Разликата на двете множества E(C)\RC определя клетките в куба, които са празни 

поради случайна разреденост. 

Дефиниция: 

Правоъгълна област на регулярна разреденост  в  многомерното пространство S е 

правоъгълна област SKK , , такава че CRK  . 

4.2. Представяне на карта на регулярна разреденост 

Ще разгледаме няколко подхода за дефиниране и представянето на областите на 

регулярна разреденост, като ще анализираме техните предимствата и недостатъци. Този 

анализ ще ни послужи за избор на представяне на картата при практическа реализация 

на обекта. 

4.2.1. Графично представяне 

Един възможен подход при представянето на областите на регулярна 

разреденост в куб е чрез избиране на точките от пространството през подходящ 

графичен интерфейс. Примерен интерфейс за описание на областите с регулярна 

разреденост по зададени 2 измерения е показан на Фигура 13. 
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Фигура 13. Примерен интерфейс за задаване на области с регулярна разреденост 

Този подход е интуитивен и лесен за възприемане от крайните потребители. За 

съжаление той има два основни недостатъка: 

– интерфейсът е удобен за употреба само при кубове с по-ниска размерност и брой 

елементи във всяка от измерението или за дефиниране на области върху 

фиксирано множество от няколко измерения; 

В дадения пример са използвани измеренията Време и Региони, макар да е 

допустимо в редовете и колоните да бъдат комбинирани стойностите на няколко 

измерения. Все пак, когато броят им нарасне на повече от 4, този начин на 

задаване на празните области в куба става неудобен. В общия случай, при 

многомерни кубове с повече измерения (което е често срещана ситуация в 

реалните системи) този подход е неприложим; 

– от анализа на реални системи в [Potgieter’03] се вижда, че в общия случай над 

99% от клетките в куба са празни. Тъй като една област на регулярна 

разреденост може да има произволна форма, ако трябва да съхраняваме точките, 

съставящи областите на регулярна разреденост, то броят на тези точки може да 

достигне милиони. Това би било изключително неоптимално и пространство 

отнемащо. 

Вариант на горното представяне е след задаването на областта на регулярна 

разреденост да се извършва фрагментация, която позволява съхранението на цели 

подобласти от куба, вместо на всички точки от нея. Въпреки че това ще съкрати обема 

на съхраняваната информация, тук отново стои проблемът с липсата на гъвкавост при 

дефинирането на области, обхващащи повече измерения (особено неудобен е този 

интерфейс при наличие на връзки от тип ирелевантност на измерения). 

4.2.2. Описателно представяне 

Карта на регулярна разреденост ще се създава от проектантите на аналитичната 

система и ще се поддържа от потребителите на системата. Бизнес аналитиците мислят в 

термините на бизнес правила. Задаването на тези правила във формален вид позволява 

директното изразяване на взаимовръзките между дименсионните елементи без 
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ограничения от размерността на куба. Един възможен подход за целта е използването 

на логически език за програмиране. Този подход обаче не е подходящ за неспециалисти 

в информационните технологии. 

В ([Naydenova et al.’09]) е предложено представяне на картата с използването на 

множество от правила в атомарен вид. Всяко правило определя област на регулярна 

разреденост в куба, а обединението на всички правила определя цялата карта на 

регулярна разреденост.  

Бизнес правилата, с които се задават семантичните връзки между стойностите на 

измеренията (описани в Глава 3) са от вида “IF A THEN B” и “IF A THEN NOT B”, 

където A и B са условия, ограничаващи стойностите на измеренията в куба. Чрез тези 

правила проектантът или бизнес аналитик посочва недопустими комбинации между 

дименсионните стойности. Правилата от вида “IF A THEN B” лесно се свеждат до 

следния вид, който ще наричаме атомарен: 

(1) IF D1 in {d11, d12, …} AND D2 in {d21, d22, …} AND … THEN f = Θ; 

Едно атомарно правило задава точно една правоъгълна област в n-мерното 

пространство на куба 

nAAAR  ...211 , 1A  {d11, d12, …} 1 D ,…, nn DA  , 

за която се изисква клетките на куба да са празни:        ( )    

Краен брой такива правоъгълни области е достатъчен за задаването на произволна 

област на регулярна разреденост в куба. 

Нека да разгледаме как чрез правила от вида (1) може да се представят връзки от тип 

ирелевантност и сегментация на измерения. 

Ако C e куб определен от измеренията Време, Услуги, Канали за продажби, Региони, 

Тип клиент (‘частно лице, ’организация), Пол (‘Мъж,’Жена,’N/A’) и Бизнес 

подразделения, тогава бизнес правилото „Организациите нямат пол”, задаващо връзка 

от тип ирелевантност на измерения, може да бъде представено по следния начин: 

IF Тип клиент in {организация} AND Пол in {Мъж, Жена} THEN f =  ; 

Бизнес правилото „Няма офиси за пътни застраховки в градовете Стара Загора, 

Варна и Пловдив” (връзка от тип сегментация на измерения) може да бъде описано като 

правило на регулярна разреденост в куба: 

IF Услуги in {пътни застраховки} AND Региони in {Стара Загора, Варна, Пловдив} 

THEN f =  ; 

4.2.3. Избор на представяне на карта на регулярна разреденост 

Имайки предвид горните съображения, при представянето на карта на регулярна 

разреденост ще се спрем на подхода,  използващ множество от правоъгълни области на 

регулярна разреденост, зададени като изрази от вида (1). Това представяне се 

доближава най-много до концепцията за карта, определена от бизнес правила. Всяко 

бизнес правило определя област на регулярна разреденост в куба, а всяко бизнес 
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правило се определя като набор от условия върху измеренията, които заграждат 

области в n-мерното пространство. Използването на изходни логически правила, 

описващи произволни (не само правоъгълни) области би улеснило процеса по 

създаване на карта на регулярна разреденост, но ще затрудни лесното идентифициране 

на правоъгълните подобласти с регулярна разреденост, а последното е от съществено 

значение при практическата употреба на картата. 

За удобство на работата с избрания модел на представяне ще дадем формални 

дефиниции на карта, бизнес правило (накратко - правило), условия и др. 

Представяне на картата RC върху куба FSC : , nDDDS  ...21 определяме 

като списък от правила P1, P2, …, Pk, заграждащи правоъгълни области на регулярна 

разреденост R1, R2, …, Rk, чието обединение е картата на регулярна разреденост RC. 

   ⋃  

 

   

       
    

      
           

                

Всяко правило Pj, kj ..1  може да бъде представено в атомарен вид със следния 

синтаксис: 

rule = condition, {" AND ", condition}; 

condition = dimension, operator, values; 

operator = "<" | ">" | "=" | "≠" | "≤" | "≥" | " in " | " 

between "; 

values = value | "(", value, ",", value, {",", value}, ")"; 

dimension = ? име на измерение ?; 

value = ? стойност - елемент от измерение ?; 

Всяко условие (condition) задава подмножеството
i

jR  от елементи на цитираното в него 

измерение Di. Едно измерение може да се среща не повече от веднъж в правилото. Ако 

дадено измерение Di липсва в правилото, приемаме че съответната правоъгълна област 

Rj няма ограничения по отношение на Di, т.е. включва всички негови стойности: 

i

i

j DR  . 

В условието за дадено измерение може да се използва една стойност, списък от 

стойности, или двойка стойности, задаващи интервал. От начина на задаване на 

стойностите следват и възможните ограничаващи оператори: in при списък от 

стойности; between при двойка от стойности, задаващи интервал; всички останали 

оператори при една стойност. 

4.2.4. Възможни разширения на приетото представяне 

Описаният подход за задаване на области на регулярна разреденост позволява 

лесно и гъвкаво да се дефинират множество области, без да се съхраняват физически 

всички комбинации от точки в областите на регулярна разреденост. Приетият атомарен 

вид е достатъчно гъвкав, за да опише всички бизнес ограничения, налагащи регулярна 
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разреденост. Но той не е достатъчно удобен за бизнес аналитиците, които се очаква да 

дефинират карти на регулярна разреденост. 

Ще покажем как моделът от бизнес правила може да бъде разширен, така че да е 

по-удобен за работа, но същевременно правилата лесно могат да бъдат преобразувани 

във вида (1). Няма да навлизаме във формално дефиниране на допустимите оператори и 

трансформирането на правилата, тъй като това е само един от възможните подходи за 

по-гъвкаво дефиниране на карта на регулярна разреденост. Той предлага удобство при 

създаването на карти на регулярна разреденост от проектантите на многомерния модел, 

но не засяга последяващия по-долу в тази глава анализ на ползите от нововъведения 

обект.  

Нека имаме куб C: S → F, 321 DDDS  , където D1 е измерението 

Магазини, D2 е измерението Продукти, D3 – Време, а F е продадени количества, както 

и следните бизнес ограничения: 

 Магазин A не предлага P1; 

 Преди момента Tk, магазинът B не предлага P2; 

 Магазинът D не предлага и никога не е предлагал P2. 

Бизнес аналитикът може да дефинира следните ограничения върху куба С с 

помощта на следните правила: 

(R1): IF Магазини = A THEN Продукти    P1 ; 

(R2): IF (Време < Tk AND Магазини = B) OR (Магазини = D) THEN Продукти   P2. 

Тези правила описват зависимости във формата на импликация (IF A THEN B). 

За да опишем празните клетки в куба във вида (1) се нуждаем от изрази от вида “A and 

not B”. 

За правило 1 получаваме израз от вида: 

(R1): IF Магазини = A AND Продукти = P1 THEN Продадени количества =  ; 

Правило 2 може да бъде трансформирано до 2 правила от вида (1). За целта 

свеждаме правилото до израз в дизюнктивна нормална форма: 

(R2): IF (Време < Tk AND Магазини = B  AND Продукти= P2) OR (Магазини = D AND 

Продукти = P2 ) THEN Продадени количества =  ; 

Получаваме следните 2 правила от вида (1): 

(R2.1): IF Време < Tk AND Магазини = B AND Продукти = P2  THEN Продадени 

количества =  ; 

(R2.2): IF Магазини = D AND Продукти = P2 THEN Продадени количества =  ; 

Тъй като броят елементи на едно измерение може да надхвърля стотици, за 

проектантите на многомерния модел е важно да има възможност за бърз избор на 
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множество от дименсионни елементи. Аналитичните системи обикновено предоставят 

подобни възможности за лесно определяне на различни сечения от куба по време на 

аналитичния процес. За целта се предоставят различни филтри върху предварително 

дефинирани атрибути на измеренията, йерархични оператори (например „върни всички 

наследници на даден елемент“, „върни всички елементи от дадено йерархично ниво“) и 

др. 

Следващият пример илюстрира тези възможности от гледна точка на дефинирането на 

карта на регулярна разреденост. Нека върху куба C имаме следните ограничения: 

В региона Аляска не се предлага охладителна техника. В този регион веригата 

разполага с 3 магазина – X,Y,Z. Връзка „регион - магазини“ е зададена чрез 

допълнителна йерархична структура върху измерението Магазини. Аналогично, имаме 

набор от продукти (p1,...,pn), групирани в категорията охладителна техника. 

Ако проектантът на карта на регулярна разреденост има възможност да дефинира 

правило от вида: 

IF Магазини.Регион = „Аляска” THEN Продукти.Категории   “охладителна 

техника”, 

то въз основа на йерархичните връзки, правилото лесно може да бъде трансформирано 

до атомарния вид (1): 

 IF Магазини in (X,Y,Z) THEN Продукти not in (p1,..,pn). 

4.3. Приложимост на карта на регулярна разреденост 

В тази секция ще дискутираме възможните приложения на новопредложения обект 

в няколко основни направления ([Naydenova ‘10]):  (а) откриване на софтуерни грешки, 

водещи до наличие на некоректни данни; (б) подобрения на ефективността на 

съхранение и извличане на данните от многомерния модел; (в) подобрения в 

потребителския интерфейс на аналитичните системи и интерпретацията на данните от 

крайните потребители. 

Ще завършим тази глава с описание на метод за откриване на области с 

регулярната разреденост в n-мерен куб, въз основа на който са реализирани част от 

описаните приложения. 

4.3.1. Приложимост на карта на регулярна разреденост за 
подобряване на качеството на данните  

Бизнес ограниченията, заложени в една карта на регулярна разреденост, определят 

за кои комбинации от стойности на измененията не бива да има данни в аналитичната 

системата. Практически, те задават ограничение за цялостност в базата от данни, 

подобно ограничението за недопускане на null стойности в релационните бази от данни 

(“not null” ограничение). Докато едно „not null“ ограничение налага забрана върху 

липсата на данни, карта на регулярна разреденост налага точно обратното ограничение 

– забранява наличието на определени данни. 
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Случаите, в които има противоречие между картата на регулярна разреденост и 

входните данни, в голяма степен предполагат откриването на програмни грешки и 

некоректно изградени интерфейси или нерегламентирани промени в системи-

източници. Рискът от грешки при междусистемния обмен на данни в съвременните 

архитектури постоянно се увеличава с нарастването на сложността на архитектурните 

модел - складовете от данни извличат данни от разнообразни източници, извършват се 

редица трансформации и преобразувания, а това увеличава вероятността за допускане 

на грешки. Особено чести са дефектите, породени от промени в системите-източници 

по време на техния жизнен цикъл, които не са съобразени и отразени в логиката на 

извличане на данни от сателитните им системи, включително складовете от данни. 

Оперативните системи обикновено са готови специализирани софтуерни решения. Те 

се внедряват, обновяват и поддържат от външни компании, които нямат задължението 

да поддържат цялостната инфраструктура и потоците на данни в предприятието. Този 

фактор също увеличава риска от появата на такъв тип грешки. 

Пример: 

Нека имаме куб C, дефиниран чрез следните измерения: Време, Услуги, Канали на 

продажби, Региони, Тип клиент и Отрасъл. Дефинирали сме картата на регулярна 

разреденост върху куба, на база на следните бизнес ограничения: 

1. Ако услугата е пътна застраховка и канала на продажба е агентски продажби, 

тогава няма данни в градовете София, Плевен, Пловдив и Русе. 

2. Ако услугата е кредитна карта, то допустимите канали за продажба са интернет 

продажби и директни продажби. 

3. Ако типът клиент е юридическо лице, то полът е неопределен. 

4. Ако типът клиент е физическо лице, то отрасъла е неопределен. 

След зареждането на нови данни в склада от данни, проверката за коректност на 

данните спрямо правилата, заложени в карата на регулярна разреденост рапортува за 

нарушение на ограничения 2 и 3. Допълнителното разследване показва, че: 

 на пазара е пусната нова пропорционална кредитна програма, но каналите на 

продажби не са актуализирани в склада от данни; 

 SYS1 е нов източник на данни и поради грешно изградена трансформация в 

полето за пол е подаден код 0, който в системата източник се интерпретира като 

неопределено, но в склада от данни той е със значение мъж. 

В [Rahm&Do’00] е представена класификация на основните проблеми с чистотата 

на данните в складовете от данни (Фигура 14). Проблемите на ниво схема (scheme) са 

свързани с дизайна на обектите и структурни противоречия, докато проблемите на ниво 

екземпляр (instance) се отнасят до грешки в цялостта и семантиката на данните. 
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Фигура 14. Класификация на проблеми, свързани с качеството на данните 

Съгласно тази класификация, картата на регулярна разреденост може да 

подпомогне процеса на откриване на грешки на ниво екземпляр. В [Rahm&Do’00] се 

дискутира необходимостта от детайлен анализ за откриване на грешките и 

несъответствия, които трябва да бъдат отстранени. Този анализ включва както ръчна 

проверка на извадки от данните, така и програмен анализ, базиран на мета-данни. 

Картата на регулярна разреденост е източник на мета-данни по отношение на липсата 

на стойности, а такава информация обикновено липсва в складовете от данни 

([Nelson‘05]). При това, чрез картата на регулярна разреденост тези мета-данни се 

поддържат постоянно в актуално състояние, тъй като всяка промяна върху бизнеса 

отразена в картата, автоматично се взема предвид при валидацията на новопостъпилите 

данни. 

4.3.2. Приложимост на картата на регулярна разреденост за 
повишаване на производителността и намаляване на заеманото 
пространство 

4.3.2.1. Отстраняване на повторения на данни в адитивни 

йерархични участъци на неадитивни показатели 

Картата за регулярна разреденост може да бъде използване за реализиране на схема 

за обработка на неадитивни данни в MOLAP среда, която да доведе до значително 

намаляване на обема на заеманата от куба памет ([Naydenova '07]). 

Естеството на проблема 

Когато обработваните показатели са неадитивни, многомерният сървър не е в 

състояние да изчислява стойностите на неадитивните клетки при поискване (on-the-fly). 

Това довежда до необходимостта в куба да бъдат заредени предварително изчислените 

Проблеми с качеството на 

даннитеизточници 

В рамките на един източник Многожество източници 

На ниво Схема 

 
На ниво Еземпляр 

 
На ниво 

Схема 

На ниво  

Екземпляр 

Липса на 

ограничения, 

лош дизайн на 

схемата: 

- уникални и 

външни 

ключове 

-  ….. 

Грешки при 

въвеждане на 

данните: 

- дублирани 

данни 

- противорчеви 

данни 

-  ….. 

Хетерогенни 

модели: 

- конфликти на 

имена 

- структурни 

конфликти 

-  ….. 

Припокриващи се, 

противоречиви и 

несъгласувани 

данни: 

- противоречиви 

обобщения 

- дублажи 

-    ….. 
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стойностите от по-горните йерархични нива. В тази ситуация, проектантите са 

задължени да материализират голяма част от куба и не са в състояние да избегнат 

експлозията на данни в куба чрез балансирано пре-обобщаване на подбрани негови 

части. 

В Глава 2 описахме компресираща схема, която разчита на повторението на 

стойности в една или повече клетки от куба (метод на компресираните композити). 

Описаният тук метод също се възползва от факта, че при кубове със слаба плътност 

често се случва само един от наследниците на даден родителски възел да има непразна 

стойност. С помощта на картата на регулярна разреденост може да бъдат открити онези 

йерархични елементи, за които всички наследници, с изключение на един, имат празни 

стойности, дължащи се на наличието на регулярна разреденост. Откриването на тези 

възли позволява те да не бъдат предварително материализирани (т.е. тяхното зареждане 

да бъде пропуснато). Многомерният сървър може да пресмята техните стойности при 

поискване, използвайки стандартна функция, която не взема под внимание null 

стойности (например сума, максимална или минимална стойност). 

Практически, методът, който предлагаме, открива адитивни подобласти в 

неадитивното множество от данни, с помощта на знанието за наличие на регулярната 

разреденост в куба. 

Дефиниции и нотации 

Йерархиите върху измеренията в многомерния модел се използват за различни 

цели, съответно има и различни дефиниции за тях. Възможно е върху едно измерение 

да се дефинират една или няколко йерархии или въобще да няма йерархия. Една 

йерархия обикновено се разделя на две или повече строго наредени нива, но има и 

варианти с ненаредени нива, небалансирани йерархии и др. ([Malinowski&Zimányi’06]). 

Тук специално ни интересува ролята на йерархиите за изчисляване на стойностите 

в клетките на куба на по-високите йерархични нива, чрез сумиране (или прилагане на 

друга агрегираща функция) на стойностите в подчинените им клетки. За да извърши 

такова изчисление, многомерният сървър трябва да разполага с точния списък на 

клетките, които трябва да се агрегират, за да получи стойността в дадена клетка на по-

високо ниво. Затова ще въведем следните дефиниции: 

Дефиниция: Агрегираща функция за куба C: S → F e функцията CF: 2
C
 → F, която 

позволява изчисляването на стойности за определени клетки на куба, на базата на 

множества от други клетки в куба. 

