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چکیده
پايگاه داده تحلیلی ،مخزن دادهای متمرکز ،جمع آوری شده از منابع اطالعاتی مختلف و
ناهمگن در يک محدوده وسیع زمانی و برای پشتیبانی از سیستمهای تصمیميار میباشد .پايگاه
داده تحلیلی منبع دادهای است که در فرايند تصمیمگیری از طريق پردازش تحلیلی بر خط
استفاده میشود .فرايند توسعه يک پايگاه داده تحلیلی با تحلیل پايگاه داده عملیاتی ،شناسايی
نیازها ی تحلیلی و نهايتا طراحی در سه سطح مفهومی ،منطقی و فیزيکی انجام میشود .در
اين مقاله ابتدا مدلهای طراحی موجود در سطوح مختلف پايگاه داده تحلیلی بررسی میشود.
سپس مدلهای سطح منطقی با توجه به خصوصیات مطرح در آنها مقايسه و تحلیل شده ،و
نهايتا مدلی بهبوديافته در اين سطح ،برای فرايند طراحی پايگاه داده تحلیلی ،ارائه میشود که
ترکیبی از دو مدل ستارهای و دانهبرفی ،به صورت دواليهای است .به منظور مقايسه مدل
پیشنهادی با مدلهای موجود ،از معیار زمان پاسخگويی به پرسوجوها استفاده شدهاست.
آزمايشات نشان میدهد که مدل پیشنهادی منجر به بهبود زمان پاسخ به پرسوجوها میشود.
در واقع زمان پاسخ به پرسوجوها در مدل پیشنهادی( دواليهای) نسبت به مدل ستارهای بطور
متوسط  58/53درصد و نسبت به مدل دانهبرفی بطور متوسط  96/61درصد بهبود میيابد.

 -1مقدمه
پايگاه داده تحلیلی 3منبع دادهای مبتنی بر موضوع،4
مجتمع ،5متغیر با زمان6و غیر فرار 7است که معموال برای
تصمیمگیری سازمانی استفاده میشود ،پايگاه داده تحلیلی
حجم زيادی از اطالعات از منابع داده چندگانه را که برای
پرسوجو و تحلیل استفاده میشود ،ذخیره میکند].[1
فرايند توسعه پايگاه داده تحلیلی با تحلیل پايگاه داده
عملیاتی و شناسايی نیازهای تحلیلی شروع میشود و
طراحی آن در سه سطح مفهومی ،منطقی و فیزيکی انجام
میشود .اين مقاله بر روی سطح منطقی طراحی پايگاه داده
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تحلیلی تمرکز دارد.
مدلهای طراحی در سطح مفهومی به چهار گروه تقسیم
میشوند] [2که عبارتند از.1 :مدلهای رابطه موجوديت
گسترشيافته.2 ،مدلهای شیگرا.3 ،مدلهای بر مبنای
آنتولوژی .4 ،مدلهای ادهاک .8اين مدلها را میتوان
براساس  22خصوصیت ،ارزيابی و مقايسه نمود .اين
خصوصیات از مطالعات انجام شده بر روی مدلهای مختلف
استخراج شدهاند ] 3و  ،[4و عبارتند از :استقالل در پیاده-
سازی ،9جداسازی صريح ساختار و محتوا ،10سلسلهمراتب
صريح ،11رفتار متقارن برای ابعاد و معیارها ،12سلسلهمراتب
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چندتايی در ابعاد ،13ويژگیهای ابعاد ،14پشتیبانی از
تجمیع ،15معیارهای پیچیده ،16مديريت سطوح مختلف
دانهدانگی ،17پشتیبانی از سلسله مراتب نامتوازن،18
پشتیبانی از سلسلهمراتب ضعیف ،19پشتیبانی از رابطه
چندبهچند ،20سلسلهمراتب تعمیم يافته/خصوصیشده،21
مديريت تغییرات در طول زمان ،22مديريت عدمقطعیت،23
شماهايی با چندين معیار ،24خالصهسازی ،25توابع تجمیع
تعريفشده از طريق کاربر ،26اشتراکگذاری ابعاد ،27تجمیع
با کاهش ابعاد ،28تجمیع با کاهش معیارها ،29تجمیعسازی
از تجمیعهای قبلی.30
مدلهای طراحی مطرح در سطح منطقی عبارتند از :مدل
تخت 5]31و  ،[6مدلمسطح 5]32و  ،[6مدل
ستارهای ،[5-7]33مدل فلکی 5]34و  ،[6مدل
کهکشانی 5]35و  ،[6مدل دانهبرفی ،[5-7]36مدل دانه
ستارهای 5]37و [8و مدل خوشهستارهای .[5-7]38اين
مدلها را میتوان بر اساس هفت خصوصیت ارزيابی و
مقايسه نمود .اين خصوصیات از مطالعات انجام شده بر روی
مدلهای مختلف استخراج شدهاند] 9] ،[5و [10و عبارتند
از.1 :کارايی.2 ،39قابلیتاستفاده.3 ،40قابلیت استفاده-
مجدد.4 ،41انعطافپذيری.5 ،42افزونگی.6 ،43پیچیدگی 44و
.7اعتبار.45
طراحی در سطح فیزيکی نیز نمايش واقعی از جداول
فیزيکی در پايگاه داده است که به پیادهسازی پايگاه داده
تحلیلی مربوط میشود].[10
در اين مقاله مدلهای در سطح منطقی با توجه به
خصوصیات مطرح در آنها دستهبندی و ارزيابی میشوند.
همچنین مدلی بهبوديافته به صورت دواليهای ،برای فرايند
طراحی پايگاه داده تحلیلی در سطح منطقی ارائه شده که
ترکیبی از دو مدل ستارهای و دانهبرفی است .يعنی اليه اول

کامال مدل دانهبرفی (نرمال شده) و در اليه دوم کامال مدل
ستارهای (غیرنرمال) است .ايجاد جداول مدل ستارهای
براساس جداول اليه اول و نیاز مدير پايگاه داده تحلیلی
میباشد.
مدل پیشنهادی با توجه به مدلهای مطرح شده قبلی از
جمله خوشهستارهای و دانهستارهای که به صورت ترکیبی
از مدلها هستند ،ايجاد میشود .مدل دانهستارهای به
صورت تک اليهای ،و دارای ساختاری ترکیبی است؛ شامل
ترکیبی از مدل ستارهای و دانهبرفی .اين مدل ترکیبی از
نرمالسازی (نگرش دانهبرفی) و غیر نرمالسازی (نگرش
ستارهای) است .يعنی در مدل تعدادی از جداول بعد به
صورت سلسلهمراتبی(بر اساس نگرش دانهبرفی) و تعدادی
ديگر از جداول غیرنرمال (بر اساس نگرش ستارهای) هستند
و براساس اين طراحی به پرسوجوهای مورد نیاز کاربر پاسخ
میدهد .در مدل خوشهستارهای ،در سطح نرمالسازی،
جدولی که در موقعیت يک پدر و دو فرزند قرار دارد ،يعنی
در دو بعد مشترک است ،تبديل به يک زير بعد میشود.
همچنین مدل پیشنهادی با توجه به هدف از مدلسازی
بعدی که ايجاد ساختارهای پايگاه دادهای است که استفاده
(نوشتن پرسوجوها و پاسخگويی سريع) از آنها برای
کاربران نهايی آسان باشد و اين هدف با حداقل کردن
شماری از جداول و روابط بین آنها بدست میآيد ،ايجاد
میشود .بنابراين طبق اهداف مدلسازی بعدی ،در مدل
پیشنهادی از مدل ستارهای که دارای حداقل جداول و
روابط است در اليه دوم استفاده میشود.
در واقع مدل پیشنهادی به صورت ترکیبی از مدلهای
ستارهای و دانهبرفی ،با توجه به مزايای اين دو مدل ،در
راستای رفع معايب آنها پیشنهاد میشود .به اين منظور
مدل پیشنهادی ،بر اساس ويژگی دواليهای بودن اينگونه
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ايجاد میشود که عیب مدل دانهبرفی(اليه پايینی) که
پیچیدگی باالی آن است و منجر به افزايش زمان پاسخ به
پرسوجوها میشود را با افزودن ديدهای ذخیره شده
مناسب برطرف میکند .در واقع برای ايجاد اين ديدها ،اليه-
ی بااليی (مدل ستارهای) ايجاد میشود .در رابطه با عیب
مدل ستارهای افزونگی داده در باالترين سطح است و
افزونگی مشکالت زير را میتواند ايجاد کند :هدر رفتن
فضای ذخیرهسازی ،ايجاد تناقض در هنگام بهنگامسازی،
حذف و درج .ولی از آنجايی که درج و تغییر اطالعات در
پايگاه داده تحلیلی توسط کاربران عادی انجام نمیشود بلکه
توسط مدير سیستم و در واقع طراح و ايجادکننده آن
صورت میگیرد ،افزونگی اطالعات منجر به تناقض نخواهد
شد .از طرف ديگر اين افزونگیها در سطح ابعاد صورت می-
گیرد و از آنجايی که حجم جداول بعد در مقابل حجم
جدول حقیقت ناچیز است ،بنابراين اين عیب تاثیر چندانی
در درصد افزايش حجم کل دادهها ندارد.
آزمايشات نشان داده که اين مدل منجر به بهبود زمان
پاسخ به پرسوجوها میشود.
در اين مقاله در بخش  2مدلهای مطرح در سطوح مفهومی
و منطقی با توجه به خصوصیات مربوط در آنها معرفی
شدهاست .در بخش  3مدل پیشنهادی معرفی شدهاست .در
بخش  4پیادهسازی و ارزيابی مدل پیشنهادی ارائه میشود؛
و در نهايت در بخش 5مدلهای سطح منطقی ،با توجه به
وجود يا عدم وجود خصوصیات مذکور ،در جداولی مقايسه
شدهاند .در پايان نتیجهگیری انجام شده است.

