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ANOTĀCIJA 

 

Datu noliktavu personalizācija, kuras pamatā ir iespēja lietotājiem veidot savus 

iestatījumus, pēdējos gados kļūst arvien populārākā. Datubāzu jomā tika veikti vairāki 

personalizācijas pētījumi, savukārt, datu noliktavu personalizācija pagaidām ir maz izpētīta. Šī 

darba ietvaros tika veiktas zinātniskās literatūras studijas datu noliktavu joma, kuru rezultātā 

tika piedāvāta datu noliktavu personalizācijas veidu klasifikācija un veikta šo pieeju 

salīdzinājuma analīze, lai izvēlēties piemērotāko personalizācijas pieeju un tās ieviešanu 

aprobācijas vidē (t.i., Latvija Universitātē izstrādātajā bezlicenču atskaišu pārvaldības rīkā). 

Darba gaitā tika izstrādāta metode, kuras pamatā ir lietotāja un datu noliktavas vides 

mijiedarbības vispusīga aprakstīšana, atbilstoši Zahmana ietvara koncepcijai (Zachman 

Framework [Z, Z03]), pēc kuras tika izstrādāta lietotāju aprakstošo profilu klasifikācija. 

Darba rezultātā tika veikts projektējums sešiem lietotāju aprakstošiem profiliem, izmantojot 

UML klašu un aktivitāšu diagrammas. 

 

 

Atslēgvārdi : datu noliktava, OLAP, personalizācija, lietotāju iestatījumi, rekomendācijas 
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ABSTRACT 

 

Personalization of data warehouses, based on providing a possibility for users to create 

their own preferences, has become more and more popular in the last few years time. A lot of 

research has been done in the area of database personalization; however, data warehouse 

personalization still remains insufficiently explored. In terms of this paper, studies of 

scientific literature, covering personalization in data warehouses, have been performed and as 

a result, the classification of data warehouse personalization approaches. The comparative 

analysis has been made in order to highlight a certain personalization approach and its 

implementation into test environment (i.e. licence-free reporting tool, developed in the 

University of Latvia). A method has been proposed, which provides exhaustive description of 

interaction between user and data warehouse, using the concept of Zachman Framework [Z, 

Z03], according to which a set of profiles that describe a data warehouse user has been 

developed. As a result, six user-describing profiles have been designed, using UML class and 

activity diagrams. 

 

 

Keywords: data warehouse, OLAP, personalization, user preferences, recommendations 
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AUTOREFERĀTS 

 

No maģistra darbā aprakstītā autore ir paveikusi sekojošo: 

- Izpētīja literatūru, kas ir saistīta ar personalizāciju datu noliktavās. 

- Izveidoja OLAP personalizācijas pieeju klasifikāciju, kas iekļauj sevī 5 OLAP 

personalizācijas pieejas – iestatījumu konstruktori OLAP shēmas elementiem (IK), 

OLAP shēmas dināmiskā personalizācija (DP), OLAP vizualizēšana (OV), 

rekomendāciju sniegšana pēc lietotāju sesiju analīzes (LSA) vai pēc lietotāju 

iestatījumu analīzes (LIA). 

- Veica OLAP personalizācijas pieeju salīdzinājuma analīzi pēc sekojošiem kritērijiem: 

i) iespēja veidot lietotāja iestatījumus OLAP shēmas elementiem, agregātfunkcijām, 

OLAP operācijām, ii) ierobežojumu tips, kas ir izmantots lietotāju iestatījumos (t.i., 

vāji/stiprie/citi ierobežojumi), iii) lietotāja iestatījumu iegūšanas veidi un lietotāja datu 

uzkrāšanas metodes. 

- Izveidoja pārskata rakstu „Research Directions of OLAP Personalization”, kas iekļauj 

sevī minēto salīdzinājuma analīzi un iesniedza to starptautiskajā konferencē (ISD 

2010). Raksts (sk. 4. pielikumu) pašlaik tiek izvērtēts. 

- Izstrādāja lietotāju aprakstošo profilu klasifikāciju, ņemot par pamatu Zahmana ietvara 

koncepciju (Zachman Framework [Z, Z03]). 

- Piedāvāja profilu veidošanas metodi un uzprojektēja četrus lietotāju aprakstošos 

profilus (t.i., mijiedarbības, lietotāja, laika, atrašanās vietas), lietojot UML klašu 

diagrammas. 

- Uzprojektēja metamodeli un instanču diagrammas lietotāju iestatījumu profilam, 

lietojot UML klašu diagrammas. 

- Aprakstīja rekomendāciju ģenerēšanas algoritmu, kas balstās uz lietotāju 

iestatījumiem, lietojot UML aktivitāšu diagrammas. 

- Izstrādāja Latvijas Universitātes atskaišu pārvaldības rīka, kas šī darba ietvaros tiek 

uzskatīts par aprobācijas vidi personalizācijas ieviešanai, komponentu (t.i., atskaišu 

definēšanas rīku). 
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1. IEVADS 
 

1.1. Pētījuma motivācija un aktualit āte 

Datu noliktavu personalizācija ir diezgan jauna un populārā nozare, kura vēl var 

attīstīties gan teorētiski, gan praktiski. Ir vairāki iemesli, kāpēc ir jāveic pētījumus, saistītus ar 

OLAP personalizāciju [GR09]. Pirmkārt, lietotāju iestatījumi, kas kalpo par datu noliktavu 

personalizācijas pamatu, dod lietotājiem iespēju koncentrēties uz interesējošiem datiem. 

OLAP datubāzes parasti satur milzīgu datu apjomu, kas ar laiku tikai palielinās. Veidojot 

pieprasījumus, iestatījumu lietošana būtu dabīgs veids kā izvairīties gan no tukšās kopas 

rezultātā, gan no informācijas plūdiem. Datu novērtēšana un sarindošana lietotāju iestatījumu 

kontekstā atļauj lietotājiem tikt galā ar abām šīm problēmām. Otrkārt, strādājot ar datu 

noliktavu, lietotājs var pat nezināt, ko tieši viņš grib atrast. Tātad, iestatījumi ļauj lietotājam 

noprecizēt ar šablona palīdzību, kas tieši tiek meklēts un visvairāk līdzīgie dati tiks atgriezti 

tajā gadījumā, kad nav datu, kas precīzi atbilst šablonam. Treškārt, ir svarīgi piedāvāt iespēju 

veidot iestatījumus agregācijām. Datu noliktavās agregācijas dod iespēju lietotājam saņemt 

dabūt apkopotu informāciju. Agregācijas līmenim ir liela nozīme, tāpēc ka tas ietekmē 

rezultāta datus, kas var būt nederīgi, jo tie ir vai nu pārāk detalizēti, vai pārāk vispārīgie. 

Šī darba izstrādes gaitā tika konstatēts, ka atskaišu pārvaldības rīki, kas pašlaik tiek 

izmantoti Latvijas Universitātē darbam ar datu noliktavas atskaitēm, personalizācijas iespējas 

ir ļoti ierobežotas. Savukārt, Latvijas Universitātē izstrādāto bezlicenču datu noliktavas 

atskaišu pārvaldības rīku, kura izstrādē piedalījās arī šī darba autore, var uzskatīt par 

aprobācijas vidi, kurā var ieviest datu noliktavu personalizāciju, ņemot par pamatu šajā darbā 

piedāvāto datu noliktavas personalizācijas mehānismu. 

1.2. Darba mērķi 

Maģistra darba mērķis ir izstrādāt projektējumu datu noliktavas personalizācijas pieejai, 

lai nākotnē ieviestu to aprobācijas vidē, balstoties uz iegūtām zināšanām datu noliktavu 

personalizācijas jomā.  

Lai sasniegtu mērķi, ir jāatrisina šādi uzdevumi: 

- Iepazīstināties ar personalizācijas aspektiem datu noliktavu jomā, izpētot zinātnisko 

literatūru (pārsvarā – raksti, kas tika prezentēti starptautiskajās konferencēs, tādās kā 

VLDB, ICDE, DBIS, u.c.), kas attiecas uz personalizāciju datu noliktavas jomā, 

- Aprakstīt aprobācijas vides (t.i., Latvijas Universitātē izstrādāto datu noliktavas 

atskaišu rīku) arhitektūru un funkcionālās iespējās,  
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- Izpētīt personalizācijas iespējas atskaišu rīkos, kas pašlaik tiek lietoti Latvijas 

Universitātē darbam ar datu noliktavu atskaitēm, 

- Piedāvāt datu noliktavas eksistējošo personalizācijas pieeju klasifikāciju, 

- Veikt datu noliktavas personalizācijas pieeju salīdzinājuma analīzi, 

- Balstoties uz piedāvāto salīdzinājuma analīzi, piedāvāt jaunu metodi, kuras pamatā ir 

lietotāja un datu noliktavas vides mijiedarbības vispusīga aprakstīšana un kuru varētu 

izmantot Latvijas Universitātes datu noliktavas atskaišu rīka personalizēšanai,  

- Piedāvāt lietotāju aprakstošo profilu klasifikāciju, 

- Definēt dažādu lietotāju aprakstošo profilu savstarpējās sakarības un profila datu 

raksturojumu, 

- Izstrādāt projektējumu lietotāju aprakstošiem profiliem, balstoties uz lietotāja 

īpašībām, piedāvātām dažādos informācijas avotos (zinātniskā un tehniskā literatūra, 

standarti, rīks datu noliktavu veidošanai, tīmekļa servisi, esošā datu noliktava), 

- Izstrādāt projektējumu lietotāju iestatījumu profila metamodelim, ilustrēt to ar instanču 

diagrammām, 

- Piedāvāt lietotāju rekomendāciju ģenerēšanas algoritmu, kas pamatojas uz lietotāju 

iestatījumiem un kuru varētu ieviest Latvijas Universitātes atskaišu rīkā.  

1.3. Izmantotas metodes 

Šī darba tapšanas procesā tika izmantotas sekojošās metodes:  

- Grāmatu, standartu, zinātnisko un tehnisko rakstu izpēte,  

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

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

1.4. Darba struktūra 

Maģistra darbam ir 91 lappuse, 25 attēli un 10 tabulas. Maģistra darbs ir sakārtots 10 

nodaļās. Pārējām šī maģistra darba nodaļām ir sekojošā struktūra. 

Nodaļā 2. tiek dots priekšstats par datu noliktavu, tās īpašībām un daudzdimensiju 

modelēšanas elementiem.  

Nodaļā 3. tiek aplūkoti divi datu noliktavas atskaišu pārvaldības rīki (t.i., Latvijas 

Universitātē izstrādātais atskaišu pārvaldības rīks un Oracle Discoverer rīks) un to 

personalizācijas iespēju ierobežotība. Tiek aprakstīta Latvijas Universitātē izstrādātā atskaišu 

pārvaldības rīka arhitektūra, funkcionalitāte, loģiskā un fiziskā līmeņa metadatu modeli un šī 

rīka izmantošanas piemērs, kā arī pamatojums, kāpēc būtu jāievieš personalizāciju šajā 

aprobācijas vidē.  
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Nodaļā 4. ir dots apraksts datu noliktavu personalizācijas motivācijas pētīšanai vispārīgā 

gadījumā. Tiek aplūkotas dažādas datu noliktavas personalizācijas pieejas un piedāvātas 

idejas to izmantošanai aprobācijas vidē. Tiek veikta minēto personalizācijas pieeju 

salīdzinājuma analīze un izvēlēta rekomendāciju sniegšanas pēc lietotāju iestatījuma analīzes 

pieeja, kas varētu tikt paplašināta un īstenota Latvijas Universitātes atskaišu rīka 

personalizācijas ietvaros.   

Nodaļā 5. tiek sniegts priekšstats par lietotāju aprakstošiem profiliem. Tiek piedāvāta šī 

darba autores izstrādātā metode, kas ietver idejas no izpētītām datu noliktavas personalizācijas 

pieejām. Tika izstrādāta šī darba autores profilu klasifikācija un profilu savstarpējās sakarības. 

Katram lietotāju aprakstošam profilam tika izveidots projektējums un katrs profils tika 

aprakstīts atsevišķi, izmantojot UML klašu un aktivitāšu diagrammas. 

Darba noslēgumā tiek apkopoti darba galvenie rezultāti un secinājumi par izstrādāto 

projektējumu, tiek aplūkoti tālāko iespējamo pētījumu virzieni. 
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2. DATU NOLIKTAVA UN T ĀS PAMATELEMENTI 
 

Šajā nodaļā tiks dots priekšstats par datu noliktavas jēdzienu un tās īpašībām, kā arī 

aprakstīti datu noliktavas elementi – dimensijas, faktu tabulas, hierarhijas, u.c. un operācijas 

datu analīzei – roll-up, drill-down, slicing, u.c. Datu noliktavas elementi, aplūkotie šajā 

nodaļā, ir iesaistīti datu noliktavu personalizācijas pieejās, kas sekos šī darba turpmākajās 

nodaļās.  

2.1. Kas ir datu noliktava? 

Datu noliktava ir relāciju datu bāze, kas ir veidota vaicājumiem un analīzei, nevis 

transakciju veikšanai [Inm02]. Datu noliktavas atdala analītisko darbu no transakciju darba un 

nodrošina datu no vairākiem avotiem apvienošanu. Papildus relāciju datu bāzei, datu 

noliktavas vide var iekļaut sevī datu ieguves, transformācijas un ielādes risinājumus (ETL), 

tiešsaistes analītiskās apstrādes (OLAP) un datu izraces iespējas, klientu analīzes rīkus un 

citas lietojumprogrammas, kas nodrošina procesus datu vākšanai un piegādei biznesa 

lietotājiem. 

V. Inmons [Inm02] raksturo datu noliktavu sekojoši: 

- Subjekta orientēta. Datu noliktavas ir subjekta orientētas, t.i. satur galvenos 

organizācijas biznesa subjektus atšķirībā no tiešsaistes transakciju apstrādes (OLTP) 

datu bāzes, kas ir procesu orientētas. Piemēram, datu noliktava varētu būt orientēta uz 

tādiem subjektiem, ka dati par studentiem un pasniedzējiem, dati par kursiem, dati par 

studiju programmām utt. 

- Integrēta. Integritāte nozīmē to, ka datu noliktavām ir jānodrošina iespēju apvienot 

datus no dažādiem avotiem vienā formātā. Jāatrisina piemēram, tādas problēmas kā 

nosaukumu konflikti vai mērvienību neatbilstība. 

- Nemaināma. Nemainība nozīmē to, ka dati, kas tiek ievadīti datu noliktavā, nemainās. 

Tas ir loģiski, jo datu noliktavas mērķis ir nodrošināt iespēju analizēt notikumus. 

- Laika orientēta. Lai atklātu biznesa tendences, analītiķiem ir vajadzīgi lieli datu 

apjomi. Tas ļoti lielā mērā atšķiras no tiešsaistes transakciju apstrādes (OLTP) datu 

bāzēm, kur vēsturiski dati tiek pārnesti arhīvā. Datu noliktavas ir fokusētas uz datu 

izmaiņām laikā, nozīmējot to, ka tās ir laika orientētas. 

2.2. Daudzdimensiju modelēšanas pamatelementi 

OLAP lietojumprogrammas tipiski pamatojas uz daudzdimensiju modelēšanas un, lai 

dotu intuitīvu priekšstatu par skatījumu uz datiem, tiek izmantota kuba metafora [WK07, I05], 
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kas ir redzama att. 2.1. Kuba šūnas atbilst notikumiem biznesa apgabalā. Katru notikumu 

raksturo mērījumu kopa. Katra kuba šķautne atbilst dimensijai, kas ir iesaistīta analīzē. 

Dimensiju atribūtus (visus vai daļu no tiem) var sakārtot hierarhijās. Turpmākajās 

apakšnodaļās tiks sīkāk pastāstīts par katru no pamatelementiem, kas piedalās daudzdimensiju 

modelēšanā, kā arī OLAP operācijas. 

 

att 2.1. Kuba metafora daudzdimensiju modelēšanā, pēc [WK07] 
 

2.2.1. Faktu tabulas un to elementi   

Fakts ir uzņēmuma intereses objekts, kas ir iesaistīts lēmumu pieņemšanas procesā. 

Tipiski fakts modelē notikumu kopu, kas notiek uzņēmumā [WK07]. Piemēram, tirdzniecības 

jomā par faktu varētu uzskatīt pārdošanu, pirkšanu, pieprasījumu; finanšu jomā – kontrakti 

apdrošināšanas polisēm, kredītkaršu iegāde; izglītības jomā – studentu reģistrācijas kursiem 

utt. Kuba metaforā (att. 2.1.) pats kubs kopumā ir fakts. 

Mērījumi ir fakta skaitliskās īpašības un apraksta vienu no fakta kvantitatīviem 

aspektiem, kas būtu noderīga analīzei [WK07]. Tā kā mērījumi (jeb faktu atribūti) satur 

skaitliskus lielumus, tie arī tiek saukti par kvantitatīviem datiem. Mērījumi var būt atomāri jeb 

atvasināti, tie var būt aprēķināti no citiem mērījumiem un/vai dimensijām [L08].  

Faktu tabulas ir lielas tabulas datu noliktavas shēmā biznesa mērījumu glabāšanai 

[LSS05]. Tipiski faktu tabulas satur faktus un dimensiju tabulu ārējās atslēgas. Skaitliskus un 

aditīvus datus, kas parasti glabājas faktu tabulā, var analizēt. Piemēram, E-Universitātes datu 

noliktavā faktu tabulā Aktivit āte glabājas dati par lietotāju klikšķiem (jeb hitiem) un par e-

kursu lietošanas laiku.   

Faktu tabulas parasti satur viena veida faktus ar vienu agregācijas līmeni. Vairākums 

faktu ir aditīvi, kaut gan fakti var arī būt pusaditīvi (semi-aditive) vai neaditīvi. Aditīvus 
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faktus var saskaitīt. Pusaditīvus faktus var saskaitīt attiecībā pret dažām dimensijām, bet ne 

visām. Neaditīvus faktus nevar saskaitīt. Piemēram, studenta atzīme kursā ir neaditīvs fakts. 

Primārā atslēga faktu tabulai tipiski sastāv no visām tās ārējām atslēgām. Piemēram, E-

Universitātes datu noliktavā faktu tabulas Lietošana primārā atslēga sastāv no laiks_id 

(diemensijas LAIKS ārējā atslēga), minute_id (dimensijas E_MINŪTE ārējā atslēga) un 

stunda_id (dimensijas E_STUNDA ārējā atslēga). 

2.2.2. Hierarhijas 

Hierarhijas ir loģiskās struktūras, kas lieto sakārtotus līmeņus kā līdzekļus datu 

organizēšanai [LSS05]. Hierarhijas var lietot, lai definētu datu agregāciju. Piemēram, laika 

hierarhijā var sakopot datus no mēneša līmeņa līdz gada līmenim.  

Hierarhijas iekšienē katrs līmenis ir loģiski saistīts ar augstāku vai zemāku līmeni. Datu 

vērtības zemākajos līmeņos ir sakopoti datu vērtībās augstākos līmeņos. Hierarhijas līmenis ir 

pozīcija hierarhijā. Piemēram, laika dimensijā var būt hierarhija, kas glabā datus dienas, 

mēneša un gada līmenī. Līmeni dimensijā ir organizēti vienā vai vairākās hierarhijās. 

Hierarhijas līmeņu attiecības norāda līmeņu kārtību no augšas uz leju, sakot no 

vispārīgākās un beidzot ar specifiskāko informāciju. 