Измерението D, за което е зададена йерархия се разделя на две: базови елементи 

                и елементи от по-високо йерархично ниво         

             . 

Дефиниция:  Йерархия за агрегиране върху измерението D е функцията         

  , която свързва всеки елемент от високо ниво         с множеството от 

непосредствено подчинените му елементи  ( ),  ( )     ( )   . 
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Агрегиращата функция CF за куба C: S → F,  може да се 

използва с йерархията за агрегиране      
    

     върху измерението Di, когато  

       (              
    

          )                 
    

        

    (     )    (               (  
    

)           ). 

Дефиниция: Измерението Di ще наричаме неадитивно по отношение на куба  

C: S → F, nDDDS  ...21  ако няма агрегираща функция за куба, която да може 

да се използва с йерархията за агрегиране в това измерение или ако въобще не е 

дефинирана йерархия за агрегиране в измерението Di. Обратно, ако това условие не е 

изпълнено, ще казваме че измерението е адитивно. 

Пример за неадитивност на измерение     

Нека имаме 3 мерен куб със следните измерения: 

D1 – Услуги = {депозит, кредит, банкови услуги} 

Това измерение представя предлаганите услуги (елементът банкови услуги e 

родител на елементите кредит и депозит). 

D2 – Време = {01.2012, 02.2012, 03.2012, Q1.2012} 

Това измерение представя развитието на бизнеса във времето. С Q1.2012 е 

отбелязано първото тримесечие на 2012 г. (Q1.2012 е родител на 01.2012, 

02.2012, 03.2012) 

D3 – Възрастови категории = {под 18, 18-25, 25-40, над 40, общо} 

Това измерение представя категоризация на клиентите според тяхната 

възраст – под 18 години, между 18 и 25 години и т.н. 

Изследваният факт е брой клиенти (примерни данни са представени на Таблица 3). 

депозит 01.2012 02.2012 03.2012 Q1.2012 

под 18 540 360 720 1600 

18 - 25 450 300 600 1300 

25 - 40 900 600 1200 2660 

над 40 1200 800 1600 3585 

Общо 3090 2060 4120 9145 

     

кредит 01.2012 02.2012 03.2012 Q1.2012 

под 18 450 270 630 1330 

18 - 25 375 225 525 1075 

25 - 40 750 450 1050 2210 

над 40 1000 600 1400 2985 

Общо 2575 1545 3605 7600 

 
Таблица 3. Примерни данни за брой клиенти по години, възрастови категории и услуги 

Тъй като е допустимо един и същи клиент да отвори депозит (респективно кредит) 

както януари, така и февруари и март месец, то търсейки броя клиенти за първото 

тримесечие на годината не можем да съберем броя клиенти от по-долното 

nDDDS  ...21
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йерархично ниво. При това няма значение дали услугата е сключена с лице под 18 

г, между 18-25 и т.н. За точното пресмятане на първото тримесечие e необходимо 

да намерим всеки отделен клиент, сключил договор през съответния период от 

време и въз основа на тези данни да се извърши преброяването. Това означава, че 

измерението Време е неадитивно по отношение на факта брой клиенти. Същият 

проблем се наблюдава и за измерението Услуги. Когато трябва да установим броя 

клиенти по отношение на елемента банкови услуги, не можем да получим коректна 

стойност чрез събиране на броя клиенти с кредити и депозити. Третото измерение 

(Възрастови категории) е адитивно, тъй като не е възможно един клиент 

едновременно да попада в две възрастови категории. 

Описание на метода на отстраняване на повторения на данни в адитивни 

йерархични участъци на неадитивни показатели 

Предпоставки 

Нека имаме куб C: S → F, nDDDS  ...21 , карта на регулярна разреденост 

RC   E(C)  S и измерението Di с йерархия Hi e неадитивно по отношение на куба С.  

Задача 

Стойности в клетките на куба за елементите от по-високите йерархични нива в Di 

трябва да бъдат заредени и съхранени в куба C (те са изчислени извън многомерният 

сървър и не е възможно динамичното им пресмятане от  него). 

Проблем 

Поради феномена с експлозията на данни в многомерното пространство, това може 

да доведе до многократно нарастване на заеманата от куба памет в сравнение с 

заеманата памет само за клетките от базовите нива. 

Решение 

Ще представим накратко принципа на работа на метода на отстраняване на 

повторения на данни в адитивни йерархични участъци на неадитивни показатели. За 

целта ще въведем понятието псевдо-адитивен възел: 

Дефиниция: Елементът i

high

i Dd   ще наричаме псевдо-адитивен възел, ако за 

всяка клетка в куба C от хиперравнината на този елемент е вярно, че всичките й 

непосредствено подчинени клетки съгласно Hi,  освен една, попадат в RC. 

       (              
    

          )                  
    

         

    е изпълнено |{(              
           )|  

    (  
    

)}    |    . 

Целта е да се намали заеманата от куба памет, като стойностите в клетките на 

псевдо-адтитивните възли се изчисляват динамично от многомерния сървър, а не се 

пресмятат предварително и съхраняват постоянно. 
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Нека C: S → F е куб, където S е многомерно пространство върху измеренията 

nDDD ,...,2,1 (n>=1), DNS = {DN1, DN2,…,DNL} е множество неадитивни измерения по 

отношение на F, DAS = {DA1, DA2, DA3, …,DAN} е множеството адитивни измерения по 

отношение на факта F, RC е карта на регулярна разреденост на C (RC   E(C)  S) 

A(Rc,DNi) е функция, която връща множеството от псевдо-адитивни възли по 

отношение на неадитивното измерение DNi : }|{) ,( ikkic DNddDNRA   

Ако CalcDynamically e множеството от дименсионните елементи за динамично 

обобщаване от многомерния сървър, то за постигане на поставената цел е достатъчно 

да добавим към вече определеното множество за динамични (онлайн) изчисления и 

множеството от псевдо-адитивни възли A(Rc,DNi): 

CalcDynamically := CalcDynamically U A(Rc,DNi). 

Теоретични очаквания 

Необходимото пространство за съхранение на даден куб C, без да се използва 

описания тук метод на отстраняване на повторения на данни в адитивни йерархични 

участъци на неадитивни показатели, можем да изчислим посредством следната 

формула: 

j

L

k

k

b

j

N

i

ij sDNDAgmZ   
  11 1

, където 

- m е размерът на системния свръхбагаж (overhead) (зависи от наличните  

мета-данни и др.); 

- b е броя на компонентите на факта F (ако в куба се съхраняват данни за два 

показателя - например брой клиенти и оборот в лв., то f = (p1,p2); в този 

случай b = 2); 

- gj размерът на тип данни за даден компонент pt от факта F; 

-      ̅̅ ̅̅  е коефициент на плътност, който отразява броя на съхранените 

пълни клетки спрямо общия брой клетки. 

Коефициентът на плътност може да варира, както от избираната стратегия 

за предварително обобщение на адитивните данни и материализиране на 

части от куба, така и от спецификата на предметната област и наличието на 

случайна разреденост. 

След прилагането на създадения от нас метод, пространството за съхранение на 

куба може да бъде оценено чрез следния израз: 

   j

L

k

kck

b

j

N

i

ij sDNRADNDAgmZ   
  11 1

 ,'

 
където 

- m е размерът на системния свръхбагаж (overhead); 

- b е броят на компонентите на факта F; 
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- gj е размерът на тип данни за даден компонент pt от факта F; 

-       ̅̅ ̅̅  е коефициент на плътност, който отразява броя на съхранените 

пълни клетки спрямо общия брой клетки. 

Дори наличието на няколко псевдо-адитивни възела може да окаже значително 

влияние върху размера на куба. Коефициентът на плътност също се променя. В най-

лошия случай псевдо-адитивните възли елиминират съхранението само на празни 

равнини от куба (всички елиминирани клетки са празни, поради наличието на случайна 

разреденост). В този случай коефициентът на плътност нараства и кубът не променя 

размера си. В най-добрия случай всички елиминирани клетки са пълни. В този случай 

коефициентът на плътност строго намалява и ефектът от премахването на повторенията 

достига своя максимум. В общия случай се очаква коефициентът на плътност да 

намалее, тъй като възлите с точно един наследник са във високите йерархични нива, а 

те са по-плътни в сравнение с по-ниските йерархични нива. 

Експериментални резултати 

Тестовата реализацията на създадения от нас метод върху реални кубове с 

данни, показа значително намаляване на заеманата от куба памет – размерът на 

кубовете намалява от 32% до 96% в зависимост от разпределението на данните. Повече 

детайли за постигнатите резултати и детайлите по реализацията са дадени в секцията 

„Експериментални резултати“. 

Предимства на метода 

В сравнение с метода на компресираните композити, описан в Глава 2, 

предложеният метод на отстраняване на повторения на данни в адитивни йерархични 

участъци на неадитивни показатели има известни предимства, позволяващи неговата 

употреба в случаи, когато компресиращи композити не могат да бъдат използвани. 

Например, методът на компресирани композити се използва единствено от Oracle 

Express сървъра – този метод е патентован и не може да бъде ползван от други 

разработчици. Дори и реализации, базирани върху Oracle Express не винаги могат да 

използват компресирани композити, тъй като те работят при агрегиране на данните от 

многомерния сървър, а в случая с неадитивните измерения, изчисленията трябва да 

бъда извършени извън многомерната платформа. 

Друго предимство на предложения метод е свързано с факта, че съществуващите 

компресиращи техники работят на физическо ниво без да отчитат природата на 

разредеността в даден куб. Така формулираният метод може да бъде приложен на 

логическо ниво към всеки многомерен сървър, разполагащ с функции за управление на 

множеството от обобщени данни. Наличните компресиращите техники на физическо 

ниво могат да бъдат приложени в допълнение на този метод. 

4.3.2.2. Метод на сливане на измерения 

За реализацията на някои аспекти от аналитичното приложение (например 

реализиране на каскадна зависимост между избраните параметри на аналитичния 
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отчет), проектантите на релационни аналитични приложения моделират допълнителни 

таблици, съдържащи само комбинациите от стойности на измерения, за които има 

данни в системата. Алтернативно, за извличане на смислените комбинации може де се 

използва факт-таблицата, но тъй като тя съдържа големи обеми от данни, извличането 

на зависимостите между две или повече от измеренията през факт-таблицата е силно 

неефективно. Изграждането на допълнителна таблица, конкатенираща стойностите на 

няколко измерения, повдига въпроса доколко рентабилно е комбинирането на две или 

повече логически измерения в едно „супер-измерение“ като част от кубовия модел (не 

само като допълнителна помощна структура за съхранение на определени комбинации). 

Този поход на моделиране не е широко разпространена релационна техника ([Singh 

'05],[Cognos ULC '08],[Kimbal '10]), но е важна техника за контрол на разредеността в 

многомерните сървъри (разгледана в Глава 2, т. 2.2.1. Съхранение чрез композитно 

индексиране). Решението върху кои измерения да бъдат създадени композитни индекси 

и колко на брой да бъдат те е задача, която често се решава на база на интуицията и 

познанията на проектанта за предметната област. 

Корелацията между измеренията може да бъде основание част от измеренията да 

бъдат конкатенирани в общо “супер-измерение” и при релационно представяне на 

многомерния модел ([Naydenova‘11]). Сливането на измерения може да усложни 

модела и неговата поддръжка, но също и да доведе до използването на по-малко памет 

и изчислителни ресурси (в Глава 5 са представени експериментални резултати по 

отношение на заеманата памет и бързодействието при изпълнение на заявки след 

прилагането на метода на сливане на измерения). 

Нека са дадени многомерно пространство S, дефинирано чрез измеренията D1,…, 

Dn, факт F и куб C: S → F. Ако се използва ROLAP архитектура за реализирането на 

този куб, заеманото място от куба С може да се изчисли посредством формулата

))()((
1 1  


k

j

n

i iDSizeFSizeCZ , 

 където 

- )( iDSize е размерът на типа данни на елементите от измерението iD ; 

- )(FSize  е размерът на типа данни на факта F; 

- n е броят на измеренията; 

- k е броят на непразните клетки в куба. 

Броят на възможните комбинации между елементите в измеренията Di и Dj е |Di|.|Dj|. 

Нека в карта на регулярна разреденост имаме правило, описващо правоъгълна област 

от вида                                          . Елементите 

от подмножеството Ri на Di не се комбинират с елементите на подмножеството Rj на Dj. 

Тогава броят на смислените комбинации между Di и Dj се редуцира до (|  | |  |  

 |  | |  |). Отношението (|  | |  | |  | |  |⁄ ) ще наричаме коефициент на разреденост 

на множеството         Ако въз основа на това наблюдение конкатенираме 

измеренията Di и Dj в едно измерение     (     ) (     ), ще свием многомерно 
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пространство S до     мерното пространство   , определено от измеренията 

                                  , Dij и куб        .  

Заеманото място от куба   , може да бъде изчислено посредством формулата: 

))()()(.('
,...1,1,...,1,1..1

ij

njjiil

l DSizeDSizeFSizekCZ  


, 

където 

-     (  ) е размерът на типа данни на елементите от измерението         

            ; 

-     (   ) 
 е размерът на типа данни на елементите от конкатенираното 

измерение Dij, i ≠ j; 

-     ( )  е размерът на типа данни на фактите F; 

- n-1 е броят на измеренията; 

- k е броят на непразните клетки в куба. 

Можем да заключим, че размерът     на куба    ще намалее (      )  тъй 

като броят на непразните клетки k e останал непроменен, но гарантирано     (   )  

(    (  )      (  )). При това, колкото по-голям е коефициентът на разреденост за 

дадена двойка        , толкова по-малко памет ще заема кубът   . 

Остава отворен въпросът за бързодействието при изпълнението на заявки върху 

       . В общия случай то зависи от използваната платформа и типа на използваните 

заявки, но нашите очаквания са     да не води до намаляване на времето на отговор 

(броят на операциите от тип съединение (join) в случая на    е по-малък от този на  ). 

Описаното в Глава 5 изследване потвърждава тези очаквания. 

Пример: 

Нека имаме куб определен от следните 5 измерения: Време (D1), Услуги (D2), 

Региони (D3), Тип клиент (D4 = {‘частно лице, ’организация}), Пол (D5 

={‘Мъж,’Жена,’N/A’}). Броят на възможните комбинации между измеренията Тип 

клиент и Пол е |D4|*|D5| = 6. Ако в карта на регулярна разреденост имаме правило от 

вида Организациите нямат пол, то броя на смислените комбинации се редуцира до 4 

(отношението на всички комбинации към възможните е обещаващо - 33% от 

комбинациите нямат смисъл поради наличието на регулярна разреденост). 

Картата на регулярна разреденост може да подпомогне взимането на решение за 

избор на композитни измерения. В нея е заложена информация за дименсионни 

комбинации, които нямат бизнес смисъл и с голяма вероятност никога няма да имат 

такъв. За вземането на решение по кои измерения да се създадат композитни индекси в 

MOLAP среда обикновено се анализират заредените данни за даден период от време и 

тяхното разпределение. При случайната разреденост обаче, липсата на стойности в 

дадена комбинация за конкретен времеви отрязък не означава, че тази комбинация няма 

да се появи още при следващото зареждане на данни. Регулярната разреденост 

гарантира известна стабилност в това отношение. Ако бизнесът се промени и правилата 

определящи регулярната разреденост също се променят. Повечето от тези правилата 
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обаче са относително стабилни във времето. Това ни дава основание да приемем, че 

знанието дали липсата на дадена комбинация се дължи на случайна или регулярна 

разреденост може да доведе до по-точни препоръки за избор на композитни индекси в 

MOLAP среда и сливане на измерения в ROLAP. 

4.3.2.3. Разделяне на дялове 

Разделянето на дялове е метод, оказващ влияние върху начина на физическо 

съхранение на данните в куба (Глава 2, т. 2.6. “Разделяне на дялове”). Тази техника 

повишава бързодействието като при изпълнението на заявки, така и при поддръжката 

на куба и регулярното зареждане на нови данни в него, тъй като позволява да се работи 

върху по-малки обеми от данни. Често пъти разделянето на дялове позволява и 

паралелна обработка на отделни части от куба. Картата на регулярна разреденост е 

добра база за реализирането на софтуерен модул, който автоматизира разделянето на 

куба на дялове въз основа на информацията за празните области в куба. Разработката на 

алгоритъм, разделящ даден куб на по-малки кубове, всеки от които е изцяло 

гарантирано празен или изцяло без регулярна разреденост, съгласно информацията 

заложена в картата, може да увеличи ефективността на работа с куба. 

В секция 3.4.„Подход за намаляване на регулярната разреденост“ от Глава 3 

дадохме примери как може да се постигне разделянето на даден куб на дялове при 

наличие на ирелевантни и сегментирани измерения. В Глава 5 са представени 

резултатите от тестовата ни реализация, които показват че разделянето на кубове въз 

основа на знанието за регулярна разреденост води средно до 45%  по-ефективно 

съхранение, както и до по-добро бързодействие. 

Картата на регулярна разреденост съдържа информация не само за налични 

функционални зависимости, но и за зависимости между подмножества от дименсионни 

стойности (дадено множеството от стойности от едно измерение се комбинира само с 

дадено подмножество от стойности от друго измерение). В 

[Niemi&Nummenmaa&Thanisch'03] е описан синтезиращ и декомпозиращ алгоритъм за 

продуциране на нормализирани аналитични кубове, базиран на функционални 

зависимости между измеренията. Моделирането на множество кубове с по-ниска 

размерност въз основа на знанието за наличието на регулярна разреденост разширява 

този процес. 

4.3.3. Подобрения в потребителския интерфейс и интерпретация на 
данните в  аналитичните системи    

Знанието дали празните клетки в един куб се дължат на регулярна или случайна 

разреденост може да бъде полезно за бизнес аналитиците и крайните потребители на 

аналитичните системите в няколко аспекта. То позволява реализацията на известни 

удобства при работа с аналитичната система, които ще опишем накратко. 
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4.3.3.1. Функция за пояснение на причината за наличието на празни 

области в куба 

Много аналитични приложенията предоставят възможност за скриване на 

празни редове и колони от аналитичния отчет или автоматично ги запълват с нулеви 

стойности. Потребителите обаче имат различно отношение към празните области, в 

зависимост от това дали те са провокирани от регулярна или случайна разреденост. 

Въз основа на картата на регулярна разреденост може да изгради модул, който 

разкрива причината (бизнес правилото) довело до празнота в дадена област от куба. 

За целта към всяка правило, въведено в картата е необходимо да се съхранява и 

вербално описание, обясняващо правилото на естествен език (Фигура 15). 

Фигура 15. Области на случайна и регулярна разреденост с вербално описание 

Скриването само на част от празните редовете от аналитичния отчет, а именно 

тези, които са провокирани от регулярна разреденост или попълването им с стойности 

от вида „Неприложимо” вместо с нули, ще подобри интерпретацията на получените 

резултати и качеството на аналитичните отчети. Различно оцветяване за празните 

клетки, провокирани от регулярна или случайна разреденост, също бе подобрило 

интерпретацията на данните. 

Замяната на липсващите стойности с друга стойност, поставя въпросът за 

тяхната обработката при изчисляването на различни формули и показатели. Ако за 

даден регион липсват данни относно зърно-производството в този регион, но бизнес 

аналитикът се нуждае от осреднена стойност за зърно-производството по държави, то 

как трябва да се обработи липсата на тези данни? Трябва ли регионите с липсващи 

данни да участват при формирането на осредната стойност или е по-добре да се 

игнорират?  Карата на регулярна разреденост дава възможност на крайните 

потребители да контролират този процес – те могат да изберат липсващите данни, 

дължащи се на случайна разреденост да бъдат включени при изчисляването на 

осреднените показатели, но да се пропуска липсата на данни, провокирана от регулярна 

разреденост. 