طراحی پايگاه داده تحلیلی به نام مدلسازی بعدی پیشنهاد
میدهد .مدلسازی بعدی روشی غالب برای طراحی پايگاه
داده تحلیلی و ديتا مارتها 48است.
در رابطه با طراحی کارهای زيادی انجام شده][17 -12
همچنین در ] [18طراحی انبار الگو 49و مباحث کیفیتی
مربوط به آن بررسی شدهاست .در واقع در اين مقاله طراحی
شمای دانهبرفی با انبار الگو گسترش پیدا میکند .الگوها با
سیستم مديريت انبار الگو 50مديريت میشوند .انبار الگو
موضوع محور است و از واژه محتوا 51به عنوان يک
جداکننده مجازی در میان الگوها استفاده میکند .در اين
مقاله چهار نوع محتوا به همراه مزايا و معايبشان بیان شده
اند که عبارتند از :محتوای داده جهانی ،محتوای داده دامنه-
ای ،محتوای سناريو و محتوای تکنیکها و نوعی از دانش.
فرايند طراحی انبار الگو روالی است که با تحلیل و شناسايی
نیازها شروع میشود و سپس طراحی مفهومی و منطقی
صورت میگیرد .در نتیجه براساس روابطی ابتدا مدل
مفهومی ايجاد شده است ،و از شمای دانهبرفی برای
طراحی منطقی انبار الگو استفاده کرده است .جداول بعد در
اينجا جداول نرمالی هستند که الگوها را ذخیره
میکنند .هر بعد گروه خاصی از الگوها را نشان میدهد .در
اينجا دو سطح از سلسلهمراتب وجود دارد .سطح اول ،نوع
(تکنیکها
تکنیکی
محتوای
براساس
الگو
شامل )clustering ،classification ،association :است.
سطح دوم ،نوع الگو بر اساس محتوای سناريو است.
همچنین بعدهای ديگر میتوانند شامل سلسلهمراتب باشند
و منجر به گسترش مدل شوند.
در ] [19يک روش اتوماتیک برای تولید الگوهای تحلیلی
چندبعدی مفید از منابع داده مربوط 52ارائه میشود .اين
الگوها به شمای ستارهای چندبعدی از پايگاه داده تحلیلی
رابطهای شباهت دارند .پايه اساسی روش اين مقاله يک
چارچوب آماری است که مفهوم و نمونه داده 53را میگیرد
و از چارچوب آماری برای تولید ستارههای تحلیلی چند
بعدی 54استفاده میکند .در ] [20ارزيابی تجربی از متريک
ها برای مدلهای چندبعدی پايگاه داده تحلیلی در سطح
مفهومی ارائه میشود .ويژگیهای کیفی ادراکی 55و

46

51

47

52

-2بررسی كارهاي مرتبط
طراحی پايگاه داده تحلیلی ،يکی از مهمترين مباحث در
ايجاد آن ،به منظور پاسخگويی مناسب به پرسوجوهای
تحلیلی کاربران نهايی میباشد.
براساس کیمبال][11محیط پايگاه داده تحلیلی46متفاوت با
محیط پايگاه داده عملیاتی 47است و تکنیکهای استفاده
شده برای طراحی پايگاه داده عملیاتی ،نامناسب برای
طراحی پايگاه داده تحلیلی است .به همین دلیل کیمبال
يک تکنیک جديد برای مدلسازی داده خصوصا برای

OLAP
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48
Data Mart
49
Pattern warehouse
50
PWMS
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اثربخشی 56با ترکیبهای متنوع از متريکها ارزيابی می-
شوند .از رگرسیون خطی چندگانه برای تحلیل و پیش بینی

کیفیت مدلهای چندبعدی استفاده میشود.
در ] [21متدولوژيی برای طراحی يک شمای چندبعدی و
کشف دانش مفید و مورد عالقه به فرم قوانین رابطهای ارائه
میشود .شمای چند بعدی با فیلتر کردن اطالعات ابعاد و
حقیقت از يک مجموعه اولیه از متغیرهای حقیقت و ابعاد،
طراحی شده است .اين فیلترينگ روی استفاده از اينتروپیو
 PCAپايهريزی شده است.
متدولوژی پیشنهادشده در اين مقاله سه هدف اصلی دارد:
اوال ،برای طراحی و ساخت شمای چند بعدی به طور
اتوماتیک و داده گرا تهیه شدهاست .دوما ،منجر به امکان
تولید اطالعات مکعب در سطوح مختلف از داده انتزاعی و
شناخت تاثیر سطح داده انتزاعی روی اطالعات میشود.
سوما ،امکان کشف متغیرها و پیشبینی قوانین رابطهای را
از ساختار مکعب چند بعدی در سطوح مختلف از داده

انتراعی میدهد.
در ] [22يک روش جديد ارزيابی برای پیداکردن اتوماتیک
تطبیقهای پیچیده بین شماهايی از مخزنهای داده
پیشنهاد شده است .بر اساس ادعای نويسندگان ،اين اولین
روشی است که توانايی کشف تطبیقهای شمای پیچیده
تنها با استفاده از نمونههای داده را دارد .تنها از داده ذخیره
شده در مخزنها برای اين کار استفاده میشود .اين مقاله
بر استراتژیهايی تطبیقی که روی رکورد دوباره تکثیر شده
(استراتژی مبتنی بر موجوديت) و تکنیکهای اطالعات
بازيابی شده (استراتژی مبتنی بر ارزش) برای پیدا کردن
تطبیقهای شمای پیچیده در طول فرايند ارزيابی ،پايه
ريزی شدهاست .نتايج آزمايشات انجام شده نشان میدهد
که اين روش ،توانايی پیدا کردن تطبیقهای پیچیده با دقت
باال را دارد.
در ] [23تمرکز روی پیشبینی تاثیر متريکهای ساختاری
روی فهم شمای مفهومی است .به اين منظور از روشهای
آماری (تحلیل رگرسیون منطقی) که شامل تحلیل يک

 -1-2مدلهاي مفهومی
مدلها در سطح مفهومی به چهار گروه تقسیم میشوند که
عبارتند از:
 .1مدلهای رابطه موجوديت گسترشيافته :که شامل
مدل رابطه موجوديت چند بعدی ،[24] 58مدل رابطه
موجوديت چند بعدی گسترشيافته ،[27 -25] 59مدل
رابطه موجوديت ستارهای ،[3] 60مدل رابطه موجوديت
ساختاريافته [28] 61و مدل داده چند بعدی مفهومی
تعمیميافته [4] 62است.
 .2مدلهای شیگرا :که شامل يامدو 29] 63و  ،[30مدل
پروفايل زبان يکپارچه 31] 64و  ،[32مدل چند بعدی شی-
گرا ،[33] 65گلد [34] 66و مدل داده چند بعدی شیگرای
مبتنی برگراف [35] 67است.
 .3مدلهای برمبنای آنتولوژی :در اين مدلها از آنتولوژی
برای کمک به طراحی استفاده میشود] 36و .[37
 .4مدلهای ادهاک :68شامل مدل داده مکعب تجمیع چند
بعدی [38] 69و مدل حقیقت بعدی 39] 70و  [40است.