2.2.3. Dimensijas 

Dimensija ir struktūra, kas bieži sastāv no vienas vai vairākām hierarhijām, kuras 

apraksta dimensijas datus [LSS05]. Dimensijā var būt vairāk par vienu hierarhiju. Piemēram, 

E-Universitātes datu noliktavā dimensijā PROGRAMMA ir divas hierarhijas: programmas 

līmeņu hierarhija un fakultāšu hierarhija.  

Dimensijas palīdz aprakstīt dimensiju atribūti. Dimensiju atribūti var būt divu veidu – 

klasificējošie (hierarhijas līmeņi, piemēram, fakultāte un studiju programma) un aprakstošie 

(nepieder hierarhijām un parasti satur teksta vērtības, piemēram, e-pasta adrese, diploma 

numurs, u.c.). Dimensijas satur relatīvi statiskus datus. Dimensijas parasti satur informāciju, 

kas tiek izmantota vaicājumu nosacījumu daļā. Dimensijas atribūtus var izmantot kā rindu 

galvenes rezultātu kopā. Piemēram, studiju programmas, lietotāja lomas vai kursa nosaukums 

u.c.  

2.2.4. Unikālie identifikatori 

Unikāli identifikatori ir noteikti katrai atsevišķai rindai dimensiju tabulā. Lai nerastos 

unikālo identifikatoru izmaiņas problēmas, bieži lieto mākslīgus unikālos identifikatorus.  
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2.2.5. Datu noliktavas shēmas 

Shēma ir datu bāzes objektu kopa, ieskaitos tabulas, skatus, indeksus un sinonīmus 

[LSS05]. Shēmas objektus var izkārtot dažādos veidos, bet vairākumā gadījumos datu 

noliktavās izmanto daudzdimensiju modeli.  

Vienkāršākā datu noliktavas shēma ir zvaigznes shēma. Tipiski zvaigznes shēma satur 

vienu centrālo tabulu (jeb faktu tabulu) un tabulu kopu (jeb dimensiju tabulas), kas ir izkārtoti 

ap centrālo tabulu. Zvaigznes shēmas piemērs ir redzams att. 2.2. Faktu tabula ir savienota ar 

visām dimensiju tabulām tā, ka katras dimensijas primārā atslēga ir ārējā atslēga faktu tabulā, 

bet dimensijas nav savienotas savā starpā. 

Zvaigznes shēma optimizē veiktspēju, padarot vaicājumus vienkāršākus un nodrošinot 

ātru atbildes laiku.  

 

 
 

att. 2.2. Aktivit ātes zvaigznes shēma 
 

Datu noliktavas konceptuālais modelis var būt arī cita shēma. Dažas datu noliktavas shēmas 

tiek izmantota trešā normālforma, nevis zvaigznes shēma. Citas shēmas, kuras var izmantot 

datu noliktavas modelēšanā, ir sniegpārslas shēma un zvaigznāja shēma. Sniegpārslas shēma 

ir zvaigznes shēma ar normalizētām dimensijām koka struktūra. Zvaigznāja shēma ir vairāku 

zvaigznes shēmu apvienojums, kas veidojas, ja vairākām faktu tabulām ir kopējas dimensiju 

tabulas vai ja viena no faktu tabulām satur pirmās faktu tabulas agregātdatus. Sīkāku 

informāciju par datu noliktavas shēmām var atrast, piemēram, [LSS05].    



 13 

2.2.6. OLAP operācijas 

Datu analīzei OLAP sistēmās tipiski tiek izmantotas četru veidu operācijas [BHS98]: 

- drill-down (jeb detalizācija) un roll-up (jeb agregācija) ir operācijas pārvietošanai pa 

dimensijas hierarhiju līmeņiem. Ar drill-down lietotājam ir iespēja tikt pie augstāka 

detalizācijas līmeņa datiem. Ar roll-up lietotājs var iegūt datu kopsavilkumu. Drill-

down un roll-up ir pretējās operācijas. Pieņemsim, ka datu noliktavā ir dati par 

studentu aktivitāti, kur zemākais detalizācijas līmenis ir stundas. Ja lietotājs grib 

uzzināt studentu aktivitāti pa mēnešiem, tad tiek izpildīta roll-up operācija un dati tiek 

aprēķināti ar agregātfunkciju SUM. Ja lietotājs grib uzzināt, kurā dienā un kurā tieši 

stundā aktivitāte bija vislielākā, tad izpildās drill-down operācija; 

- slicing atlasa datus, atbilstoši kādas dimensijas fiksētai vērtībai. Piemēram, atlasīt 

datus par 2010. gada pavasara semestra studentu reģistrācijām pa fakultātēm un 

studiju programmām. Tātad, tiek fiksēta dimensija LAIKS. Operācija dicing ir līdzīga, 

bet atšķiras no slicing at to, ka dimensiju skaits ir lielāks par vienu; 

- pivoting (rotate) maina dimensiju orientāciju atskaitēs, lai piedāvātu cita veida datu 

reprezentāciju;  

- drill-through pārvietojas pa zvaigznāja shēmu, no vienas faktu tabulas uz otru, kas ir 

saistīta ar pirmo ar kopīgām dimensijām.   
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3. MOTIVĀCIJAS PIEMĒRS PERSONALIZĀCIJAS PĒTĪŠANAI 
 

Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) datu noliktavas atskaišu pārvaldībai (t.i, atskaišu 

veidošanai, rediģēšanai un izmantošanai) lieto rīku Oracle Discoverer. Savukārt, kad LU datu 

noliktavā bija nepieciešams ieviest izmaiņas, piemēram, papildināt kādu OLAP shēmu, mainīt 

detalizācijas pakāpi citai OLAP shēmai, pievienoti jauni atribūtus dimensiju tabulām, utt., 

izrādījās, ka esošais OLAP rīks neatbalsta ne datu noliktavas shēmas izmaiņu apstrādi, ne 

vienlaicīgu darbu ar vairākām OLAP shēmas versijām [Sol08]. Lai risinātu šo problēmu, LU 

tika izstrādāts bezlicenču atskaišu rīks, kas ļauj lietotājam ar vairākām OLAP shēmas 

versijām, tādā veidā mazinot uz datu noliktavas pielāgošanu patērēto laiku un resursus.  

Pašlaik LU datu noliktavas atskaišu lietošanai izmanto Oracle Discoverer un LU 

izstrādāto atskaišu pārvaldības rīku. Šajā nodaļā tiks aplūkota abu atskaišu rīku arhitektūra un 

noskaidrotas personalizācijas iespējas katrā no šiem rīkiem, kā arī piedāvāti apsvērumi 

personalizācijas ieviešanai aprobācijas vidē (t.i., LU atskaišu rīkā). 

3.1. Oracle Discoverer un tā ierobežotās personalizācijas iespējas 

LU datu noliktava ir realizēta Oracle datubāzē. Datu noliktavas atskaišu definēšanai, 

pārvaldībai un attēlošanai tika izmantots OLAP rīks Oracle Discoverer, kas ļauj lietotājam 

izpildīt ekspromt-atskaites uz datu noliktavas shēmu.  

Oracle Discoverer rīkam ir trīs pamata komponenti:  

Administratora slānis – administratora komponente (Oracle Discoverer Administrator), 

kas ļauj administratoram definēt datus OLAP shēmas repozitorijā, izmantojot galalietotāja 

slāni (End User Layer jeb EUL). Administrators var piekārtot datu noliktavas lietotājiem 

tiesības uz noteiktām atskaitēm, tādā veidā ierobežojot pieeju pie atskaitēm dažādām lietotāju 

grupām. Oracle Discoverer rīkā lietotājam jābūt pieejai visām atskaitē izmantotajām tabulām 

datubāzē. 

Lietotāja slānis – galalietotāja komponente (Oracle Discoverer Desktop), kas piedāvā 

grafisko saskarni, ko izmanto lietotājs, lai ģenerētu ekspromt-atskaites un analizētu datus. 

Gala lietotāja slānis (End User Layer jeb EUL) – komponente, kas piedāvā intuitīvu 

datubāzes attēlojumu. Datu noliktavas tabulas tiek attēlotas kā mapes, kas satur elementus, 

kas atbilst tabulu kolonnām. Administrators var definēt saistības starp tabulām atbilstoši ārējo 

atslēgu saistībām. Lai definētu atskaiti, administratoram ir jāizvēlas elementi no mapēm, 

jādefinē atskaišu nosacījumus un kalkulācijas. 

Kad lietotājs, izpilda ekspromt-atskaiti, EUL uzģenerē SQL-vaicājumu un izpilda to 

datubāzē; vaicājuma rezultāts tiek atspoguļots Lietotāja daļas saskarnē. Tādā veidā, lai 
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strādātu ar atskaitēm, lietotājiem nav jāzina SQL, jo SQL-vaicājumi tiek uzģenerēti un 

izpildīti EUL daļā. 

Runājot par personalizācijas iespējām, kas tiek piedāvātas Oracle Discoverer rīka, var 

atzīmēt, ka 

- administratora līmenī ir iespējams mainīt lietotāju iestatījumus, kas attiecās uz 

lietotāju tiesībām uz datu noliktavas atskaišu pārlūkošanu, veidošanu un rediģēšanu.  

- administratoram un lietotājiem ir iespējas pārvaldīt atskaišu vizuālo noformējumu, kā 

arī izvēlēties rezultātu attēlošanas veidu (t.i., teksta dati, diagrammas, utt.). 

Tātad, var secināt, ka Oracle Discoverer rīkā personalizācijas iespējas ir ļoti ierobežotas. 

LU tika izstrādāts bezlicenču atskaišu pārvaldības rīks, kas pēc funkcionālām atbilst 

Oracle Discoverer rīkam. Izstrādātā atskaišu pārvaldības rīka funkcionalitāti ir iespējams 

paplašināt, tajā skaitā arī ieviešot OLAP personalizāciju. 

3.2. Aprobācijas vide datu noliktavas personalizācijai 

LU tika izstrādāts bezlicenču rīks darbam ar datu noliktavas atskaitēm. Izstrādāto rīku 

sauc par atskaišu pārvaldības rīku, un tas sastāv no diviem komponentiem:  

i) atskaišu attēlošanas rīks, kas ļauj lietotājam pašam viegli un ātri izveidot ekspromt-

atskaites un analizēt datus atskaitē, attēlojot tos tabulās vai grafikos un veicot OLAP 

operācijas, kā arī, vairāku OLAP shēmas versiju gadījumā rīks dod iespēju lietotājam pašam 

izvēlēties, saskaņā ar kuru versiju ir jāattēlo ekspromt-atskaišu rezultāti; 

ii) atskaišu definēšanas rīks, kas ļauj lietotājam sniegt informāciju par loģiskiem un fiziskiem 

metadatiem un piešķirt lietotājiem tiesības uz fiziskiem datu noliktavas objektiem (kolonnām, 

tabulām, utt.). 

3.2.1. Atskaišu pārvaldības rīka arhitektūra 

Atskaišu rīkam tiek izmantota trīs slāņu arhitektūra, kas ir redzama att. 3.1. Šī 

arhitektūra sastāv no servera ar relāciju datu bāzi Oracle datu noliktavas datu glabāšanai, datu 

iegūšanas procedūrām ar PL/SQL, kuras pārvalda atskaišu un datu noliktavas shēmas 

metadatus, atskaišu attēlošanas un definēšanas rīkiem, kas ir veidoti kā Java serversīklietotnes 

un atrodas uz tīmekļa servera. 

Izmantojot atskaišu metadatus un saistības starp fizisko un loģisko datu noliktavas 

shēmas metadatu līmeņiem, datu iegūšanas procedūras pārformulē pieprasījumu pēc datiem 

SQL vaicājumos, izpilda tos datubāzē un atgriež datus atskaišu attēlošanas rīkam, kas 

apstrādā datus un sagatavo atskaiti. 
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att. 3.1. Atskaišu pārvald ības rīka arhitektūra [Sol08]. 
 

3.2.2. Atskaišu definēšanas un attēlošanas rīku nepieciešamā funkcionalitāte 

 Atskaišu attēlošanas rīkā jābūt iespējām [Sol08]: 

- definēt datus, kas tiks attēloti atskaitēs, definēt atskaites kolonas, rindas, lapu 

vienumus, 

- definēt nosacījumus datiem, 

- parametrizēt atskaites, 

- veidot aprēķinātas vērtības (kalkulācijas) no izvēlētiem datiem, 

- veidot kopsavilkumus kolonām, rindām, 

- nodrošināt datu attēlošanu grafikā, 

- nodrošināt datu analīzi ar hierarhijām, 

- nodrošināt datu eksportu uz MS Excel, 

- vākt statistiku par rīka lietošanu, 

- nodrošināt lietotāju pieejas tiesības atskaitēm un datiem, 

- attēlot SQL vaicājumus, kas tiek izpildīti, lai iegūtu datus atskaitei, 

- pārtraukt atskaites izpildīšanu, ja tā aizņem pārāk daudz laika, 

- ieplānot noteiktajā laikā izpildīt atskaites, kuru izpildīšana prasa daudz laika, 

- izveidot tabulas atskaiti no SQL vaicājuma. 

- Atskaišu attēlošanas rīkam jābūt platform-neatkarīgam. 

- Atskaišu definēšanas rīkam jāatbalsta dažādas OLAP shēmas versijas. 

Atskaišu definēšanas rīkam jābūt iespējām [Sol08]: 

- veidot, mainīt un dzēst metadatus, kas apraksta datu noliktavas struktūras, 

- definēt tiesības lietotājiem uz noteiktām tabulām, kolonām, datiem, 

- definēt tiesības lietotājiem uz atskaitēm, kas tiek veidoti ar atskaišu attēlošanas rīku. 
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Atskaišu pārvaldības rīkā ir īstenots tiesību mehānisms. Lietotāju tiesības ir metadati, 

kas definē katram lietotājam pieejamas atskaites un datu noliktavas datus. Tiesību mehānismu 

atskaišu definēšanas rīkā uzstāda datu noliktavas izstrādātājs vai administrators. Pēc tam  šos 

metadatus izmanto atskaišu attēlošanas rīks. 

3.2.3. Metadati un atskaišu definēšanas rīks 

Skaidrs, ka ievadīt informāciju par OLAP shēmas metadatiem ar roku ir ļoti apgrūtinošs 

un laikietilpīgs process. Lai atrisinātu šo problēmu, šī darba autore izstrādāja atskaišu 

definēšanas rīku. Atskaišu definēšanas rīks ļauj lietotājam viegli un ātri, izmantojot lietotāj-

draudzīgu saskarni, ievadīt nepieciešamus metadatus OLAP shēmai.  

 

Atskaišu definēšanas rīka teorētiskā bāze 
Par pamatu daudzdimensiju datu noliktavas rīka metamodelim tika izmantots Common 

Warehouse Metamodel (CWM, sk. [PCT+03]), kas ir datu noliktavas metadatu standarts, ko ir 

izstrādājusi Object Management Group, lai vienkāršotu metadatu apmaiņu starp datu 

noliktavu lietojumprogrammām.  

Fiziskais metadatu modelis apraksta datu noliktavas realizāciju relāciju datubāzē 

(tabulas, kolonas, u.c.), bet loģiskais metadatu modelis apraksta daudzdimensiju datu 

noliktavas shēmas (dimensijas, faktu tabulas, u.c.). Vēl eksistē atskaišu uzbūves metadatu 

modelis, kas kopā ar loģiska un fiziska līmeņa metadatu modeļiem, tika piedāvāts [Sol08] 

rakstā. Atskaišu definēšanas rīks ir izstrādāts, pamatojoties uz loģiskā un fiziskā līmeņa 

metadatu modeļiem.  

 

Loģiskā līmeņa metadati 
Loģiskā līmeņa metadati (att. 3.2.) apraksta daudzdimensiju datu noliktavas jeb OLAP 

shēmu. Šī līmeņa metadati balstās uz CWM pakotni OLAP. OLAP shēma (tabula Shēma) 

satur dimensijas un faktu tabulas, kas ir savā starpā saistīti ar tabulas FaktuTabulasDimensija 

palīdzību. Faktu tabulām (tabula FaktuTabula) ir mērījumi (tabula Mērījums), kas glabā 

skaitliskas vērtības. Katram mērījumam tiek glabātas pieļaujamas agregācijas attiecībā pret 

dažādām dimensijām, piemēram, SUM, AVG, COUNT u.c. (Pieļaujamas agregācijas nav 

iekļautas CWM). Atbilstoši CWM, faktu tabulai var būt noklusēta hierarhija, kas tiek 

izmantota, lai grupētu faktu tabulas mērījumus.  

Dimensijas glabājas tabulā Dimensija. Laika dimensijas ir īpaši atzīmētas ar lauku 

‘ IrLaikaDimensija’. Dimensijām var būt vairākas hierarhijas (tabula Hierarhija). Viena no 

hierarhijām var būt noklusēta. Hierarhijas apraksta attiecības starp dimensiju līmeņiem (tabula 
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Līmenis). Līmeņi sastāv no dimensijas atribūtiem (tabula Atribūts), kas ir dimensiju tabulas 

lauki vai no dimensijas tabulas laukiem izrēķinātas vērtības. Saistība starp līmeni un atribūtu 

tiek glabāta tabulā LīmeņaAtribūts. Lai piesaistītu noteiktu līmeni hierarhijai tiek veidots 

ieraksts tabulā HierarhijasLīmenis, kas satur indeksu, kas norāda līmeņa ‘vietu’ visu līmeņu 

kokā.  

 

att. 3.2. Loģiskā līmeņa metadati [Sol08]. 
 
Versiju atbalsts atskaišu rīkā ir būtiska īpašība, jo tā dod iespēju lietotājam vienlaicīgi 

strādāt ar vairākām OLAP shēmas versijām, tādā veidā atbalstot datu noliktavas evolūciju. 

Visas shēmas versijas tiek glabātas tabulā ShēmasVersija. Katrai versijai ir periods 

(DatumsNo un DatumsLīdz), kad tā bija spēkā. Ir arī pazīme ‘IrPēdējā’ , kas norāda, vai šī 

versija ir tagad spēkā. Katrai versijai, izņemot pirmo, ir norāde uz iepriekšējo versiju, no 

kuras tā tika iegūta (IegūtaNoID). Pirmajai versijai ir norāde uz sevi. Ja notiek jebkura 

izmaiņa datu noliktavas shēmā un tiek izveidota jaunā versija, tad tabulā ShēmasVersija 

parādās jauns ieraksts. Tekošas versijas elementi ir piesaistīti tabulai ShēmasVersija caur 

tabulu VersijasTransformācija. Šajā tabulā lauks ‘ObjektsUzID’ satur elementa identifikatoru, 

kas pieder tekošai versijai. Objekts ir jebkurš loģiskā modeļa objekts, piemēram, dimensija, 

atribūts, mērījums, hierarhijas līmenis, utt.  

 

Fiziskā līmeņa metadati un lietotāju tiesības 
Fiziskā līmeņa metadati (att. 3.3.) apraksta datu noliktavas relāciju shēmu un 

daudzdimensiju shēmas attēlojumu relāciju datubāzes objektos. Šī līmeņa metadati balstās uz 

CWM pakotnēm Relational un Transformation. 
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KolonuKopa attēlo jebkuru relāciju datu formu – tabulu, skatu vai SQL vaicājuma 

rezultātu. Kolonu kopai var būt viena primārā un viena vai vairākas ārējas atslēgas, kuru dati 

glabājas tabulā Atslēga. Tabulas kolona ‘Tips’ nosaka, vai atslēga ir primārā vai ārējā. Šajā 

tabulā ārējām atslēgām ir izveidota saite uz attiecīgas tabulas primāro atslēgu. Atslēgu 

kolonas ir sasaistītas ar primāro vai ārējo atslēgu caur tabulu AtslēgasKolona. 