Ще опишем примерен вариант на начина на работа на функцията за пояснение. 

Да приемем, че потребителят е визуализирал сечение представено на Фигура 16, 

отразяващо данни за април 2012 г. по градове и услуги. Потребителят избира точката 

определена от услугата “Застраховка на домашни любимци” и град „Варна“. За да 

получи отговор на въпроса защо тази клетка е празна, той се обръща към функцията 
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за пояснение. Тъй като тази клетка попада в област на регулярна разреденост, 

определена от правилото Pi, функцията връща отговор от вида: Услугата Застраховка 

на домашни любимци не се предлага във Варна, съгласно правилото Pi . 

  Русе София Плевен Варна Пловдив Бургас 

Депозитни продукти   6 391   8 038   6 095 

Застраховки живот 10 298 7 187 9 513   8 206   

Банкови гаранции   8 209   6065   6 489 

Картови продукти   5 032       2 642 

Пътни застраховки 11 044 6 753 3 208   7 625   

Имуществено застраховане   6 087   6 734   11 003 

Автомобилно застраховане 5 578 7 636 9 148   11 086   

Злополуки 5 122 6 355 6 803   7 314   

Фигура 16. Сечение от куба, съдържащо празни стойности 

Потребителят избира нова празна клетка (“Банкови гаранции”, “Варна”) и 

отново се обръща към функцията за пояснение. Оказва се, че тази клетка попада извън 

картата на регулярна разреденост. Функцията за пояснение връща отговор от вида: 

Няма сключени гаранции в региона. 

4.3.3.2. Декомпозиция на отчети 

Техниката за разделяне на кубовете на части може да бъде приложена и върху 

аналитичните отчети. Един интелигентен разпад на отчети с множество празни клетки 

до по-плътни отчети, ще улесни процеса на бизнес анализ. 

Така например Фигура 16 може да бъде доведена до вида показан на Фигура 17. 

Важен аспект на декомпозицията е запазването на празните клетки провокирани 

от случайна разреденост. Например, празната стойност в клетката за гаранции във 

Варна (държаща се на случайна разреденост) присъства явно в резултатните отчети и 

може директно да бъде интерпретирана като „няма нови гаранции във Варна“. При 

отчети с множество разпръснати празни клетки, извикването на функцията за 

обяснение не е много удобно, но декомпозицията на отчета ще намали техния брой. 

 

 

 

Фигура 17. Декомпозиция на отчет въз основа на областите на регулярна разреденост 

Русе София Плевен Варна Пловдив Бургас

Депозитни продукти 6 391 8 038 6 095

Застраховки живот 10 298 7 187 9 513 8 206

Банкови гаранции 8 209 6 489

Пътни застраховки 11 044 6 753 3 208 7 625

Имуществено 

застраховане 6 087 6 734 11 003

Злополуки 5 122 6 355 6 803 7 314

Плевен Пловдив Русе София

Застраховки живот 9 513 8 206 10 298 7 187

Пътни застраховки 3 208 7 625 11 044 6 753

Злополуки 6 803 7 314 5 122 6 355

Варна Бургас София

Депозитни продукти 8 038 6 095 6 391

Банкови гаранции 6 489 8 209

Картови продукти 6 056 2 642 5 032

Имуществено застраховане 6 734 11 003 6 087
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4.3.3.3. Автоматична селекция на релевантните дименсионни 

елементи 

Картата на регулярна разреденост позволява реализацията на функционалност за 

автоматична рестрикция на потребителския избор на дименсионни филтри и 

параметри. Когато бизнес аналитикът избере някои дименсионни стойности, изборът на 

стойности по останалите измерения може лесно да бъда ограничен само до 

комбинациите, имащи бизнес смисъл. 

Да си представим, че в даден момент от време всички супермаркети в нашата 

примерна компания спрат да предлагат продукта pj. За да се отрази това знание в 

модела, в карта на регулярна разреденост е дефинирано правило от вида: Когато 

стойностите в измерението време са по-големи от tk, тогава стойностите в 

измерението Услуги са различни от pj. В процеса на типичните за аналитичните 

приложенията операции по избор на определени равнини от куба (slice&dice), 

потребителите на системата могат да фиксират стойността tk+1 по измерението Време. 

За да придобие представа за развитието на бизнеса, потребителят се интересува как е 

изглеждал бизнеса в конкретен момент във времето т.е. интересува се от данните в 

специфична подобласт на куба. Въз основа на картата на регулярна разреденост може 

да бъде разработена функция, която да прочете заложените ограничения, да преработи 

потребителската заявка и да върне редуцирана част от куба, елиминирайки слоя pj, тъй 

като той не носи никаква смислена информация и утежнява анализа на останалата. 

На Фигура 18 ([Naydenova ‘10]) е показан очакваният резултат при наличие на 

правило определящо ирелевантността на услугата застраховка при пътуване (travel 

insurance) за месец февруари 2008 (Feb 2008). 

  
 

4.4. Метод за откриване на области с регулярна 

разреденост в n-мерен куб 

За реализацията на много от възможните употреби на картата на регулярна 

разреденост са необходими алгоритъми за обединение, сечение и разлика между 

Фигура 18. Автоматична селекция на релевантни дименсионни елементи за избрано сечение 
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картата и произволна правоъгълна област от куба. Лесно за реализация решение е 

съхранението на множеството от кортежи, покриващи картата в релационна структура 

от данни и прилагането на множествени операции върху тези кортежи. За съжаление, 

направените изследвания върху реални кубове от данни показва, че броят на празните 

клетки на една карта на регулярна разреденост често надвишава 10
13, 

което прави това 

решение силно неефективно и практически неприложимо. 

Ще опишем метод за откриване на области с регулярна разреденост в даден куб 

въз основа на дефинирана върху него карта на регулярна разреденост ([Naydenova et 

al.’09]). Той е съобразен с избраното по-горе представяне и позволява ефективно да се 

извършват операции по сечение обединение и разлика на n-мерни правоъгълни 

области. Методът е използван за реализацията на редактор за конструиране на карти на 

регулярна разреденост и извличане на данни от нея. 

Нека разгледаме n-мерното пространство nDDDS  ...21 , факт F, куб 

FSC : и карта на регулярна разреденост SCERc  )( . 

Нека картата на регулярна разреденост Rc е съставена на база на правила, които 

заграждат области на регулярна разреденост R1, R2, …, Rk , чието обединение са всички 

клетки с регулярна разреденост в пространството S: 

   ⋃  

 

   

       
    

      
           

                

Ще дефинираме понятието входяща област SII : , nAAAI  ...21 , 

11 DA  , …, nn DA  , за i = 1..n, като област в n-мерното пространство, за която 

искаме да проверим дали попада в карта на регулярна разреденост. 

Нека I е множество от клетки })(,|),({ ftCItftc  . Целта ни е да отделим 

клетките от областта I , които са празни поради наличието на регулярна разреденост:

cE RII  . Интересуваме се също и от клетките от I , които са потенциално пълни: 

cNE RII \  (допустимо е сред тях да има и празни, поради наличието на случайна 

разреденост). 

Ще разгледаме последователността от стъпки, необходими за изграждането на Rc 

като множество от правоъгълни области. При добавянето на нова област към Rc ще 

извършваме процедура по разделяне на вече добавените в Rc области на подобласти. 

Същата процедура ще приложим и след конструирането на Rc върху входяща 

правоъгълна област I, за да определим дали тя изцяло е съставена от празни клетки, 

поради наличието на регулярна разреденост в нея, дали частично припокрива области с 

регулярна разреденост или е изцяло извън Rc. 
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4.4.1. Конструиране на карта на регулярна разреденост  

Следва описание на процеса на изграждане на Rc. В края на този процес картата на 

регулярна разреденост е представена като обединение на непресичащи се правоъгълни 

области в S (сегментиран подход). За целта ще въведем понятията сегментация на 

многомерно пространство, разширение на сегментация на многомерно пространство 

от произволна област и разцепване на правоъгълна област върху сегментация на 

многомерно пространство ([Naydenova et al.’09]). 

Дефиниция (сегментация на многомерно пространство): 

Нека S е многомерно пространство върху измеренията nDDD ,...,2,1 : 

nDDDS  ...21 . 

 G ще наричаме сегментация на многомерното пространство S, когато: 


i

i

p

j

j

ii

p

iiii DDDDDDG
1

21 :,...,,{)(


  и  k

i

j

i DD  за jk  . 

Множествата ip

iii DDD ,...,, 21  наричаме сегменти на измерението Di съгласно 

сегментацията G. 

Дефиниция (разширение на сегментация на многомерно пространство от 

правоъгълна област): 

Нека M е правоъгълна област в пространство S, а G е сегментация на S:

nAAAM  ...21 , 11 DA  , 22 DA  , …, nn DA   

Сегментацията 'G  ще наричаме разширение на G от M, където: 

}\,),(|\,{

)}(),(|{

)('сила в е..1







i

j

ii

j

ii

j

ii

j

ii

j

i

i

j

ii

j

ii

j

i

j

i

i

ADADDGDADAD

ADADDGDD

DGni

 

По този начин всеки сегмент j

iD )G(Di :  i

j

i AD  и i

j

i AD \ се разделя на 

два нови сегмента i

j

i ADD   и i

j

i ADD \ . 

Новите сегменти D  и D   заменят стария сегмент j

iD  в множеството от сегменти 

)( iDG  на измерението Di. 

Ако резултатът GG ' , казваме че G е вече разширено от M. 

Дефиниция (разцепване на правоъгълна област върху сегментация на многомерно 

пространство):  

Нека M е правоъгълна област в пространство S, G е сегментация на S и G е вече 

разширено от M. Разцепване на M върху G ще наричаме операцията: 
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}|)({),(
1

i

j

ii

j

i

n

i

ADDGDGMsplit 


 

Следва описание на стъпките за изграждане на Rc. 

Алгоритъм за конструиране на карта на регулярна разреденост 

Нека Rc е карта на регулярна разреденост в куба FSC : , nDDDS  ...21 , 

представена като обединение на непресичащи се правоъгълни области: 

 tPPL ...,{ 1 , където 
t

j

jc PR
1

 и jiPP ji  ,  

В началото на процеса картата на регулярна разреденост е празна. Всеки път щом бъде 

добавено правило към картата, вече добавените области в картата се разцепват на 

непресичащи се правоъгълни области: 

(1) Картата е празна:  RL  

На тази стъпка имаме следната сегментация на многомерното 

пространството S:  ii DDG {)(  

(2) Добавя се ново правило: 

Правилото описва точно една правоъгълна област nAAAB  ...21 . 

(a) Извършва се разширение на сегментацията G  на многомерното 

пространството S от правоъгълната област B до 'G  

(б) За всеки LPi   се извършва разцепване на областта iP  върху 

сегментацията 'G  

)',(: GPsplitLP ii 
 

Тази процедура може да увеличи броя на непресичащите се правоъгълни 

области, описващи регулярна разреденост 
t

1i

)',( ' 


 GPsplitL i  

(в) Извършва се разцепване на правоъгълната област B  върху 'G : )',( GBsplit  

Това действие разделя B на множество от непресичащи се правоъгълни 

области спрямо сегментацията на измеренията в Rc. 

}|)('{,...,{  )',(
1

1 i

j

ii

j

i

n

i
m ADDGDBBGBsplit  



, 


m

i

iBB
1

 , където  ji BB  за ji   

ji BPji  :,  или  ji BP  

(г) Операторът за обединение, който трябва да се приложи върху областта B и 

множеството Rc, за да се добави областта B към Rc се прилага между 

областите от множеството    и непресичащите се правоъгълни области, 

продуцирани от операцията )',( GBsplit . 
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Присвояването           (    ) функционално еквивалентно на 

израза        C. 

(3) Повтаряме стъпка 2 докато има нови правила 

4.4.2. Откриване на области с регулярната разреденост  

Нека имаме карта на регулярна разреденост SCERc  )(  върху куба 

FSC : , nDDDS  ...21  и входяща правоъгълна област SII : , 

nAAAI  ...21 , 11 DA  , …, nn DA  .  

Искаме де извършим операция по обединение, сечение или разлика между 

входящата правоъгълна област и карта на регулярна разреденост: 

                        . 

За да извършим тези операции изпълняваме същите стъпки като при добавянето 

на правоъгълна област към карта на регулярна разреденост (стъпка 2). Единствената 

разлика се състои в това, че резултатът от операцията не се добавя към дефиницията на 

картата (пропуска се стъпка (г)). Тъй като входящата област I не обуславя правило за 

регулярна разреденост, резултатът от операцията по разцепване ще доведе до области, 

които изцяло се припокриват от картата или са извън нея. 

Нека G e сегментация на многомерното пространство S вече разширена от 

областите на картата Rc. Съгласно представянето на картата на регулярна разреденост: 


t

j

jc PR
1

 , където 
j

n

jj

j HHHP  ...21 ,  

)( i

j

i DGH   и jiPP ji  , ,  tPPL ...,{ 1  

Тогава )),(( LGIsplitRI c   . 

За откриването на области с регулярна разреденост е необходимо дe приложим 

операторът сечение: 

)),(( LGIsplitRI c  
 

4.4.3. Обосновка на метода - сходимост и критерии за спиране 

В основата на метода, както при конструирането на карта на регулярна 

разреденост, така и при търсене на сечение между произволна правоъгълна област и 

карта на регулярна разреденост, са операциите по разширение на сегментация на 

многомерно пространство от правоъгълна област и операцията по върху сегментация 

на многомерно пространство. По време на конструирането на карта, всяка 

новодобавена област разширява текущата сегментацията на пространството S, след 

което тя бива разцепена и добавена към картата на регулярна разреденост. За извличане 

на знание от картата при подаването на правоъгълна област, която да бъде проверена за 

наличие на регулярна разреденост, се извършват същите операции. 
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За да покажем, че предложения метод е сходим е достатъчно да се уверим, че в 

резултата на операциите от стъпка (2), списъкът с правоъгълни област L не се 

разширява безкрайно. 

Нека В е правоъгълна област в пространство S, която се добавя на стъпка (2), а G е 

сегментация на S: nAAAB  ...21 , 11 DA  , 22 DA  , …, nn DA   

На стъпка (а) се извършва разширение на сегментацията G  от правоъгълната 

област B до   . Съгласно дефиницията на тази операция, всеки от сегментите на 

произволно измерение Di  води до появата на максимум 2 нови сегмента        . Тъй 

като броят на измеренията е n, тази операция увеличава броя на сегментите в 

  максимум до 2n. 

На стъпка (б) за всяка правоъгълна област LPi  се извършва разцепване на 

областта iP
  

върху сегментацията   . След добавяне на първото правило в картата на 

регулярна разреденост, L се състои от точно една област, описваща правилото. Броят на 

сегментите по всяко измерение Di  e по-малък или равна на 2. 

Нека приемем, че при добавянето на n-тото правило имаме t правоъгълни области 

в L. Съгласно дефиницията на операцията по разцепване на правоъгълна върху 

сегментация на многомерно пространство, сегментацията    (получена от 

разширяването на G от входната област B) при тази операция всяко iP , LPj  , kj ..1 , 

j

n

jj

j HHHP  ...21 , )( i

j

i DGH  , може да разцепи на максимум 2 сегмента за 

всяко измерение от куба. Следователно максималният брой правоъгълни области, 

който можем да получим на тази стъпка е     : 

 '1 ...,{  tPPL , където                   

На стъпка (в) се извършва разцепване на правоъгълната област B спрямо   . 

Аналогично на стъпка (б) тази операция може да доведе до разцепването на B на 

максимум 2
n  

области. 

На стъпка (г) добавяме към картата на регулярна разреденост резултата от стъпка 

(в). Може да заключим, че броя на непресичащите се правоъгълни области от L в края 

на стъпка (2) може да се разшири до     (   )    непресичащи се области при 

добавянето на ново правило. 

В най-лошия случай, броят на сегментите във всяко измерение ще достигне броя 

на елементите от измерението, участващи в области с регулярна разреденост. При 

достигането на тази граница, процесът по разширяване на сегментацията ще спре да 

формира нови сегменти и    ще съвпада с   (  ще е вече разширено B за всяко 

новодабавена област B). 

След като показахме, че списъкът с правоъгълни области L e краен, остава да се 

уверим, че алгоритмът не изпада в безкраен цикъл, поради препратката в стъпка (3). 

Тъй като броят на бизнес ограниченията, задаващи регулярна разреденост в куб е 

краен, а процесът на конструиране на картата приключва при изчерпването на тези 
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правила, можем да заключим че предложеният метод не изпада в безкраен цикъл 

(макар да е допустимо бизнес ограниченията да задават припокриващи се области от 

регулярна разреденост). 

4.5. Заключение 

В тази глава беше представен нов обект, наречен карта на регулярна разреденост, 

който определя областите на регулярна разреденост в n-мерен куб. Анализът на 

приложимостта на картата на регулярна разреденост, извършен в тази глава, ни дава 

основание да гледаме на новодефинирания обект като на полезно разширение на 

многомерния модел на данните и допълнение на съществуващите методи за ефективно 

съхранение и извличане на данни в аналитичните системи. Този обект може да се 

използва не само за постигането на автоматизирани решения за моделиране на кубове с 

по-високи размерности на логически ниво и ограничаване на ефектите от експлозията 

на данните при обработка на неадитивни показатели, но и за подобряване на 

интерпретацията на данните от крайните потребители на аналитичните системи. 

В допълнение бе представен и метод за ефективно представяне и извличане на 

данни от карта на регулярна разреденост. Методът е създаден за целите на 

практическата реализация на нововъведения обект, но лесно може да бъде 

генерализиран до метод за реализация на множествени операции върху правоъгълни 

области в n-мерно пространство. 

4.6. Приноси 

Приносите на тази глава могат да бъдат обобщени в следните точки: 

• Предложен е нов оригинален обект като разширение на многомерния модел на 

данните – карта на регулярна рехавост; изследвана е приложимостта на обекта за 

подобряване на качеството на данните, ефективното им извличане, съхранение и 

интерпретацията им; 

• Предложен е метод за откриване на области с регулярната разреденост в n-мерен 

куб; 

• Предложено е представяне на карта на регулярната разреденост като съвкупност 

от бизнес правила; 

• Предложен е метод за отстраняване на повторения на данни в адитивни 

йерархични участъци на неадитивни показатели. 
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5.  РЕАЛИЗАЦИЯ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

В тази глава на дисертационния труд са представени постигнатите 

експериментални резултати по отношение на: 

 метода на отстраняване на повторения на данни в адитивни йерархични 

участъци на неадитивни показатели. Експериментът е извършен като 

доказателство на концепцията върху данни от реален склад от данни; 

 сравнителният анализ на заеманата памет и бързодействието при 

елиминирането на връзки от тип ирелевантност и сегментация на измерения, 

съгласно подхода описан в Глава 3. За целите на този анализ отново са 

използвани структури и данни от реално работеща система; 

 ефективността от прилагането на подхода на сливане на измерения. При 

избора на измерения за конкатениране е взет под внимание коефициентът на 

разреденост на данните. 

В допълнение е описан редактор за създаване на карта на регулярна разреденост, 

базиран на правила от атомарен вид и реализиращ метода за откриване на регулярна 

разреденост в n-мерен куб ([Мелконян ‘09], [Георгиев’09]). Към редактора са 

разработени две функционалности, свързани с  приложимостта на карта на регулярна 

разреденост: модул за откриване за на некоректни данни в куб и модул за автоматична 

селекция на релевантните дименсионни елементи. 