56

64

57

65

efficiency
Naive Bayesian classifier
58
(Multidimensional Entity Relationship)MER
59
MultiDimER
60
)Star Entity Relationship( StarER
61
)Structured Entity Relationship Model) SERM
62
Generalising Conceptual Multidimensional Data
)model(CGMD
63
(Yet Another Multidimensional Model) YAM2
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متغیری و چند متغیری است ،و روشهای آموزش
خودکار(درختهای تصمیم ،طبقه بندی نیو بیز )57استفاده
شدهاست و نهايتا عملکرد روشهای آماری و آموزش
خودکار با يکديگر مقايسه شدهاند .نتايج نشان میدهد که
روش طبقه بندی نیوبیز پیشبینی بهتری از تحلیل
رگرسیون منطقی و روشهای درخت تصمیم دارد.
اما از آنجايی که هدف از ارائه اين مقاله ارائه يک مدل است،
در زيربخشهای 1-2و  2-2فقط به بررسی مدلهای ارائه
شده پرداخته شده است.
همانطور که ذکر شد ،پايگاه داده تحلیلی در سه سطح
مفهومی ،منطقی و فیزيکی طراحی میشود .با توجه به
اينکه مرز مشخصی بین طراحی در سطح فیزيکی و
پیادهسازی پايگاه داده تحلیلی وجود ندارد ،در زير
بخشهای بعدی ،مدلهای ارائه شده در سطوح مفهومی و
منطقی شرح داده میشوند.

UML profile
(Object Oriented Multi Dimensional model)OOMD
66
GOLD
67
) Graph Object Oriented Multidimensional Data Model
(GOOMD
68
ad-hoc
69
Multidimensional Aggregation Cube data model)MA
70
(Dimensional Fact Model)DFM
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بطور کلی ،مدلها در اين سطح میتوانند دارای خصوصیاتی
باشند که در زير شرح داده شدهاند] 3و :[4
 .1استقالل در پیادهسازی :يک مدل بايد در پیاده
سازی استقالل داشته باشد .مدلهای رابطهای و مدل-
هايی بر پايه مدل ستارهای اين خصوصیت را بررسی
نمیکنند .مدلهای رابطهای که برای دامنهی خاص
پیادهسازی شدهاند اين خصوصیت را ندارند.
 .2جداسازی صريح ساختار و محتوا :اين خصوصیت
مکعب چند بعدی ،ابعاد و ارزشهای هر سلول را
جداگانه تعريف میکند.
 .3سلسلهمراتب صريح :سلسلهمراتب در ابعاد بايد به
طور صريح نشان داده شوند تا کاربران بتوانند به
سطوح مختلف دسترسی يابند.
 .4رفتار متقارن برای ابعاد و معیارها :بدان معنی که
مدل اين امکان را بدهد که معیارها به عنوان ابعاد و
برعکس ابعاد به عنوان معیارها رفتار کنند.
 .5سلسلهمراتب چندتايی در ابعاد :گاهی برای يک بعد
میتوان دو مسیر جداگانه ايجاد کرد.
 .6ويژگیهای ابعاد :بدان معنی که مدل ،ويژگیها را از
سلسلهمراتب تمیز دهد.
 .7پشتیبانی از تجمیع :بدان معنی که مدل ،توانايی
برای ايجاد تجمیعهای معنیدار داشته باشد.
 .8معیارهای پیچیده :بدان معنی که مدل ،معیارهای
پیچیده و چندتايی برای حقیقت را دارا باشد.
 .9مديريت سطوح مختلف دانهدانگی :معیارها در
سطوح مختلف تجمیعشده مديريت میشوند.
 .10پشتیبانی از سلسلهمراتب نامتوازن :بدان معنی
که مدل ،سلسلهمراتب با مسیرهايی در
طولهای مختلف داشته باشد.
 .11پشتیبانی از سلسلهمراتب ضعیف :سلسلهمراتبی
هستند که حد( 71حداقل و حداکثر) بین سطوح را
نشان میدهند که حد پايین و حد باالی ارتباط داخل
پرانتز نوشته میشود.
 .12پشتیبانی از رابطه چند به چند :بدان معنی که
مدل ،رابطه چند به چند بین حقیقتها و ابعاد و
همچنین رابطهای بین دو سطح سلسلهمراتب را دارا
میباشد.

cardinality

مجله مدلسازی در مهندسی

 .13سلسله مراتب تعمیميافته/خصوصی شده :بدان
معنی که مدل ،روابط تعمیميافته/خصوصی شده را
داشته باشد.
 .14مديريت تغییرات در طول زمان :اگرچه تغییرات
کسبوکار در مدل پايگاه داده تحلیلی منعکس می-
شود ،با توجه به اين خصوصیت ،يک مدل بايد اين
امکان را بدهد که داده در طول زمان مقايسه شود.
 .15مديريت عدم قطعیت :اين خصوصیت ،احتماالت
اضافی که وجود دارد را مديريت میکند.
 .16شماهايی با چندين معیار :بدان معنی که مدل،
توانايی پذيرش شماهايی با چندين معیار را داشته
باشد.
 .17خالصهسازی :بدان معنی که مدل ،قابلیت
خالصهسازی را داشته باشد.
 .18توابع تجمیع تعريفشده از طريق کاربر :بدان
معنی که مدل ،پذيرش توابع تجمیع تعريفشده از
طريق کاربر را داشته باشد.
 .19اشتراکگذاری ابعاد :بدان معنی که مدل،
اشتراکگذاری ابعاد را امکان پذير کند.
 .20تجمیع با کاهش ابعاد :بدان معنی که مدل،
قابلیت تجمیع از طريق کاهش ابعاد را داشته باشد.
 .21تجمیع با کاهش معیارها :بدان معنی که مدل،
قابلیت تجمیع از طريق کاهش معیارها را داشته باشد.
 .22تجمیعسازی از تجمیعهای قبلی :بدان معنی که
مدل ،قابلیت تجمیع از طريق تجمیعهای قبلی را
داشته باشد.
هر يک از مدلهای ارائه شده در اين سطح ،بعضی از
خصوصیات فوق را دارا میباشند .به عنوان مثال ،مدل رابطه
موجوديت ستارهای] [3خصوصیات  8 ،6 ،5 ،3 ،2و  12را
دارا است .مدل داده چند بعدی مفهومی تعمیم يافته][4به
جز 12 ،4و  14بقیه خصوصیات را دارا است .مدل داده چند
بعدی شیگرای مبتنی بر گراف] [35خصوصیات ،4 ،2 ،1
 7و 12را دارا میباشد .مدل داده مکعب تجمیع چند بعدی
] [38بطور کامل خصوصیات  11 ،10 ،9 ،8 ،6 ،5 ،3 ،2و
 12را دارا است .مدل حقیقت بعدی ] 39و  [40به طور
کامل خصوصیات  8 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1را دارا است.
 -2-2مدلهاي منطقی
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صورت مشترک بین جداول حقیقت باشد .همچنین بین دو
جدول حقیقت  1و 2ارتباط وجود دارد.