Atslēgas tiek piesaistītas FaktuTabulasDimensijai loģiskajā līmenī caur 

AtslēgasTransformāciju. Tas tiek izmantots gadījumos, kad viena fiziskā tabula, kas atbilst 

vairākām dimensijām, tiek saistīta ar faktu tabulu ar vairākām atslēgām, lai norādītu, kādu 

atslēgu izmantot ar kādu dimensiju, būvējot SQL vaicājumu. 

 

att. 3.3. Fiziskā līmeņa metadati [Sol08]. 
 

Dimensiju atribūti un faktu tabulas mērījumi ir iegūti no kolonām ar transformācijām 

(tabula Transformācija) un ir funkcijas, kas no vienas vai vairākām kolonām iegūst atribūtu 

vai mērījumu vērtības.  

Fiziskais modelis satur tabulas Lietotājs un Tiesības, kas ir nepieciešamas lietotāju 

tiesību pārvaldei. Tabulā Lietotājs glabājas visu lietotāju dati, kam ir tiesības uz datu 

noliktavas tabulām. Tabulā Tiesības ir informācija par noteikta lietotāja tiesībām uz datu 

noliktavas tabulām, skatiem vai SQL vaicājumu rezultātiem (lauks ‘KolonuKopaID’), 

kolonām (lauks ‘KolonaID’) un datiem tajās. Šajā tabulā kolonā ‘Nosacījums’ tiek ierakstīts 

nosacījums (kā SQL vaicājuma WHERE daļa), kam ir jāizpildās, lai lietotājs varētu apskatīt 
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datus tabulā vai kolonā. Ja lietotājam ir tiesības uz visām kolonām tabulā, tad tabulā Tiesības 

tiek veidots viens ieraksts, kur lauks ‘KolonaID’ ir tukšs. 

 
Atskaišu definēšanas rīka izmantošana 

OLAP shēmas modelēšanai datu noliktavas izstrādātājs vai administrators lieto atskaišu 

definēšanas rīku. Lietotājs darbojas ar šo rīku caur tīmekļa saskarni. Lietotājam ir iespēja 

izvēlēties sistēmas valodu un kādu no trijām kategorijām – fiziskā līmeņa metadati, loģiskā 

līmeņa metadati vai lietotāju tiesības.  

 

  

att. 3.4. Atskaišu definēšanas rīka ekrānformas fragments – fiziskā līmeņa metadatu 
administrēšanas piemērs. 

 

Fiziskā līmeņa metadatu kategorija satur trīs ekrānformas, kas ļauj definēt sekojošos 

elementus: i) tabulas, skatus un vaicājumus, ii) kolonnas, primārās un ārējās atslēgas, iii) 

transformācijas. Papildus datu noliktavai, lietotāju vidē atrodas arī metadatu repozitorijs, kas 

satur OLAP shēmas elementu fiziskā līmeņa metadatus. Šie metadati ir pieejami lietotājam, 

strādājot ar atskaišu definēšanas rīku, lai lietotājam nebūtu nepieciešams ievadīt datus 

manuāli un varētu izvēlēties datus no datu noliktavas metadatu repozitorijā. Attēlā (sk. att. 

3.4.) ir redzami kolonnas Fakultāte fiziskā līmeņa metadati. Šajā gadījumā datu noliktavas 

lietotājs ar lietotājvārdu DISCOVER aplūkoja kolonnu sarakstu, kas ir sakārtots pēc 

lietotājvārda, tabulas (vai skata) nosaukuma un kolonnas nosaukuma, un izvēlējas kolonnu 

Fakultāte. Kolonnas nosaukumu var izvēlēties, sameklējot to sarakstā vai drukājot kolonnas 

nosaukuma sākuma burtus (tiks atlasītas visas kolonnas ar dotām sākuma burtiem 

nosaukumā) vai ievadot kolonnas nosaukumu ar roku. Lauki Tabulas īpašnieks, tabulas 

nosaukums, Kolonnas nosaukums, Kolonnas datu tips, Vai ir NULL, Garums, Precizitāte un 
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Skala tika aizpildīti automātiski, ar datiem, atlasītiem ar vaicājuma palīdzību no datu 

noliktavas metadatu repozitorija. 

Loģisko metadatu kategorija satur četras ekrānformas, kas ļauj definēt sekojošos 

elementus: i) OLAP shēmas un to versijas, ii) dimensijas un to atribūtus, iii) hierarhijas un to 

līmeņus, iv) faktu tabulas un mērījumus. OLAP shēmu un to elementu loģiskie metadati 

atrodas atskaišu metadatu repozitorijā. Šī repozitorija saturs tiek papildināts tad, kad lietotājs 

ievada jaunus loģiskā līmeņa metadatus. Lietotājs var definēt loģiskā līmeņa metadatus 

divējādi – sameklējot tos pēc nosaukuma piedāvāto vērtību sarakstā (piemēram, izvēlēties 

atribūta nosaukumu no saraksta, kas ir sakārtots pēc lietotājvārda, dimensiju nosaukuma un 

atribūta nosaukuma – līdzīgi kā att. 3. 4.) vai ievadot datus ar roku. Sakars starp loģiskā 

līmeņa metadatiem un fiziskā līmeņa metadatiem (piemēram, kuriem atribūtiem piesaistīt 

kuras kolonnas, utt.) tiek definēts loģiskā līmeņa metadatu kategorijā.   

Lietotāju tiesību kategorija satur vienu ekrānformu, kas ļauj lietotājam piekārtot/atņemt 

tiesības citiem lietotājiem rediģēt konkrētā OLAP shēmas objekta datus, kā arī atļaut/aizliegt 

lietotājiem pieslēgties sistēmai.  

 

att. 3.5. OLAP shēmas elementu atlasīšana, veidojot jauno atskaiti 
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Strādājot ar atskaišu attēlošanas rīku, metadati, kas tika izveidoti ar atskaišu definēšanas 

rīkā, tiek izmantoti, lai lietotājs varētu uztaisīt atskaiti. Piemēram, att. 3.5. ir redzami OLAP 

shēmas Programmu statistikas dimensijas (Kolonna, Laiks, Programma) un to atribūti un 

faktu tabula (Programmu statistika) ar mērījumu (Skaits). Lietotājs var patvaļīgi izvēlēties 

OLAP shēmas elementus, kas tiks attēloti izveidotajā atskaitē. Pie tam, lietotājs var izvēlēties 

agregātfunkciju, kas tiks pielietota mērījumiem, no pieļaujamo agregātfunkciju kopas (sk. att. 

3.6., šajā gadījumā pieļaujamo agregātfunkciju kopa ietver sevī sešas funkcijas un lietotājs 

datu apkopošanai izvēlējās funkciju SUM).  

 

 

att. 3.6. Pieļaujamās agregātfunkcijas izvēle 

 

3.2.4. Atskaišu pārvaldības rīka personalizēšanas pamatojums 

Izstrādātais datu noliktavas atskaišu pārvaldības rīku izmanto dažādi lietotāji. Katram 

no šiem lietotājam ir atšķirīgas vajadzības pēc datu noliktavas atskaitēm, savs priekšstats par 

to, kuras atskaites un kuri atskaišu dati doto lietotāju interesē visvairāk, kādā veidā atskaites 

rezultātiem ir jābūt vizualizētiem (grafiski vai tabulu formā), utt. Datu noliktavas atskaišu rīka 

lietotājus var loģiski sadalīt uz vairākām grupām (piemērām, studenti, pasniedzēji, LU 

darbinieki, utt.), katrai no kurām jābūt atšķirīgām iespējām un tiesībām.  

Pamatojoties uz to, ka pagaidām personalizācijas iespējas nav integrētas datu noliktavu 

atskaišu pārvaldības rīkā, šī darba ietvaros tika veikts pētījums, kura gaitā tika izstudēta 

literatūra, kas attiecās uz personalizāciju datu noliktavu jomā. Vispārīgā gadījumā, OLAP 

personalizācijas aktualitāte un motivācija pētīt to tiek aplūkota turpmākajā nodaļā.  
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4. OLAP PERSONALIZĀCIJAS VIRZIENI 

4.1. Personalizācija  

Personalizācija ir process, kura gaitā lietotājam tiek piedāvāta noteiktā informācija, kas 

atbilst lietotāja vajadzībām [BBD]. Personalizācija var tikt nodrošināta, pielāgojot datus un to 

vizualizēšanu, saskaņā ar lietotāju iestatījumiem. Šajā darbā par lietotāju iestatījumiem tiks 

uzskatīti noteiktā veida ierobežojumi (sk. nodaļu „Stiprie un vāji ierobežojumi OLAP 

iestatījumos”) uz OLAP shēmas struktūru, atskaites saturu un atskaites vizuālo noformējumu. 

Katram iestatījumam ir piesaistīta skaitliskā vērtība, kas norāda dotā ierobežojuma izpildes 

svarīgumu.  

Pēc [W03], personalizētās sistēmās informācija par lietotāju tiek iegūta, novērojot 

lietotāja aktivitātes. Personalizācijas ieviešana sistēmā var tikt īstenota divējādi: 

- lietotājs var manuāli mainīt sistēmas iestatījumus, lai sistēmas saskarne un saturs 

vairāk atbilstu lietotāja vajadzībām; 

- lietotājam nevajag mainīt sistēmas iestatījumus, jo lietotāja vajadzības nosaka pati 

sistēma un atbilstoši pielāgo sistēmas saturu [ORK97]. 

Autors [Kim02] apraksta vismaz divus iemeslus, kāpēc personalizācijai būtu jāpievērš 

uzmanība. Pirmkārt, lietotājam ir pieejams milzīgs informācijas daudzums, un tādēļ ir 

nepieciešams vākt un piedāvāt lietotājam tikai to informāciju, kas ir būtiska atsevišķam 

lietotājam vai lietotāju grupai. Šai informācijai ir jābūt atlasītai un izkārtotai, saskaņā ar 

lietotāju vēlmēm, un pieejamai noteiktajos laika posmos. Otrkārt, personalizācijas ieviešana 

biznesa kontekstā saista marketingu ar individuālo patērētāju grupu. Ienākumi pieaug, kamēr 

patērētājs saņem noderīgas un laicīgas rekomendācijas noteikto preču vai pakalpojumu 

iegādei vispiemērotākajā laikā. 

4.2. Motiv ācija OLAP personalizācijai 

Kaut arī plašs pētījums, kuru uzsāka [Kie02, C02] un turpināja citi autori, tika veikts 

datubāzu iestatījumu jomā, daudzdimensiju datubāzu personalizācija, tomēr, ir joma, kura vēl 

var attīstīties gan teorētiski, gan praktiski.  

Pastāv daži iemesli, kāpēc ir jāveic pētījumus OLAP personalizācijas jomā [GR09].  

Pirmkārt, iestatījumi dod lietotājiem iespēju koncentrēties uz interesējošiem datiem. 

OLAP datubāzes parasti satur milzīgu datu apjomu, kas ar laiku tikai palielinās. Veidojot 

pieprasījumus, iestatījumu lietošana būtu dabīgs veids kā izvairīties gan no tukšās kopas 

rezultātā, gan no informācijas plūdiem. Datu novērtēšana un sarindošana lietotāju iestatījumu 

kontekstā atļauj lietotājiem tikt galā ar abām šīm problēmām.  
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Otrkārt, OLAP sesijas laikā, lietotājs var pat nezināt, ko tieši viņš grib atrast. Tātad, 

iestatījumi ļauj lietotājam noprecizēt ar šablona palīdzību, kas tieši tiek meklēts. Tā kā 

iestatījumi nosaka vājus ierobežojumus (angl. – soft constraints, sk. nodaļu „Stiprie un vāji 

ierobežojumi OLAP iestatījumos”), visvairāk līdzīgie dati tiks atgriezti tajā gadījumā, kad nav 

datu, kas precīzi atbilst šablonam.  

Treškārt, ir svarīgi piedāvāt iespēju veidot iestatījumus agregācijām. Daudzdimensiju 

datubāzēs agregācijas dod iespēju lietotājam saņemt dabūt apkopotu informāciju, grupējot 

detalizētus datus, specificējot hierarhiju atribūtu pēc kuriem dati tiks grupēti (t.i., group-by 

kopa). Agregācijas līmenim ir liela nozīme, tāpēc ka tas ietekmē rezultāta datus, kas var būt 

nederīgi, jo tie ir vai nu pārāk detalizēti, vai pārāk vispārīgie. [GR09] apgalvo, ka OLAP 

apgabalā lietotāji var vēlēties veidot savus group-by kopu iestatījumus, piemērām, apgalvojot, 

ka dati par mēnešiem ir vērtēti augstāk nekā dati par gadiem vai dienām.  

Daudzdimensiju modelis [Inm02, KR02, IR04], kas piedāvā kopējo OLAP shēmu 

dažāda tipa datu noliktavas lietotājiem, rada sekojošo problēmu: OLAP shēma ir ļoti plaša un 

sarežģīta un tādēļ datu noliktavas lietotājiem nav vienkārši pielāgoties darbam ar doto OLAP 

shēmu. Rezultātā tiek notērēts daudz laika un lietotāju pūļu, lai atrastu un iegūtu vajadzīgus 

datus. Turklāt, OLAP shēmas pielāgošanu parasti veic datu noliktavas izstrādātāji, izmantojot 

tādus rīkus kā Oracle Discoverer – tas ir darbietilpīgs uzdevums.  

Lai novērstu trūkumu, ko izraisa OLAP shēma, kura ir “viena-priekš-visiem”, autori 

[GPM+09] piedāvā atšķirīgu pieeju. Šī pieeja pamatojas uz OLAP shēmas personalizāciju 

priekš konkrētiem datu noliktavas lietotājiem vai lietotāju tipiem, šādā veidā iedāvājot 

lietotājiem modificēto datu noliktavas shēmu. Vērtīgas [GPM+09] pieejas idejas ir piedāvāt 

personalizāciju i) konceptuālajā līmenī; ii) izpildes laikā, saskaņā ar lietotāja uzvedību. Bez 

daudzdimensiju modeļa, lai piedāvātu OLAP shēmas personalizāciju konceptuālajā līmenī, 

[GPM+09] iesaka izmantot lietotāja modeli, kas iekļauj sevī plašu informāciju par lietotāju un 

viņa uzvedību, kā arī personalizācijas likumus, kas apraksta specifiskas personalizācijas 

darbības.   

4.3. OLAP personalizācijas pieejas 

Šajā nodaļa tiks aplūkotas dažāda veida personalizācijas pieejas, kas ir sastopamas 

aktuālos zinātniskos rakstos – OLAP shēmas personalizācija, dināmiskā personalizācija, 

atskaites vizuālā personalizācija un personalizācija ar rekomendāciju palīdzību. 
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4.3.1. Iestatījumu konstruktori (IK) 

Vienā no jaunākajiem rakstiem autori [GR09] definē algebru, kas ļauj formulēt 

iestatījumus dimensiju atribūtiem, faktu tabulu mērījumiem, hierarhijām, kā arī faktu 

agregācijas līmenī. Autori [GR09] liek uzsvaru uz to, ka piedāvātās algebras svarīgā īpašība ir 

iespēja veidot lietotāja iestatījumus hierarhiju atribūtiem, kas ir iekļauti group-by kopā, kas 

noved pie tā, kā faktiem arī var veidot iestatījumus. Turklāt, iestatījumi var tikt izveidoti gan 

atribūtiem, gan mērījumiem, t.i., kategoriju un skaitļu apgabalā (sk. [XH08]), ko var uzskatīt 

par priekšrocību, tāpēc ka esošās pieejas parasti darbojas vienā no šiem apgabaliem. 

Iestatījumi arī var tikt formulēti datu agregācijas līmenī, kas noved pie iestatījumu veidošanai 

OLAP shēmai kopumā (vairāk par OLAP shēmas personalizāciju sk. [GPM+09]).  

[GR09] aplūko divus iestatījumu tipus – pamata un sarežģītie. Pamata iestatījumu 

konstruktors tiek pielietots atribūtiem, mērījumiem, hierarhijām un agregācijām. Sarežģītie 

iestatījumi sastāv no pamata iestatījumu kombinācijas. Abus iestatījumu veidus var aprakstīt, 

lietojot formālo gramatiku: 

<expr>:= <baseConstr> | <expr> ⊗ <baseConstr> 

<baseConstr>:= POS|NEG|BETWEEN|LOWEST|HIGHEST|CONTAIN|NEAR|COARSEST|FINEST, 

kur <baseConstr> nozīmē pamata iestatījumu un <expr> nozīmē sarežģīto iestatījumu. 

Autoru [GR09] ideja izmantot konstruktorus iestatījumu formulēšanai atgādina 

iestatījumu veidošanas pieeju datubāzu vaicājumiem, ko piedāvāja un attīstīja [Kie02]. Tālāk 

sekos īss pārskats par pamata iestatījumu konstruktoriem un Pareto kompozīciju, ilustrēts ar 

piemēriem.  

 
Pamata iestatījumi atribūtiem 

Pamata iestatījumi atribūtiem ir izteikti, lietojot konstruktorus POS(a, c) un NEG(a, c), 

kur a ir atribūts un c ir dotā atribūta vērtība.  

Pamata iestatījumu atribūtiem īpašība ir tas, ka, ja atribūts, kas figurē iestatījuma 

formulējumā, ir kaut kādas hierarhijas līmenis, tad dotais iestatījums izplātās uz visiem 

atbilstošās hierarhijas līmeņiem. Piemēram, POS(Month, 'Jan-10') apgalvo, ka 2010. gada 

janvāra mēneša dati, 2010. gada janvāra visu dienu dati un 2010. gada dati ir vērtēti augstāk 

par visiem pārējiem faktiem, savukārt, NEG(Month, ‘Jan-10) apgalvo pretējo (t.i., vērtēti 

zemāk). 

 
Pamata iestatījumi mērījumiem 

Pamata iestatījumi mērījumiem ir izteikti, lietojot konstruktorus BETWEEN(m, vlow, 

vhigh), LOWEST(m), HIGHEST(m), kur m ir mērījums, vlow un vhigh veido intervālu mērījuma 

m vērtībām.  
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Piemēram, BETWEEN(AvgIncome, 0, 1000) nozīmē, ka fakti (apkopoti ar kādu group-

by kopu), kur vidējie ienākumi ir zemāki par 1000, tiek vērtēti augstāk par citiem.  

LOWEST(AvgIncome), HIGHEST(AvgIncome) nozīmē, ka fakti, kur AvgIncome 

vērtība ir viszemākā (visaugstākā), tiek vērtēti augstāk par citiem. 

 
Pamata iestatījumi hierarhijām 

Pamata iestatījumi hierarhijām ir izteikti, lietojot konstruktorus CONTAIN(h, a), 

NEAR(h, afine, acoarse), FINEST(h) un COARSEST(h), kur h ir hierarhija un a ir atribūta (kurš 

ir iekļauts group-by kopā) nosaukums; afine, acoarse veido intervālu hierarhijas h detalizācijas 

līmeņiem.  

Piemēram, CONTAIN(RESIDENCE, State) iedzīvotāju dati, kas ir apkopoti pēc 

štatiem, kur atrodas iedzīvotāju dzīvesvieta, tiek vērtēti augstāk par citiem faktiem, neņemot 

vērā agregācijas citās hierarhijās. NEAR(TIME, Quarter, Year) nozīmē, ka dati, apkopoti pēc 

ceturkšņiem vai gadiem ir vērtēti augstāk par pārējiem. FINEST(TIME) 

(COARSEST(TIME)) sarindo group-by kopas (un to faktus) atbilstoši laika hierarhijas drill-

down (roll-up) kārtībai. 