5.1. Отстраняване на повторения на данни в адитивни 

йерархични участъци на неадитивни показатели 

Методът на отстраняване на повторения на данни в адитивни йерархични 

участъци на неадитивни показатели е реализиран върху склад от данни, съхраняващ 

исторически данни за клиентите на международен холдинг, сключените договори, 

параметрите и състоянието на договорите и клиентите му. За определеност ще 

наричаме холдинга ABC. Примерите описани в Глава 3, както и останалите 

изследвания, описани в тази глава са базирани на същия склад от данни. 

Цел 

Целта на изследването е да потвърди теоретичните очаквания относно 

ефективността на метода на отстраняване на повторения на данни в адитивни 

йерархични участъци на неадитивни показатели. 

Модел на данните 

Следната фигура показва организационната структура на ABC в България: 
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Многомерният модел на данните, върху който е приложен методът на 

отстраняване на повторения на данни в адитивни йерархични участъци, съдържа 6 куба 

със следните характеристики: 

 Всеки куб е дефиниран върху 14-мерно пространство и съдържа данни за броя 

клиенти от конкретна бизнес област – общо застраховане, животозастраховане 

или пенсионно осигуряване. 

 За всяка бизнес област са дефинирани 2 куба – единият съхранява брой 

физически лица клиенти на компанията, а другият броя юридически клиенти. 

 Всяко от измеренията може да бъде причислено към една от следните 4 групи: 

o Общи измерения за 6-те куба; 

o Специфични измерения за съответната бизнес област; 

o Измерения, които имат смисъл само за физически лица; 

o Измерения, които имат смисъл само за юридически лица. 

Конкретните измерения за всеки от кубовете, както и броя на елементите във 

всяко от тях са представени в Таблица 4. Неадитивните измерения, върху които е 

приложен метода на отстраняване на повторения на данни в адитивни йерархични 

участъци на неадитивни показатели са отбелязани с *. 

Следва кратко описание на семантиката на измеренията: 

Общи измерения: 

 Време – съдържа календарни месеци; 

 Брой продукти – представя категоризация спрямо броя услуги, ползвани от 

клиентите (0,1,2,...,”над 7“); 

 Брой месеци клиент на ABC – представя категоризация на срочността на 

клиентите в месеци (0,1,2,3,... „над 240”); 
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застраховане А 

      Представителства 
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C 

Офиси 
 

 

 

Клонове 

Търговска Банка  

F 

ABC България 
 

Фигура 19. Организационна структура на холдинга ABC в България 
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 Брой години клиент на ABC – представя категоризация на срочността на 

клиента в години (0,1,2, …,над 15); 

 Статус на клиента – представя възможни състояния на клиенти, ползващи 

продукти на ABC (продължаващ, нов, напуснал, възстановен и др.); 

 Срочност на договора – представя класификация на клиента по отношение 

на срочността на сключените от него договори (“Клиент само с краткосрочни 

договори до 15 дни”,” Клиент само с краткосрочни договори до 3 

месеца”,...,” Клиент с дългосрочни договори”). 

Специфични за бизнес областта: 

 Продукти – предоставяни услуги в съответната бизнес област; 

 Организационни единици – офиси, в които се предлагат услуги за съответната 

бизнес област; 

 Канали на продажба – канали на разпространение на услугите от областта. 

Пенсионно осигуряване: 

 Среден месечен осигурителен доход (“от 0 до 250 лв.”, “от 250.01 до 600 лв.”, 

…, “над 1 400.01 лв.”); 

 Осигурителна вноска с натрупване (“до 10 лв.“, “от 10.01 до 50 лв. “, …, “от 

1000.01 лв. до 10 000 лв. “,“над 10 000 лв. “); 

 Набрани средства по индивидуалната осигурителна партида (ИОП) към 

края на отчетния период ("до 50 лв.","от 50.01 до 250 лв.",...,"над 10 000 

лв."); 

 Вид привличане на клиент (“служебно разпределение”, “ прехвърляне от 

друго пенсионно дружество”, “първоначален избор”); 

 Вид прекратяване („неизвестно“, “осигурителен случай - пенсиониране”,” 

прехвърлен”,” изтеглен” и др.). 

Застраховане: 

 Състояние на договор (активен, прекратен, изтекъл, с просрочено плащане, 

застраховка с намалена сума, нова полица, заменила старата, унищожена по 

неподдържане, унищожена по други причини и др.); 
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 Застрахователна премия (“до 240 лв.”,”от 241 до 300 лв.,”...,”от 20 001 до 50 

000 лв.”,”от 50 001 до 10 0000 лв.”,”от 10 0001 до 20 0000 лв.”,”над 200 001 

лв.”); 

 Квота на щетимост (“над 100% “,”от 80 % до 100%”,”от 75 % до 80%”, 

...,”от 20% до 25%”,”от 0% до 20%”); 

 Вид прекратяване („неизвестно“,“осигурителен случай - инвалидност”, 

”смърт“,”откуп” и др.). 

Измерения за частни лица: 

 Пол (мъж, жена, неизвестно); 

 Възрастови категории (“до 18 години”, “от 19 до 24”, “от 25 до 29”, …,”над 

65 години”). 

Измерения за корпоративни клиенти: 

 Отрасли ("Селско и ловно стопанство", “Добив на въглища и торф”, 

“Производство на хранителни продукти и напитки”,”Строителство” и т.н.); 

 Юридически статут (Едноличен търговец, Дружество с ограничена 

отговорност, Акционерно дружество, Командитно дружество, 

Институт/Университет, Гражданско д-во по ЗЗД и др.). 
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Куб 1,  

Пенсионно осигуряване,  

Брой клиент и физически лица 

Куб 3,  

Общо застраховане,  

Брой клиенти физически 

лица 

Куб 5,  

Живото застраховане,  

Брой клиенти физически 

лица 

Име на измерение 

Брой 

елеме

нти 

Име на измерение 

Брой 

елеме

нти 

Име на измерение 

Брой 

елеме

нти 

Време 4 Време 4 Време 4 

Брой години клиент 18 Брой години клиент 18 Брой години клиент 18 

Брой продукти  10 Брой продукти  10 Брой продукти  10 

Статус на клиента 8 Статус на клиента 8 Статус на клиента 8 

Пол 3 Пол 3 Пол 3 

Възрастови 

категории 
20 

Възрастови 

категории 
20 

Възрастови 

категории 
20 

*Организационни 

единици - пенсионно 

осигуряване 

320 

* Организационни 

единици – общо 

застраховане 

344 

*Организационни 

единици – живото 

застраховане 

328 

* Продукти - 

пенсионно 

осигуряване 

11 
* Продукти - общо 

застраховане 
126 

* Продукти – 

живото 

застраховане 

50 

* Канали на 

продажба - 

пенсионно 

осигуряване 

10 

*Канали на 

продажба – общо 

застраховане 

11 

*Канали на 

продажба – живото 

застраховане  

11 

Среден месечен 

осигурителен доход 
7 Брой месеци клиент  243 Брой месеци клиент  243 

Осигурителна вноска 

с натрупване  
7 

Срочност на 

договора 
10 

Срочност на 

договора 
10 

Набрани средства по 

ИОП към края на 

отчетния период 

7 
Застрахователна 

премия 
43 

Застрахователна 

премия  
43 

Вид привличане на 

клиента 
4 Квота на щетимост 18 Квота на щетимост 18 

Вид прекратяване - 

пенсионно 

осигуряване 

6 
Състояние на 

договор 
5 

Вид прекратяване - 

животозастраховане 
15 

Куб 2, Пенсионно осигуряване,  

Брой клиенти юридически 

лица 

Куб 4,  

Застрахователно дело,  

Брой клиенти юридически 

лица 

Куб 6,  

Животозастраховане,  

Брой клиенти юридически 

лица 

Съдържа същите измерения 

като Куб 1, но измерението 

“Пол” заменя измерението 

“Отрасли” (62 елемента), а 

измерението “Възрастови 

категории” заменя 

“Юридически статут” (20 

елемента) 

 

Съдържа същите измерения 

като Куб 2, но измерението 

“Пол” заменя  измерението 

“Отрасли” (62 елемента), а 

измерението “Възрастови 

категории” заменя 

“Юридически статут” (20 

елемента) 

Съдържа същите измерения 

като Куб 5, но измерението 

“Пол” заменя измерението 

“Отрасли” (62 елемента), а 

измерението “Възрастови 

категории”  заменя 

“Юридически статут” (20 

елемента) 

Таблица 4. Описание на кубовете, върху които е приложен метода на отстраняване на повторения на 
данни в адитивни йерархични участъци на неадитивни показатели 
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Използвана платформа 

За реализацията е използвана OLAP опцията на Oracle 10g (Oracle Express), 

поради 2 основни причини: 

 сървърът предоставя достатъчно програмни интерфейси за прилагането на 

метода; 

 складът от данни, който е използван като източник на информация, се съхранява 

в Oracle база от данни; 

Предмет на измерването 

Следните количествени параметри представляват интерес за измерване и 

сравнение: заемано дисково пространство; бързодействие при извличане на данни; 

бързодействие при зареждане и обобщаване на данни; време за архивиране и 

възстановане. В това изследване (както и в останалите измервания от Глава 5 на 

дисертационния труд) са включени първите два параметъра, тъй като те са най-важни 

от изброените. 

Резултати 

Измерена е заеманата памет и бързодействието при извличането на данните 

преди и след прилагането на метода за отстраняване на повторения на данни в 

адитивни йерархични участъци на неадитивни показатели. Ще представим извадка на 

постигнатите резултати за фиксиран месец ([Naydenova '07]). Таблица 5 и Фигура 20 

представят размерите на 6-те куба преди и след прилагането на метода. Процентът на 

постигнатата компресия варира между 32% и 96% в зависимост от разпределението на 

данните.  

Таблица 6 представя броя на неадитивните възли, както и общия брой елементи за 

всяко от анализираните измерения. 

 

 

 

Таблица 5. Резултати от метода на отстраняване на повторения на данни в адитивни йерархични 
участъци на неадитивни показатели 

 Куб 1 Куб 2 Куб 3 Куб 4 Куб 5 Куб 6 Сумарно 

Заемана памет преди 

прилагането на метода 

(MB) 

224.29 412.76 169.36 160.81 757.02 111.01 1835.25 

Заемана памет след 

прилагането на метода 

(MB) 

153.10 180.28 95.48 5.91 467.73 57.77 960.27 

Спестена памет в % 31.74% 56.32% 43.62% 96.32% 38.21% 47.96% 47.68% 
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Бизнес област Не адитивни измерения Брой псевдо-

адитивни възли 

Общо застраховане Канали на продажба  2 

Продукти  3 

Живото застраховане Канали на продажба  6 

Продукти  3 

Пенсионно осигуряване Канали на продажба  2 

Продукти  2 

Отклоненията във времената за извличане на данните от 6-те куба по отношение 

на често използвани справки не се различават съществено преди и след прилагането на 

метода (разликите са под 1 секунда). 

Получените резултати показват, че прилагането на метода на отстраняване на 

повторения на данни в адитивни йерархични участъци на неадитивни показатели може 

да доведе до значителни ползи - наличието на няколко псевдо-адитивни възли е в 

състояние да намали наполовина заеманата памет. Реализирането на метода като част 

от стандартния механизъм за обобщение на данните в MOLAP сървърите ще подобри 

техните възможности при работа с кубове, съдържащи неадитивни показатели. 

Детайли от реализацията 

За да представим архитектурата на програмната реализация, ще започнем с 

кратко описание на модела на работа и представяне на данните. 

Многомерният модел от данни в тази среда се съхранява в т.нар. аналитично 

пространство, където той има 2 представяния: логическо и физическо (обектно). 

Таблица 6. Анализирани неадитивни измерения при прилагането на метода на отстраняване на 
повторения на данни в адитивни йерархични участъци на неадитивни показатели 
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Логическият модел на данните до голяма степен съответства на модела, 

представен в предходните глави на този труд. Проектантът на системата може да 

дефинира множество от измерения в рамките на едно аналитично пространство, след 

което въз основа на вече дефинираните измерения да създаде един или повече куба 

(Фигура 21). За всеки куб се указват измеренията, които го определят, както и един или 

повече показатели, за които ще се съхраняват данни в куба. Върху всяко от 

измеренията опционално може да дефинират йерархични структури за целите на 

автоматичното обобщение на данни от многомерния сървър. На логическо ниво може 

да бъдат създадени и стратегии за обобщение на куба – чрез задаването на определен 

процент или чрез посочване на конкретни йерархични нива се определя каква част от 

куба да бъде предварително обобщена. Част или всяко от измеренията могат да бъдат 

посочени като разредени (sparse). Тази информация се използва от многомерния сървър 

за определяне на начина на организация и съхранение на данните на физическо ниво 

([Rittman '06]). 

 
 

Фигура 21. Логически модел на куб в аналитичното пространство 

Физическият модел на работа представя логическия модел на по-ниско ниво на 

абстракция, като предоставя повече детайли и възможности, свързани с управление на 

начина на съхранение, поддръжка и обработка на обектите чрез средствата на 

многомерния Express сървър. По-важните обекти от това ниво са следните ([OLAP 

Application Developer's Guide ‘06]): 
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 Променливи (Variables) – масиви, които съхраняват стойностите на 

анализираните данни (факт данните); 

 Релации (Relations) – структури от данни, чиито стойности задават 

съответствието между стойностите на едно или повече измерения. Например 

т.нар. „родителска релация” описва взаимоотношенията от тип родител–дете 

между елементите на фиксирано измерение т.е. съхранява данни за йерархиите 

върху това измерение, дефинирани на логическо ниво; 

 Измерения (Dimensions) – обект, съхраняващ стойностите на самите измерения. 

Тези стойности обикновено включват елементи от различни нива на обобщение 

(например за измерението време тук се съхраняват както конкретните месеци, 

така и тримесечията, годините и елементът от най-високо ниво на обобщение - 

общо); 

 Композити (Composites) – специален вид измерения, които се използват за по-

ефективно съхранение на разредени данни. Композитът е конкатенация на 

елементите на две или повече измерения (виж Глава 2); 

 Формули (Formulas) – обекти, използвани за съхранение на виртуални факти 

(формули, базирани на фактите, за които физически се съхраняват данни в куба) 

[Endress '03]; 

 Програми (Programs) – обекти, съхраняващи програмен код на езика OLAP DML 

(език за създаване, промени и достъп до данните от многомерната база от данни); 

  Дименсионни списъци (Valuesets) – списъци с елементи от едно или повече 

измерения. Често се използват, за да се ограничи видимостта и обработката на 

дадено измерение до определен набор от стойности; 

 Агрегиращи карти (Aggregation map) – обекти, които описват коя част от 

данните да бъде предварително обобщена и съхранена в куба и коя част от 

данните да се изчислява онлайн; 

След дефинирането на моделът на данните на логическо ниво, проектантите могат да 

преминат към физическото му представяне, за да извършат допълнителни (по-фини) 

настройки на модела при необходимост (Фигура 22). 
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Фигура 22. Обектен изглед на модела данни в аналитичното пространство 

Нека имаме следните обекти: 

(1) Променлива M_STORED, съхраняваща данни за показателя M (брой клиенти); 

(2) Множество от неадитивни измерения DNS = {DN1, DN2,…,DNL} по 

отношение на M; 

(3) Множество от адитивни измерения DAS = {DA1, DA2, DA3, …,DAN} по 

отношение на M; 

(4) Функция A(D,M,P), която анализира показателя M и връща стойностите на 

измерението D, който са псевдо-адитивни за периода от време P; 

(5) Обектът DNKVsetI от тип дименсионен списък съхранява неадитивните 

елементи от измерение DNK (тези, които имат повече от едни потенциално 

пълен наследник за PI); 

(6) Агрегиращата карта AMI описва агрегиращата стратегия за M за периода от 

време PI; 

(7) Модулите: 

 Refresh_Valueset_Object (DNVset, DN, P) – обновяват състоянието на 

обектите DNVset съгласно стойностите върнати от функцията A(DN, M,P); 

 Generate_new_valueset (DNVset, DN, P) – генерира нов обект от тип 

дименсионен списък DNVset за измерението DN съгласно стойностите, 

върнати от функцията A(DN, M,P); 
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 Generate_new_aggregation_map (AM, P, DN
L

I 1 Vset) – генерира нова 

агрегиращата карта, която описва агрегиращата стратегия спрямо псевдо-

адитивните възли за период от време P; 

 Generate_new_formula_definition (F, AM
R

I 1 , P
R

I 1 ) – генерира нова 

дефиниция на формула F за онлайн изчисляване на стойностите на показателя 

M, която използва различни агрегиращи карти за съответните периоди от 

време, в които са настъпили изменения в броя на псевдо-адитивните възли; 

(8) С булевата променлива New_valueset_generated отбелязваме дали е генериран 

нов обект от тип дименсионен списък в процеса на работа. Първоначално 

променливата има стойност лъжа. 

Нека като част от процеса на регулярно зареждане на нови данни в куба да заредим 

данни за периода от време PJ [TJ-1, TJ]. При фиксиран момент TJ (месец, за който 

зареждаме данни), псевдо-кодът на използвания от нас алгоритъм има следния вид: 

For each DNK  DNS 

  If A(DNK,PJ-1) ≠ A(DNK,PJ) Then 

Generate_new_valueset (DNKVsetJ, DNK, PJ); 

 New_valueset_generated := True; 

  End if; 

End for; 

If New_valueset_generated Then 

      Generate_new_aggregation_map (AMJ, PJ, DN
L

I 1 Vset); 

      Generate_new_formula_definition (F, AM
J

I 1 , P
J

I 1 ); 

Else 

PJ-1 := PJ-1  PJ; 

End if; 

В агрегиращата карта експлицитно се описват елементи на измеренията, които 

трябва да бъдат пропуснати при онлайн изчисленията от многомерния сървър, тъй като 

вече има съхранени данни за тях. Останалите възли трябва да бъдат изчислени онлайн, 

но преди да извърши изчислението, сървърът проверява дали наистина за тях няма 

съхранена стойност. От гледна точка на производителността на системата не е разумно 

голям брой от клетките на куба да бъде декларирани за онлайн изчисляване, ако в 

действителност те вече са изчислени и съхранени в куба, но няколкостотин елементи не 

оказват съществено влияние на производителността. Това означава, че е допустимо да 

инструктираме сървъра да изчислява онлайн неголям брой неадитивни възли, при 

условие че вече сме заредили данни за тях – по този начин, многомерният сървър няма 

да ги изчислява динамично, а ще използва предварително заредените стойности.  

Това поведение може да се използва, за да се минимизира броя на генерираните 

агрегиращи карти – нова агрегираща карта е необходимо да бъде генерирана само, ако 
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списъкът с псевдо- адитивни възли за дадено измерение се е разширил при зареждането 

на новия период от време: 

For each DNK  DNS 

  If A(DNK,PJ-1)   A(DNK,PJ) Then 

Refresh_Valueset_Object (DNKVsetJ-1, DNK, PJ); 

  Else-if A(DNK,PJ-1) ≠ A(DNK,PJ) 

Generate_new_valueset (DNKVsetJ, DNK, PJ); 

New_valueset_generated := True; 

  End if; 

На Фигура 23 са представени схематично връзките между обектите. 

 
Фигура 23. Връзки между обекти при реализацията на метода на отстраняване на повторения на 

данни в адитивни йерархични участъци на неадитивни показатели 

Избрани извадки от изходния код на реализацията са представени в 

Приложение 1. 