شناخته شدهترين مدلها در سطح منطقی عبارتند از :مدل
تخت ] 5و  ،[6مدل مسطح] 5و  ،[6مدل ستارهای ]،[5-7
مدل فلکی] 5و  ،[6مدل کهکشانی] 5و  ،[6مدل دانه-
برفی] ،[5-7مدل دانهستارهای] 5و  [8و مدل خوشه
ستارهای ].[5-7
به دلیل تمرکز اصلی اين مقاله بر روی سطح منطقی ،مدل
های اين سطح همراه با شکل گرافیکی آنها در ادامه ارائه
......
میشود.
...
.........
مدل ستارهاي] :[5-7ساختار اصلی يک مدل چندبعدی
است که براساس يک جدول مرکزی بزرگ (جدول حقیقت)
و يک مجموعه از جداول کوچکتر (ابعاد) سازماندهی
شکل :2مدل فلکی
شدهاست(شکل .)1رکوردها در دو نوع از جداول ذخیره
شدهاند :يک جدول حقیقت و تعدادی جداول بعد .جدول
مدل كهکشانی] 5و  :[6اين مدل يک مجموعه از
حقیقت کلیدهايی از هر جدول بعد را نگهداری میکند.
مدلهای ستارهای است که دارای ابعاد مشترک میباشند.
روابط بین هر جدول بعد و جدول حقیقت يک رابطه يک
برعکس مدل فلکی ،جداول حقیقت در مدل کهکشانی نیاز
به چند است که شامل يک کلید منحصربفرد در جدول
به ارتباط مستقیم ندارد(شکل .)3شکل ( )3مانند شکل ()2
حقیقت است .جدول حقیقت به غیر از کلیدهای خارجی
است با اين تفاوت که ارتباطی بین جداول حقیقت وجود
شامل معیارها نیز میباشد .مدل ستارهای به دلیل جداول
ندارد.
بعد دينرمال دارای افزونگی باال میباشد.
طبق شکل ( )1مدل از يک جدول حقیقت که در مرکز
قرار میگیرد و جداول بعدی که جدول حقیقت را احاطه
میکنند و تعداد آن ها میتواند از  1تا  nباشد تشکیل
شدهاست.
........
جدول بعد 2
.
جدول بعدn
........
..
........
شکل :3مدل کهکشانی
.
جدول بعد n-2

جدول حقیقت 2

جدول بعد 2-2

جدول بعد 1-1,1-2

جدول حقیقت 1

جدول بعد n-1

جدول بعد 2-1

جدول بعد n-2

جدول حقیقت 2

جدول بعد 2-2

جدول حقیقت

جدول بعد1

شکل :1مدل ستارهای

مدل فلکی ] 5و  :[6اين مدل شامل يک مجموعه از مدل-
های ستارهای است و جداول حقیقت با هم ارتباط دارند.
اين ارتباطات توانايی  drill downبین سطوحی از جزيیات
را فراهم میکند(شکل.)2
طبق شکل ( )2دو جدول حقیقت با شمارههای 1و2
مشخص شدهاست و تعداد جداول بعد هر جدول حقیقت
میتواند از  1تا  nباشد و يک يا چند جدول بعد میتواند به
مجله مدلسازی در مهندسی

جدول بعد 1-1,1-2

جدول حقیقت 1

جدول بعد n-1

جدول بعد 2-1

مدل دانه برفی] :[5-7اين مدل نتیجهای از تجزيه يک يا
چند بعد در مدل ستارهای است (شکل .)4مدل دانه برفی
دارای ساختار سلسلهمراتبی از ابعاد است .مدل دانه برفی
تکنیک کلی برای ذخیرهسازی اطالعات چند ارزشی در
پايگاه داده تحلیلی است که نرمالسازی در جداول بعد را
به دنبال دارد و مدل به دلیل جداول نرمال دارای پیچیدگی
باال میباشد .طبق شکل ( )4مدل از يک جدول حقیقت و
تعداد جداول بعد  1تا  nايجاد شدهاست که هر کدام از
جداول بعد آن میتواند شامل جداول ديگر به صورت
سلسلهمراتبی باشد .برای جدول بعد  1جدول بعد  1-1و
برای جدول بعد  2جدول بعد  1-2و جدول بعد 1-1-2
مشخص شدهاست.
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جدول بعد 1-1

جدول بعد 2

جدول بعد1

جدول حقیقت

جدول بعدn

.........

جدول بعد 1-2

میشود که در سطح نرمالسازی جدولی که در موقعیت
يک پدر و دو فرزند قرار دارد ،يعنی در دو بعد مشترک
است ،تبديل به يک زير بعد شود و با اين عمل باعث کاهش
پیچیدگی جداول میشود(شکل .)6طبق شکل ( )6مدل از
يک جدول حقیقت و تعداد جداول بعد از  1تا  nتشکیل
شدهاست و دو جدول بعد میتوانند با جدول زيربعدی
مشترک در ارتباط باشند .به عنوان مثال جداول بعد  1و2
با جدول زير بعدی بطور مشترک در ارتباطند.
جدول زير بعد

جدول بعد 1-1-2

جدول بعد1

شکل :4مدل دانهبرفی

مدل دانهستارهاي ] 5و  :[8اين مدل دارای ساختاری
ترکیبی است و در واقع شامل ترکیبی از مدل ستارهای و

جدول بعد 2

جدول حقیقت

جدول بعدn

دانهبرفی است .اين مدل ترکیبی از نرمالسازی و غیر
نرمالسازی است(شکل .)5طبق شکل  5مدل از يک جدول
حقیقت و تعداد جداول بعد  1تا  nتشکیل شده است .طبق
تعريف مدل ،بعضی از جداول بعد به صورت سلسلهمراتبی
هستند .به طور مثال جدول بعد  2شامل جدول بعد  1-2و
جدول بعد  1-1-2میباشد.
1

جدول بعد 2

جدول حقیقت

جدول بعدn

.......
..

جدول بعد 1-2

جدول بعد 1-1-2

شکل :5مدل دانهستارهای

مدل خوشهستارهاي ] :[5-7اين مدل ،بهترين راه حل
ممکن برای تعادل بین افزونگی و پیچیدگی در دو مدل
ستارهای و دانهبرفی است .در واقع اين مدل همان مدل
ستارهای با تعريف دانهبرفی است .اين مدل زمانی ايجاد
مجله مدلسازی در مهندسی

.........
شکل :6مدل خوشهستارهای

بنابراين باتوجه به شرح مدلهای منطقی ذکرشده ،اين
مدلها را میتوان بر اساس هفت خصوصیت ،ارزيابی و
مقايسه نمود .اين خصوصیات از مطالعات انجام شده بر روی
مدلهای مختلف استخراج شدهاند ] 9] ،[5و  [10و عبارتند
از.1 :کارايی.2 ،قابلیتاستفاده.3 ،قابلیتاستفاده مجدد،
.4انعطافپذيری.5 ،افزونگی.6 ،پیچیدگی و .7اعتبار.
هر يک از مدلهای ارائه شده در اين سطح ،بعضی از
خصوصیات فوق را درسطح باال ،بعضی ديگر را در سطح
متوسط و در نهايت بعضیها را در سطح پايین دارا
میباشند .مدل ستارهای خصوصیات  4 ،2 ،1و  5را در سطح
بااليی دارا است .مدلهای فلکی و کهکشانی همانند مدل
ستارهای میباشند ولی پیچیدگی آنها بیشتر میباشد .مدل
دانهستارهای و همچنین خوشه ستارهای به طور متوسط
همه خصوصیات را دارا هستند .مدل دانهبرفی خصوصیات
 6 ،3و 7را در سطح بااليی دارا است.
بنابراين مدلهای فلکی و کهکشانی عالوه بر افزونگی باالی
مدل ستارهای ،دارای پیچیدگی نیز میباشند .از طرفی
مدلهای دانهستارهای و خوشهستارهای برای تعادلی بین
افزونگی مدل ستارهای و پیچیدگی مدل دانه برفی ايجاد
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شدهاند اما نسبت به مدل ستارهای دارای پیچیدگی بیشتری
میباشند .بنابراين با توجه به عیب مدلهای موجود،
پیچیدگی باالی مدل دانه برفی و افزونگی باالی مدل
ستارهای در بخش بعدی مدلی ارائه میشود که اين عیبها
(افزونگی و پیچیدگی باال) را تا حدی برطرف
میکند و از مزايای مدلهای موجود (کارايی ،انعطاف پذيری
و اعتبار) نیز استفاده میکند.