 
Pareto kompozīcija 

Pareto kompozīcija tiek pielietota vairāku pamata iestatījumu kombinēšanai, veidojot 

vienu sarežģītu iestatījumu. Pareto kompozīcija ir komutatīva un asociatīva. P1⊗P2 nozīmē, 

ka iestatījumi P1 un P2 tiek uzskatīti par vienādi svarīgiem (viens fakts ir labāks par otru, ja 

tas ir labāks, saskaņā ar vienu iestatījumu un labāks vai aizvietojams, saskaņā ar otro 

iestatījumu).  

 

Secinājumi 
Autori [GR09] piedāvāja veidu, kā var izteikt lietotāja iestatījumus OLAP kontekstā, 

aprakstot iestatījumus datu noliktavas shēmai un apkopotiem datiem. Tomēr, nekas nav teikts 

par iestatījumiem agregātfunkcijām, kas tiek izmantoti datu apkopošanai datu noliktavās, kā 

arī par iestatījumiem dimensijām, faktu tabulām un hierarhijām kopumā. Šis aspekts varētu 

kļūt par pamatu tālākiem pētījumiem. 

4.3.2. Dinamiskā personalizācija (DP) 

Statiskā un dinamiskā personalizācija 
Kā un kad OLAP personalizētā shēma tiek uzbūvēta, nosaka OLAP personalizācijas tips 

– vai nu statiskā, vai dinamiskā. Ja dažādas OLAP shēmas versijas dažādiem datu noliktavas 

lietotājiem tiek uzbūvētas datu noliktavas dizaina procesā, tad tā ir statiskā tipa OLAP 
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personalizācija. Ja OLAP shēma tiek uzģenerēta izpildes laikā un lietotāja uzvedība un 

konteksts tiek ņemti vērā, tad tā ir dinamiskā tipa OLAP personalizācija.    

Konceptuālās modelēšanas pieeja, kuru apraksta [GPM+09], var tikt pielietota abiem 

personalizācijas tipiem; tomēr, vairāk uzmanības pievērš dinamiskā OLAP personalizācija, 

tāpēc ka tas ir sarežģītākais uzdevums, jo tiešā vai netiešā veidā tiek izmantots sistēmas un 

lietotāja mijiedarbības rezultāts.  

 
Dinamiskās personalizācijas principi 

Lai analizētu informāciju, kas attiecās uz lietotāju, dinamiskās personalizācijas ietvaros 

tiek izmantota ECA (angl. – Event-Condition-Action, jeb Notikums-Nosacījums-Darbība) 

likumu stratēģija [TSM01]. ECA-likums balstās uz pamatprincipa, kas apgalvo, ka tad, kad 

noteiktais notikums iestājās un specificētais nosacījums ir spēkā, tad darbība tiek izpildīta. 

Citiem vārdiem, darbības tiek izpildītas kā reakcija uz konkrētiem notikumiem, ko izraisa 

lietotājs. Kad ECA-likums ir definēts, tas var izpildīties automātiski, bez tiešās mijiedarbības 

ar lietotāju. 

[GPM+09] piedāvā lietot PRML (angl. – Personalization Rules Modeling Language, 

aprakstīta [GG06] rakstā un lietots personalizācijai tīmekļa lietotnēs) OLAP personalizācijas 

likumu specificēšanai. PRML likumu veido notikums un likuma ķermenis, kas satur izvēles 

nosacījumu un darbību, kurai ir jāizpildās. Pamata struktūra likumiem, definētiem ar PRML, 

ir sekojošā: 

 

When event do  

If condition then action  

endIf  

endWhen 

 
Lai nodemonstrētu PRML pielietojumu OLAP dinamiskajai personalizācija, tiek 

aplūkots vienkāršs piemērs [GPM+09]. Pieņemsim, ka datu noliktavas lietotāji, kuriem ir 

dažādas lomas, vēlās apkopot datus dažādā detalizācijas līmenī. Realizācijas daļas vadītājs, 

kas ir atbildīgais par pārdošanas procesu reģionu līmenī, gribēs analizēt datus pēc reģioniem, 

nevis pēc štatiem. Šāds pieņēmums nozīmē, ka reģionālās realizācijas daļas vadītāja 

personalizācijas likumam ir jānoslēpj hierarhijas līmeni Štats jeb angliski – State (autoru 

[GPM+09] notācijā – State base class), kas pieder pie dimensijas ‘Veikals’ jeb angliski – 

‘Store’. Lietotāju lomas var tikt uzglabātas lietotāju modelī (piemēram, lietotāju profilā). 

Tādejādi, kad lietotājs ienāk sistēmā, likums tiek darbināts. Ja lietotāja loma ir reģionālais 

realizācijas daļas vadītāja jeb angliski – ‘RegionalSalesManager’, daudzdimensiju modelī 

hierarhijas līmenis ‘State’ tiek paslēpts: 
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Rule: hideStateBase 

When SessionStart  do 

If (UM.DecisionMaker.dm2Role.name = “RegionalSalesMan ager”)  then  

hideBase(MD.Sale.Store.State) 

endIf  

endWhen 

  
Tiek piedāvāti divi darbības veidi, ko var izmantot personalizācijas likumu veidošanai. 

Lai personalizētu daudzdimensiju modeli, hide-darbības tiek pielietotas. Līdzīgā veidā, kā tas 

tika parādīts piemērā, likumi var būt noformulēti dimensiju, dimensijas atribūtu, faktu tabulu, 

faktu tabulas mērījumu, hierarhijas līmeņu un agregātfunkciju slēpšanai. Lai iegūtu zināšanas 

par lietotāju izpildes laikā un papildinātu lietotāja modeli vai papildinātu dimensijas atribūtu 

vai faktu tabulas mērījumu vērtības, set-darbība tiek pielietota.  

Autori [RT09] dinamiskai personalizācijai arī lieto valodu, kuras pamatā ir ECA 

principi, lai attēlotu OLAP shēmas datus, saskaņā ar lietotāju vajadzībām. Tiek piedāvāti četri 

operatori (katram ir noteikta parametru kopa), kas var tikt izmantoti notikumu definēšanai: 

DISPLAY, ROTATE, ROLLUP un DRILLDOWN. DISPLAY operācija izgūst datus no 

daudzdimensiju datubāzes un attēlo tos. ROTATE operācija ļauj mainīt analīzes asi uz citu 

dimensiju un analīzes perspektīvu – uz citu hierarhiju. DRILLDOWN un ROLLUP operācijas 

ļauj pārvietoties pa hierarhijas struktūru gar analīzes asīm, lai analizētu mērījumus augstākā 

(ROLLUP) vai zemākā (DRILLDOWN) detalizācijas līmenī. Katra operatora parametru 

starpā ir arī skaitliska vērtība, kas ļauj lietotājam norādīt dotās operācijas izpildes svarīgumu.   

 
Secinājumi 

Abas pieejas ECA likumu formulēšanai un pielietošanai ([GPM+09, RT09]) var būt 

izmantotas, piemēram, LU datu noliktavas atskaišu pārvaldības rīka dinamiskajai 

personalizācijai, tādejādi, iegūstot atšķirīgas OLAP shēmas dažādiem lietotāju tipiem. Ir 

zināms, ka LU Informatīvā Sistēma (LUIS) ir saistīta ar LU datu noliktavu, jo liela 

informācijas daļa par studentiem un pasniedzējiem (t.i., studentu reģistrācijas kursiem, 

studentu un pasniedzēju personālie dati, studentu piederība pie mācību programmām un 

fakultātēm, studentu atzīmes par eksāmeniem, utt.) ir izmantota OLAP shēmās.  

Kā redzamas att. 4.1., visi LUIS servisi ir sadalīti trij ās grupās: pamata servisi, 

personālā informācija, publiskās funkcijas [MNN+08]. Respektīvi, LUIS lietotājus var iedalīt 

trijās grupās. Pamata servisi ir pieejami lietotājiem, kuriem ir izveidots Oracle konts; šie 

lietotāji var pārvaldīt informāciju par studentu reģistrāciju, rīkojumiem, darbinieku vai 

uzņēmuma līgumiem, atvaļinājumu, darba nespēju, studijām, izziņām utt. Personālā 
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informācija ir pieejama LU darbiniekiem un studentiem; šie lietotāji var aplūkot (un dažos 

gadījumos arī pārvaldīt) informāciju par darbu, studijām, personas datiem, utt. Publiskas 

funkcijas ir pieejamas visiem www.luis.lv vietnes apmeklētājiem, kuriem ir iespēja pārlūkot 

kursu reģistru, LU disertācijas, studiju programmas, plānus, lekciju sarakstus, utt. 

 

LUIS

Darbinieki Darbinieki, studenti www.luis.lv apmeklētāji

Pamata 
servisi

Personāla 
informācija

Publiskā 
informācija

Oracle
parole

LDAP
parole

brīva pieeja

 

att. 4.1. Piekļuves sadalījums LU Informat īvajā Sistēmā [MNN+08].  

 
Līdzīgi kā LUIS, datu noliktavas atskaišu pārvaldības rīka lietotājus arī var iedalīt 

dažādās grupās ar atšķirīgām piekļuves tiesībām. Lietotāju modelis, kas satur datus par 

lietotāju, tajā skaitā par lietotāja lomu un LUIS tiesībām, kā arī lietotāja aktivitāti LU 

Informatīvajā Sistēmā, var tikt adaptēts, papildināts un pielietots, lai veiktu datu noliktavas 

atskaišu pārvaldība rīka dinamisko personalizāciju, izmantojot ECA likumus. 

4.3.3. OLAP vizualizēšana (OV) 

OLAP vizualizēšanas pamatideja ir lietotāja atbrīvošana no vaicājumu rakstīšanas 

datubāzu sintaksē (piemēram, SQL) – tās vietā lietotāja var izveidot vaicājumus, kas tiks 

izpildīti, ar dažu peles klikšķi palīdzību [MS08].  

 

OLAP faktu tabulas vizualizēšana 
Autori [RTT+08, RT09] izveidoja sistēmas prototipu (lietojot Java JDK 1.6 un Oracle 

10g DBPS), kas ļauj lietotājiem pašiem definēt OLAP faktu tabulu un veikt manipulācijas ar 

to, kā arī vizualizēt daudzdimensiju datus. Sistēma, kuru piedāvā [RT09], izmanto 

kvantitatīvu pieeju lietotāju iestatījumu veidošanai – lietotājs uzdod svara vērtības (reālais 

skaitlis intervālā [0; 1]) dimensiju atribūtiem un faktu tabulu mērījumiem, saskaņā ar lietotāja 

intereses pakāpi. 

[MS07] piedāvā lietotāja saskarni sarežģītu daudzdimensiju datu pārlūkošanai OLAP 

vidē. Lietotāji var virzīties pa dimensijām, mērījumiem un hierarhijām, izmantojot shēmas-

bāzēto datu pārlūku. Vaicājums tiek specificēts interaktīvi, atzīmējot mērījumu, kuram tiks 

pielietota agregācija, un pašu agregātfunkciju. Tiek izvēlētas dimensijas un tiek uzlikti filtri 

uz dimensiju atribūtu (kā arī hierarhiju līmeņu) vērtībām. 
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att. 4.2. Shēmas-bāzēta navigācija [MS07] 

 
Attēlā (sk. att. 4.2.) ir nodemonstrēts faktu tabulas navigācijas koks, kurā ir redzami 

dimensijā Period iekļautie atribūti, kā arī CalendarYear hierarhijas līmeņi. Atzīmējot 

mērījumu un agregātfunkciju, lietotājs vienkārši pārnes dimensijas direktoriju vizualizēšanas 

apgabalā, lai izveidotu jaunu līmeni dekompozīcijas kokā.  

 
 
 
 
 

 
att. 4.3. Universitātes izmaksas, sadalītas pa 

Strukt ūrvienībām (Section), Fakultātēm (Faculty) and 

Nodaļām (Department) [MS07] 

att. 4.4. Daudzmērogu diagramma 

HeatMap, kurā ir att ēlotas vidējās 

vērt ības [MS07] 
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Dekompozīcijas koks tiek iegūts, ievietojot agregātdatus koka saknē un rekursīvi 

sadalot vērtības gar dimensijas hierarhijas līmeņiem. Šīs metodes pamatīpašība ir pārskata 

datu saglabāšana un sīkākā datu sadalījuma piedāvāšana katrā detalizācijas līmenī.  

Autori [MS07] piedāvā dažus atšķirīgus dekompozīcijas koka izkārtojumus (att. 4.3., 

att. 4.4.). Attēlā (sk. 4.3.) ir nodemonstrēts dekompozīcijas koks joslu diagrammas veidā, kas 

ir diezgan kompakts; agregātdati ir attēloti ar vienādā augstuma joslām, šādā veidā korekti 

atspoguļojot hierarhijas līmeņu vērtību vizuālo salīdzinājumu. Attēlā (sk. att. 4.4.) ir 

nodemonstrēta diagramma HeatMap, kas hierarhiski attēlo vidējās vērtības. Diagrammas 

krāsojums (no gaiši dzeltena līdz tumši sarkanam) ar pakāpeniski pieaugošo krāsas intensitāti 

palīdz labāk redzēt vidējo vērtību uzvedību katrā hierarhijas līmenī. Tādejādi, vēlamais datu 

izskats tālākai analīzei un pētīšanai tiek piedāvāts ar vizuālās saskarnes palīdzību.  

 

Secinājumi 

Autori [MS07] uzskata, ka piedāvātais vizuālais ietvars ir noderīgs, tāpēc ka tas dod 

iespēju lietotājiem pārlūkot OLAP agregātdatus gar patvaļīgi izvēlētajām dimensiju 

hierarhijām, izmantojot laiku efektīvi, jo, lai izveidotu dekompozīcijas koku, ir nepieciešami 

tikai pāris klikšķu.  

Ieviešot šādu vizuālo ietvaru LU datu noliktavas atskaišu rīkā, var gadīties, ka attēlojot 

agregātdatus gar dimensiju hierarhijām, kas satur vairākus līmeņus, datu uztveršana būs 

apgrūtināta. Piemēram, aplūkosim hierarhiju ar līmeņiem Fakultāte –> Programma. LU 

pašlaik ir 13 fakultātes, katrā no kuram ir iekļautas vairākas studiju programmas. Tas nozīmē, 

ka dekompozīcijas koks ar hierarhijas līmeņiem Fakultāte un Programma būs ļoti plašs un 

grūti pārskatāms. Savukārt, autoru [MS07] piedāvātais datu vizualizēšanas veids var būt labi 

piemērots nelielam hierarhijas līmeņu skaitam.   

4.3.4. Personalizācija ar rekomendāciju palīdzību 

Šajā nodaļā tiks aplūkotas divas pieejas, kas apraksta rekomendācijas, balstoties uz 

lietotāju vaicājumiem – lietotāju sesiju analīze un lietotāju  iestatījumu analīze.  

 

Lietotāju sesiju analīze (LSA) 

Autori [GMN+09] ņem vēra lietotāju iepriekšējo sesiju struktūras, izmantojot OLAP 

servera žurnāldatni lietotāju sesiju laikā. Faktu tabulu mērījumi tiek salīdzināti un nopietnas 

datu atšķirības tiek atrastas. Īpašais uzsvars tiek uzlikts uz to, ka tiek analizētas visas lietotāja 

sesijas, kurās figurē tādas pašas datu atšķirības, kā pašreizējā sesijā. Rekomendāciju 

ģenerēšanas algoritms izmanto hierarhiju līmeņus un mērījumu vērtības, tika uzskatīts, ka 
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pārējie OLAP shēmas elementi tiešā (piemēram, dimensijas un to atribūti) vai netiešā veidā 

(piemēram, agregātfunkcijas) ir iesaistīti rekomendāciju ģenerēšanas procesā. Kaut arī 

[GMN+09] nebija konkrētas informācijas par agregātfunkcijām, rekomendācijas tiek 

ģenerētas, analizējot dažādas detalizācijas līmeņa datus.   

 

Lietotāju iestatījumu analīze (LIA) 

Autori [JRT+09] piedāvā konteksta-bāzētu metodi lietotāju rekomendāciju sniegšanai. 

Analīzes konteksts sastāv no divām kopām, kas nepārklājas (t.i., OLAP shēmas elementi un to 

vērtības), un ir attēlotas koka struktūrā. Arī ierobežojuma predikāti mērījumiem vai atribūtiem 

ir iekļauti analīzes kontekstā. Abi lietotāja iestatījumu tipi tiek piefiksēti lietotāja profilā un 

novērtēti ar attiecīgo reālo skaitli intervālā [0; 1]. Iestatījumu novērtēšanas ideja tika aplūkota 

arī [RT09] rakstā. Tad lietotāju iestatījumi tiek izmantoti rekomendāciju ģenerēšanā – tiek 

atlasītas un attēlotas rekomendācijas ar lielāko vērtējumu. 

OLAP iestatījumu ietvarā, ko piedāvā [JRT+09], iestatījumi gan OLAP shēmas 

elementiem, gan to vērtībām var būt izveidoti. Turklāt, ir iespējams izteikt lietotāja 

ieinteresētību agregātdatos, kā arī noteiktās hierarhijās un hierarhiju līmeņos. 

 

Secinājumi  

Rekomendāciju sistēmas, kas izmanto lietotāju iestatījumus jeb vērtējumus, ka arī 

meklēšanas vēsturi, ir bieži izmantojamas mūsdienās (piemēram, Amazon.com, youtube.com, 

u.c.). Abu autoru [GMN+09, JRT+09] piedāvātas personalizācijas metodes varētu tikt 

kombinētas vienā metodē, kas izmanto gan lietotāju iepriekšējo sesiju vaicājumus, gan 

lietotāja definētus iestatījumus OLAP shēmas elementiem un atskaites datiem. Savukārt, šī 

darba ietvaros rekomendāciju sniegšana pēc lietotāju iestatījumu analīzes [JRT+09] tika 

uzskatīta par metodi, kas varētu būt veiksmīgi integrēta LU atskaišu rīkā. Šī pieeja ietver sevī 

vairākas personalizācijas iespējas (t.i., gan OLAP shēmas elementiem, gan atskaites datiem 

var veidot iestatījumus) un tiešā veidā izmanto lietotāja viedokli par vēlamo rezultātu 

(atšķirībā no rekomendāciju sniegšanas pēc sesiju analīzes).  

4.4. OLAP personalizācijas pieeju salīdzinājums 

OLAP personalizācijas pieeju salīdzinājuma analīze tika aprakstīta šī darba autores 

pārskata rakstā „Research Directions of OLAP Personalization”, kas tika iesniegts 

starptautiskajā konferencē, kura notiks Prāgā, par informāciju sistēmu attīstību – 19th 

International Conference on Information Systems Development (ISD 2010). Pašlaik notiek 

iesniegto rakstu izvērtēšana un recenzēšana.  
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4.4.1. Personalizācijas pieeju pielietošana OLAP objektiem 

Personalizācijas iespēju pielietojamība dažāda tipa OLAP shēmas elementiem, 

agregātfunkcijām un tipiskām OLAP operācijām ir atspoguļota 4.1. tabulā. Horizontālā ass 

satur OLAP shēmas elementus, agregātfunkcijas un OLAP operācijas un vertikālā ass satur 

aplūkoto OLAP personalizācijas pieeju saīsinātus nosaukumus. Tabulu šūnas satur trīs veidu 

vērtības: „A” – pielietojama (applicable), personalizācijas iespējas dotajam OLAP shēmas 

elementam, agregātfunkcijai vai OLAP operācijai ir tiešā veidā definētas rakstā, „D” – 

atvasinātā (derivable), personalizācijas iespējas dotajam OLAP shēmas elementam, 

agregātfunkcijai vai OLAP operācijai var būt atvasinātas, ņemot vērā citus personalizācijas 

aspektus, kas ir aplūkoti dotajā rakstā (piemēram, ja personalizācijas iespējas attiecās uz roll-

up operāciju, bet drill-down operācija nav minēta dotajā rakstā, tad tiek uzskatīts, ka drill-

down operācija ir atvasināta, jo tā ir roll-up inversā operācija), „-” – trūkst informācijas (par 

personalizācijas iespējām nekas nav minēts rakstā).  