5.2. Елиминиране на ирелевантни и сегментирани измерения 

В Глава 3 представихме подход за намаляване на регулярната разреденост при 

който се моделират множество кубове с по-малки размерности като алтернатива на 

един хипер-куб. При разделянето на хипер-куба на подкубове използвахме наличието 

на връзки от тип ирелевантност и сегментация на измерения. В тази секция ще 

представим експерименталните резултати от реализацията на описания в Глава 3 

подход. 
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Цел 

Целта на изследването е да потвърди очакванията, че подходът на моделиране на 

няколко куба с по-ниска размерност, вместо един хипер-куб, приложен въз основа на 

знанието за наличието на ирелевантни и сегментирани измерения е по-ефективен от 

гледна точка на заеманата от куба памет и скорост на извличане на данни. 

Модел на данните 

За съвместимост с изложеното в Глава 3, по време на реализацията сме се 

придържали максимално близко до представените там примери – от една страна е 

моделиран един 7-мерен основен куб (по-долу ще го наричаме хипер-куб), а от друга –

12 производни куба въз основа на: 

 ирелевантността между стойностите на измерението Тип лице 

(физическо, юридическо) и измеренията Отрасъл и Пол; 

 сегментацията на измеренията Услуги и Офиси; 

Логическият модел на данните включва следните обекти (Фигура 24): 

Основен куб, съдържащ ирелевантни и сегментирани измерения (HYPER_CUBE): 

Метрика: Брой клиенти 

Измерения: Време, Услуги, Канали на разпространение, Офиси, Вид клиент, Пол, 

Отрасъл 

 
Фигура 24. Седем мерен куб, съдържащ ирелевантни и сегментирани измерения 
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Производни кубове, не съдържащи връзки от тип ирелевантни и сегментирани 

измерения: 

Производните кубове съдържат данни за съответната бизнес област (застраховане, 

пенсионно осигуряване и банкиране) и вид клиент (физическо и юридическо лице). 

Тъй като общият брой клиенти може да бъдат пресметнати като сума от физическите и 

юридическите клиенти, кубове за общия брой клиенти (независимо от вида лице) и 

предлаганите услуги на ниво Холдинг са реализирани чрез виртуални метрики 

(формули). За да не усложняваме излишно модела на данните и анализа на резултатите, 

ще прием, че измеренията са адитивни. На практика измеренията за Услуги, Офиси и 

Канали са неадитивни за метриката брой клиенти. 

Производен куб 1 Застраховане- Физически лица (INS_PERS) 

o Метрика: брой клиенти физически лица 

o Измерения: Време, Застрахователни услуги, Застрахователни офиси, Канали на 

разпространение, Пол 

Производен куб 2 Застраховане – Юридически лица (INS_LEGS) 

o Метрика: брой клиенти юридически лица 

o Измерения: Време, Застрахователни услуги, Застрахователни офиси, Канали на 

разпространение, Отрасъл 

Производен куб 3 Банкиране – Физически лица (BANK_PERS) 

o Метрика: брой клиенти физически лица 

o Измерения: Време, Банкови услуги, Банкови клонове, Канали на разпространение, 

Пол 

Производен куб 4 Банкиране – Юридически лица (BANK_LEGS) 

o Метрика: брой клиенти юридически лица 

o Измерения: Време, Банкови услуги, Банкови клонове, Канали на разпространение, 

Отрасъл 

Производен куб 5 Пенсионно осигуряване - Физически лица (PFUND_PERS) 

o Метрика: брой клиенти физически лица 

o Измерения: Време, Пенсионни услуги, Офиси, Канали на разпространение, Пол 

Производен куб 6 Пенсионно осигуряване – Юридически лица (PFUND_ LEGS) 

o Метрика: брой клиенти юридически лица 

o Измерения: Време, Пенсионни услуги, Офиси, Канали на разпространение, 

Отрасъл 

Виртуални кубове: 

Застраховане – Физически и юридически лица (INS_CUBE) 
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Банкиране – Физически и юридически лица (BANK_CUBE) 

Пенсионно осигуряване – Физически и юридически лица (PFUND_CUBE) 

Холдинг – Физически лица (ABC_PERS) 

Холдинг – Юридически лица (ABC_LEGS) 

Холдинг – Физически и юридически лица (ABC_CUBE) 

 

Фигура 25. Производни кубове, не съдържащи ирелевантни и сегментирани измерения 

Използвана платформа 

Oracle Database (Release 11 g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 64 bit). 

Предмет на измерването 

За да бъде оценена ползата от разделянето на хипер-куба на по-малки кубове са 

направени следните измервания: 

 Измерване на заеманата памет и бързодействие след зареждане на данни само в 

базовите нива на кубовете. Изключването на пре-агрегирането на данни на по-

високите йерархични нива гарантира, че броят на физически съхранените от 

многомерния сървър стойности e един и същ и за двата подхода. Това измерване 

най-точно ще покаже дали моделирането на множество кубове е по-икономично 

от моделирането на един хипер-куб. 
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 Измерване на заеманата памет и бързодействие след зареждане на данни с пре-

агрегация по йерархичните нива на измерението Канали на продажба. Чрез това 

измерване ще установим какво се случва със заеманата памет с увеличаване на 

броя на пре-агрегираните клетки в куба. Резултатът е особено важен за 

неадитивни измерения, тъй като за тях предварителното пресмятане и 

съхранение на стойностите за по-високите йерархични нива е задължително. 

Измерението Канали на продажба е подходящо, защото: 

- присъства във всички кубове с един и същ брой елементи; 

- в действителност е неадитивно и трябва да бъде пре-агрегирано. 

 Измерване на заеманата памет и бързодействие след зареждане на данни с пре-

агрегация по йерархичните нива на ирелевантните и сегментирани измерения – 

Пол, Отрасъл, Офиси, Услуги (без ниво „общо“). Тук очакванията за по-голяма 

ефективност на производните кубове са по-големи в сравнение с предходните 

два случая, тъй като броя на дименсионните елементи в производните кубове е 

редуциран. 

В [Neil'93] се дискутира, че естеството на заявките, които трябва да бъдат използвани 

при тестване на една аналитична система е различно от това на заявките, необходими за 

тестване на производителността на транзакционните (OLTP) приложения. За да се 

измери бързодействието на аналитичната система е необходимо да бъдат включени 

разнородни заявки, включващи различни степени на обобщение на данните и различни 

техни сечения. Въз основа на тези аргументи, ще измерим времето за отговор на 

подбрани заявки към многомерната база от данни, представящи типични аналитични 

операции. Всяка от заявките се изпълнява в серия от последователни извиквания, като 

се отчита средното време за отговор по отношение на серията. Преди изпълнението на 

всяка серия се изчиства съдържанието на структури от оперативната памет на сървъра, 

с цел да се ограничат факторите, който могат да укажат случайно въздействие върху 

бързодействието на заявките. Текстът на използваните заявки е даден в Приложение 

2.2.  

Резултати 

Получените резултати са представени в Таблица 7, Таблица 8, Таблица 9 по отношение 

на заеманата памет и Фигура 26, Фигура 27, Фигура 28 по отношение на 

бързодействието. Въз основа на тях могат да бъдат обобщени следните наблюдения: 

 моделирането на множеството производни кубове е по-икономично по 

отношение на заеманата памет; 

 с увеличаването на броя на физически съхраняваните клетки в куба ползата от 

моделирането на производни кубове нараства; 

 разликата в бързодействието при извличане на данни от хипер-куба или 

производните кубове при изпълнението на стандартни справки, извеждащи 
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сечения на куба, които могат да бъдат визуализирани на екран  (в порядъка на 

2000 клетки) е изключително ефективно и при двата подхода (под 3 секунди); 

 изпълнението на заявки, които изискват сканиране на по-големи порции от 

кубовете е по-ефективно при моделирането на производни кубове; 

Реализираният тестов пример е опростен и като такъв, размерността на хипер-

куба е едва 7, но получените резултати показват, че подходът е обещаващ. В общият 

случай броят на ирелевантните и сегментирани измерения е много по-голям. Например 

в склада от данни за холдинга ABC, кубовете от данни за физическите лица се 

анализират не само отношение на техния пол, но също и въз основа на семейното им 

положение, възраст, образование, професия, гражданство и др.; аналогично 

юридическите лица се категоризират спрямо техния брой служители, годишен оборот, 

и др. 

Дори и да пренебрегнем получените положителни резултати, прилагането на 

подхода на елиминирането на измерения допринася за преодоляването на 

ограничението за работа с кубове с висока размерност, което MOLAP сървърите 

традиционно налагат. 
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Тестов случай 1 HYPER_CUBE SUB_CUBES 
Съхранено 
място в %         

Променлива за брой клиенти 595 579 2,70% 
   

  

Композитен индекс 1392 1191 14,45% 
   

  

Общо 1987 1770 10,93% 
   

  

  
      

  

  INS_PERS INS_LEGS BANK_PERS BANK_LEGS PFUND_PERS PFUND_LEGS Общо 

Променлива за брой клиенти 152 193 724 80 56 24 579 

Композитен индекс 289 394 144 185 112 64 1191 

Общо 442 587 217 265 169 88 1770 

Таблица 7. Заемана памет (MB) при зареждане на базовите нива на моделираните кубовете 

 
Фигура 26. Средно време за изпълнение в секунди за тестов случай 1 
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Тестов случай 2 HYPER_CUBE SUB_CUBES 
Съхранено 
място в %         

променлива за брой клиенти 1593 1456 8,59% 
   

  

композитен индекс 3178 2382 25,06% 
   

  

Общо 4772 3838 19,56% 
   

  

  
      

  

  INS_PERS INS_LEGS BANK_PERS BANK_LEGS PFUND_PERS PFUND_LEGS Общо 

променлива за брой клиенти 386 515 193 217 104 40 1456 

композитен индекс 603 836 289 378 185 88 2382 

Общо 989 1352 482 595 289 128 3838 
Таблица 8. Заемана памет (MB) при пре-агрегация по йерархичните нива на измерението Канали на продажба 

 
Фигура 27. Средно време за изпълнение в секунди за тестов случай 2 
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Тестов случай 3 HYPER_CUBE SUB_CUBES 
Съхранено 
място в %         

променлива за брой клиенти 14703 6768 53,97% 
   

  

композитен индекс 28546 10365 63,69% 
   

  

Общо 43249 17134 60,38% 
   

  

  
      

  

  INS_PERS INS_LEGS BANK_PERS BANK_LEGS PFUND_PERS PFUND_LEGS Общо 

променлива за брой клиенти 1553 2663 659 1134 490 265 6768 

композитен индекс 2309 3999 973 1851 788 442 10365 

Общо 3863 6663 1633 2985 1279 708 17134 
Таблица 9. Заемана памет (MB) при пре-агрегация на сегментираните и ирелевантни измерения 

 
Фигура 28. Средно време за изпълнение в секунди за тестов случай 3 
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5.3. Сливане на измерения 

В тази секция ще представим експерименталните резултати по отношение на описания 

в Глава 4 метод на сливане на измерения. 

Цел 

Целта на изследването е да потвърди теоретичните очаквания техниката на сливане на 

измерения в ROLAP среда да доведе до по-ефективно решение за заеманата от куба 

памет без да намали производителността на аналитичната система. 

Модел на данните 

Кубът, върху който е базирано измерването ни относно ефективността на метода на 

сливане на измерения, съдържа 46 593 527 пълни клетки и има следната структура: 

Многомерен модел 

Измерения Факти 

Време (26 стойности) Брой клиенти 

Продукти (437 стойности) Брой договори 

Канали на продажба (12 стойности)  

Организационни единици (349 стойности)  

16 допълнителни измерения, извън обхвата на 

измерването 

 

 

Йерархични нива  

Продукти Канали на продажба Организационни единици Време 

Индустрия 

Бизнес линия 

Продуктова линия 

Продукти 

Групи от канали 

Списък канали 

 

Генерални 

представителства и 

клонове 

Представителства и 

офиси 

 

Година 

Тримесечие 

Месец 

Използвана платформа 

Oracle Database (Release 11 g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 64 bit). 

Предмет на измерването 

Ще приложим метода на сливане на измерения спрямо измеренията Продукти, Канали 

на продажба и Организационни единици. За да определим кои комбинации са най-

подходящи за сливане, първо ще измерим коефициента на разреденост (съгласно 

дефиницията в Глава 4). 
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Списък с кандидат измерения за сливане Коефициент на 
разреденост 

Продукти, Канали на продажба 0.82 

Продукти, Организационни единици 0.90 

Организационни единици, Канали на продажба 0.86 

Продукти, 

Канали на продажба, 

Организационни единици 

0.99 

Таблица 10. Коефициент на регулярна разреденост за измеренията канали на продажба, 
организационни единици и продукти. 

Въз основа на данните в Таблица 10, ще включим в изследването най-добрият и 

най-лошият кандидат от възможните двойки измерения, а също и тройката {Продукти, 

Канали на продажба, Организационни единици}, за да сравним какво влияние върху 

резултата оказват разликата в коефициента на разреденост и броя на конкатенираните 

измерения. 

Разглеждайки архитектурните подходи за релационна реализация на 

многомерния модел на данните (секция 1.4 от Глава 1) и използваните индексни 

техники (секция 2.5 от Глава 2) дискутирахме употреба на моделите от тип “звезда” 

(Star) и “снежинка” (Snowflake),  индексирани чрез структури от тип Б-дърво или 

растерни карти. За всеки от избраните комбинации за сливане на измерения, ще 

разгледаме представяне от тип звезда и снежинка, съответно индексирани чрез индекси 

от тип Б-дърво или чрез растерни карти. Представянето от тип звезда е денормализиран 

вариант на представянето от тип снежинка. Денормализираните структури да 

усложняват поддръжка на информационната система, но водят до по-добра 

производителност без значително да увеличават заемното място (денормализират се 

дименсионните таблици, а те са в порядък по-малки от факт-таблиците). 

Дизайн схеми 

Изследването включва следните дизайн схеми ([Naydenova '11]): 

 

 Класическа схема (base scheme) – обектите са моделирани като класическа 

схема от тип звезда, при което всяко от изследваните измерения е моделирано 

като отделна таблица (Фигура 29): 
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Фигура 29. Релационен модел на данните представящ класическа схема от тип звезда. Включва 
измеренията Време, Канали на продажба, Организационни единици и Продукти 

Тази схема е необходимо да участва в изследването като представител на 

стандартния подход за релационно моделиране на многомерен модел. 

 Продукт-Канали (Нормализиран вариант; p-schn scheme) – при тази схема 

измеренията Продукти и Канали на продажба не са моделирани като 

самостоятелни обекти, а са комбинирани в обща таблица (Фигура 30). 

 

 

Фигура 30. Релационен модел на данните, представящ сливането на измеренията Продукти и 
Канали на продажба като схема от тип снежинка 

Общият брой на възможните комбинации от стойности на измеренията 

Продукти и Канали на продажба е 5 244, а броят на използваемите комбинации 

е 950. Новата дименсионна таблица Dim_Product_Schannels реферира само 

първичния ключ на оригиналните дименсионни таблици (Dim_Products и 

Dim_Sales_Channels), съхраняващи останалите атрибути на двете измерения. 

 Продукт-Канали (Денормализиран вариант; p-schn denormalized) – тази схема 

е модификация на предходната. Новата таблица включва всички атрибути на 

измеренията Продукти и Канали на продажба и изцяло заменя оригиналните 

обекти (Фигура 31); 
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Фигура 31. Релационен модел на данните, представящ сливането на измеренията Продукти и 
Канали на продажба като схема от тип звезда 

 Продукт-Организационни единици (Нормализиран вариант; p-org scheme) – 

измеренията Продукти и Организационни единици са комбинирани в обща 

таблица. Броят на възможните комбинации от стойности на измеренията е 152 

513, а броя на използваемите комбинации е 15 731. Новата таблица реферира 

само първичния ключ на оригиналните дименсионни таблици на продуктите и 

организационните единици; 

 Продукт-Организационни единици (Денормализиран вариант; p-org 

denormalized) – денормализиран вариант на предходната схема. Новата 

дименсионна таблица изцяло заменя оригиналните дименсионни таблици на 

продуктите и организационните единици; 

 Продукт-Организационни единици-Канали (Нормализиран вариант; p-org-

schn) – тази схема конкатенира и трите измерения. Броят на възможните 

комбинации на стойностите на измеренията е 1 830 156, а на използваемите – 

22 728; 

 Продукт-Организационни единици-Канали (Денормализиран вариант; p-org-

schn denormalized) – денормализиран вариант на предходната схема. Новата 

дименсионна таблица изцяло заменя оригиналните дименсионни таблици на 

продуктите, организационните единици и каналите на продажба; 

Тестови заявки 

Типични за едно аналитично приложение са следните операции ([Chaudhuri& Dayal‘97], 

[Кисимов и Стефанова’09]): 

 преминаване от по-ниски нива на обобщеност към по-високи (rollup); 
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 намаляване на нивото на обобщеност и увеличаване на нивото на детайлност 

(drill-down); 

 избор на равнини и сечения (подкубове) на куба (slice&dice); 

 преориентация на многомерния изглед на данните - например размяна на 

мястото на редовете и колоните (pivot). 

За целите на тестването на бързодействието при извличане на данни, като 

представители на изброените аналитични операции са използвани 5 заявки.  

Текстът на използваните заявки и скриптове е даден в Приложение 3.  

 Операция по избор на равнини и сечения на куба (slice&dice) 

Като представител на тази операция е изпълнена заявка, връщаща данни за броя 

договори и клиенти по отношение на всички индустрии, канали на продажба и 

организационни единици за фиксиран месец. Включени са също и заявки, които 

връщат различни равнини от куба въз основа на наложени филтри по 

измеренията продукти, канали на продажби и организационни единици. 

 Операции по преминаване от по-ниски нива на обобщеност към по-високи 

и обратно (Drill Down и Rollup) 

Като представител на тази операция е изпълнена заявка, която връща данни за 

броя договори и клиенти по отношение на следните нива но обобщение 

(заявката използва оператора ROLLUP): 

 Детайлно по продукт; 

 Сумарно за продуктова линия; 

 Сумарно за бизнес линия; 

 Сумарно за индустрия; 

 Сумарно за цялото измерение продукти (общо за всички индустрии); 

По този начин всички нива на обобщение за измерението Продукти ще бъдат 

включени в резултата, което позволява на преминаването от по-високо към по-

ниско ниво на обобщение и обратно. Избраното измерение е Продукти, тъй като 

то участва във всички конкатенирани измерения. Операцията по преминаване от 

по-ниски нива на обобщеност към по-високи традиционно е по-тежка за 

изпълнение в сравнение с операциите от тип „избор на равнини и сечения на 

куба“. 

 Операция по преориентация на многомерния изглед на данните 

Тази операция е свързана с начина на визуализиране на данните от клиентското 

приложение, а не с подмножеството от данни, което релационният сървър 

трябва да извлече. За да извърши операцията по преориентиране на 

многомерния изглед, потребителят на аналитичната система трябва да посочи 

кое множество от измерени {X1, …, Xi} да се визуализира по оста X на една 
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справка и кое множество {Y1, …, Yj} да се визуализира по оста У. Въпреки, че 

релационните сървъри традиционно включват SQL операторите PIVOT и 

UNPIVOT, аналитичните инструментите генерират SQL заявки, използващи 

просто групиране по избраните множества от измерения (GROUP BY X1, …, Xi, 

Y1, …, Yj). Поради тази причина не сме включили в изследването заявки, 

използващи операторите PIVOT и UNPIVOT. 