-3معرفی مدل پیشنهادي
هدف از مدلسازی بعدی ايجاد ساختارهای پايگاه دادهای
است که استفاده از آنها برای کاربران نهايی آسان باشد.
منظور از استفاده ،نوشتن پرسوجوها و پاسخگويی سريع
به آنهاست .اين هدف با حداقل کردن شماری از جداول و
روابط بین آنها بدست میآيد(دينرمال سازی)] 6و .[41
بنابراين طبق اهداف مدلسازی بعدی ،مدل ستارهای دارای
حداقل جداول و روابط میباشد و از آن برای ايجاد مدل
پیشنهادی استفاده میشود.
در ادامه ابتدا مزايا و معايب مدل ستارهای بررسی
میشوند .مدل ستارهای ،سادهترين ساختار است و شماری
از جداول و روابط بین آنها کاهش و در نتیجه شماری از
اتصاالت مورد نیاز در پرس و جوهای کاربر را کاهش
میدهد .در واقع پیچیدگی پايینی دارد و به عملکرد پرس
و جو سرعت میبخشد و از طرفی در رابطه با عیب آن می-
توان به افزونگی داده در باالترين سطح اشاره کرد] 2و .[5
از طرفی مدل دانهبرفی شکل نرمالشده مدل ستارهای است
که افزونگی داده را حداقل میکند .مدل دانهبرفی ساختار
سلسله مراتبی از هر بعد را به طور صريح نشان میدهد و
درک و فهم آن آسان است؛ همچنین دارای قابلیت استفاده-
مجدد میباشد .عیب اين مدل پیچیدگی باالی آن است که
منجر به افزايش زمان پاسخ به پرسوجوها میشود]2و .[5
مدل پیشنهادی در سطح منطقی و براساس مدلهای
ستارهای و دانه برفی طراحی میشود .پیشنهاد مطرح در
اين مقاله را میتوان به صورت زير بیان کرد:
مدل دواليهای است .با توجه به مزايای مدل دانهبرفی که
شامل قابلیت استفاده مجدد و درک و فهم سلسله مراتب
ابعاد میباشد ،دراليه اول(پايین)اليه دانه برفی قرار
میگیرد .جداول در اين اليه کامال نرمال و بدون هیچ
افزونگی میباشند و تمام مراحل فرايند استخراج ،تغییر
شکل و بارگزاری (ای.تی.ال) در اليه دانه برفی انجام
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میگیرد .سپس اليه دوم ( باال ) که اليه مدل ستارهای
است ،ايجاد میشود .بنابراين از مزايای اين مدل که
مهمترين آنها سرعت پاسخ به پرسوجوها است بهرهمند
میشود .در واقع در مدل پیشنهادی(مدل دواليهای) ،با
افزودن ديدهای ذخیرهشده مناسب جهت پاسخگويی به
پرسوجوها در اليه ستارهای ،نرخ اين افزايش زمان در اليه
دانهبرفی نیز به میزان قابل توجهی کاهش میيابد.
برای ساخت اليه بااليی يا همان ستارهای بايد ازجداول اليه
پايینی استفاده شود و جداول بعد بايد به صورت غیر نرمال
باشند .برای رسیدن از اليه دانهبرفی به اليه ستارهای از
الگوی قطعهبندی عمودی ابعاد استفاده میشود] 42و .[43
به اين منظور ،ابتدا الزم است سطوحی از هر بعد که بايد با
هم ذخیره شوند مشخص شوند .به هر مجموعه از سطوح،
قطعه گفته میشود .وقتی يک قطعه معتبر است که
سطوحش به صورت سلسله مراتبی به هم مربوط باشند.
بنابراين يک قطعهبندی زمانی کامل است که همه سطوح
ابعاد آن ،برای اينکه اطالعات از بین نرود ،حداقل به يک
قطعه متعلق باشند .قطعهبندی عمودی ابعاد ،زمان پاسخ به
پرسوجوها را بهبود میدهد ،اما (در اليه ستارهای) به دلیل
اينکه جداول بعد از موقعیت سلسلهمراتبی (نرمال) به حالت
دينرمال تبديل میشوند ،افزونگی افزايش میيابد ]42و
.[43
بعد از قطعهبندی عمودی ابعاد ،جداول اليه بااليی يا همان
مدل ستارهای ايجاد میشود .اما نکته مورد توجه در ارتباط
با مدل پیشنهادی اين است که وقتی از اليه دانه برفی به
اليه ستارهای میخواهد برسد ،براساس نیاز مديران پايگاه
داده تحلیلی اليه ستارهای ساخته میشود ،بنابراين مدل
قابلیت انعطافپذيری بااليی دارد .به اين صورت که جدول
يا جداول بعد اليه مدل دانهبرفی که به صورت نرمال است
براساس نیاز مديران در اليه ستارهای تغییر پیدا خواهند
کرد و جداول بعد دينرمال ايجاد میشود .در واقع صفات
تمام جداول بعد در هر دو اليه وجود دارد ،اما نحوه
قرارگرفتن آنها در جداول متفاوت است به عنوان مثال در
اليهپايینی(مدل دانه برفی) تعداد جداول بعد آن نسبت به
اليهی بااليی (مدل ستارهای) به دلیل نرمالسازی بیشتر
است اما صفات آنها يکسان است.
مثال در مورد بعد خرده فروش که شامل سلسله مراتب بعد
مکان جغرافیايی و بعد قلمروفروش در اليه دانهبرفی
میباشد ،بر اساس نیاز مدير پايگاه داده تحلیلی بعد از
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قطعهبندی ابعاد ،جدول بعد جديدی با کلید اصلی قلمرو
فروش دراليه ستارهای ايجاد میشود .اين روش را میتوان
براساس نیاز مديران پايگاه داده تحلیلی فقط روی يک بعد
يا تمام ابعاد پیاده کرد .همچنین بايد جدول حقیقت اليه
ستاره ای با توجه به تغییرات ايجاد شده ساخته شوند .به
اين منظور از جدول حقیقت اليه دانه برفی و يک بعد يا
تمام ابعاد جديد استفاده میشود .در واقع اليه بااليی (مدل
ستارهای) اليه  materialized viewاز ابعاد و جدول
حقیقت اليه پايین میباشد.
مزایاي مدل پیشنهادي(مدل دوالیهاي):

در مدل پیشنهادی ،فرايند استخراج ،تغییر شکل و بارگزاری
دو فاز دارد .فاز اول در اليه پايینی به طور کامل انجام
میگیرد .فاز دوم در اليه بااليی صورت میگیرد و به دلیل
اينکه نیاز به استخراج و تغییر شکل 72نمیباشد ،بعد از
تولید جداول اليه بااليی (که از جداول اليه پايینی به صورت
تجمیعشده (دينرمال) بدست میآيند) انجام میپذيرد.
بنابراين سرعت اين فرايند دراليه بااليی افزايش پیدا می-
کند.
اين مدل به دلیل وجود جداول نرمالشده در اليهی پايینی،
امکان بروزرسانی و اعمال تغییرات در ساختار اليهی ستاره-
ای را بسیار سادهتر از روشهای موجود ،فراهم میکند .به
اين ترتیب ،امکان افزودن بخشی از پرسوجوهای دلخواه به
پايگاه داده تحلیلی میسر میشود.
مزيت ديگر ،فرکانس بروزرسانی مدل دواليهای است که
میتواند متفاوت باشد و بسته به نیاز تغییر کند .به گونهای
که اگر تغییرات در منابع پايگاه داده به نحوی باشد که مدير
پايگاه داده تحلیلی تشخیص بدهد آنها را در
زمانهای خاص به پايگاه داده تحلیلی اعمال کند،
بروزرسانی آسنکرون يا غیرهمزمان برای دو اليه انجام می-
شود و انعطافپذيری سیستم باال میرود.
مزيت ديگر مدل اين است که کامال نسبی است ،يعنی زمان
پرسوجو ،متناسب با مدل ستارهای است که از پايینترين
زمان پاسخگويی برخوردار است و از طرفی مزايای مدل
دانهبرفی را نیز دارد .اين مدل از کارايی باالی مدل ستارهای
که عبارتند از پیچیدگی کمتر و سرعت پاسخگويی باالتر؛
به دلیل جداول کمتر ،و اتصاالت کمتر ،برخوردار میباشد؛

transformation
MS SQL
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و از سلسله مراتب مدل دانهبرفی در مواقعی که نیاز به اين
جداول است استفاده میکند و اين امر ،اعتبار پاسخ به
پرسوجوها را باال میبرد زيرا افزونگی حداقل شدهاست و از
دادههای تکراری جلوگیری میشود.
شکل گرافیکی مدل پیشنهادي:
نمايش گرافیکی مدل پیشنهادی در دو اليه است .در واقع
اليه اول (پايین) مدل دانهبرفی و اليه دوم(باال) مدل ستاره-
ای قرار دارد(شکل.)7
همچنین نمايش گرافیکی مدل پیشنهادی در دو اليه دانه-
برفی و ستارهای در شکل ( )8بر روی پايگاه داده تحلیلی
سیستم فروش ترسیم شده است .طبق شکل( ، )8جداول
سلسله مراتب بعد خرده فروش اليه پايینی(اليه دانهبرفی)
طبق الگوی قطعهبندی عمودی ابعاد به جدول دينرمال
براساس بعد قلمروفروش در اليه باال تبديل میشود و
همچنین جدول حقیقت اليه بااليی(اليه ستارهای) براساس
جدول حقیقت اليه پايینی(اليه دانهبرفی) ،بعد جديد
قلمروفروش و معیارهای جديد تعريف میشود .در واقع اليه
باال(اليه ستارهای) ،هم جدول بعد و هم جدول حقیقت آن
به صورت  materialized viewپیادهسازی میشود.