 

4.1. tabula 

Dažādu personalizācijas pieeju pielietošana OLAP objektiem 

P
er

s.
 ti

ps
 / 

 
P

er
s.

 O
bj

ek
ts

 

D
im

en
si

ja
 

D
im

en
si

ja
s 

at
rib
ū
ts

 

H
ie

ra
rh

ija
 

L
īm

en
is

 

F
ak

tu
 ta

bu
la

 

M
ēr
īju

m
s 

A
gr

eg
. f

un
kc

ija
 

S
el

ec
t  

op
er
āc

ija
 

D
ril

ld
ow

n 
op

er
āc

ija
 

R
ol

lu
p 

op
er
āc

ija
 

R
ot

at
e 

op
er
āc

ija
 

IK - A - A - A - D D A - 

DP A A A A A A A 
A [RT09],  

D [GPM+09] 
A A 

A [RT09], 
 - [GPM+09] 

OV A A A A A A A A A A A 
LSA A A A A A A D A A A - 
LIA A A A A A A A A D D - 

 

4.4.2. Stiprie un vāji ierobežojumi OLAP iestatījumos 

Datubāzu vaicājumos WHERE-nosacījums parasti tiek uzskatīts par stipro 

ierobežojumu, un vai nu netukša kopa tiek atgriezta lietotājam, gadījumā, ja visi ierobežojumi 

izpildās, vai tukša kopa, ja tie neizpildās [KK02]. Autori [PFT03] definē vājus ierobežojumus 

kā funkcijas, kas piesaista nosacījumam skaitlisko vērtību, tādā veidā norādot šī ierobežojuma 

izpildes svarīgumu. Informācijas izguves jomā vājie ierobežojumi tiek lietoti, lai sakārtotu 

rezultātus pēc jēdzieniskās tuvības pakāpes. Atšķirība starp stipriem un vājiem 

ierobežojumiem ir sekojošā – vāji ierobežojumi var tikt novērtēti, savukārt, stiprie 

ierobežojumi vai nu izpildās, vai nē. 
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Būtu noderīgi saprast, kāda tipa ierobežojumi figurē katrā no doto OLAP 

personalizācijas pieeju iestatījumos. 4.2. tabulā tiek attēlots ar „+”, ja dotā veida ierobežojums 

attiecās uz kādu no aplūkotām OLAP personalizācijas pieejām („-” nozīmē, ka neattiecās). Ja 

ierobežojumu nevar raksturo ne kā vāju, ne kā stipro, tad tas tiek definēts kā „Cits”.  

 

4.2. tabula 

OLAP personalizācijas tipi un lietojamie ierobežojumi 

Personalizācijas tips / Metode Stiprie ierobežojumi Vāji ierobežojumi Cits 
IK - + - 
DP + - - 
OV + - - 
LSA - - + 
LIA - + - 

 

Iestatījumu konstruktori (IK) izmanto vājus ierobežojumus, jo ar to palīdzību var izteikt 

lietotāja simpātijas un antipātijas. Viens no OLAP vizualizēšanas (OV) aspektiem ir lietotāju 

OLAP shēmas objektu izmantošana – kad lietotājs izvēlas noteikto OLAP shēmas objektu un 

pārnes to darba apgabalā, tiek uzģenerēts SQL vaicājums ar WHERE-nosacījumu, kas pēc 

būtības ir stiprs ierobežojums. Dināmiskajā personalizācijā (DP) arī tiek izmantoti stiprie 

ierobežojumi, jo ECA-likumu nosacījumu daļas operāciju kopa ir tāda pati, ka WHERE-

nosacījumos. Galvenā LSA pieejas ideja ir nopietno datu atšķirību meklēšana. Piemēram, ja 

kāda peļņa no kaut kāda produkta pārdošanas strauji samazinājās no 2009. gada sākuma līdz 

2010. gada sākumam, tad rekomendētie vaicājumi saturēs tādas pašas datu atšķirības. Tiek 

uzskatīts, ka šajā personalizācijas pieejā nav lietoti ne vāji, ne stiprie ierobežojumi. Lietotāju 

profilos, ko izmanto LIA personalizācijas pieejā rekomendāciju ģenerēšanai, parādās vāji 

ierobežojumi. Lietotājs var izteikt, cik lielā mērā viņu kaut kas interesē vai neinteresē, jo 

OLAP shēmas analīzes elementam ir piekārtota skaitliska vērtība, kas norāda svarīguma 

pakāpi. 

4.4.3. Metodes lietotāju iestatījumu iegūšanai 

Autors [B02] sniedz esošo lietotāju iestatījumu iegūšanas metožu pārskatu un [VPF02] 

papildina sarakstu vēl ar divām metodēm (jautājumi un atbildes, jauktā iniciatīva):  

- Jautājumi un atbildes (J&A). Informācija par lietotāju tiek savākta, kas lietotājs atbild 

uz jautājumiem vai aizpilda formu. Šie dati paliek nemainīgie, kamēr lietotājs tos 

nepārveidos. 

- Jauktā iniciatīva (JI). Šo metodi arī sauc par kandidāta/kritikas metodi. Iestatījumi tiek 

veidoti, piedāvājot lietotājam esošos risinājumus un saņemot lietotāja novērtējumu.  
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- Satura-bāzēta (SB). Šī metode ir izmantota, lai ģenerētu rekomendācijas, balsoties uz 

lietotāja iestatījumiem, kas tiek veidoti, kad lietotājs sniedz savu vērtējumu kādai 

objekta īpašībai.  

- Zināšanu-bāzēta (ZB). Šīs metodes pamatā ir līdzība starp tam, kas lietotājam ir 

vajadzīgs un to, ko kas ir pieejams.  

- Sadarbības (S). Šīs metode ietvaros vairāku lietotāju vērtējumi tiek sagrupēti un 

salīdzināti ar konkrētā lietotāja noteiktā objekta vērtējumu. Rezultātā jaunas 

rekomendācijas tiek piedāvātas lietotājam.  

- Demogrāfiskā (D). Šī metode tiek izmantota, lai sniegtu lietotājiem rekomendācijas, 

balstoties uz lietotāju demogrāfisku īpašību iestatījumiem. Lietotāji ar līdzīgām 

demogrāfiskām īpašībām tiek sagrupēti. .  

 
4.3. tabula sniedz informāciju par to, kāda iestatījumu iegūšanas metode tika pielietotam 

katrai no aplūkotajiem OLAP personalizācijas pieejām, kā arī demonstrē, kāda veidā lietotāju 

dati tika uzkrāti – tiešā vai netiešā veida. 

 

4.3. tabula 

Iestatījumu iegūšanas un lietotāju datu uzkr āšanas metodes, izmantotas dažādos OLAP 
personalizācijas pieejās 

 Iestatījumu iegūšanas metode 
Lietotāju datu 

uzkrāšanas metode 
Personalizācijas tips J&A JI SB ZB S D Tiešā Netiešā 

IK + - - + - - + - 
DP - - + + - - - + 
OV - - + - - - + - 
LSA - - - + - - - + 
LIA - - + - - - + - 

 

Kaut arī iestatījumu konstruktoru (IK) tehniskā realizācija netika piedāvāta [GR09] 

rakstā, tika pieņemts, ka lietotājs definētu savus iestatījumus tiešā veidā. Piemēram, izvēlēties 

kādu iestatījumu konstruktoru no iespējamo iestatījumu konstruktoru kopas un OLAP shēmas 

elementam piekārtot vērtību (ievadot manuāli vai izvēloties no pieļaujamo vērtību kopas – 

raksturīgs J&A metodei). Vēl, zināšanu-bāzēta (ZB) metode var tikt izmantota, kad, 

piemēram, lietotājs piešķir vērtības konstruktora POS vai NEG parametriem, tad šis 

iestatījums tiek izplatīts pa visiem atbilstošās hierarhijas līmeņiem (sk. nodaļu „Pamata 

iestatījumi atribūtiem”).    

Uzskatīsim, ka satura-bāzēta (SB) metode tika lietota dinamiskajā personalizācijā. 

Piemēram, kad izpildās ECA-likumi, lietotāja konteksts tiek ņemts vērā (piemēram, lietotāja 
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loma datu noliktavā). Dināmiskās personalizācijas pieejā lietotāju dati tiek uzkrāti netiešā 

veidā.  

SB metode tiek arī pielietota OLAP vizualizēšanā (OV) un rekomendāciju sniegšanā pēc 

lietotāju iestatījumu analīzes (LIA). Abos gadījumos lietotāja dati tiek uzkrāti tiešā veidā. 

Shēmas līmeņa un satura līmeņa iestatījumi LIA pieejā tiek piefiksēti lietotāja profilā un 

novērtēti ar attiecīgo skaitlisko vērtību.   

Rekomendācijās pēc lietotāja sesiju analīzes (LSA) lietotāja dati tiek uzkrāti netiešā 

veidā. Lai definētu lietotāja iestatījumus, ZB metode tiek izmantota – lietotāju iepriekšējās 

sesijas tiek izpētītas.   

4.5. Secinājumi un pamatojums izvēlētai OLAP personalizācijas pieejai  

Salīdzinot aplūkotas OLAP personalizācijas iespējas, var secināt, ka OLAP shēma 

elementu personalizācija ir iespējama gandrīz visās minētās personalizācijas pieejās, 

neieskaitot personalizāciju ar iestatījumu konstruktoriem (IK), kur iespējas veidot lietotāju 

iestatījumus dimensijām, hierarhijām un faktu tabulām kopumā, kā arī agregātfunkcijām, 

nav aprakstītas.  

Šajā darbā tika piedāvāts sagrupēt personalizācijas pieejas, atkarībā no 

ierobežojumu tipa, kas ir izmantots lietotāju iestatījumos (t.i., vāji/stiprie/citi 

ierobežojumi). Rezultātā – stiprie ierobežojumi tiek izmantoti dinamiskajā personalizācija 

(DP) un OLAP vizualizēšanā (OV), vāji ierobežojumi – iestatījumu konstruktoros (IK) un 

rekomendācijās ar lietotāju iestatījumu analīzi (LIA), bet rekomendācijās ar lietotāja sesiju 

analīzi (LSA) – cita veida ierobežojumi.  

Tika analizēti lietotāja iestatījumu iegūšanas veidi un lietotāja datu uzkrāšanas 

metodes, kas noveda pie sekojošiem secinājumiem: tikai trīs no sešiem iestatījumu 

iegūšanas veidiem (t.i., jautājumi un atbildes, satura-bāzētā un zināšanu-bāzētā metode) ir 

pielietoti aplūkotajās personalizācijas pieejās. Tomēr, šī darba autore uzskata, ka būtu 

jāpievērš uzmanība arī sadarbības metodei un izmantot to rekomendāciju ģenerēšanai, kas 

pamatojas uz citu lietotāju simpātijām un antipātijām.  

LIA pieeja ir pielietojama visiem OLAP shēmas elementiem un agregātfunkcijām. Šī 

pieeja ļauj formulēt lietotāja iestatījumus, kas attiecās gan uz OLAP shēmas elementu 

vērtībām, gan uz atskaites saturu (ko var uzskatīt par priekšrocību, salīdzinot ar pārējām 

aplūkotām pieejām), pie tam norādot katra iestatījuma svarīgumu, kas ir izteikts ar 

skaitlisko vērtību. Turklāt, LIA pieeja tika īstenota atskaišu rīka kontekstā. 

LIA pieejas ideja tika ņemta par pamatu un paplašināta, izmantojot sadarbības 

metodes principu. Šajā pieejā figurē lietotāja profils, kurā tiek uzkrāti lietotāja iestatījumi. 
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Šāda ideja ir ļoti veiksmīga lietotāja atskaišu personalizēšanai, balstoties uz tiešā veidā 

izveidotiem viena konkrēta lietotāja atskaišu iestatījumiem. Savukārt, lai dotu iespēju 

lietotājam izmantot arī citu lietotāju iestatījumus (it īpaši, tajā gadījumā, kad lietotājs pats 

nevar izlemt, kādā tieši veidā viņš vēlas personalizēt atskaiti), tiek piedāvāta paplašināta 

metode, kuras pamatā arī ir rekomendācijas. Toties, piedāvātā metode satur nevis 

konkrētu atskaišu rekomendācijas (kā tas atskaišu rīkā, kas izmanto LIA pieeju), bet 

atskaites iestatījumu rekomendācijas lietotājam. Tā kā LU atskaišu rīku varēs izmantot 

vairāki lietotāji, kas pieder pie dažādām lietotāju grupām (studenti, pasniedzēji, 

izstrādātāji, darbinieki, utt.), atskaišu rekomendācijas, balstoties uz lietotāja īpašībām, būs 

aktuālas un noderīgas. 

Mūsdienās eksistē vairākas rekomendāciju sistēmas (piemēram, grāmatu e-veikals 

Amazon.com, u.c.), kas balstās uz lietotāju profilu izmantošanu un rekomendāciju 

sniegšanu, atkarībā no lietotāju vērtējumiem. Būtu vērtīgi veikt pētījumu rekomendāciju 

sistēmu jomā (piemēram, izpētīt rekomendāciju atlases kritērijus un algoritmus, lietotāju 

iestatījumu izmantošanu, utt.) ar mērķi ieviest personalizāciju, kas balstās uz 

rekomendācijām ar lietotāja iestatījumu analīzi, aprobācijas vidē jeb LU atskaišu rīkā un 

sniegt lietotājiem rekomendācijas, kas attiecās uz atskaitēm. Šī ideja tika attīstīta šajā 

darbā.  

Lietotāja profilu veidošanai varētu izmantot LU datu noliktavas elementus 

(piemēram, dimensijas – Cilvēks, Darbinieks, utt., faktu tabulas – Aktivitāte, utt.), tomēr, 

lietotāja aprakstošo īpašību kopu varētu paplašināt (piemēram, ar īpašībām, kas apraksta 

lietotāja pārlūka un programmatūras iespējas, jo darbam ar LU atskaišu rīku tiek 

izmantota tīmekļa saskarne). Šim mērķim derētu izveidot lietotāju aprakstošo atribūtu 

kopu, dabūtu no dažāda veida informācijas avotiem (piemēram, literatūra par datu 

noliktavām, tehniskie raksti, standarti, esošās datu noliktavas, rīki datu noliktavas shēmu 

veidošanai). Par lietotāju profiliem un veidošanas un pielietošanas metodēm sk. turpmāko 

nodaļu.   
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5. LIETOTĀJU PROFILI 
 

Šajā nodaļā tiks dots priekšstats par lietotāju profiliem, kā arī tiks piedāvāta šī darba 

autores profilu klasifikācija un profilu savstarpējās sakarības. Katrs lietotāju aprakstošs profils 

tiek uzprojektēts un aprakstīts atsevišķi šīs nodaļas ietvaros. 

5.1. Lietotāja profils un lietotāja modelis 

Lietotāja profils ir informācijas kopums, kas apraksta lietotāju. Tiek uzskatīts, ka 

informācija tiek glabāta un iegūta līdzīgi get-set mehānismam objektorientētā 

programmēšanā. Lietotāju profilos kā atribūtu vērtības var glabāties dažāda veida informācija 

– par lietotāja personas datiem, iestatījumiem, mijiedarbību ar sistēmu, utt. Šo atribūtu 

vērtības var būt nemainīgas, kā arī mainīties laika gaitā. Autore [Koch00] apraksta lietotāja 

profilu kā vienkāršoto lietotāja modeli. 

Lietotāja modelis atspoguļo lietotāja īpašības, kas tiek savāktas no vairākiem lietotāju 

aprakstošiem profiliem (piemēram, mijiedarbības, atrašanās vietas profils, utt.) un tiek 

uzskatītas par būtiskām dotās sistēmas kontekstā. Tādejādi, lietotāju aprakstošie profili tiek 

izmantoti, lai iegūtu informāciju un izveidotu lietotāja modeli. Lietotāju var nomodelēt, 

atkarība no profila satura un informācijas daudzuma.  

Autore [Koch00] apraksta lietotāja modeli kā sistēmas „priekšstatu” par lietotāju. 

Sistēma uztver reālās pasaules lietotāju ar cilvēka-datora saskarnes palīdzību (att. 5.1.). 

Lietotāju modelis satur tikai daļu no visa informācijas kopuma, kas apraksta lietotāju reālajā 

pasaulē. 

 

Lietotāja modelis

Lietotājs
Reālā pasaule

Dators

Cilvēka-datora saskarne

 

att.5.1. Lietotājs un lietotāja modelis [Kay00] 

 
Pēc [Koch00], visi lietotāji ir dažādi: katram ir atšķirīga izcelšanās, zināšanu līmenis, 

vēlmes, mērķi un intereses. Ja par lietotāju nekas nebūtu zināms, tad sistēma darbotos pilnīgi 

vienādi, neatkarīgi no tā, kurš to dotajā brīdī izmanto. Lietotāja modeļa pielietošana ir 
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nepieciešams, lai veicinātu personalizētas atbildes ģenerēšanu lietotāja pieprasījumiem. 

Lietotāja modelis tiek izmantots, piemēram, meklētājprogrammās, rekomendāciju sistēmās 

vai atbalstsistēmās. 

5.2. Lietotāja aprakstošo profilu izstrādes koncepcija 

Lietotāju profilu veidošana aktīvi tika pētīta un izmantota informācijas izguves jomā. Šajā 

nodaļā tiks aprakstīti lietotāju profilu veidi un metodes lietotāju aprakstošu profilu 

konstruēšanai, kas var tikt adaptēti un izmantoti OLAP personalizācijas procesā.  

Lai konstruētu lietotāja profilu, informācija var tikt savākta tieši ar lietotāja iejaukšanās, 

vai netieši ar aģentiem, kas novēro lietotāja aktivitāti [BKN07]. Kaut arī profili parasti tiek 

konstruēti izmantojot informāciju, kas lietotāju interesē, dažos projektos tika izpētīta un 

iekļauta profilā arī informācija, kuru lietotājs neuzskata par būtisko [HMI+00, WIY01]. Šajās 

pieejās sistēma var izmantot abus dokumentu tipus, lai identificētu interesējušos dokumentus 

un tajā pašā laikā atmest neinteresējušos. Profili, kas var tikt mainīti vai papildināti ar 

informāciju, tiek saukti par dinamiskiem, savukārt, statiski profili satur informāciju, kas laika 

gaitā nemainās. Dinamiski profili, kas ir atkarīgi no laika, var tikt iedalīti uz divām grupām: 

īstermiņa un ilgtermiņa [KC03, SHY04, WYN+99]. Īstermiņa profili reprezentē aktuālās 

lietotāja intereses, turpretim, ilgtermiņa profili attēlo intereses, kas laika gaitā bieži nemainās. 

Piemēram, mūziķis lieto internetu katru dienu. Kādu dienu mūziķis plāno aizbraukt uz 

ceļojumu un meklē viesnīcas, lidmašīnu laikrakstus, utt. Lietotāja profilam jāattēlo intereses 

par mūziku kā ilgtermiņa intereses un intereses par brīvdienām kā īstermiņa intereses. 