Да обобщим семантиката на включените в изследването заявки: 

– Заявка 1 (SQL 1 – операция избор на равнини и сечения) връща данни за 

конкретен месец за всички индустрии, канали на продажба (базово ниво) и 

организационни единици (базово ниво); 

– Заявка 2 (SQL 2 – операция преминаване от по-ниски нива на обобщеност към 

по-високи) връща данни за всички нива на обобщение спрямо измерението 

Продукти; 

– Заявка 3 (SQL 3 – операция избор на равнини и сечения) връща данни за месец, 

продукт, канал на продажба и организационна единица за избран списък от 

стойности от измеренията Продукти и Канали на продажба; 

– Заявка 4 (SQL 4 – операция избор на равнини и сечения) връща данни за месец, 

продукт, канал на продажба и организационна единица за избран списък от 

стойности от измеренията Продукти и Организационни единици; 

– Заявка 5 (SQL 5 – операция избор на равнини и сечения) връща данни за месец, 

продукт, канал на продажба и организационна единица за избран списък от 

стойности от измеренията Канали на продажба и Организационни единици; 

Метод на изследването 

Ще измерим  заеманата памет от таблиците и индексите за всяка дизайн схема. 

Ще измерим  и времето за отговор спрямо избраните OLAP заявки. Всяка от заявките 

се изпълнява в серия от последователни извиквания и се взима средното време за 

отговор. Преди изпълнението на всяка серия се изчиства съдържанието на структури от 

оперативната памет на сървъра, което може да окаже случайно въздействие върху 

бързодействието на заявките. 

Резултати 

Получените експериментални резултати по отношение на измереното 

бързодействие (като средно време за отговор в секунди) са представени в Таблица 11  и 

Фигура 32 при използването на индекси от тип Б-дърво и в Таблица 12 и Фигура 33 при 

използването на индекси от тип растерни карти ([Naydenova '11]). 

Получените резултати по отношение на заеманата памет са представени в Таблица 13. 
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SQL 1 
(slice) 

SQL 2 
(roll up) 

SQL 3 
(dice) 

SQL 4 
(dice) 

SQL 5 
(dice) 

Време за 
изпълнение на 
дадена серия  

Средно 
време в 
секунди 

base scheme 39.07 248.03 36.37 30.05 36.71 390.22 78 

p-org scheme 40.45 245.71 36.22 27.07 28.12 377.57 76 

p-org 
denormalized 35.86 244.75 33.83 26.71 28.16 369.31 74 

p-schn scheme 35.58 249.22 32.51 27.26 27.46 372.03 74 

p-schn 
denormalized 34.43 245.67 33.15 26.53 26.71 366.49 73 

p-org-schn 30.66 223.07 28.85 23.39 23.18 329.15 66 

p-org-schn 
denormalized 30.25 225.83 29.23 23.34 23.48 332.12 66 

Таблица 11. Време за изпълнение при използване на индекси от тип Б-дърво 

 
Фигура 32. Средно време в секунди за изпълнение при използване на индекси от тип Б-дърво 

 

  
SQL 1 
(slice) 

SQL 2 
(roll up) 

SQL 3 
(dice) 

SQL 4 
(dice) 

SQL 5 
(dice) 

Време за 
изпълнение на 
дадена серия 

Средно 
време в 
секунди 

base scheme 11.34 221.31 36.54 2.21 2.32 273.71 55 

p-org scheme 12.63 224.89 36.32 3.16 3.18 280.18 56 

p-org 
denormalized 

11.11 220.13 36.30 1.16 3.18 271.87 54 

p-schn scheme 10.19 225.55 32.54 1.91 2.12 272.30 54 

p-schn 
denormalized 

9.16 222.30 32.49 1.77 1.95 267.66 54 

p-org-schn 10.57 218.58 29.81 2.86 3.07 264.89 53 

p-org-schn 
denormalized 9.32 217.53 31.01 1.95 1.15 260.96 52 

Таблица 12. Време за изпълнение при използване на индекси от тип растерна карта 
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Фигура 33. Средно време в секунди за изпълнение при използване на индекси от тип растерна карта 

 

  

Заемана памет 
(MB) при 
индексиране с Б-
дърво  

% съхранено 
място в 
сравнение с 
класическия 
модел  

Заемана памет 
(MB) при 
индексиране с 
растерни карти 

% съхранено 
място в 
сравнение с 
класическия 
модел 

base scheme 1665   1801   

p-org scheme 1474 13% 1597 13% 

p-org 
denormalized 1481 12% 1604 12% 

p-schn scheme 1474 13% 1600 13% 

p-schn 
denormalized 1474 13% 1600 13% 

p-org-schn 1335 25% 1447 24% 

p-org-schn 
denormalized 1347 24% 1459 23% 

Таблица 13. Заемана памет за различните модели и схеми на индексиране 

Въз основа на получените резултати можем да направим следните изводи: 

 Използването на индекси от тип растерни карти е по-ефективно в сравнение с 

използването на индекси от тип Б-дърво; 

 Съгласно теоретичните очаквания, сливането на измерения води до по-

икономични решения по отношение на заеманата памет; 

  Разликата от 0.08 в коефициента на разреденост не оказва влияние върху 

заеманата памет и бързодействие. Размерът на конкатенираното измерение е 

значително по-малък от размера на факт-таблицата, поради което спестената 

памет от съхранението на по-малко дименсионни елементи е пренебрежимо 

малка; 

  По-големият брой измерения, участващи в конкатенацията води до по-добри 

резултати по отношение на заеманата памет и бързодействието; 

 Използването на денормализирани схеми при сливането на измерения (звезда) 

осигурява по-добра производителност в сравнение с нормализирания вариант 

(снежинка); 
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Получените резултати показват, че подходът на сливане на измерения в 

релационна среда може да доведе до намаляване на заеманата от куба памет без да 

влоши производителността на системата. Но тази полза не е достатъчно голяма, за да се 

търси автоматизирано решение. 

5.4. Редактор на карта на регулярна разреденост 

С помощта на дипломантите Георги Георгиев и Пегрухи Мелконян е разработен 

интерактивен модул за създаване карта на регулярна разреденост и проверка дали 

дадено сечение от куба попада в област на регулярна разреденост. Модулът реализира 

метода за откриване на области с регулярна разреденост в куб, описан в Глава 4. В 

резултат от изпълнението му, дадена област от куба (наречена въпрос) се разбива на 

непресичащи се подобласти в n-мерното пространство, такива че всяка подобласт или 

попада изцяло в област на регулярна разреденост или е извън нея. 

Редакторът на карта на регулярна разреденост поддържа следните функционалности: 

- Създаване, редакция и изтриване на карта; 

- Добавяне, редакция и изтриване на правило; 

- Добавяне, редакция и изтриване на условие към правило; 

- Създаване, редакция и изтриване на въпрос; 

- Задаване на въпрос – тази функционалност е свързана със стартиране на метода 

за откриване на области на регулярна разреденост в куб; 

- Разглеждане на резултатите от задаване на въпрос; 

- Определяне на релевантните и ирелевантните стойности по дадено измерение; 

- Проверка за коректност на данните – това е функционалност по проверка 

доколко реално заредените данни в даден куб нарушават ограниченията, 

зададени чрез правилата на картата; 

Процесът на създаване и използване на карта се състои от няколко основни 

стъпки (Фигура 34): 
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Фигура 34. Стъпки от процеса на създаване на карта на регулярна разреденост 

Редакторът на карта на регулярна разреденост реализира представянето, описано 

в Глава 4 – всяка карта се дефинира като съвкупност от бизнес правила, зададени върху 

измеренията на даден куб под формата на изрази от атомарен вид (виж секцията 

представяне на карта на регулярна разреденост от Глава 4). Примерен екран, 

демонстриращ задаването на правило през графичния интерфейс на редактора е 

показан на Фигура 35. 

 

 

 
Фигура 35. Добавяне на правило към карата на регулярна разреденост 
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Проведен експеримент с 9-мерен куб формиран на база на реална аналитична 

система, със зададени 6 бизнес ограничения доведе до формирането на 35 сегмента, в 

сравнение с 1 969 692 180 696 възможни, които биха се получили в най-лошия случай. 

На Фигура 36 е представен резултатът от задаването на въпроса „Зареждат ли се 

безалкохолно, ядки и шоколад в магазина в град София?” спрямо карта, състояща се от 

две правила: 

o ”В магазините в София, Варна и Бургас не се доставят продуктите кафе, ядки и 

шоколад”. 

o „В магазините в София и Бургас не се доставят продуктите безалкохолно и 

вино”. 

За да се проследи изпълнението на алгоритъма, отляво на фигурата е показан 

списък на областите, получени в резултат на сегментацията на въпроса спрямо 

областите на регулярна разреденост, както и правилото довело до разцепването на 

областта. Всяка подобласт има статус, показващ дали тя се намира в картата или извън 

нея. Отдясно се извежда списък с условията по измеренията, определящи съответната 

подобласт. Допълнителна информация, която може да се види на този екран е датата и 

часът, към които са били изчислени резултатите. 

 
Фигура 36. Проверка дали дадена област се пресича с областта на регулярна разреденост 

Изследвайки приложимостта на картата на регулярна разреденост, в Глава 4 

разгледахме ползите от нея по отношение на откриването на грешки в заредените 

данни, а също и възможностите, които тя предоставя и за автоматична селекция на 

релевантните дименсионни елементи. Като доказателство на концепцията, 

реализираният редактор на карта на регулярна разреденост предоставя функции за 

откриване на грешки и селекция на релевантни стойности за дадено измерение. 
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Проверка за коректност на данните 

Приложението предоставя два режима за проверка на данните. Първият от тях 

позволява да се посочи едно или повече правила от карта на регулярна разреденост, 

както и факт-таблица, съдържаща заредените данни. Приложението рапортува за брой 

несъответствия между всяко от правилата и наличните данни в куба. Визуализират се 

редовете от таблицата, нарушаващи ограниченията, наложени от карта на регулярна 

разреденост(Фигура 37). Вторият режим позволява проверката да се стартира след 

задаването на въпрос, който цели да провери доколко сегментите, които попадат извън 

картата, съдържат данни или са празни (поради наличието на случайна разреденост). 

 

Фигура 37. Проверка за несъответствие между данните в даден куб и ограниченията наложени от 
карта на регулярна разреденост 

Откриване на релевантни стойности на измерение 

За постигането на тази задача е използван следният алгоритъм: 

1) формулира се въпрос, който определя сечението от куба, за което търсим 

релевантни стойности (тази област отговаря на избрано сечение от 

потребителите на аналитичното приложение); 

2) избира се целево измерение, чиито ирелевантни стойности искаме да определим; 

3) прилага се методът за откриване на области с регулярна разреденост, който 

разделя входната област на: (a) области подмножество на карта на регулярна 

разреденост и (b) области извън нея; 

4) проекцията на стойностите на целевото измерение по отношение на 

подобластите извън карта на регулярна разреденост определя списъка с 

релевантни стойности – останалите стойности на целевото измерение са 

ирелевантни (Фигура 38). 
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Фигура 38. Списък с ирелевантни стойности за измерението Продукти 

Редакторът на карта на регулярна разреденост показва, че предложените в Глава 4 

представяне на карта на регулярна разреденост и алгоритми за конструиране и извличане 

на данни от нея, могат да бъдат програмно реализирани, което предлага възможност за 

практическото им прилагане. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Постоянният напредък и развитие в ключови области на информационните 

технологии, както и напредъкът по отношение на технологиите за събиране и 

съхраняване на бизнес данни през последните години, направиха възможно събирането 

и натрупването на големи обеми от данни. Постиженията в областта на софтуерните 

технологии допринесоха за предоставянето на системи с време за реакция, което 

позволява интерактивни анализи. В основата на тези системи лежи многомерният 

модел на данните. В исторически план, корените на модела се крият в многомерната 

матрична алгебра, но с течение на времето представянето на данните на логическо ниво 

като кубове в n-мерното пространство се оказва изключително лесно и удобно за 

работа. Многомерното представяне позволява на крайните потребители на системите за 

анализ да извършват динамични анализи, да формират и проверяват различни хипотези. 

Заедно с развитието на технологиите, потребителите на аналитичните системи имат все 

по-големи очаквания от към удобство и атрактивност на потребителския интерфейс. В 

последните години популярност добиха така наречените „табла за управление“ 

(dashboards), позволяващи на отделните потребители да публикуват често използвани 

от тях анализи и ключови индикатори за следене на състоянието на бизнеса върху 

персонализирани страници. Повишени са и очакванията спрямо времето за получаване 

на отговор от системата, както и възможности за употреба на комплексни и 

многоаспектни аналитични формули. Удовлетворяването на тези очаквания  е свързано 

с редица трудности, произтичащи от множество фактори, включително: 

незадоволителните решения за изграждането на кубове със слаба плътност и висока 

размерност; трудности, свързани с обработката на неадитивни показатели; липса на 

възможности за задаване на бизнес ограничения, семантични и контекстни връзки 

между измеренията. 

След анализ на ролята и ограниченията на многомерния модел на данните, както 

и на методите за ефективно съхранение и извличане на данни, в този труд предложихме 

разделение на вида на разредеността в даден куб. Въз основа на това разделение, като 

разширение на многомерния модел на данните, дефинирахме нов оригинален обект, 

както и модел за неговото представяне и практическа реализация. Теоретичните 

очаквания по отношение на ползите от този обект, бяха потвърдени от получените 

експериментални резултати. 

Резултатите от извършената изследователска дейност, описана в този 

дисертационен труд, са стъпка в посока на запълване на липсата на средства за задаване 

на семантични връзки и зависимости в многомерния модел на данните, с цел постигане 

на по-добро качество на данните, редуциране на ефектите от явлението разреденост в n-

мерен куб и постигане на по-добра интерпретация на анализираните данни. 

Въпреки широките възможности за бъдещо развитие и задълбочаване на описаните 

резултати, като краен резултат от дисертационния труд може да се заключи, че поставените 

в началото му цели са изпълнени. 
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ПЕРСПЕКТИВИ 

Картата на регулярна разреденост описва специфичен вид ограничения върху 

многомерния аналитичен модел. Задаването на тези ограниченията под формата на 

бизнес правила е близко до начина на мислене на бизнес аналитиците и същевременно 

позволява лесна реализация на автоматизирани обработки. Разширяването на картата с 

възможности за задаване и на други видове ограничения върху данните в многомерния 

модел (например задължително наличие на стойност в опредени клетки от куба,  

стойности в рамките на допустим интервал и др.) е перспективно направление за 

бъдещо развитие на този обект. Реализирането на функционалности не само за 

проверка на новозаредени данни в куба, но и за автоматична двупосочна 

синхронизация между ограниченията, заложени в картата и данните, ще допринесе за 

по-широката употреба на предложения тук обект.  

Оптимизацията на методи за откриване на знания, при които е необходимо 

специално отношение към празните стойности в модела е област, към която може да 

бъдат насочени бъдещите изследвания за употребата на знанието за регулярна 

разреденост в аналитичния куб. Изследването на приложимостта на въведената 

семантична класификация при употребата на структури от данни за индексиране на 

многомерна информация в географски и други информационни системи  (например R-

дървета, k-мерни дървета и др.) е още една посока за бъдещо развитие на 

възможностите, които отваря знанието за наличие на регулярна разреденост. 
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АНОТАЦИЯ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

Научни и научно-приложни приноси 

• Извършен е анализ на ограниченията на многомерния модел на данни. 

Представени са предимствата и недостатъците на модела при използването на 

различни архитектурни подходи. Направен е обзор на методите за ефективно 

съхранение и извличане на данни в аналитичните системи; 

• Въведена е нова класификация на видовете разреденост в n-мерен куб; 

Систематизирани са видовете семантични връзки между стойностите на 

измеренията в даден n-мерен куб, водещи до появата на регулярна разреденост; 

Представен е нов подход за намаляване на регулярната разреденост чрез 

елиминиране на връзки от тип ирелевантност и сегментация на измерения; 

• Като разширение на многомерния модел на данните е представен нов 

оригинален обект – карта на регулярна разреденост. Изследвана е 

приложимостта на обекта за подобряване на коректността на данните, 

ефективното им извличане, съхранение и интерпретация;  

• Създаден е формализиран метод за откриване на области с регулярната 

разреденост в n-мерен куб. Формализирано е представяне на карта на регулярна 

разреденост като съвкупност от бизнес правила; 

• Създаден е метод за отстраняване на повторения на данни в адитивни 

йерархични участъци на неадитивни показатели; 

Приложни приноси 

• Извършено е изследване на ефективността на метод на отстраняване на 

повторения на данни в адитивни йерархични участъци на неадитивни 

показатели, представения подход за намаляване на регулярната разреденост и 

метода за сливане на измерения в ROLAP среда; 

• Проектирана е софтуерна среда, реализираща предложеното представяне и 

някои от приложенията на карта на регулярна разреденост; 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ 
 

BI Business Intelligence 

OLAP Online Analytical Processing 

MOLAP Multidimensional Online Analytical Processing 

ROLAP Relational Online Analytical Processing 

HOLAP Hybrid Online Analytical Processing 

OLTP Online Transaction Processing 

ETL Extract, Transform and Load 

CGF Compound Growth Factor 

AED ALGOL Extended for Design 

MSAS Microsoft Server Analysis Services 

ASO Aggregated Storage Option 

BSO Block Storage Option 

SQL Structured Query Language 

AW Analytical Workspace 

СУБД Система за управление на бази от данни 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 – Отстраняване на повторения на данни в 

адитивни йерархични участъци за неадитивни показатели 

Това приложение представя избрани части от изходния код на 

експерименталната реализация на метода за отстраняване на повторения на данни в 

адитивни йерархични участъци за неадитивни показатели. 

При реализацията на метода първоначално е създадено аналитично 

пространство AW$ABC и чрез графичната среда на Anaytical Workspace Manager 10.2  

са моделирани измеренията, йерархиите и кубовете, включени в изследването. За 

поддръжката и регулярното зареждане на моделираните кубове с данни са създадени 

пакети с програмен код на PL/SQL в RDBMS Oracle.  