-4ارزیابی مدل پیشنهادي
يکی از مسائلی که به طراحی پايگاه داده تحلیلی مربوط
میشود ،انتخاب مناسب مدل میباشد .انتخاب مدل
میتواند براساس نظر شخصی و نیازهای کسبوکار باشد.
همچنین ابزار استفاده شده نیز در انتخاب مدل تاثیر دارند،
مثل اوراکل و ام اس اس کیو ال 73برای مدل ستارهای ]7و
[44و دی بی دو  74برای مدل دانهبرفی ] [44مناسب می-
باشد و محیط هم يکی ديگر از معیارهای انتخاب مدل می-
باشد .اينها الزم هستند ولی کافی نیستند .معیارهای
ديگری برای انتخاب مدلهای پايگاه داده تحلیلی وجود
دارد که میتوان به نوع صفت ،نوع جداول بعد ،وجود
شاخص و نوع پرسوجو اشاره نمود].[44
زمان پاسخ به پرسوجوها همیشه مهمترين معیار برای
مقايسه مدلها بودهاست ] .[44-46در اين مقاله از اين
معیار برای ارزيابی مدلهای دانهبرفی ،ستارهای و مدل
پیشنهادی با نام مدل دواليهای 75استفاده میشود .در
نتیجه مدلها در محیط اس کیو ال بر روی پايگاه داده
DB2
Two-Layer schema

74
75
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فروش پیادهسازی شدهاند و معیار زمان پاسخگويی مربوط
به شش نوع پرسوجوی مختلف که در ادامه توضیح داده
میشوند ،در نمودارها با يکديگر مقايسه شدهاند.
نوع پرسوجو معیار مناسب برای انتخاب مدلها میباشد.
پرسوجوها براساس تعداد بعدی که جدول حقیقت را
احاطه کردهاند بدست میآيند .بنابراين پرسوجوهايی
براساس گروهبندی تولید میشوند ،يعنی اگر  kبعد وجود
داشته باشد 2kپرسوجو براساس زيرمجموعهای از ابعاد
درگروهبندی ايجاد میشود.
........
جدول بعد 2

جدول بعدn

جدول حقیقت

جدول بعد1

اليه ستارهای
جدول بعد 1-1

جدول بعد1

جدول بعد 2

جدول حقیقت

جدول بعدn

جدول بعد 1-2

جدول بعد 1-1-2

اليه دانهبرفی

........

شکل :7مدل پیشنهادی ،مدل دواليهای

برای ارزيابی مدل پیشنهادی از معیار زمان پاسخ به پرس
وجوها استفاده شدهاست و اين ارزيابی برای انواع مختلف
پرسوجوها صورت گرفتهاست .پارامترهای ارزيابی مطرح در
مدل پیشنهادی ،نوع پرسوجوها است .انواع پرسو جوهای
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تحلیلی که به پايگاه داده تحلیلی اعمال میشوند از نوع
 aggregateبوده و بسته به کاربرد مورد نظر میتوانند بر
روی ابعاد مختلف اعمال شوند و در مواردی نیز میتوانند با
شرط  whereهمراه باشند .از آنجايی که احتمال ورود اين
پرسوجوها در شرايط مختلف متفاوت بوده و بستگی به
اولین پرسوجوی اعمالی نیز دارد ،در اين مقاله ارزيابیها
برای دو نوع گروهبندی شده و گروه بندی شدهای که با
 whereهمراه است بطور مجزا صورت گرفته است.
بنابراين پرسوجوهای يک تا چهار مربوط به گروهبندیهای
مختلف میباشند .همچنین پرسوجوهايی از نوع  sliceکه
يک ارزش از يک بعد و  diceکه رنجی از ارزشهای يک يا
چند بعد را انتخاب میکنند ،به عنوان پرسوجوهای پنج و
شش ايجاد میشوند .شکل ( ، )9اين شش پرسوجو را برای
انجام آزمايشات برروی پايگاه داده تحلیلی دواليهای فروش
به همراه مدل اليه دوم (اليه ستارهای) نمايش میدهد .در
اين بخش فقط پرسوجوها در مدل دواليهای ارائه شده-
است .پرسوجوهای مطرح در مدل دواليهای براساس سه
بعد قلمروفروش ،محصول و زمان در گروه بندیهای مختلف
ايجاد شدهاست.
به عنوان مثال اليه دوم (مدل ستارهای) شامل سه بعد
(محصول ،زمان و قلمروفروش) میباشد .بنابراين  8پرس
وجو در گروهبندیهای مختلف ايجاد میشود ،به اين صورت
که يا فقط براساس يک بعد ((محصول)( ،زمان) و
(قلمروفروش)) يا براساس دو بعد ((محصول ،زمان)،
(محصول ،قلمروفروش) و (زمان ،قلمروفروش)) و سه بعد
((قلمروفروش ،محصول ،زمان)) است.
همچنین پرسوجوهايی از نوع  sliceکه يک ارزش از يک
بعد و  diceکه رنجی از ارزشهای يک يا چند بعد را انتخاب
میکنند ،میتوانند پرسوجوهای مختلف ايجاد کنند.
بنابراين نحوه نوشتن پرسوجوها در اين مدل تغییر داشته-
است.
پرسوجوی يک بر اساس جدول قلمروفروش و معیار جمع
کل تخفیفات گروهبندی شدهاست .پرسوجوی دو بر اساس
دو بعد قلمروفروش ،زمان و معیار جمع کل فروش گروه-
بندی شدهاست .پرسوجوی سه بر اساس دو بعد قلمرو
فروش ،محصول و معیار جمع کل فروش گروهبندی شده-
است .پرسوجوی چهار بر اساس سه بعد قلمرو فروش،
محصول ،زمان و معیار جمع کل تخفیفات گروه بندی شده
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بعد
قلمرو فروش

id SaleTerritry

PK

id Time

FROM dbo.LAYER2
GROUPBY SalesTerritoryKey

PK

بعد
زمان
جدول حقیقت

id Product
id Time
id SaleTerritory

id Product

PK

PK
PK
PK

بعد
قلمرو
فروش

]sum [Discount amount
]sum[Sale amount

بعد
محصول

PK id Category

بعد گروه

PK id subcategory

بعد زيرگروه

PK id Product

بعد محصول

id Product
id Time
id SaleTerritory

جدول حقیقت

بعد
محصول

اليه ستارهای

id SaleTerritry

id Product

PK

id Time

PK

PK

بعد
زمان

PK
PK
PK

]sum [Discount amount
]sum[Sale amount

)q1: SELECT SalesTerritoryKey,SUM(TD
FROM dbo.LAYER2
GROUPBY SalesTerritoryKey
)q2: SELECT SalesTerritoryKey,TimeKey,SUM(TS
FROM dbo.LAYER2
GROUPBY SalesTerritoryKey,TimeKey
ORDER BY SalesTerritoryKey,TimeKey ASC
)q3: SELECT SalesTerritoryKey,ProductKey,SUM(TS

PK id Geograghy

بعد مکان
جغرافیايی

PK id Reseller

بعد خرده فروش

PK id SaleTerriyory

بعد قلمرو فروش

PK id Product
PK id Time
PK id Reseller
sale amount
Discont amount

PK id Time

بعد زمان

اليه دانهبرفی

شکل :8مدل دواليهای برای پايگاه داده تحلیلی فروش

پرسوجوی پنج براساس يک ارزش از بعد قلمرو فروش که
معادل" "7و برابر کشور فرانسه است و براساس بعد
محصول ،زمان و معیار جمع کل تخفیفات گروهبندی شده-
است .پرسوجوی شش بر اساس رنجی از ارزشهای بعد
محصول که برابر با کد محصوالت بیشتر از  210و همچنین
برای بعد زمان که برابر کد زمان بیشتر از  550يعنی برابر
سالهای  2003به بعد و براساس سه بعد (قلمرو فروش،
محصول و زمان) گروه بندی شدهاست.
نقش اليهها در هنگام پاسخگويی به پرسوجوها مطرح می-
شود و بستگی به پرسوجويی دارد که مدير بر اساس نیاز
خود بیان میکند .به عنوان مثال ،پرسوجوی  1بررسی
میشود:
)q1: SELECT SalesTerritoryKey,SUM(TD