Apkopojot, lietotāju profilēšanas mērķis ir uzkrāt informāciju par tematiem, kas lietotāju 

interesē, un par laika periodu, kurā lietotājs interesējās par šo tematu.  

Lietotāja profila veidošanas process sastāv no trim galvenajām fāzēm [BKN07]. Pirmajā 

fāzē, notiek informācijas savākšanas process, lai savāktu neapstrādātu informāciju par 

lietotāju. Otrajā personalizācijas fāzē tiek konstruēts lietotāja profils, pamatojoties uz lietotāja 

datiem. Trešajā fāzē programmas pielikumi izmanto informāciju no lietotāju profila, lai 

sniegtu personalizētus servisus. 

Lai aplūkotu dažādus personalizācijas aspektus, kā arī aprakstītu personalizācijas 

integrāciju eksistējošā datu noliktavas atskaišu pārvaldības rīkā, katram profilam tika 

izveidots modelis. Ideja, kas ir doto profilu tapšanas pamatā, ir mantota no Zahmana ietvara 

koncepcijas (Zachman Framework, [Z, Z03]). Profili tika identificēti un izstrādāti, izmantojot 

sekojošos jautājumus: kas, kāds, kā, kad, kur un kāpēc. Līdzīga metodoloģija ir jau tikusi 

izmantota datu noliktavu jomā [JS05, SW05] un raksturota kā “pieņemams mentālais modelis 
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potenciālo dimensiju identificēšanai dimensijas modeļa izveidošanai” [JS05]. Detalizētāks šī 

darba autores piedāvāto lietotāju profilu apraksts ir aplūkojams 5.1. tabulā.  

 

5.1. tabula 

Profilu daudzveidība 

Jautājums Paskaidrojums Profils 

Kas ir tas, ko sistēmas 
lietotājs sagaida kā rezultātu? 

Tiek aprakstīti dati par sistēmas lietotāja 
(vaicājumu) iestatījumiem. 

Preferential –  
Iestatījumu profils 

Kāds ir sistēmas lietotājs? 
Pamata dati par lietotāju (tiesības, personas 
dati, sistēmas ģenerētie dati, piemēram, 
reģistrācijas datums, utt.). 

User –  
Lietotāja profils 

Kur sistēmas lietotājs 
atrodas? 

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

Spatial –  
Atrašanās vietas profils 

Kad lietotājs izmanto 
sistēmu? 

Sistēmas lietotāja aktivitāšu laika īpašības.  
Temporal –  
Laika profils 

Kā notiek lietotāja un 
sistēmas mijiedarbība? 

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

Interaction –  
Mijiedarbības profils 

Kāpēc lietotāju interesē šī 
sistēma?  

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

Recommendational –  
Rekomendāciju profils 

 
Piedāvātie profili apraksta lietotāja apkārtējo vidi jeb dažādus datu  noliktavas lietotāja 

mijiedarbības aspektus. Zināms, ka datu noliktavas lietotājs izmanto sistēmu (šajā darbā – LU 

datu noliktavas atskaišu rīku) noteiktajā laika un vietā, ar noteikto iekārtu (un 

programmatūru), ar mērķi atrast tos datus, kas visvairāk atbilst viņa vēlmēm.   

5.2.1. Izvēlētā metode profilu konstruēšanai 

Lietotāju aprakstošie profili – tādi ka lietotāja, mijiedarbības, laika, atrašanās vietas – 

sastāv no atribūtu kopām, kas raksturo lietotāju. Lai konstruētu atribūtu kopas katram no šiem 

profiliem, tika izmantota metode, kas iekļauj sevī datu noliktavas literatūras (piemēram, 

[KR02, S01], u.c.), standartu (PCT+03), zinātnisko un tehnisko (piemēram, [TN], u.c.) rakstu 

pētīšanu, darbu ar tīmekļa servisiem (piemēram, [ITL, MBI], u.c.), praktiskā pieredze darbā ar 

LU datu noliktavu ([DN]), kā arī Oracle Warehouse Builder rīka izmantošana OLAP shēmas 

būvēšanai ([OWB]). Atribūtu kopa, kas pieder katram no šiem profiliem, tika pierakstīta 

tabulas veidā, norādot informācijas avota grupu un avotu (avotu skaits dažiem profiliem 

atšķiras). Tad atribūtu kopa tika loģisku sadalīta pa klasēm, lai izveidotu lietotāju aprakstošu 

profilu klašu diagrammu.     
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Lietotāju iestatījumu un rekomendāciju profilu konstruēšanas metode atšķiras no 

iepriekš aprakstītas.  

Veidojot iestatījumus, lietotājs izmanto atribūtus no lietotāja, mijiedarbības, laika un 

atrašanās vietas profiliem, jo lietotāja iestatījuma jēga ir norādīt, cik liela nozīme ir lietotāja, 

mijiedarbības, laika un atrašanās vietas profila atribūtam. Tātad, iestatījumu profilam 

konstruēšanas procesā tika piedāvāti vairāki scenāriji, kas apraksta iespējamus lietotāja 

iestatījumu tipus un balstās uz šī darba autores praktisko pieredzi datu noliktavas atskaišu 

veidošanas jomā, kā arī uz iestatījumu veidošanas īpašībām, aprakstītām literatūrā (piemēram, 

[KI04, KI08]). Pēc tam tika izveidots metamodelis, kas apraksta lietotāja iestatījumus, un var 

tikt savietots ar atskaišu aprakstošo metamodeli [Sol08].  

Rekomendāciju profils satur atšķirīgo lietotāju iestatījumu kopas. Šajā darbā netika 

piedāvāts rekomendāciju profila metamodelis, savukārt, tika piedāvāta (un formāli pierakstīta 

kā UML aktivitāšu diagramma) rekomendāciju veidošanas algoritma ideja.   

Turpmākajās nodaļās tiks sīkāk aprakstītas profilu sakarības, profilu datu avoti un katra 

profila tapšanas process.  

5.2.2. Lietotāja profilu sakarības un profilu datu avoti 

Lietotāju profilu sakarības ir atrodamas att. 5.2. Vienam un tam pašam lietotājam var 

būt vairāki atrašanās vietas, laika, mijiedarbības, iestatījumu un rekomendāciju profili. 

Piemēram, ja kādreiz lietotājs pieteicās atskaišu rīkā, izmantojot personālo datoru, bet citreiz 

– lietojot plaukstdatoru, tad dotajam lietotājam būs izveidoti divi dažādi mijiedarbības profili, 

kuros būs atšķirīgie dati par ekrāna izšķirtspēju. Tādējādi, profilu daudzveidība ļauj izmantot 

personalizācijas iespējas un pielāgot atskaišu struktūru, noformējumu un saturu, saskaņā ar 

lietotāja profilos esošiem datiem.  

Iestatījumu profila galvenā īpašība ir tas, ka tajā lietotājs var piefiksēt, kāda veida 

iestatījumi (piemēram, atskaites vizuālā noformējuma iestatījumi – teksta fontam ir jābūt 

Times New Roman) un cik lielā mērā interesē doto lietotāju. Iestatījumu profils ir saistīts ar 

laika, atrašanās vietas, lietotāja, mijiedarbības profiliem, jo lietotājs, veidojot savus 

iestatījumus var izmantot minēto profilu atribūtus. Lietotājs izmanto iestatījumu profili, 

piemēram, lai atskaišu struktūra, noformējums un saturs atbilstu visvairāk lietotāja 

sagaidāmam rezultātam. Sīkāk par iestatījumu profilu sk. nodaļā „Iestatījumu profils”. 

Rekomendācijas profila galvenā īpašība ir tas, ka tajā tiek uzkrātas rekomendācijas 

lietotājam, kas attiecās uz lietotāja iestatījumiem un var būt noderīgas tad, ja lietotājs nav 

pārliecināts par to, kādā veidā viņš grib personalizēt atskaites. Šajā gadījumā lietotājam tiek 

piedāvātas citu lietotāju iestatījumi, kurus lietotājs var izmantot, lai personalizētu atskaites. 
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Sīkāk par rekomendācijām un rekomendāciju un iestatījumu profilu sakarību sk. nodaļā 

„Rekomendāciju profils”. 

 

User

Temporal

Spatial Preferential

Recommendational

Interaction

*

1 1

1

1

1

1

1

1

*

*

*

*

*

*

* *

*

 

att. 5.2. Profilu sakarības 
 

Viens profils satur vairākus atribūtus, kuriem ir piešķirtas vērtības. Savukārt, datu avoti, 

no kuriem profila atribūtu vērtības tiek iegūtas, var būt dažādi (att. 5.3.). Pie tam, vienam un 

tam pašam profilam var būt vairāki datu avoti.  

Konteksta dati (dati par lietotāja izmantoto ierīci, operētājsistēmu, IP-adresi, pārlūku un 

to īpašībām, utt.) apraksta vidi, kurā tiek izmantots atskaišu rīks. Konteksta dati tiek iegūti 

automātiski, ar tīmekļa servisu palīdzību [ITL, FIO, MBI]. Visi mijiedarbības profila dati ir 

konteksta dati, kā arī daļa no atrašanās vietas profila atribūtu vērtībām (t.i., ģeogrāfiskās 

koordinātes, noteiktas pēc IP-adreses).  

Statiskie dati ir iegūstami no datu noliktavas dimensiju atribūtu vērtībām. Visi laika 

profila dati un daļa no atrašanās vietas un lietotāja profila datiem ir statiskie.  

Aktivitātes dati tiek izrēķināti no datu noliktavas žurnāltabulām. Lietotāju profilā 

aktivitātes dati apraksta atskaišu rīka izmantošanas intensitāti, ko nosaka lietotāja hitu skaits 

un patērētais laiks dienā. 

Analīzes datus satur rekomendāciju profils, jo rekomendācijas tiek uzģenerētas pēc 

lietotāju iestatījumu profila analīzes. 

Tiešā ievada datus lietotājs ievada pats ar roku. Visas iestatījumu profila vērtības, kas 

novērtē iestatījuma svarīgumu (t.i., intereses pakāpe, svars vai prioritāte) tiek iegūtas no 

lietotāja un tie ir tiešā ievada dati. Attēlā (sk. att. 5.3.) var redzēt, ka tiešais datu ievads ir 

pieļaujams arī mijiedarbības, atrašanās vietas, laika un lietotāja profiliem, jo lietotājs var pats 

ievadīt un/vai koriģēt šo profilu atribūtu vērtības.  
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Analīzes datiAktivitātes datiStatiskie datiKonteksta dati

Recommendational

Interaction

Spatial

User

Temporal

Preferential

Tiešā ievada dati

- Tiešā ievada dati

- Tiešā ievada un cita veida datu kombinācija

- Analīzes dati
 

att. 5.3. Profila datu avoti 
 

5.2.3. Laika profils 

Šajā nodaļā tiek piedāvāts laika profila klašu diagramma un aprakstītas klases, iekļautas 

dotajā modelī.  

 

Avoti laika profila atribūtiem 
Laika profila veidošanai tika ņemti atribūti no četrām dažādām avotu grupām (kopā 8 

avoti): CWM, zinātniskiem un tehniskiem rakstiem par datu noliktavas laika dimensijas 

īpašībām, apgabal-specifiskiem datu noliktavas modeļiem un datu noliktavas rīka Oracle 

Warehouse Builder. Par pamatu tika ņemti atribūti no CWM standarta un papildināti ar 

atribūtiem no pārējām trim informācijas avotu grupām ar mērķi izveidot pēc iespējas plašāku 

laika profilu. 5.2. tabulā ir apkopoti augstākminēto avotu atribūti, kas apraksta laiku, kā arī 

dažādi šo atribūtu grupēšanas veidi. 
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5.2. tabula  

Laika profila atrib ūti 

Kandidātatribūts Datu tips 

Vai tiek 
izmantots 
LU datu 
noliktavā? 

Informācijas avoti 

CWM 
Zinātniskie 
un tehniskie 
raksti 

Apgabal-
specifiskās 
datu 
noliktavas 

Datu 
noliktavu 
rīki 

DateType  String - [PCT+03] [BiPM]   

FullDate String +   [KR02] [OWB] 

JulianDate Double -    [OWB] 

CalendarType  String - [PCT+03]   [OWB] 

IsCurrentDay Boolean -  [RK]   

IsPriorDay Boolean -  [RK]   

DayOfWeek  String - [PCT+03] [TN, BiPM] [KR02] [OWB] 

DayNumberInWeek  Integer - [PCT+03] [BiPM]  [OWB] 

DayNumberInMonth  Integer + [PCT+03] [BiPM] [KR02] [OWB] 

DayNumberInFiscalMonth Integer -   [KR02] [OWB] 

DayNumberInQuarter Integer -    [OWB] 

DayNumberInYear Integer - [PCT+03]  [KR02] [OWB] 

DayNumberInFiscalYear Integer -   [KR02] [OWB] 

DayNumberInEpoch  Integer - [PCT+03]  [KR02]  

Workday  Boolean + [PCT+03] [TN, BiPM]   

Holiday  Boolean + [PCT+03] [TN, BiPM] [KR02]  

WeekEnd Boolean - [PCT+03] [TN] [KR02] [OWB] 

WeekBeginDate String -  [TN]   

WeekEndDate String -  [BiPM] [KR02]  

LastDayInWeek Boolean -   [KR02]  

WeekParity String +   [DN]  

WeekNumberInYear  Integer + [PCT+03] [TN, BiPM] [KR02] [OWB] 

WeekNumberInEpoch Integer - [PCT+03]  [KR02]  

Month String + [PCT+03] [TN, BiPM]  [OWB] 

IsCurrentMonth Boolean -  [RK]   

IsPriorMonth Boolean -  [RK]   

MonthAbbreviated String - [PCT+03] [TN]   

MonthNumberInQuarter Integer -    [OWB] 

MonthNumberInYear Integer - [PCT+03] [TN, BiPM]   

MonthNumberInEpoch  Integer - [PCT+03]  [KR02]  

LastDayInMonth  Boolean - [PCT+03] [TN, BiPM] [KR02]  

QuarterInYear  String - [PCT+03] [BiPM]   

QuarterName String -  [TN]   

QuarterEndDate String -  [BiPM]   

Year String + [PCT+03] [TN, BiPM]  [OWB] 

IsCurrentYear Boolean -  [RK]   

IsPriorYear Boolean -  [RK]   

Year-Quarter String -   [KR02]  

HalfYear String -   [KR02]  

Year-Month String -  [TN] [KR02]  

YearEndDate String -  [BiPM]   

FiscalPeriod String - [PCT+03]    

FiscalConvention String -    [OWB] 

FiscalWeek String -   [KR02] [OWB] 

FiscalWeekNumberInYear Integer -   [KR02] [OWB] 

FiscalWeekStart String -    [OWB] 

FiscalMonth String -   [KR02] [OWB] 
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FiscalMonthNumberInYear Integer -   [KR02] [OWB] 

FiscalYear-Month String -   [KR02]  

FiscalQuarter String -   [KR02] [OWB] 

FiscalYear-Quarter String -   [KR02]  

FiscalHalfYear String -   [KR02]  

FiscalYear String -   [KR02] [OWB] 

FiscalYearStart String -    [OWB] 

Season String - [PCT+03]    

SellingSeason String -   [KR02]  

DaysSincePeriodStart Integer -   [BiPM]  

DaysToPeriodEnd Integer -   [BiPM]  

Event String + [PCT+03]  [KR02, DN]  

LocalSpecialEvent String -  pēc [IGG03]   

GlobalSpecialEvent String -  pēc [IGG03]   

SecondsSinceMidnight Integer - [PCT+03]    

MinutesSinceMidnight Integer - [PCT+03]    

Hour Integer - [PCT+03]  [DN]  

Minute Integer - [PCT+03]  [DN]  

Second Integer - [PCT+03]    

TimeSpan Integer - [PCT+03]   [OWB] 

Shift  String -  [RK]   

PeakPeriod Boolean -  [TN]   

AcademicYear String +   [DN]  

Semester String +   [DN]  

SemesterStartDate String +   [DN]  

SemesterEndDate String +   [DN]  

SQLDateStamp String -  [RK] [KR02]  
 

Visi laika profila atribūti ir redzami klašu diagrammā att. 5.4. Klase Temporal sastāv no 6 

apakšklasēm: klase StandardCalendar un FiscalCalendar (satur standarta un fiskālā kalendāra 

atribūtus atbilstoši), kurus var apvienot abstraktā klasē CalendarType, klase Time (satur ne-

kalendāros laika atribūtus un atribūtus, kas attēlo datumu kā skaitli, piemēram, 

SQLDateStamp), klase SpecialPeriod (satur atribūtus, kas apraksta noteiktus laika posmus), 

klase DomainSpecific (satur apgabal-specifiskus atribūtus, piemēram, izglītības jomā ir 

jāuzkrāj informāciju par semestri, akadēmisko gadu, utt.), klase TimeStatus (satur statusa 

atribūtus, piemēram, Holiday – glabā datus par to, vai esošā diena ir/nav brīvdiena, utt.). 
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Temporal

-FullDate
-DateType
-DayOfWeek 
-DayNumberInWeek 
-DayNumberInMonth 
-DayNumberInQuarter
-DayNumberInYear
-DayNumberInEpoch 
-WeekNumberInYear 
-WeekNumberInEpoch
-WeekBeginDate
-WeekEndDate
-Month
-MonthAbbreviated
-MonthNumberInQuarter
-MonthNumberInYear
-MonthNumberInEpoch 
-QuarterName
-QuarterInYear 
-QuarterEndDate
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-FiscalConvention
-DayNumberInFiscalMonth
-DayNumberInFiscalYear
-FiscalWeek
-FiscalWeekNumberInYear
-FiscalWeekStart
-FiscalMonth
-FiscalMonthNumberInYear
-FiscalQuarter
-FiscalYear
-FiscalYearStart
-FiscalPeriod

FiscalCalendar

-CalendarType

Calendar

-SQLDateStamp
-JulianDate
-Second
-SecondsSinceMidnight
-Minute
-MinutesSinceMidnight
-Hour

Time

-DaysSincePeriodStart
-DaysToPeriodEnd
-WeekParity
-Year-Month
-FiscalYear-Month
-Year-Quarter
-FiscalYear-Quarter
-HalfYear
-Semester
-SemesterStartDate
-SemesterEndDate
-FiscalHalfYear
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DomainSpecific

-Shift 
-TimeSpan
-Event
-LocalSpecialEvent
-GlobalSpecialEvent
-Season
-SellingSeason

SpecialPeriod

-IsCurrentDay
-IsPriorDay
-Workday
-Holiday
-WeekEnd
-LastDayInWeek
-IsCurrentMonth
-IsPriorMonth
-IsLastDayInMonth
-IsCurrentYear
-IsPriorYear
-PeakPeriod

TimeStatus

1

*

 

att. 5.4. Laika profila klašu diagramma 

 

Standarta un fiskālais kalendārs 
Atribūtā CalendarType glabājas vērtība, kas nosaka kalendāra tipu – standarta vai 

fiskālais.  