Ще представим извадка от пакета OLAP_LOADS, която включва процедури, 

свързани с зареждането на нови данни и прилагането и генерирането на нова 

агрегираща карта при необходимост.  Списъкът на процедурите, включени в 

спецификацията на пакета (видим за извикване от други програми и пакети) съдържа 

следните процедури: 

 load_cubes – последователно извиква процедури за зареждането на всеки куб от 

аналитичното пространство; 

 load_cube – зарежда данни за даден куб, при необходимост генерира нова 

агрегираща карта (процедурата generate_new_aggmap), параметърът  p_load_tt 

указва дали данните да бъдат опреснени само в аналитичното пространство 

(p_load_tt = 0) или и да бъдат извлечени нови данни в таблиците-източник на 

данни за аналитичното пространство(p_load_tt = 1); 

 refresh_dimensions – пре-зарежда стойностите на измеренията от аналитичното 

пространство; 

Извадки от програмния код на пакета: 

/***************************************************/ 

procedure load_cubes (p_month integer_nn, p_load_tt integer_nn) is 

 begin 

 for r in (select company_hardcode from olap_meta_data_sources) 

 loop 

  load_cube(p_month,r.company_hardcode,p_load_tt); 

 end loop;  

 end load_cubes; 

/***************************************************/ 

procedure load_cube( p_month integer_nn, 

   p_company_hardcode varchar2_nn, 

   p_load_tt integer default 1,  

                     p_type varchar2 default null 

                   ) is 

 begin  

  olap_common.open_connection; 

  if p_load_tt = 1 then  
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     load_olap_data_source_table(p_month,p_company_hardcode); 

   end if;  

   generate_new_aggmap(p_month,p_company_hardcode);   

  for r in  

  (select p.program_name, 

          p.source_name,           

          p.program_text, 

          company_hardcode, 

          ds.from_level, 

          ds.to_level 

   from olap_meta_loading_programs p 

   join olap_meta_data_sources ds using (company_hardcode) 

   where company_hardcode = p_company_hardcode and 

         p.cube_type = nvl(p_type,cube_type) 

   ) 

   loop        

     for i in r.from_level .. r.to_level loop 

     olap_common.call_olap_dml_program(r.program_name||' '||i); 

     DBMS_AW.AW_UPDATE;   

    end loop; -- by levels  

   end loop; -- by cubes (all,pers,legs) 

 COMMIT; 

 olap_common.close_connection;  

 exception 

  when others then  

   olap_common.close_connection; 

   raise;  

 end load_cube; 

 

/***************************************************/ 

procedure load_olap_data_source_table (p_month 

integer_nn,p_company_hardcode varchar2) is 

  v_ins_cmd_temp varchar2(1000):=q'~  

   insert into [v_target_tab_name] /*+ APPEND */ 

   select v.*, [prod_level]         

   from [v_view_name] v 

   where v.rperiod_id = [p_month] 

        and schn_id not in ([schl_sql_filter]) 

        and proditem_id not in ([prod_sql_filter]) 

   ~'; 

   v_ins_cmd varchar2(1000); 

   v_view_name_temp varchar2(30); 

   v_view_name varchar2(30); 

   v_target_tab_name  varchar2(30); 

   v_from_level varchar2(1); 

   v_to_level varchar2(1); 

  begin 

   select view_name, target_tab_name,from_level, to_level 

   into v_view_name_temp,v_target_tab_name,v_from_level,v_to_level 

   from olap_meta_data_sources  

   where company_hardcode = nvl(p_company_hardcode,company_hardcode); 

    

   execute immediate 'truncate table '||v_target_tab_name;  

   for i in v_from_level .. v_to_level 
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   loop    

   v_view_name  := replace (v_view_name_temp,'@',i); 

   -- log event  

   v_ins_cmd:= 

replace(replace(replace(replace(replace(replace(v_ins_cmd_temp, 

                       '[p_month]', p_month),                   

                       '[v_view_name]', v_view_name), 

                       '[v_target_tab_name]', v_target_tab_name), 

                       '[prod_level]',i),                                                                  

                       

'[schl_sql_filter]',olap_common.get_sql_filter('SCHL',p_company_hardcode)), 

                       

'[prod_sql_filter]',olap_common.get_sql_filter('PROD',p_company_hardcode));  

                        

    --dbms_output.put_line (v_ins_cmd);                  

     olap_common.call_olap_sql_program('LOAD '||v_target_tab_name|| ' - 

Level '||i||', month='||p_month,v_ins_cmd);  

    commit; 

   end loop;   

  end load_olap_data_source_table; 

/***************************************************/ 

procedure generate_new_aggmap 

(p_month integer_nn,p_company_hardcode varchar2_nn) is 

  i integer; 

  -- по всички кубове за дадена компания: all, pers, legs 

   cursor company_aggmaps is 

     select aggmap_name||(aggmap_counter + 1) as new_aggmap_name, 

            replace(aggmap_text,'[name]',aggmap_name||(aggmap_counter + 1)) 

aggmap_text, 

            formula_name, 

            formula_name || '_HIDDEN' hidden_formula_name                                    

     from olap_meta_aggmaps m 

     where m.company_hardcode = p_company_hardcode for update; 

  v_month  integer := p_month; 

  is_new_vset_generated boolean:=false; 

  ---***********---- 

  function get_aggmap_source (p_aggmap_text varchar2_nn) return varchar2 is 

    v_aggmap_text varchar2(2000):= p_aggmap_text; 

   begin 

    -- по всичики vsets    

    for r in ( select t.master_dim, 

                      t.vset_name||t.vset_counter as current_vset_name                          

               from olap_meta_vsets t 

               where t.company_hardcode = p_company_hardcode 

             ) 

    loop 

      v_aggmap_text:= 

replace(v_aggmap_text,'['||r.master_dim||']',r.current_vset_name);                         

    end loop; 

    return v_aggmap_text; 

   end get_aggmap_source;  

    ---***********---- 

  begin --  generate_new_aggmap  

    i := olap_common.get_next_log_seq; 
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    olap_common.register_start(i,'GENERATE_NEW_AGGMAP: 

company='||p_company_hardcode||', months='||p_month); 

   -- генерира нови vsets или актуализира старите  

   refresh_all_company_vsets(p_company_hardcode,is_new_vset_generated); 

    -- ако е генерирано поне едно ново vset 

    if is_new_vset_generated then    

      

     for maps in company_aggmaps 

     loop   

     -- dbms_output.put_line('new map'); 

      olap_common.clear_object(maps.new_aggmap_name);   

      dbms_aw.execute(get_aggmap_source(maps.aggmap_text)); 

      dbms_output.put_line(get_aggmap_source(maps.aggmap_text)); 

                

        update olap_meta_aggmaps 

        set aggmap_counter = aggmap_counter + 1           

        where current of company_aggmaps;   

         

        update olap_meta_aggmaps_history h 

        set h.to_month = v_month         

        where h.to_month is null and 

              h.formula_name = maps.formula_name; 

       

        insert into olap_meta_aggmaps_history  

        (  

          formula_name,  

          from_month,  

          to_month,  

          valid_aggmap_name 

        ) 

        values 

         ( 

          maps.formula_name, 

          v_month, 

          null, 

          maps.new_aggmap_name  

        );         

        olap_common.clear_object(maps.hidden_formula_name);        

        dbms_aw.execute(get_hidden_fomula_def(maps.formula_name));        

       DBMS_AW.AW_UPDATE;  

      end loop;    

     COMMIT;        

   end if;        

    olap_common.register_end(i);      

  end generate_new_aggmap; 

/***************************************************/  

function is_vset_shrinked (p_prev_state varchar2, p_new_state varchar2) 

return boolean  is 

 begin    

  if nvl(p_new_state,'null') like '%'||replace(nvl(p_prev_state,'null'),' 

','%')||'%' then  

   return false;  

  else  

   return true ; 

  end if; 
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 end is_vset_shrinked; 

 /***************************************************/ 

 function refresh_vset (p_vset_id varchar2) return boolean is  

 v_vset_new_name varchar2(30); 

 v_current_vset_name varchar2(30); 

 v_dim varchar2(30); 

 v_master_dim varchar2(30); 

 v_company varchar2(30); 

 v_vset_last_content olap_meta_vsets.vset_last_content%type; 

 v_vset_new_content olap_meta_vsets.vset_last_content%type; 

 BEGIN  

  select t.vset_name||(t.vset_counter + 1), 

         t.vset_name||t.vset_counter, 

         t.vset_last_content, 

         t.master_dim, 

         t.company_hardcode, 

         t.dim_name 

  into v_vset_new_name, 

       v_current_vset_name , 

       v_vset_last_content,        

       v_master_dim, 

       v_company , 

       v_dim 

  from olap_meta_vsets t 

  where t.vset_id = p_vset_id; 

  v_vset_new_content := olap_common.get_olap_filter(v_master_dim, 

v_company);     

  if is_vset_shrinked(v_vset_last_content, v_vset_new_content) then   

     -- generate new valuset 

     olap_common.clear_object(v_vset_new_name); 

     dbms_aw.execute('DEFINE '||v_vset_new_name||' VALUESET '|| v_dim); 

     dbms_aw.execute('LIMIT '||v_vset_new_name||' TO ALL'); 

     if v_vset_new_content is not null then 

      dbms_aw.execute('LIMIT '||v_vset_new_name||' REMOVE '|| 

v_vset_new_content); 

     end if;  

     DBMS_AW.AW_UPDATE;      

     update olap_meta_vsets 

     set vset_counter = vset_counter + 1, 

         vset_last_content =  v_vset_new_content 

     where vset_id = p_vset_id;     

    COMMIT; 

    return true;    

  else 

   -- refresh current valuset     

   dbms_aw.execute('LIMIT '||v_current_vset_name||' TO ALL'); 

   if v_vset_new_content is not null then 

    dbms_aw.execute('LIMIT '||v_current_vset_name||' REMOVE '|| 

v_vset_new_content); 

   end if;  

   return false;   

  end if;      

 END refresh_vset;     

 /***************************************************/  
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  -- прави refresh на всички vsets (например за product и sales channels)   

за съответната компания и връща като резултат 

   -- генерирано ли е поне едно vset или не  

procedure refresh_all_company_vsets ( 

  p_company_hardcode varchar2,  

  p_new_vset_generated out boolean 

)  

is    

    begin 

      p_new_vset_generated :=false;    

      for r in ( select t.vset_id             

                 from olap_meta_vsets t 

                 where t.company_hardcode = p_company_hardcode 

                 ) 

      loop 

       if refresh_vset(r.vset_id) then  

         p_new_vset_generated := true;    

       end if;           

      end loop;          

   end refresh_all_company_vsets; 

  /***************************************************/  

  -- create new formula definition 

 function get_hidden_fomula_def (p_formula_name varchar2_nn) return 

varchar2 is 

  v_hidden_f_name varchar2(60):= p_formula_name||'_HIDDEN'; 

  v_stored_m_name varchar2(60):= p_formula_name||'_STORED'; 

  v_formula_def varchar2(1000):='DEFINE '||v_hidden_f_name||' FORMULA 

INTEGER ';   

 begin 

  for r in 

  ( 

   select  

    case  

    when t.to_month is not null and rownum =1 then 

          'EQ IF MONTHS GE ' ||t.from_month || ' AND MONTHS LT '|| 

t.to_month|| 

          ' THEN aggregate(this_aw!' || v_stored_m_name ||' using 

this_aw!'||t.valid_aggmap_name||') - ' 

    when t.to_month is not null then       

         'ELSE IF MONTHS GE ' ||t.from_month || ' AND MONTHS LT '|| 

t.to_month|| 

          ' THEN aggregate(this_aw!' || v_stored_m_name ||' using 

this_aw!'||t.valid_aggmap_name||') - ' 

    when t.to_month is null and rownum = 1 then 

         'EQ aggregate(this_aw!' || v_stored_m_name ||' using 

this_aw!'||t.valid_aggmap_name||')' 

     when t.to_month is null then 

         'ELSE aggregate(this_aw!' || v_stored_m_name ||' using 

this_aw!'||t.valid_aggmap_name||')'      

    end formula_def_line        

    from olap_meta_aggmaps_history t 

    where formula_name = p_formula_name 

    order by t.from_month,t.to_month 
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   )  

   loop 

     v_formula_def := v_formula_def||chr(10)||r.formula_def_line; 

   end loop ; 

     

  return v_formula_def; 

 end get_hidden_fomula_def;  

 

 /*************************************************************/ 

procedure refresh_dimensions is 

  xml_clob clob; 

  xml_str varchar2(4000);   

 begin     

  execute immediate q'~alter session set nls_language ='BULGARIAN'~'; 

  DBMS_LOB.CREATETEMPORARY(xml_clob,TRUE); 

  dbms_lob.open(xml_clob, DBMS_LOB.LOB_READWRITE);   

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 195, '  <BuildDatabase  Id="Action12" 

AWName="ABC_CLREG.ABC " BuildType="EXECUTE" RunSolve="true" 

CleanMeasures="false" CleanAttrs="true" CleanDim="false" 

TrackStatus="false" MaxJobQueues="0">'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 52, '    <BuildList 

XMLIDref="AGE_INTERVALS.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 52, '    <BuildList 

XMLIDref="ZPAD_PRODUCTS.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 55, '    <BuildList 

XMLIDref="AVR_MONTH_INCOME.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 59, '    <BuildList 

XMLIDref="BRANCHES_OF_BUSINESS.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 51, '    <BuildList 

XMLIDref="CLAIMS_RATIO.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 56, '    <BuildList 

XMLIDref="CLIENT_FOR_MONTHS.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 55, '    <BuildList 

XMLIDref="CLIENT_FOR_YEARS.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 51, '    <BuildList 

XMLIDref="CLIENT_STATE.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 50, '    <BuildList 

XMLIDref="CLIENT_TERM.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 48, '    <BuildList 

XMLIDref="COMPANIES.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 53, '    <BuildList 

XMLIDref="CONTRACT_COUNT.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 49, '    <BuildList 

XMLIDref="CURRENCIES.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 45, '    <BuildList 

XMLIDref="GENDER.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 48, '    <BuildList 

XMLIDref="INS_BONUS.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 48, '    <BuildList 

XMLIDref="INS_INPUT.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 51, '    <BuildList 

XMLIDref="LEGAL_STATUS.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 56, '    <BuildList 

XMLIDref="LIFE_CLAIMS_RATIO.DIMENSION" />'); 
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  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 54, '    <BuildList 

XMLIDref="LIFE_DSDTAT_OUT.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 53, '    <BuildList 

XMLIDref="LIFE_INS_BONUS.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 53, '    <BuildList 

XMLIDref="LIFE_ORG_UNITS.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 52, '    <BuildList 

XMLIDref="LIFE_PRODUCTS.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 45, '    <BuildList 

XMLIDref="MONTHS.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 52, '    <BuildList 

XMLIDref="POD_DSDTAT_IN.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 53, '    <BuildList 

XMLIDref="POD_DSDTAT_OUT.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 52, '    <BuildList 

XMLIDref="POD_ORG_UNITS.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 51, '    <BuildList 

XMLIDref="POD_PRODUCTS.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 52, '    <BuildList 

XMLIDref="SALES_CHANNEL.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 46, '    <BuildList 

XMLIDref="SUM_IOP.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 51, '    <BuildList 

XMLIDref="TB_ORG_UNITS.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 54, '    <BuildList 

XMLIDref="TB_PRODUCT_SIZE.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 50, '    <BuildList 

XMLIDref="TB_PRODUCTS.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 56, '    <BuildList 

XMLIDref="ZPAD_CLAIMS_RATIO.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 54, '    <BuildList 

XMLIDref="ZPAD_DSDTAT_OUT.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 53, '    <BuildList 

XMLIDref="ZPAD_INS_BONUS.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 53, '    <BuildList 

XMLIDref="ZPAD_ORG_UNITS.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 56, '    <BuildList 

XMLIDref="TB_SALES_CHANNELS.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 57, '    <BuildList 

XMLIDref="POD_SALES_CHANNELS.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 58, '    <BuildList 

XMLIDref="LIFE_SALES_CHANNELS.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 58, '    <BuildList 

XMLIDref="ZPAD_SALES_CHANNELS.DIMENSION" />'); 

  dbms_lob.writeappend(xml_clob, 18, '  </BuildDatabase>'); 

  dbms_lob.close(xml_clob); 

  xml_str := sys.interactionExecute(xml_clob); 

  dbms_output.put_line(xml_str); 

    commit; 

 end refresh_dimensions; 

/*************************************************************/ 

 

Програмната реализация включва също помощни процедури и функции, групирани  

според тяхната функционалност и предназначение в следните  работни пакети: 
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 olap_common – включва процедури за отваряне и затваряна на сесия към 

аналитичното пространство, изпълнение на Olap DML програми (Olap DML e 

езикът за работа с обектите от по-ниско архитектурно ниво от express сървъра), 

измерване на размера на аналитичното пространство и регистрирането му преди 

и след всяко зареждане в таблицата olap_log, извличането на псевдо-адитивните 

възли, събиране на статистики и др.  

 olap_create_meta_data – включва функции и процедури за автоматично 

изтриване и пресъздаване на обектите от аналитичното пространство, 

включително инициализация на множеството от valueset обекти, агрегиращи 

карти, формули и др.  
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Приложение 2 – Елиминиране на ирелевантни и сегментирани 

измерения 

Това приложение представя избрани части от реализацията на подхода за 

елиминиране на ирелевантни и сегментирани измерения. 

В Приложение 2.1. ще представим извадка от съдържанието на xml шаблоните, 

съдържащ дефинициите на обектите от аналитичното пространство на моделирания 

хипер-куб и производните обекти. Шаблоните са генерирани от т.нар. Analytical 

Workspace Manager след тяхното създаване с цел съхранение и преносимост на 

дефинициите на проектираните модели от данни извън многомерната база от данни. 

Ще покажем и няколко екрана, съдържащи модела на данните в аналитичното 

пространство. 

В Приложение 2.2 е представен изходният код на функции и процедури, 

използване за измерването на заеманата от кубовете памет. 

В Приложение 2.3 е представен текстът на заявките и получените резултати при 

измерването на бързодействието на извличането на данни от кубовите структури. 

Всеки от изследваните 3 тестови случая е свързан с изпълнението на следните 

действия: 

 изтриване на аналитичните пространства и пресъздаването им от предварително 

дефиниран и запазен xml шаблон за съответния тестови случай; 

 зареждане на данни в куба; 

 измерване на заеманата от обектите памет; 

 измерване на бързодействието чрез стартирането на sql скриптове – те  

изпълняват всяка от включените заявки в серия от последователни извиквания и 

регистрират бързодействието им в таблицата performance_results; 
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Приложение 2.1. Модел на данните 

 

Фигура 39. XML шаблон на аналитичното пространство на хипер-куба за тестови случай 1 (без пре-
агрегации) 
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Фигура 40. XML шаблон на аналитичното пространство на производните кубове за тестови случай 1 
(без пре-агрегация) 
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Фигура 41. Задаванена “mapping” в AW, инструктиращ сървъра как да бъдат изтеглени базовите данни 

 

Фигура 42. Задаванe на стратегия за пре-агрегиране на данните от даден куб 

  



135 

 

Приложение 2.2. Изходен код на функции и процедури за измерване на 

заеманата памет 

За всеки невиртуален куб, включен в изследването, измерваме големината на 

композитния му индекс и променливата, съхраняваща стойностите на клетките от куба. 

Процедурата print_obj_size_hyper_cubes извежда големината на тези обекти за хипер-

куба, а процедурата print_obj_size_sub_cubes големината им за производните кубове.  