مجله مدلسازی در مهندسی

FROM dbo.LAYER2
GROUPBY SalesTerritoryKey,ProductKey
q4: SELECT
)SalesTerritoryKey,ProductKey,TimeKey,SUM(TD
FROM dbo.LAYER2
GROUPBY
SalesTerritoryKey,ProductKey,TimeKey
)q5: SELECT ProductKey,TimeKey,SUM(TD
FROM dbo.LAYER2
'WHERE SalesTerritoryKey='7
GROUP BY ProductKey,TimeKey
q6: SELECT
)SalesTerritoryKey,ProductKey,TimeKey,SUM(TS
FROM dbo.LAYER2
WHERE ProductKey>210 and TimeKey>550
GROUP BY SalesTerritoryKey,ProductKey,TimeKey

شکل :9شش نوع پرسوجو در مدل دواليهای به همراه شکل
گرافیکی اليه ستارهای برای پايگاه داده تحلیلی سیستم فروش

اين پرسوجو به اليه دوم وارد میشود و مجموع تخفیفها
را حساب میکند .اين پرسوجو برای اينکه بر اساس کد
قلمروفروش گروهبندی شود از جدول قلمروفروش اليه
ستارهای استفاده میکند .اين جدول از الحاق سه جدول به
نام بعد خرده فروش ،بعد مکان جغرافیايی و بعد قلمرو
فروش که به صورت سلسلهمراتبی در اليه مدل دانهبرفی
قرار دارد ،ايجاد شدهاست .الزم به ذکر است که جدول
قلمروفروش اليه ستارهای به عنوان جدول بعد جديد با کلید
اصلی قلمروفروش در اليه ستارهای به جدول حقیقت آن
وصل شدهاست.
بنابراين برای نگهداری و مديريت دادهها از SQL Server
 2008استفاده شدهاست .پیادهسازی الگوريتم نیز در نرم
افزار  C#نسخه  2012انجام شدهاست.
سال شانزدهم ،شماره  ،54پائیز 1397
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 userآن) اغلب در زمانهای  offlineانجام و مديريت می
شود.
بنابراين با توجه به پرسوجوهای مذکور در ارتباط با بعد
تغییر پیدا کرده ،زمان پاسخ به پرسوجوها در هر سه مدل
(دانهبرفی ،ستارهای و دواليهای) اندازهگیری میشود.
آزمايشات براساس دو نوع پرسوجوی  sliceو  ،diceدر سه
مدل دانهبرفی ،ستارهای و دواليهای انجام شدهاست و نتايج
در شکل ( )10نشان دادهشدهاست .طبق شکل ( ، )10مدل
دواليهای سرعت پاسخگويی باالتری در هردو پرس وجو
نسبت به دو مدل ستارهای و دانهبرفی دارد .همچنین در
مدل دانهبرفی بعد قلمروفروش در سطوح سلسلهمراتب آن
قراردارد و به دلیل اتصاالت بیشتر ،پرسوجوی پنج زمان
بیشتری نسبت به پرسوجوی شش صرف میکند.
00:04:19
00:03:36
00:02:53
snowflake

00:02:10

star

00:01:26

2layer

00:00:43

زمان پاسخگويی

سختافزاری که الگوريتمها بر روی آن اجرا شدهاند ،دارای
پردازندة  )Pentium® 4 CPU 2.80GHz(2.80GHzبا
حافظه اصلی  512مگا بايت میباشد .تمامی الگوريتمها
تحت سیستم عامل ،Microsoft windows XP
 service pack 3 ،Version 2002اجرا شدهاند.
برای ايجاد رکورد با اندازههای بزرگ از جعبه ابزار Red
 Gate SQL Data Generatorاستفاده شدهاست.
در نتیجه ابتدا بايد شرايط اولیه طراحی پايگاه داده تحلیلی
فراهم باشد که عبارتند از انتخاب فرايند تجاری که در اينجا
سیستم فروش بررسی شدهاست ،سپس انتخاب بعدها که
زمان ،خردهفروش و محصول انتخاب شدهاست و نهايتا
انتخاب معیار جدول حقیقت که مجموع تخفیفات يا مجموع
فروش را بررسی میکند .برای شروع از جداول پايگاه داده
 Adventure work DWکه ازSQL Microsoft:
 server Product sample Databaseبارگذاری شده،
استفاده میشود .اين پايگاه داده بصورت چندبعدی میباشد
و دانه آن عبارت است از" :چه محصولی در چه زمانی توسط
کدام خردهفروش فروخته شدهاست ".بر اين اساس اين
پايگاه داده دارای يک جدول حقیقت و سه جدول بعد اصلی
همراه با سلسلهمراتب است.
حجم داده جداول بعد پايگاه داده تحلیلی بررسی میشود.
تعداد رکوردهای جدول بعد خردهفروش  ،701جدول بعد
محصول  606و جدول بعد زمان  1158است .در طراحی
پايگاه داده تحلیلی حجم جداول حقیقت معموال باال است؛
بنابراين جدول حقیقتی با استفاده از بعدهای موجود خرده-
فروش ،محصول و زمان ايجاد شدهاست و کلید سه بعد به
عنوان کلید اصلی در جدول حقیقت تعريف و دو معیار مقدار
فروش و مقدار تخفیف برای آن در نظر گرفتهشدهاست.
همچنین برای تولید داده با حجم باال برای جدول حقیقت
از نرم افزار  Data Generator2 red gateاستفاده شده-
است ،در نتیجه جدول حقیقت با  5000000رکود پر شده-
است.
بنابراين با توجه به اينکه پايگاه داده تحلیلی برای پاسخ به
پرسوجوهای تحلیلی کاربران ) (selectطراحی و پیاده
سازی میشود ،در اين مقاله نیز اين نوع پرسوجوها که تنها
پرسوجوهايی هستند که در زمان عملیاتی سیستم به آن
اعمال میشوند ،بررسی شدهاند .عملیات ديگر شامل درج،
حذف و بروزرسانی ،از طريق مدير پايگاه داده تحلیلی (نه

مدل بهبوديافته دواليهای در طراحی سطح منطقی پايگاه داده تحلیلی

00:00:00
6

5

انواع پرس و جو
شکل :10نتايج آزمايشات براساس پرسوجوی slice , dice

آزمايشات بعدی براساس چهار نوع پرسوجو در
گروهبندیهای مختلف در سه مدل دانهبرفی ،ستارهای و
دواليهای انجام شدهاست و نتايج در شکل 11نشان داده
شدهاست .بنابراين مدل دواليهای نسبت به مدل ستارهای و
دانهبرفی زمان پاسخ به پرسوجوها را بهبود دادهاست.
همچنین پرسوجوی چهار به دلیل اينکه در گروهبندی از
تمام سه بعد قلمروفروش ،محصول و زمان استفاده
میکند ،زمان بیشتری برای پاسخگويی نسبت به
پرسوجوهای ديگر صرف میکند.
با توجه به اينکه آزمايشات قبلی بر روی يک پرسوجوی
خاص انجام گرفتهاست ،در آزمايشات بعدی برای هر نوع
پرسوجو ،تعدادی پرسوجو نوشته شده و به مدلهای
ستارهای ،دانهبرفی و دواليهای اعمال شدهاست .بنابراين
میانگین زمان پاسخگويی در هر سه مدل اندازهگیری

میشود.
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00:05:46

snowflake

00:02:53

star

00:01:26

2layer

زمان پاسخگويی

00:04:19

مقايسه نمود .اين خصوصیات از مطالعات انجام شده بر روی
مدلهای مختلف استخراج شدهاند] 9] ،[5و [10و عبارتند
از.1 :کارايی.2 ،قابلیتاستفاده.3 ،قابلیتاستفاده مجدد،
.4انعطافپذيری.5 ،افزونگی.6 ،پیچیدگی و.7اعتبار.