Standarta kalendāra atribūti raksturo laika datus dažādos līmeņos – dienas (DayOfWeek, 

DayNumberInWeek, DayNumberInMonth, DayNumberInQuarter, DayNumberInYear, 

DayNumberInEpoch), nedēļas (WeekBeginDate, WeekEndDate, WeekNumberInYear, 

WeekNumberInEpoch), mēneša (Month, MonthAbbreviated, MonthNumberInQuarter, 

MonthNumberInYear, MonthNumberInEpoch), ceturkšņa (QuarterInYear, QuarterName, 

QuarterEndDate), pusgada (HalfYear) un gada (Year) līmenī. Minētie atribūti var tikt 

izmantoti datu apkopošanai par noteikto periodu (piemēram, kopējie pārdošanas dati, kopējie 

dati par pasūtītām viesnīcas numuriem, kopējie dati par zvaniem servisa centrā...). Laika 

profilā dienas var sadalīt arī sīkāk – uz stundām, minūtēm un sekundēm (Hour, Minute, 
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Second). Savukārt, Oracle Warehouse Builder rīkā tiek piedāvātas divas tipiskas laika 

hierarhijas:  

1) gads (Year) –> ceturksnis (Quarter) –> mēnesis (Month) –> diena (Day);  

2) nedēļa (Week) –> diena (Day) [OWB]. 

Pēc, [SBE]: fiskālā kalendāra gads ir jebkuru 52 nedēļu periods, lai veidotu finanšu 

atskaites organizācijā un noteiktu finanšu politiku. Tas var sakrist vai nesakrist ar standarta 

kalendāra gadu, kas sākās janvārī un beidzās decembrī. Organizācija var izvēlēties izmantot 

fiskālo gadu, piemēram, lai atšķirtu sezonālās izmaiņas vai citu iemeslu dēļ.  

Piedāvātajā laika profilā fiskālā kalendāra atribūti ir l īdzīgi standarta kalendāra atribūtiem 

(jo fiskālajā gadā arī ir mēneši, nedēļas un dienas) un tos var atšķirt pēc vārda „Fiscal” 

atribūta nosaukumā. Savukārt, atšķirībā no standarta kalendāra atribūtiem, fiskālā kalendāra 

atribūtiem ir spēkā hierarhija: gads (Year) –> ceturksnis (Quarter) –> mēnesis (Month) –> 

nedēļa (Week) –> diena (Day) [OWB]. Turklāt, viens no fiskālā kalendāra raksturīgajiem 

atribūtiem ir FiscalConvention, kas tiek piedāvāts, ģenerējot laika dimensiju rīkā Oracle 

Warehouse Builder. Šī atribūta vērtības norāda nedēļu skaitu viena ceturkšņa katrā fiskālā 

mēnesī, piemēram, 544 nozīmē, ka pirmajā fiskālajā mēnesī būs 5 nedēļas, otrajā un trešajā – 

4 nedēļas. Citi iespējamie varianti ir 454 un 445.  

 

Laika atribūti 
Par laika atribūtiem uzskatīsim tos, kas nav ne standartā, ne fiskālajā kalendārā, t.i., tādus 

atribūtus, ka Hour, Minute, Second un tādus, kas reprezentē datumu kā skaitli, piemēram, 

SQL laikaspiedols (Unix time – sekunžu skaits no 1970. gada 1. janvāra).  

LU datu noliktavā atribūti Hour un Minute ir nepieciešami, piemēram, lai veidotu 

atskaites par servera noslodzi, aprēķinot maksimālo lietotāju skaitu stundā, kas vienlaicīgi 

izmanto kursu pārvaldības sistēmu Moodle. Gadījumos, kad ir nepieciešams salīdzināt datus 

ar precizitāti l īdz vienai sekundei (piemēram, bankas transakcijas), [RK] iesaka glabāt laika 

profilā arī SQL laikspiedolu (atribūts SQLDateStamp) un uzskata šī atribūta izmantošanu 

daudz efektīvāku, nekā agrāk piedāvātus SecondsSinceMidnight un MinutesSinceMidnight.  

Oracle Warehouse Builder piedāvā laika dimensijā iekļaut arī atribūtu JulianDate, kas 

glabā dienu skaitu no 4713. gada p.m.ē. 1. janvāra un pēc komata arī laiku (atšķirībā no 

atribūta DayNumberInEpoch, kas ir aprakstīts [PCT+03, KR02], kurā glabājas tikai dienu 

skaits no 4713. gada p.m.ē. 1. janvāra). Datumus pēc Jūlija kalendāra izmanto, lai analizētu 

datumus astronomijā, kā arī ģeodēzijā un ģeofizikā [IAU].  
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Speciālie laika intervāli 
Par speciālajiem laika intervāliem jeb periodiem uzskatīsim atribūtus, kas glabā datus par 

dažādiem laika posmiem – notikumiem (Events), gadalaikiem (Season), pārdošanas periodiem 

(SellingSeason), laika intervāliem (TimeSpan), utt. Atribūtā SellingSeason glabājas 

izpārdošanas periodu nosaukumi, piemēram, Ziemassvētku, Lieldienu, utt., tad, kad iestājas 

atbilstošais sezona izpārdošanas periods, un None pretējā gadījumā. Atribūtā Event glabājās 

svētku dienu nosaukumi, piemēram, Neatkarības diena vai Jaungada diena. Savukārt, valstī 

vai pasaulē iestājas neprognozējamie notikumi, kas var ietekmēt ekonomikas, loģistikas, 

izglītības, tirdzniecības, u.c. jomas. Pēc [IGG03], kur tika aprakstīti daži datu noliktavas 

dizaina izmaiņu iemesli – piemēram, izmaiņas iekš vai ārpus kompānijas – tika piedāvāti 

atribūti, kas būtu nepieciešami, lai glabātu datus par valsts (LocalSpecialEvent) un pasaules 

mēroga (GlobalSpecialEvent) neprognozējamiem notikumiem. Atribūta LocalSpecialEvent 

vērtības ir valsts līmeņa neieplānotie notikumi (piemēram, elektrības zudums, darbinieku 

streiks, plūdi, utt.), bet atribūta GlobalSpecialEvent vērtības – pasaules mēroga neieplānotie 

notikumi (piemēram, dabas katastrofas – vulkānu izvirdumi, zemestrīces, cunami, utt.). 

 

Apgabal-specifiskie atribūti 
Mazumtirdzniecības kompānijas jāanalizē gan pircēju un pirkumu trafiku, gan darbinieku 

produktivitāti [BiMP]. Bez standarta un fiskālā kalendāra atribūtiem, mazumtirdzniecības 

nozarē [KR02] piedāvā atskaitēm izmantot tādus atribūtus kā (Fiscal)Year-Month (YYYY-

MM), kā arī (Fiscal)HalfYear un (Fiscal)Year-Quarter (YYYY-Q).  

Grāmatvedībā tādi atribūti, kas norāda uz kaut kāda perioda beigām, piemēram, tādi kā 

LastDayInWeek, LastDayInMonth, utt. parasti tiek izmantoti bilancēm [BiPM]. Atribūti 

DaysSincePeriodStart, un DaysToPeriodEnd ir noderīgi tad, ja ir vajadzība pēc peļņas 

analīzes, t.i., ja izpārdošanas cikls sastāv no 10 dienām, var sekot līdzi ienākuma izmaiņām no 

1. līdz 10. izpārdošanas dienai (DaysSincePeriodStart vērtības) un atbilstoši – kad līdz 

izpārdošanas beigām atliek no 10 līdz 1 dienai (DaysToPeriodEnd vērtības). 

LU datu noliktavā, kur tiek uzkrāti dati par studentu aktivitāti kursu pārvaldības sistēmas 

Moodle mācību kursos, kā arī par studentu reģistrāciju skaitu mācību kursiem katrā semestri, 

analīzei tiek izmantoti tādi atribūti, kā AcademicYear, Semester, SemesterStartDate, 

SemesterEndDate, utt. Atribūts WeekParity, kura vērtības ir ‘Pāra’ vai ‘Nepāra’ nedēļa, ir 

vajadzīgs, lai atlasītu datus par kursiem, kuri notiek reizi divās nedēļās, vai par kursa teorijas 

un praktiskajiem nodarbībām, kas nomaina viena otru ik pēc nedēļas (piemēram, pāra nedēļā 

– teorijas lekcijas, nepāra – praktiskie darbi). 
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Statusu atribūti 
Par statusa datu atribūtiem varam uzskatīt tādus atribūtus, kuru vērtība ir patiesa vai 

aplama (Boolean tipa atribūti), t.i., piemēram, IsPriorDay, Workday, Holiday, 

LastDayInWeek, PeakPeriod, utt.  

Mazumtirdzniecības kompānijās, lai atšķirtu pārdošanas svētku laikā un ne-svētku dienu 

laikā, [KR02] piedāvā izmantot statusa atribūtu Holiday (ir/nav svētku diena). Līdzīgā veidā, 

lai analizētu datus par pārdošanām darbdienās un brīvdienās, tika piedāvāts izmantot atribūtu 

Workday (ir/nav darbdiena). Pēc R. Kimbala [RK], laika profilam var pievienot atribūtus, 

kuru vērtības laika gaitā mainās – piemēram, tādi statusa atribūti kā IsCurrentDay, 

IsPriorDay, IsCurrentMonth, IsPriorMonth, IsCurrentYear, IsPriorYear. Skaidrs, ka atribūtu 

IsCurrentDay, IsPriorDay vērtības būtu jāatjauno katru dienu. Šādi atribūti ir noderīgi, lai 

varētu veidot atskaites, kas var būt izpildīti gan esošam datumam, gan jebkuram citam 

datumam pagātnē. Gadījumā, ja datu noliktava netiek papildināta ar datiem katru dienu, tad 

atribūts IsCurrentDay norādīs uz pēdējās datu ielādes datumu un IsPriorDay – uz iepriekšējo 

datumu. 

5.2.4. Atrašanās vietas profils 

Šajā nodaļā tiek piedāvāts atrašanās vietas profila klašu diagramma un aprakstītas klases, 

kas ir iekļautas dotajā modelī.  

 
Avoti atrašanās vietas profila atribūtiem 

Atrašanās vietas profila veidošanai tika ņemti atribūti no četrām dažādām avotu grupām 

(kopā 8 avoti): CWM, zinātniskās literatūras par datu noliktavas atrašanās vietu aprakstošiem 

atribūtiem, tīmekļa servisiem IP-adreses noteikšanai, apgabal-specifiskiem datu noliktavas 

modeļiem. Par pamatu tika ņemti atribūti no CWM standarta un papildināti ar atribūtiem no 

pārējām trim informācijas avotu grupām ar mērķi izveidot pēc iespējas plašāku atrašanās 

vietas profilu. 5.3. tabulā ir apkopoti augstākminēto avotu atribūti, kas apraksta atrašanās 

vietu, kā arī dažādi šo atribūtu grupēšanas veidi. 
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5.3. tabula 

Atrašanās vietas profila atribūti 

Kandidātatribūts Datu 
tips 

Vai tiek 
izmantots 
LU datu 
noliktavā? 

Informācijas avoti 

CWM Zinātniskā literatūra Tīmekļa servisi 

Apgabal-
specifiskā 
datu 
noliktava 

AddressType String + [PCT+03]   [DN] 

StreetType String - [PCT+03] [KR02]   

StreetDirection String -  [KR02]   

StreetNumber String + [PCT+03] [KR02, S01]  [DN] 

StreetName  String + [PCT+03] [KR02, S01]  [DN] 

Suite String +  [KR02, S01]  [DN] 

Village String +    [DN] 

Countryside String +    [DN] 

City String + [PCT+03] [KR02, S01, JKB+04]  [DN] 

IPCity String -  [JKB+04] [ITL, FIO, MBI]  

PostalCode  String + [PCT+03] [KR02, S01]  [DN] 

District  String +  [KR02, JKB+04]  [DN] 

SecondDistrict String -  [KR02]   

County String -  [S01]   

Province String -  [S01, JKB+04]   

Territory String -  [S01]   

Prefecture String -  [S01]   

State String - [PCT+03] [KR02, S01]   

Region  String + [PCT+03] [KR02]  [DN] 

IPRegion String -   [ITL, FIO, MBI]  

Country String + [PCT+03] [KR02, S01, JKB+04]  [DN] 

IPCountry String -  [JKB+04] [ITL, FIO, MBI]  

Continent String -  [KR02]   

IPContinent String -   [FIO]  

PrimaryZipCode String -  [KR02]   

SecondaryZipCode String -  [KR02]   

IPZipCode String -   [ITL]  

IPLatitude String -  [JKB+04] [ITL, FIO]  

IPLongitude String -  [JKB+04] [ITL, FIO]  

IPCountryCode String -   [FIO, MBI]  

TimeZone String -   [ITL, FIO]  

ISP String -   [ITL, FIO, MBI]  

IP String -  [JKB+04] [ITL]  

DomainName String -   [ITL]  

IDDCountryCode String -   [ITL]  

AreaCode String -   [ITL]  

 

Visi atrašanās vietas profila atribūti ir redzami klašu diagrammā att. 5.5. Klase Spatial 

sastāv no 2 apakšklasēm: klase PhysicalLocation (satur atribūtus, kas attiecās uz personas 

fizisko adresi, piemēram, ielas nosaukums, ciems, pilsēta, utt.) un klase LocationByIP (satur 

atribūtus, kas tiek iegūti, ja ir zināma lietotāja IP-adrese, piemēram, valsts kods (LV - 

Latvija), laika zona, kontinents, utt.). 

 



 51 

 

Spatial

-AddressType
-StreetType
-StreetDirection
-StreetNumber
-StreetName 
-Suite
-Village
-Countryside
-City
-PostalCode 
-District 
-SecondDistrict
-County
-Province
-Territory
-Prefecture
-State
-Region 
-Country
-Continent
-PrimaryZipCode
-SecondaryZipCode

PhysicalLocation

-IPCity
-IPRegion
-IPCountry
-IPContinent
-IPZipCode
-IPLatitude
-IPLongitude
-IPCountryCode
-ISP
-IP
-DomainName
-IDDCountryCode
-AreaCode
-TimeZone

LocationByIP

1

*

 

att. 5.5. Atrašanās vietas profila klašu diagramma 

 
Fiziskās adreses atribūti  

Šī klase satur atribūtus, kuri apraksta personas dzīvesvietas, darbavietas vai citu adresi 

(atribūts AddressType ļauj konkretizēt adreses tipu). Atribūts StreetType glabā datus par ielas 

tipu, piemēram, bulvāris – Blvd., ceļš – Rd., iela – Str., gatve – Ave., utt. Atribūts Suite glabā 

dzīvokļa numuru (piemēram, 40 vai 5B utt.). Daži atribūti, kas netika pieminēti literatūrā par 

datu noliktavām [KR02, S01], ir izmantoti LU datu noliktavā [DN] – atribūts Village ir 

vajadzīgs ciema nosaukuma glabāšanai, atribūts Countryside – lauku teritorijas nosaukumiem 

(gadījumā, ja aplūkotā adrese neatrodas pilsētā).   

Klasē PhysicalLocation parādās daži atribūti, kas ir vairāk raksturīgi ASV un citu valstu 

adresēm, piemēram, StreetDirection (ielas virziens – Austrumu, Dienvidu, utt.), State (ASV 

stats), Primary- un SecondaryZipCode (ASV pasta indekss sastāv no divām daļām). Savukārt, 

datus par Latvijas pasta indeksiem (piemēram, LV-1024) varētu glabāt kā atribūta PostalCode 

vērtības. 

Ir iespējams izveidot vairākās hierarhijas, atkarībā no valsts; Lielbritānija ir iedalīta 

grāfistēs (County), Austrālija – teritorijās (Territory), ASV – štatos (State), Kanāda – 



 52 

provincēs (Province), Japāna – prefektūrās (Prefecture), utt. Ja aplūkotā adrese atrodas 

Latvijā, tad: 

1) kontinents (Continent) –> valsts (Country) –> rajons (District) –> pilsēta (City); 

2) kontinents (Continent) –> valsts (Country) –> rajons (District) –> lauku teritorija 

(Countryside) –> ciems (Village). 

 

Atrašanās vieta pēc IP-adreses 
Pastāv iespēja, izmantojot ģeolokācijas servisus [FIO, ITL], noteikt ģeogrāfiskās 

koordinātes pēc IP-adreses. Tiesa, var gadīties, ka IP-adreses var būt asociētas nepareizi ar 

ģeogrāfisko atrašanās vietu (t.i. cita pilsēta vai pasta indekss), kā arī, vairākām IP-adresēm var 

nebūt piekārtots platums (IPLatitude) un garums (IPLongitude) [M10]. Toties, lai gūtu 

priekšstatu par atskaišu rīka lietotāju ģeogrāfisko izkliedētību vismaz valstu un/vai pilsētu 

līmenī, neuzliekot papildus slodzi uz lietotāju (t.i. lietotājam nav jāievada dati par savu fizisko 

adresi), var vākt datus par lietotāju atrašanās vietu, noteiktu pēc IP. Pie tam, var piedāvāt 

automātiski mainīt atskaišu rīka valodu, atkarībā no lietotāja atrašanās vietas. 

Daži no klases LocationByIP atribūtiem veido hierarhiju: kontinents (IPContinent) –> 

valsts (IPCountry) –> reģions (IPRegion) –> pilsēta (IPCity). Atribūts IPCountryCode satur 

saīsinājumus jeb valsts kodus, piemēram, Latvijai – LVA jeb LV. Iespējams arī noteikt laika 

zonu (TimeZone), telefona kodu (IDDCountryCode), piemēram, Latvijai – 371 un reģionālo 

telefona kodu (AreaCode), kas tiek izmantots ASV. Atribūts ISP (Internet Service Provider) 

ir nepieciešams, lai saglabātu Interneta piegādātāja nosaukumu, piemēram, LU gadījumā – 

SIA Telia Latvija. 

5.2.5. Mijiedarbības profils 

Šajā nodaļā tiek piedāvāts mijiedarbības profila klašu diagramma un aprakstītas klases, 

kas ir iekļautas dotajā modelī.  

 
Avoti mijiedarbības profila atribūtiem 

Datu noliktavās tiek uzkrāti dati par lietotāja aktivitātēm sistēmā. Būtu grūti iedomāties 

mūsdienīgo daudzlietotāju informācijas sistēmu, kurai nebūtu izveidota tīmekļa saskarne – it 

īpaši ņemot vērā to, ka viena no galvenajām tīmekļa saskarnes priekšrocībām ir iespēja lietot 

sistēmu, neuzstādot papildus programmatūru klienta pusē (neieskaitot pārlūku). LU 

izstrādātajā atskaišu pārvaldības rīkā gan lietotāju darbs ar atskaitēm, gan izstrādātāja 

metadatu administrēšana notiek, izmantojot tīmekļa saskarni (att. 5.5.). 

Mijiedarbības profila veidošanai tika ņemti atribūti no tīmekļa servisiem, kas nosaka 

operētājsistēmas, pārlūka un citas programmatūras īpašības (kopā 2 avoti). 5.4. tabulā ir 
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apkopoti atribūti, kas apraksta lietotāja un sistēmas mijiedarbību, kā arī dažādi šo atribūtu 

grupēšanas veidi. 