/***************************************************/ 

create or replace procedure print_obj_size_hyper_cubes is 

  v_aw_name varchar2(30):= 'RSCUBE.ONE_CUBE'; 

begin  

rs_partitioning.print_cube_size(v_aw_name,'HYPER_CUBE_NUMBER_OF_CLIENTS','H

YPER_CUBE_COMPOSITE'); 

end print_obj_size_hyper_cubes; 

/***************************************************/ 

create or replace procedure print_obj_size_sub_cubes is 

  v_aw_name varchar2(30):= 'RS_SUBCUBES.SUB_CUBES'; 

begin   

rs_partitioning.print_cube_size(v_aw_name,'INSURANCE_CUBE_LEGS_NUMBER_OF_',

'INSURANCE_CUBE_LEGS_COMPOSITE');  

rs_partitioning.print_cube_size(v_aw_name,'INSURANCE_CUBE_PERS_NUMBER_OF_',

'INSURANCE_CUBE_PERS_COMPOSITE');   

rs_partitioning.print_cube_size(v_aw_name,'BANK_CUBE_LEGS_NUMBER_OF_CLIEN',

'BANK_CUBE_LEGS_COMPOSITE');  

rs_partitioning.print_cube_size(v_aw_name,'BANK_CUBE_PERS_NUMBER_OF_CLIEN',

'BANK_CUBE_PERS_COMPOSITE');   

rs_partitioning.print_cube_size(v_aw_name,'PFUND_CUBE_PERS_NUMBER_OF_CLIE',

'PFUND_CUBE_PERS_COMPOSITE');   

rs_partitioning.print_cube_size(v_aw_name,'PFUND_CUBE_LEGS_NUMBER_OF_CLIE',

'PFUND_CUBE_LEGS_COMPOSITE'); 

end print_obj_size_sub_cubes; 

/***************************************************/ 

create or replace package body rs_partitioning is 

---------------------------- 

procedure reattach_aw(p_aw_name varchar2) is 

 aw_is_not_attached exception ; 

 pragma exception_init(aw_is_not_attached, -34344); 

begin 

   begin 

    dbms_aw.execute('AW DETACH '||p_aw_name); 

   exception 

    when aw_is_not_attached then null; 

   end; 

   dbms_aw.execute('AW ATTACH '||p_aw_name||' ro first'); 

end reattach_aw; 

---------------------------- 

-- извежда на стандартния изход големината но обектите от анлитичното 

пространство, сортирани по големина 

procedure print_obj_size(p_aw_name varchar2) is 
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begin   

   reattach_aw(p_aw_name); 

   -- 

   dbms_aw.execute('LIMIT NAME TO ALL'); 

   dbms_aw.execute('SORT NAME D OBJ(DISKSIZE)'); 

   dbms_aw.printlog(dbms_aw.interp(' RPR DOWN <W 32 NAME> OBJ(DISKSIZE) * 

AW(PAGESIZE) OBJ(TYPE) OBJ(NUMVALS NAME)'));     

   end print_obj_size; 

--------------------------------- 

procedure print_cube_size(p_aw_name varchar2, p_variable varchar2, 

p_composite varchar2) is 

 begin 

   reattach_aw(p_aw_name); 

   dbms_aw.execute('LIMIT NAME TO ALL'); 

   dbms_aw.execute('SORT NAME D OBJ(DISKSIZE)'); 

   dbms_aw.printlog(replace( 

                    p_variable || ' storage = '|| 

                    dbms_aw.interp('SHOW OBJ(DISKSIZE '''|| p_variable 

||''')  * AW(PAGESIZE)')|| ' cells = '|| 

                    dbms_aw.interp('SHOW OBJ(NUMVALS '''|| p_variable 

||''')') 

                    ,',') 

                    ); 

   dbms_aw.printlog(replace( 

                    p_composite || ' storage = '|| 

                    dbms_aw.interp('SHOW OBJ(DISKSIZE '''|| p_composite 

||''') * AW(PAGESIZE)')|| ' cells = '|| 

                    dbms_aw.interp('SHOW OBJ(NUMVALS '''|| p_composite 

||''')')  

                    ,',') 

                    ); 

end print_cube_size; 

--------------------------------- 

end rs_partitioning; 
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Приложение 2.3. Заявки и процедури използвани за измерването на 

бързодействието 

За регистриране на времето на изпълнението на всяка заявка в таблицата 

performance_results е използвана процедурата register_test. 

create or replace procedure register_test 

        ( 

          p_iteration integer, 

          p_test_name varchar2,           

          p_event varchar2 -- 'START','END' 

        )  

is 

v_time timestamp := localtimestamp; 

begin 

if upper(p_event) = 'START' then  

  insert into performance_results  

  ( 

    ID, 

    iteration, 

    test_name,     

    start_time,  

    end_time 

  ) 

  values  

  ( 

   performance_results_seq.nextval, 

   p_iteration, 

   upper(p_test_name), 

   v_time,  

   null 

  ); 

 commit; 

elsif upper(p_event) = 'END' then 

 update  performance_results t 

 set t.end_time = v_time 

 where t.iteration = p_iteration and 

       t.test_name =  upper(p_test_name);   

 commit; 

end if;  

 

end register_test; 

 

Ще приложим изходния текст на използваните в измерването заявки. Тези 

заявки за предназначени за изпълнение от многомерния сървър – Oracle Olap Option.  

Заявка №1 – операция slice&dice  

prompt QUERY 1 ONE_CUBE 

-- QUERY 1 

SELECT * 

FROM RSCUBE.HYPER_CUBE_DATA Z 

WHERE PRODUCTS_LEVEL = 'PRODUCTS_MARKET' AND 

      PRODUCTS = 'Пенсионно осигуряване' AND      
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      CLIENT_TYPES_LEVEL = 'CL_TYPES_LIST' AND 

      CLIENT_TYPES = 'Частно/физическо лице' AND       

      SALES_CHANNELS_LEVEL = 'SLCH_ALL' AND 

      GENDER_LEVEL = 'GENDER_ALL' AND 

      TIME_LEVEL = 'MONTHS' AND 

      z.TIME = '01.2009' AND 

      BRANCHES_LEVEL = 'BRANCHES_ALL'; 

 

prompt QUERY 1 SUB_CUBES 

-- QUERY 1 

SELECT * 

FROM RS_SUBCUBES.PFUND_CUBE_PERS_DATA_S Z 

WHERE PRODUCTS_LEVEL = 'PFUNDPROD_ALL' AND 

      PRODUCTS = 'Пенсионно осигуряване' AND       

      SALES_CHANNELS_LEVEL = 'SLCH_ALL' AND 

      GENDER_LEVEL = 'GENDER_ALL' AND 

      TIME_LEVEL = 'MONTHS' AND 

      z.TIME = '01.2009'; 

 

Заявка №2 – операция drill-up 

prompt QUERY 2 ONE_CUBE 

-- QUERY 2  

SELECT * 

FROM RSCUBE.HYPER_CUBE_DATA Z 

WHERE PRODUCTS_LEVEL = 'PRODUCTS_MARKET' AND 

      PRODUCTS = 'Банкиране' AND      

      CLIENT_TYPES_LEVEL = 'CL_TYPES_LIST' AND  

      CLIENT_TYPES = 'Фирма/организация/поделение/група' AND  

      SALES_CHANNELS_LEVEL = 'SLCH_ALL' AND 

      GENDER_LEVEL = 'GENDER_ALL' AND 

      TIME_LEVEL = 'MONTHS' and       

      BRANCHES_LEVEL = 'BRANCHES_LIST'AND 

      z.TIME = '02.2009'; 

 

prompt QUERY 2 SUB_CUBES 

-- QUERY 2  

SELECT * 

FROM RS_SUBCUBES.BANK_CUBE_LEGS_DATA_S Z 

WHERE PRODUCTS_LEVEL = 'BANKPROD_ALL' AND 

      PRODUCTS = 'Банкиране' and       

       -- ORG_UNITS_LEVEL = 'BANKOUNIT_ALL' AND 

       SALES_CHANNELS_LEVEL = 'SLCH_ALL' AND     

       TIME_LEVEL = 'MONTHS' and 

       BRANCHES_LEVEL = 'BRANCHES_LIST' AND 

       TIME = '02.2009'; 

 

Заявка №3 – операция drill-down 

prompt QUERY 3 ONE_CUBE 

-- QUERY 3  

SELECT * 

FROM RSCUBE.HYPER_CUBE_DATA Z 

WHERE PRODUCTS_LEVEL = 'PRODUCTS_LIST' AND  

      PRODUCTS_MARKET = 'Пенсионно осигуряване' AND        

      CLIENT_TYPES_LEVEL = 'CL_TYPES_LIST' AND 
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      CLIENT_TYPES = 'Частно/физическо лице' AND 

      ORG_UNITS_LEVEL = 'ORG_UNITS_GROUPS' AND 

      BRANCHES_LEVEL = 'BRANCHES_ALL' AND 

      SALES_CHANNELS_LEVEL = 'SLCH_L1' AND 

      GENDER_LEVEL = 'GENDER_ALL' AND 

      TIME_LEVEL = 'MONTHS' AND 

      z.TIME = '01.2009'; 

 

prompt QUERY 3 SUB_CUBES 

-- QUERY 3  

SELECT * 

FROM  RS_SUBCUBES.PFUND_CUBE_PERS_DATA_S Z 

WHERE PRODUCTS_LEVEL = 'PFUNDPROD_LIST' AND       

      ORG_UNITS_LEVEL = 'PFUNDOUNIT_GROUP' AND 

      SALES_CHANNELS_LEVEL = 'SLCH_L1' AND 

      GENDER_LEVEL = 'GENDER_ALL' AND 

      TIME_LEVEL = 'MONTHS' AND 

      z.TIME = '01.2009'; 

   

Заявка №4 –  обхождане на по-големи равнини от куба 

prompt QUERY 4 ONE_CUBE 

-- QUERY 4  

SELECT * 

FROM RSCUBE.HYPER_CUBE_DATA Z 

WHERE CLIENT_TYPES_LEVEL = 'CL_TYPES_LIST' AND 

      CLIENT_TYPES = 'Фирма/организация/поделение/група' AND 

      TIME_LEVEL = 'MONTHS' and      

      PRODUCTS_MARKET  = 'Пенсионно осигуряване' AND       

      GENDER_LEVEL = 'GENDER_ALL' AND 

      TIME = '01.2009';  

 
prompt QUERY 4 SUB_CUBES 

-- QUERY 4 

SELECT * 

FROM RS_SUBCUBES.PFUND_CUBE_LEGS_DATA_S Z 

WHERE TIME_LEVEL = 'MONTHS' AND 

      TIME = '01.2009'; 

Тестовете са изпълнени с помщта на следните српитовете: 
 run_test.pdc – стартиране на тестов случай 

скрипта приема като параметър има на тестовия случай -  

например NO_AGGREGATION, SCHL_AGGREGATION, FULL_AGGREGATION 
 

define test_case = &1 

prompt run one_cube queries 

@@run_one_query.pdc hyper_sql1 &test_case. 

@@run_one_query.pdc hyper_sql2 &test_case. 

@@run_one_query.pdc hyper_sql3 &test_case. 

@@run_one_query.pdc hyper_sql4 &test_case. 

 

prompt run sub_cubes queries 

@@run_one_query.pdc sub_cubes_sql1 &test_case. 
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@@run_one_query.pdc sub_cubes_sql2 &test_case. 

@@run_one_query.pdc sub_cubes_sql3 &test_case. 

@@run_one_query.pdc sub_cubes_sql4 &test_case. 

 

 run_one_query.pdc – стартира изпълнението на даден вид заявка в серия 

от последователни извиквания 

set autotrace traceonly 

set timing on 

define sql_name = &1 

define test_case = &2 

spool C:\1_lab_logs\&sql_name._&test_case..log 

alter system flush buffer_cache; 

alter system flush shared_pool; 

 

exec register_test(p_iteration => 1, p_test_name => 

'&sql_name.'||'_'||'&test_case.', p_event => 'start'); 

@@&sql_name..sql 

exec register_test(p_iteration => 1, p_test_name => 

'&sql_name.'||'_'||'&test_case.',p_event => 'end'); 

 

exec register_test(p_iteration => 2, p_test_name => 

'&sql_name.'||'_'||'&test_case.', p_event => 'start'); 

@@&sql_name..sql 

exec register_test(p_iteration => 2, p_test_name => 

'&sql_name.'||'_'||'&test_case.',p_event => 'end'); 

 

exec register_test(p_iteration => 3, p_test_name => 

'&sql_name.'||'_'||'&test_case.', p_event => 'start'); 

@@&sql_name..sql 

exec register_test(p_iteration => 3, p_test_name => 

'&sql_name.'||'_'||'&test_case.',p_event => 'end'); 

 

exec register_test(p_iteration => 4, p_test_name => 

'&sql_name.'||'_'||'&test_case.', p_event => 'start'); 

@@&sql_name..sql 

exec register_test(p_iteration => 4, p_test_name => 

'&sql_name.'||'_'||'&test_case.',p_event => 'end'); 

 

exec register_test(p_iteration => 5, p_test_name => 

'&sql_name.'||'_'||'&test_case.', p_event => 'start'); 

@@&sql_name..sql 

exec register_test(p_iteration => 5, p_test_name => 

'&sql_name.'||'_'||'&test_case.',p_event => 'end'); 

... 

spool off 

Лог файловете схраняващи детайли от изпълението на заявките имат следния вид: 

System altered. 

... 

QUERY 3 ONE_CUBE 

426 rows selected. 

Elapsed: 00:00:08.93 

Execution Plan 
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----------------------------------------------------------                       

Plan hash value: 2133067731                                               

                                                                                 

---------------------------------------------------------------------------  

                                                                                 

| Id  | Operation                      | Name           | Rows  | Bytes | 

Cost ( 

%CPU)| Time     |                                                                

                                                                                 

---------------------------------------------------------------------------                                                              

                                                                                 

|   0 | SELECT STATEMENT               |                |     1 |   100 |    

29  

  (0)| 00:00:01 |                                                                

                                                                                 

|   1 |  JOINED CUBE SCAN PARTIAL OUTER|                |       |       |        

     |          |                                                                

                                                                                 

|   2 |   CUBE ACCESS                  | CLIENT_TYPES   |       |       |        

     |          |                                                                

                                                                                 

|   3 |   CUBE ACCESS                  | HYPER_CUBE     |       |       |        

     |          |                                                                

                                                                                 

|   4 |   CUBE ACCESS                  | BRANCHES       |       |       |        

     |          |                                                                

                                                                                 

|   5 |   CUBE ACCESS                  | TIME           |       |       |        

     |          |                                                                

                                                                                 

|   6 |   CUBE ACCESS                  | GENDER         |       |       |        

     |          |                                                                

                                                                                 

|   7 |   CUBE ACCESS                  | SALES_CHANNELS |       |       |        

     |          |                                                                

                                                                                 

|   8 |   CUBE ACCESS                  | ORG_UNITS      |       |       |        

     |          |                                                                

                                                                                 

|*  9 |   CUBE ACCESS                  | PRODUCTS       |     1 |   100 |    

29  

  (0)| 00:00:01 |                                                                

                                                                                 

---------------------------------------------------------------------------                                                        

Predicate Information (identified by operation id):                              

---------------------------------------------------                              

                                                                                 

   9 - filter(SYS_OP_ATG(VALUE(KOKBF$),25,26,2)='PRODUCTS_LIST' AND              

              SYS_OP_ATG(VALUE(KOKBF$),38,39,2)='Пенсионно осигуряване' AND      

              SYS_OP_ATG(VALUE(KOKBF$),2,3,2)='CL_TYPES_LIST' AND                

              SYS_OP_ATG(VALUE(KOKBF$),5,6,2)='Частно/физическо лице' AND        

              SYS_OP_ATG(VALUE(KOKBF$),41,42,2)='ORG_UNITS_GROUPS' AND           

              SYS_OP_ATG(VALUE(KOKBF$),65,66,2)='BRANCHES_ALL' AND               

              SYS_OP_ATG(VALUE(KOKBF$),53,54,2)='SLCH_L1' AND                    

              SYS_OP_ATG(VALUE(KOKBF$),75,76,2)='GENDER_ALL' AND                 

              SYS_OP_ATG(VALUE(KOKBF$),13,14,2)='MONTHS' AND                     

              SYS_OP_ATG(VALUE(KOKBF$),18,19,2)='01.2009')               

 

Statistics 

----------------------------------------------------------                       
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      37891  recursive calls                                                     

       1156  db block gets                                                       

      18338  consistent gets                                                     

       1179  physical reads                                                      

     219984  redo size                                                           

      12759  bytes sent via SQL*Net to client                                    

        668  bytes received via SQL*Net from client                              

         30  SQL*Net roundtrips to/from client                                   

        822  sorts (memory)                                                      

          0  sorts (disk)                                                        

        426  rows processed                                                   

 

 

PL/SQL procedure successfully completed. 

...  
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Приложение 3 – Сливане на измерения 

В Приложение 3 са публикувани SQL текста на заявките, използвани за 

измерване на ефективността на метода на сливане на измерения.  Скриптовете, 

автоматизиращи извикването на заявките в серии от последователни изпълнения не са 

включени в приложението, тъй като са аналогични на дадените в Приложение 2.3 ( 

различават се единствено по включените команди за пресъздаване на дизайн схемите и 

тяхното индексиране). 

prompt SQL 1 

-- SQL 1 (SLICE) 

select   

    mp.year_no,  

    mp.month_no,  

    p.product_name,  

    org.l2_ounit_name,  

    sch.l2_schn_name, 

    count(distinct z.contract_id) cnt_contracts,  

    count(distinct z.globparty_id) cnt_globparties 

from fact_table z 

join nm_month_periods mp on mp.month_id = z.rperiod_id 

join nm_products p  on p.product_id = z.product_id 

join nm_organization_unit_l2 org on org.l2_orgitem_id = z.l2_orgitem_id 

join nm_sales_channel_l2 sch on sch.l2_schn_id = z.l2_schn_id 

where mp.year_no = 2008 and  

      mp.month_no = 01 and 

      p.company_abbreviation = 'ЗПАД'       

group by mp.year_no, mp.month_no, p.product_name, org.l2_ounit_name, 

sch.l2_schn_name; 

 
prompt SQL 2 

-- SQL 2 (SLICE ROLL UP) 

select 

    p.company_name, 

    p.busline_name, 

    p.prodline_name,    

    p.product_name,     

    count(distinct z.contract_id) cnt_contracts,  

    count(distinct z.globparty_id) cnt_globparties 

from fact_table z 

join nm_month_periods mp on mp.month_id=z.rperiod_id 

join nm_products p  on p.product_id = z.product_id 

where mp.year_no = 2008 and  

      mp.month_no = 02       

group by rollup  

(p.company_name, p.busline_name, p.prodline_name, p.product_name); 

 

prompt SQL 3 

-- SQL 3 (DICE - RANGE) 

select   

    mp.year_no,  

    mp.month_no,  
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    p.product_name,  

    org.l1_ounit_name,  

    sch.l1_schn_name, 

    count(distinct z.contract_id) cnt_contracts,  

    count(distinct z.globparty_id) cnt_globparties 

from fact_table z 

join nm_month_periods mp on mp.month_id=z.rperiod_id 

join nm_products p  on p.product_id = z.product_id 

join nm_organization_unit_l2 org on org.l2_orgitem_id = z.l2_orgitem_id 

join nm_sales_channel_l2 sch on sch.l2_schn_id = z.l2_schn_id 

where mp.year_no = 2008 and  

      mp.month_no in (01,02,03) and 

      p.company_abbreviation = 'ЗПАД' and 

      sch.l1_schn_code ='AGENTSAL'      

group by  

mp.year_no,  

mp.month_no,  

p.product_name,  

org.l1_ounit_name,  

sch.l1_schn_name; 

 

prompt SQL 4 

-- SQL 4 (DICE - range) 

select   

    mp.year_no,  

    mp.month_no,  

    p.product_name,  

    org.l1_ounit_name,  

    sch.l1_schn_name, 

    count(distinct z.contract_id) cnt_contracts,  

    count(distinct z.globparty_id) cnt_globparties 

from fact_table z 

join nm_month_periods mp on mp.month_id=z.rperiod_id 

join nm_products p  on p.product_id = z.product_id 

join nm_organization_unit_l2 org on org.l2_orgitem_id = z.l2_orgitem_id 

join nm_sales_channel_l2 sch on sch.l2_schn_id = z.l2_schn_id 

where mp.year_no = 2008 and  

      mp.month_no = 1 and 

      p.company_abbreviation = 'ЗПАД' and 

      org.l1_ounit_name like '%СОФИЯ%'    

group by  

mp.year_no,  

mp.month_no,  

p.product_name,  

org.l1_ounit_name,  

sch.l1_schn_name; 

 

prompt SQL 5 

-- SQL 5 (DICE - RANGE) 

select   

    mp.year_no,  

    mp.month_no,  

    p.product_name,  
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    org.l1_ounit_name,  

    sch.l1_schn_name, 

    count(distinct z.contract_id) cnt_contracts,  

    count(distinct z.globparty_id) cnt_globparties 

from fact_table z 

join nm_month_periods mp on mp.month_id=z.rperiod_id 

join nm_products p  on p.product_id = z.product_id 

join nm_organization_unit_l2 org on org.l2_orgitem_id = z.l2_orgitem_id 

join nm_sales_channel_l2 sch on sch.l2_schn_id = z.l2_schn_id 

where mp.year_no = 2008 and  

      mp.month_no = 1 and 

      sch.l1_schn_code = 'AGENTSAL' and 

      org.l1_ounit_name like '%СОФИЯ%'    

group by mp.year_no, mp.month_no,  

  p.product_name, org.l1_ounit_name, sch.l1_schn_name; 