00:00:00
3

4

2

1

انواع پرس و جو

snowflake

شکل :11نتايج آزمايشات براساس چهار نوع پرسوجوی گروه
بندیشده

آزمايشات بعدی براساس میانگین زمان پاسخگويی چهار
نوع پرسوجو در گروهبندیهای مختلف در سه مدل دانه
برفی ،ستارهای و دواليهای انجام شدهاست .نتايج اين
آزمايشات در شکل ( )12نشان داده شدهاست .بنابراين مدل
دواليهای نسبت به مدل ستارهای و دانهبرفی زمان پاسخ به
پرسوجوها را بهبود دادهاست.

snowflake
star
2layer
4

3

2

میانگین زمان پاسخگويی

00:05:46
00:05:02
00:04:19
00:03:36
00:02:53
00:02:10
00:01:26
00:00:43
00:00:00
1

انواع پرس و جو

شکل :12نتايج آزمايشات برای میانگین زمان پاسخگويی در
چهار نوع پرسوجوی گروهبندی شده
همچنین نتايج آزمايشات دو نوع پرسوجوی  sliceو dice

براساس میانگین زمان پاسخگويی در سه مدل در شکل
( )13نشان داده شده است که همواره مدل دواليهای نسبت
به دو مدل (ستارهای و دانهبرفی) زمان پاسخ به پرسوجوها
را بهبود دادهاست.

-5نتایج مقایسات
همانطور که در بخش 2-2ذکر شد ،مدلهای طراحی در
سطح منطقی عبارتند از :مدل تخت] 5و  ،[6مدل مسطح]5
و  ،[6مدلستارهای] ،[5-7مدل فلکی] 5و  ،[6مدل
کهکشانی] 5و  ،[6مدل دانهبرفی ] ،[5-7مدل دانه ستاره-
ای] 5و  [8و مدل خوشهستارهای ] .[5-7اين
مدلها را میتوان بر اساس هفت خصوصیت ارزيابی و
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star
2layer
6

میانگین زمان پاسخگويی

00:04:19
00:03:36
00:02:53
00:02:10
00:01:26
00:00:43
00:00:00
5

انواع پرس و جو

شکل :13نتايج آزمايشات برای میانگین زمان پاسخگويی در
پرسوجوی  sliceو dice

جدول  1دارای نه سطر است .در هر سطر مدلهای منطقی
مختلف براساس هفت خصوصیت ذکر شده ،مقايسه و
ارزيابی شدهاست .نتايج ارزيابیها با واژههای "باال"،
"متوسط"و "پايین" مشخص شدهاست .منظور از "باال"
يعنی اينکه مدل اين خصوصیت را در سطح بااليی دارا است
و "متوسط" يعنی به طور متوسط مدل اين خصوصیت را
دارا است و در نهايت "پايین" يعنی مدل خصوصیت را در
حد ضعیفی دارد.
همانطور که در جدول  1مشاهده میشود مدل تخت و
مسطح ،خصوصیات  2 ،1و  5را در سطح باال دارا
میباشند ،و نسبت به تمام مدلها از افزونگی باال و
پیچیدگی پايین برخوردار هستند .مدل ستارهای
خصوصیات  4 ،2 ،1و  5را در سطح باال دارا است و
خصوصیات 3و  6در پايینترين سطح میباشند ،و به جزء
مدلهای تخت و مسطح نسبت به مدلهای ديگر پیچیدگی
کمتری دارد .ولی نسبت به مدلهای دانهبرفی ،دانهستارهای
و خوشهستارهای افزونگی باالتری دارد .مدل فلکی و
کهکشانی خصوصیات  4 ،1و  5را در سطح باال و خصوصیات
 6 ،3و  7را به طور متوسط دارا میباشند .بنابراين نسبت
به مدل دانهبرفی افزونگی باالتر و در مقايسه با مدل ستاره-
ای پیچیدگی بیشتر دارند .همچنین برای پايگاههای داده
تحلیلی بزرگ بکار میروند .مدل دانهبرفی خصوصیات 6 ،3
و  7را در باالترين سطح و خصوصیت  5آن در پايینترين
سطح میباشد .بنابراين نسبت به تمام مدلها دارای
باالترين پیچیدگی و پايینترين افزونگی میباشد .مدلهای
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دانهستارهای و خوشهستارهای به طور متوسط تمام
خصوصیات را دارا میباشند ،از طرفی مدلهای دانهستارهای
و خوشهستارهای برای تعادلی بین افزونگی مدل ستارهای و
پیچیدگی مدل دانهبرفی ايجاد شدهاند اما نسبت به مدل
ستارهای دارای پیچیدگی بیشتری میباشند .همچنین
پیچیدگی مدل خوشهستارهای از مدل دانهستارهای نیز
بیشتر است و نسبت به مدل دانهبرفی افزونگی باالتری دارد.
در نهايت مدل پیشنهادی( مدل دواليهای) ،خصوصیات ،1

 4 ،3 ،2و  7را در سطح باال و خصوصیات  5و 6را به طور
متوسط دارا میباشد .مدل دواليهای نسبت به مدل دانهبرفی
پیچیدگی و نسبت به مدل ستارهای افزونگی کمتری دارد.
همچنین نسبت به مدل دانهستارهای و خوشهستارهای
انعطافپذيری باالتری دارد .بنابراين مدل پیشنهادی نسبت
به مدلهای موجود و با توجه به خصوصیات مطرح در آنها
کاملتر میباشد.

جدول  :1مقايسه مدلها در سطح منطقی
خصوصیات

1

2

3

4

5

6

7

باال

باال

پايین

متوسط

باال

پايین

پايین

مدل
تخت
مسطح

باال

باال

پايین

متوسط

باال

پايین

پايین

ستارهای

باال

باال

پايین

باال

باال

پايین

متوسط

فلکی

باال

متوسط

پايین

باال

باال

متوسط

متوسط

کهکشانی

باال

متوسط

پايین

باال

باال

متوسط

متوسط

دانهبرفی

متوسط

متوسط

باال

متوسط

پايین

باال

باال

دانهستارهای

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

خوشهستارهای

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

دواليهای

باال

باال

باال

باال

متوسط

متوسط

باال

-6نتیجهگیري و كارهاي آینده
فرايند توسعه يک پايگاه داده تحلیلی با تحلیل پايگاه داده
عملیاتی ،شناسايی نیازهای تحلیلی ،و نهايتا طراحی در سه
سطح مفهومی ،منطقی و فیزيکی انجام میشود .در اين
مقاله ابتدا مدلهای طراحی موجود در سطوح مفهومی و
منطقی پايگاه داده تحلیلی بررسی شد و مدلی بهبوديافته
در سطح منطقی ،برای فرايند طراحی پايگاه داده تحلیلی،
ارائه شد که ترکیبی از دو مدل ستارهای و دانهبرفی ،به
صورت دواليهای است .به منظور مقايسه مدل پیشنهادی با
مدلهای موجود ،از معیار زمان پاسخگويی به پرسوجوها
استفاده شد .آزمايشات نشان داد که مدل پیشنهادی منجر
به بهبود زمان پاسخ به پرسوجوها میشود .سپس مدلهای
سطح منطقی با توجه به خصوصیات مطرح در آنها مقايسه
و تحلیل شد که مدل پیشنهادی(مدل دواليهای) با توجه به
عیب مدلهای موجود ،پیچیدگی باالی مدل دانهبرفی و
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افزونگی باالی مدل ستارهای و همچنین مزايای مدلهای
موجود( کارايی ،قابلیتاستفاده ،قابلیتاستفادهمجدد،
انعطاف پذيری و اعتبار) توانست نسبت به مدلهای موجود
مدلی کاملتر باشد.
يکی از کارهای پیشنهادی برای آينده ،مدل سهاليهای است.
در مدل سهاليهای ،از مدل خوشهستارهای در مدل دواليهای
میتوان استفاده نمود .به اين صورت که در میان اليه دانه-
برفی و ستارهای قرار میگیرد .به اين منظور براساس
مطالعات ،مدل خوشهستارهای برای تعادل بین افزونگی و
پیچیدگی جداول در دو مدل ستارهای و دانه برفی ايجاد
شدهاست و از دادههای تکراری در جداول جلوگیری می-
کند .بنابراين در سطح نرمال سازی جداولی که در موقعیت
يک پدر و دو فرزند میباشند ،يعنی در دو بعد مشترکند
(رويهم افتادگی) را تبديل به يک زير بعد میکند و با اين
عمل باعث کاهش پیچیدگی جداول میشود.
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