 

5.4. tabula 

Mijiedarb ības profila atribūti 

Kandidātatribūts Datu tips 

Vai tiek 
izmantots 
LU datu 
noliktavā? 

informācijas avoti 

Tīmekļa servisi 

OperatingSystem String - [MBI, FIO] 

Platform String - [MBI, FIO] 

UsingPDA Boolean - [MBI] 

Browser String - [MBI, FIO] 

BetaVersion Boolean - [MBI] 

BrowserDimensions String - [MBI] 

ConnectionSpeed String - [MBI] 

ProxyConnection Boolean - [MBI] 

RestrictiveFirewall Boolean - [MBI] 

Language String - [MBI] 

SystemLanguage String - [MBI, FIO] 

PopupsBlocked Boolean - [MBI] 

SSLSupport Boolean - [MBI] 

SSLEnabled Boolean - [MBI] 

StyleSheetSupport Boolean - [MBI] 

SupportsTables Boolean - [MBI] 

TableCellBgColor Boolean - [MBI] 

TableCellBgImages Boolean - [MBI] 

SupportsCDF Boolean - [MBI] 

ColorDepth String - [MBI] 

SupportsGZip Boolean - [MBI] 

SupportsCookies Boolean - [MBI] 

SupportsWAP Boolean - [MBI] 

JavaScriptEnabled Boolean - [MBI] 

JavaScriptVerson String - [MBI] 

SupportsVBScript Boolean - [MBI] 

SupportsActiveX Boolean - [MBI] 

ActiveXEnabled Boolean - [MBI] 

SupportsJava Boolean - [MBI] 

JavaEnabled Boolean - [MBI] 

JavaVendor String - [MBI] 

JavaVersion String - [MBI] 

SupportsDHTML Boolean - [MBI] 

SupportsXML Boolean - [MBI] 

ImagesEnabled Boolean - [MBI] 

PNGSupport Boolean - [MBI] 

BackgroundSounds Boolean - [MBI] 

MSMediaPlayer String - [MBI] 

AppleQuickTime String - [MBI] 

RealPlayer String - [MBI] 

SupportsMouseOver Boolean - [MBI] 

SupportsUploads Boolean - [MBI] 

SupportsFrames Boolean - [MBI] 

GeckoEngine Boolean - [MBI] 
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ScreenDimension String - [MBI] 

AdobeAcrobat String - [MBI] 

AdobeSVGViewer String - [MBI] 

MacromediaFlash String - [MBI] 

Citrix String - [MBI] 

CrystalReports String - [MBI] 

FontSmoothing Boolean - [MBI] 

FontSizing Boolean - [MBI] 

IETextSize String - [MBI] 
 

Visi mijiedarbības profila atribūti ir redzami klašu diagrammā att. 5.6.  

 

Interaction

-OperatingSystem
-Platform
-SystemLanguage
-Browser
-BetaVersion
-ConnectionSpeed
-ProxyConnection
-RestrictiveFirewall
-Language
-PopupsBlocked
-SSLSupport
-SSLEnabled
-CookiesSupport
-UsingPDA
-SupportWAP

WebAccess

-SupportsCDF
-SupportsGZip
-JavaScriptEnabled
-JavaScriptVerson
-SupportsVBScript
-SupportsActiveX
-ActiveXEnabled
-SupportsJava
-JavaEnabled
-JavaVendor
-JavaVersion
-SupportsDHTML
-SupportsXML
-SupportsFrames
-BackgroundSounds
-MSMediaPlayer
-AppleQuickTime
-RealPlayer
-SupportsMouseOver
-SupportsUploads
-GeckoEngine
-AdobeAcrobat
-AdobeSVGViewer
-MacromediaFlash
-Citrix
-CrystalReports

Functional

-ColorDepth
-ImagesEnabled
-StyleSheesSupport
-SupportsTables
-TableCellBgColor
-TableCellBgImages
-PNGSupport
-ScreenDimension
-BrowserDimensions
-FontSmoothing
-FontSizing
-IETextSize

VisualLayout

1
*

 

att. 5.6. Mijiedarb ības profila klašu diagramma 

 

Klase Interaction sastāv no 3 apakšklasēm: WebAccess (satur atribūtus, kas attiecās uz 

operētājsistēmu, piemēram, tās nosaukums un versija, uz pārlūku, piemēram, pārlūka 

nosaukums un versija, iespēja bloķēt iznirstošos logus, utt. un uz tīmekļa savienojuma 

īpašībām, piemēram, savienojuma ātrums un veids, utt.), klase Functional (satur atribūtus, kas 

raksturo pārlūka iespējas, piemēram, XML un DHTML atbalsts, kā arī citus programmatūras 
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moduļus jeb spraudņus, piemēram, Apple QuickTime, Adobe Acrobat, utt.) un klase 

VisualLayout (satur atribūtus, kas raksturo lappušu vizuālo attēlojumu, piemēram, krāsu 

dziļums, iespēja mainīt fontu izmēru, iespēja attēlot tabulu fona krāsu, utt.). 

 

Tīmekļa pieejas klases atribūti 
Izstrādājot tīmekļa lapas kādai sistēmai, ir jāpievērš uzmanība vairākām īpašībām [Gil]. 

Piemēram, ir jānodrošina to, lai tīmekļa lapas dizains būtu vienāds vai līdzīgs, neatkarībā no 

pārlūka (Browser) un tā versijas (BetaVersion). Jāņem vērā tas, ka izstrādātai tīmekļa 

saskarnei jābūt lietojamai ar jaunākajām populāro pārlūku versijām un, vismaz, ar vecajām 

pārlūku versijām. Derētu arī pārbaudīt tīmekļa lapas dizainu, lietojot dažādas operētājsistēmas 

(OperatingSystem) un platformas (Platform – PC, Mac vai Linux).  

Daži atribūti apraksta tīkla savienojuma ātrumu (ConnectionSpeed) un veidu, piemēram, 

vai tika izmantots proxy-serveris vai nē (ProxyConnection). Atribūts PopupsBlocked norāda 

uz to, vai iznirstošie logi, kas varētu būt nepieciešami veiksmīgam darbam ar tīmekļa 

programmatūru, ir bloķēti vai nav. Drošu datu pārraidi raksturo atribūti SSLSupport (t.i. vai 

pārlūks atbalsta drošligzdu slāņa jeb SSL tehnoloģiju) un SSLEnabled (t.i. vai pārlūkā SSL 

tehnoloģija tiek izmantota). Divi atribūti, kas norāda uz to, kāda tipa ierīce tika izmantota, ka 

pārlūkot noteikto tīmekļa lapu, ir UsingPDA (t.i. vai lietotājs izmanto plaukstdatoru) un 

SupportWAP (t.i. vai lietotājs izmanto mobilo telefonu). 

 

Funkcionālās īpašības 
Klase Functional satur atribūtus, kas raksturo pārlūka funkcionālās iespējas un norāda uz 

to, kādas tehnoloģijas (piemēram, Java, attiecīgie atribūti – JavaEnabled, JavaVendor, 

JavaVersion, vai JavaScript, attiecīgie atribūti – JavaScriptEnabled, JavascriptVersion, vai 

dināmiskais HTML un XML, attiecīgie atribūti – SupportsDHTML, SupportsXML, utt.) un 

programmas (piemēram, MSMediaPlayer, AppleQuickTime, RealPlayer, AdobeAcrobat, 

MacromediaFlash, utt.) dotais pārlūks atbalsta. Šādu datu analīze būtu noderīga, lai gūtu 

priekšstatu par lietotāju izmantojamo pārlūku iespējām ar mērķi pielāgot un pilnveidot 

konkrētās tīmekļa vietnes saturu (piemēram, ja lietotāju vairākumam RealPlayer nav 

atbalstāms, tad būtu vēlams pārveidot tīmekļa lapas saturu, kas tiek pārskatāms tikai ar 

RealPlayer, uz citu formātu).   

 
 
Vizuālais izkārtojums 

Lai izveidotu lietotāj-draudzīgu tīmekļa lapu, plānojot tās vizuālo izskatu, jāpievērš 

uzmanība vairākiem jautājumiem [Gil]: 
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- Vai tīmekļa lapas izskats paliek bez izmaiņām un saturs ir labi pārskatāms, mainoties 

pārlūka loga izmēram?  

- Vai tīmekļa lapas dizains atļauj patvaļīgo fonta izmēra mainīšanu?    

- Vai tīmekļa lapas saturs ir labi lasāms melnbaltā variantā? Vai kontrasts ir pietiekami 

liels, lai tīmekļa lapas saturu varētu uztvert cilvēki ar redzes trūkumiem? 

- Vai attēli (fona vai priekšplāna) ir nepieciešami?  

- Vai tīmekļa lapas dizains ir piemērots tās attēlošanai mobilajās ierīcēs ar zemu 

izšķirtspēju? Kā tīmekļa lapa izskatās mobilajās ierīcēs ar augstu izšķirtspēju 

(piemēram, iPhone)? 

Klase VisualLayout satur atribūtus, kas attiecās uz tīmekļa lapas satura izskatu. Tīmekļa 

lapas dizainam ir jābūt pielāgojamam dažādas izšķirtspējas ekrāniem (ScreenDimension) un 

pārlūka loga izmēriem (BrowserDimensions). Dati par maksimālo iespējamo attēlojamo krāsu 

skaitu glabājas atribūtā ColorDepth (piemēram, 32-bit True Color). Atribūtā IETextSize 

glabājas teksta izmēra vērtībā pārlūkā Internet Explorer (piemēram, Medium). Pārējie šīs 

klases atribūti ir Boolean tipa un norāda, vai dotā pārlūka versija atbalsta sekojošās īpašības, 

vai nē: stila lapas (StyleSheetSupport), tabulu attēlošana (SupportsTables), tabulu šūnu fona 

krāsas attēlošana (TableCellBgColor), tabulu šūnu fona attēlu atbalsts (TableCellBgImages), 

PNG grafiskā formāta atbalsts (PNGSupport), fonta nogludināšana (FontSmoothing) un fonta 

izmēra mainīšanas iespējas (FontSizing).  

5.2.6. Lietotāja profils 

Šajā nodaļā tiek piedāvāts lietotāja profila klašu diagramma un aprakstītas klases, kas 

iekļautas dotajā modelī.  

 

Avoti lietotāja profila atribūtiem 
Lietotāja profila veidošanai tika ņemti atribūti no trijām dažādām avotu grupām (kopā 5 

avoti): CWM, zinātniskās literatūras par datu noliktavas lietotāja un sesijas dimensijas 

īpašībām un apgabal-specifiskiem datu noliktavas modeļiem. Par pamatu tika ņemti atribūti 

no CWM standarta un papildināti ar atribūtiem no pārējām divām informācijas avotu grupām 

ar mērķi izveidot pēc iespējas plašāku lietotāja profilu. 5.5. tabulā ir apkopoti augstākminēto 

avotu atribūti, kas apraksta lietotāju, kā arī dažādi šo atribūtu grupēšanas veidi. 
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5.5. tabula  

Lietotāja profila atrib ūti 

Kandidātatribūts Datu tips 

Vai ir 
izmantots LU 
datu 
noliktavā? 

Informācijas avoti 

CWM Zinātniskā 
literatūra 

Apgabal-
specifiskā 
datu 
noliktava 

Salutation String - [PCT+03] [S01] [KR02] 

InformalGreetingName String -   [KR02] 

FormalGreetingName String -   [KR02] 

Username String +  [S01] [DN] 

FirstName String + [PCT+03] [S01] [DN, KR02] 

MiddleNames String - [PCT+03] [S01] [KR02] 

LastName String + [PCT+03] [S01] [DN, KR02] 

Suffix String -   [KR02] 

Gender String + [PCT+03] [S01] [DN] 

Weight String -  [S01]  

Height String -  [S01]  

Ethnicity String +   [DN, KR02] 

NativeLanguage String +   [DN] 

Citizenship String +  [S01] [DN] 

Foreigner Boolean +   [DN] 

Residence String -  [IGG03]  

MaritalStatus String +  [S01] [DN] 

BirthDate String -  [S01]  

AgeGroup String -  [IGG03]  

CurrentlyStudent Boolean +   [DN] 

PersonalCode String +   [DN] 

CurrentPassportNr String -  [S01]  

PassportExpireDate String -  [S01]  

SocialSecurityNr String -  [S01]  

Position String +   [DN, KR02] 

PositionGroup String +   [DN] 

PrincipalWork Boolean +   [DN] 

CompanyName String + [PCT+03]  [DN] 

DepartmentName String + [PCT+03]  [DN] 

WorkStartDate String +   [DN] 

WorkEndDate String +   [DN] 

ScientificBranch String +   [DN] 

TotalYearsOfExperience String +  [S01] [DN] 

TotalYearsTeaching String +   [DN] 

TotalYearsResearching String +   [DN] 

PrimaryPhone String - [PCT+03]   

OfficePhone String -   [KR02] 

Fax String - [PCT+03]  [KR02] 

E-mail String - [PCT+03]  [KR02] 

WebSiteURL String - [PCT+03]  [KR02] 

Salary Float +   [DN] 

Coefficient Float +   [DN] 

Premium Float +   [DN] 

PaidHealthInsurance Boolean +   [DN] 

PaidPerDiem Boolean +   [DN] 

PaidTransport Boolean +   [DN] 

PaidConferenceFee Boolean +   [DN] 
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PaidBusinessTrip Boolean +   [DN] 

PaidBusinessTripTransport Boolean +   [DN] 

BusinessTripDefaultFee Float +   [DN] 

BusinessTripSponsor String +   [DN] 

BusinessTripDayCount Integer +   [DN] 

BusinessTripDayCountPerYear Integer +   [DN] 

BusinessTripReason String +   [DN] 

PaidDorms Boolean +   [DN] 

SecondarySchool String -   [KR02] 

EducationalInstitution String +   [DN, KR02] 

Degree String +   [DN] 

YearOfGraduation String +   [DN] 

DiplomaNr String +   [DN] 

HigherEducation Boolean +   [DN] 

LevelOfEducation String +   [DN] 

PedagogicalEducation Boolean +   [DN] 

Honours Boolean +   [DN] 

SystemRole String +   [DN] 

SessionType String - [PCT+03] [KR02]  

LocalContext String - [PCT+03] [KR02]  

SessionContext String - [PCT+03] [KR02]  

ActionSequence String + [PCT+03] [KR02] [DN] 

SuccessStatus String - [PCT+03] [KR02] [DN] 

UserStatus String - [PCT+03] [KR02]  

SessionStart String +   [DN] 

SessionEnd String +   [DN] 

SessionDuration String +   [DN] 

FullDate String +   [DN] 

Page String +   [DN] 

Hits String +   [DN] 

TimeSpent String +   [DN] 

ObjectType String +   [DN] 

IsOwner String +   [DN] 

CanRead String +   [DN] 

CanEdit String +   [DN] 

CanDelete String +   [DN] 

CanCreate String +   [DN] 

Condition String +   [DN] 

 
Visi lietotāja profila atribūti ir redzami klašu diagrammā att. 5.7. Klase User sastāv no 3 

apakšklasēm: klase Personal (satur lietotāja personālus datus, tādus kā vārds, uzvārds, 

dzimšanas datums, tautība, utt.), klase Work (satur ar lietotāja darbu saistītus atribūtus, 

piemēram, nodaļas nosaukums, amats, darba stāžs, utt.) un klase Education (satur ar lietotāja 

izglītību saistītus atribūtus, piemēram, zinātniskais grāds, mācību iestāde, izlaiduma gads, 

utt.). Lietotāja profils ir saistīts ar 3 klasēm – lietotāja loma atskaišu rīkā, lietotāja sesijas un 

lietotāja tiesības.  
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User

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

Personal

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

Educaton

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

Work

1

*

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

Session

-SystemRole

Role 1..* 1

1

*

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

Rights

1

1..*

-FullDate
-Page
-Hits
-TimeSpent

Activity

1

*

 
att. 5.7. Lietotāja profila klašu diagramma. 

 

Lietotāja personālie dati 
Vairāki klases Personal atribūti tika paņemti gan no literatūras par datu noliktavām, gan 

no apgabal-specifisku datu noliktavu modeļiem, t.i. CRM jeb klientu attiecību pārvaldība 

(Customer Relationship Management) un LU datu noliktavas, kas attiecās uz izglītības jomu. 

Šīs klases atribūti identificē lietotāju kā personu. Atribūti sniedzot datus par  

- lietotāja uzrunu – sveicinājums (Salutation – piemēram, kungs/kundze), lietotāja vārds 

un uzvārds (FirstName, MiddleNames, LastName), sufiksu (Suffix – piemēram, Jr. jeb 

„jaunākais”), 

- lietotāja fiziskām īpašībām – dzimums (Gender), augstums (Height) un svars 

(Weight),  

- lietotāja izcelsmi – tautība (Ethnicity), dzimtā valoda (NativeLanguage), pilsonība 

(Citizenship), vai lietotājs ir ārzemnieks (Foreigner), dzīvesvieta (Residence), 

- lietotāja ģimenes stāvokļi (MaritalStatus),  

- lietotāja vecumu, apdrošināšanas un pases datiem (AgeGroup, CurrentPassportNr, 

utt.), 
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- lietotāja kontaktiem (PrimaryPhone, OfficePhone, Fax, E-mail).  

 
Lietotāja darbs un izglītība 

Klases Work un Education atribūti apraksta lietotāja darbu un izglītību attiecīgi. Klases 

Work atribūti sniedz datus par 

- lietotāja darbavietu, nodaļu un amatu (CompanyName, DepartmentName, Position), 

- lietotāja darba sākuma un beigu datumus un darba pieredzi (WorkStart, WorkEnd, 

TotalYearsOfExperience), 

- lietotāja darba algu, likmi un piemaksām (Salary, Coefficient, Premium), 

- transporta, konferenču, komandējumu izmaksām (PaidTransport, PaidConferenceFee, 

PaidBusinessTrip, utt.), kā arī detalizētāko informāciju par komentējumiem – dienu 

skaitu (gadā), iemeslu, izmaksām un pabalstītāju (BusinessTripDayCount, 

BusinessTripDayCountPerYear, BusinessTripReason, BusinessTripDefaultFee, 

BusinessTripSponsor).   

Izglītības joma datu noliktavai specifiskie atribūti ir zinātniskā nozare (ScientificBranch), 

pie kuras persona pieder, ja viņš/viņa pasniedz augstākā izglītības iestādē vai nodarbojas ar 

pētniecību, kā arī pasniegšanas pieredze (TotalYearsTeaching) un pieredze pētniecībā 

(TotalYearsResearching).    

Klases Education atribūti sniedz datus par to, vai lietotājs joprojām ir students 

(CurrentlyStudent), kā arī kurā skolā (SecondarySchool) un augstākā izglītības iestādē 

(EducationalInstitution) viņš/viņā studēja. Atribūta HigherEducation vērtība rāda, vai 

lietotājam ir augstākā izglītība. Atribūts LevelOfEducation nozīmē izglītības līmeni 

(piemēram, profesionālā). Klase Education satur arī dabūto zinātnisko grādu (Degree), 

diploma numuru (DiplomaNr), atzinību par izcilām studijām (Honours) un gadu, kad notika 

izlaidums (YearOfGraduation). Atribūts PedagogicalEducation ir specifisks datu noliktavai, 

kas attiecās uz izglītības jomu, un nozīmē pedagoģiskā stāža esamību.        

 

Lietotāja loma, tiesības, sesijas un aktivitāte 
Klases Role atribūta SystemRole vērtības satur lietotāja lomu atskaišu rīkā (piemēram, 

administrators, viesis, utt.).  

Klases Rights atribūti raksturo lietotāja tiesības uz dažāda tipa objektiem (ObjectType – 

piemēram, tabulas, skati, SQL-vaicājumi, utt.). Lietotājs var būt šī objekta īpašnieks 

(IsOwner), vai lietotājam var tikt piešķirtas tiesības uz objekta veidošanu, lasīšanu, rediģēšanu 

un dzēšanu (CanCreate, CanRead, CanEdit, CanDelete). Lietotājam var piešķirt tiesības arī uz 

noteiktām atribūta vērtībām. Atribūts Condition satur ierobežojumu, kas, pēc būtības, ir SQL 

where-nosacījums.  
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Klase Session satur atribūtus, kas ir aprakstīti gan CWM, gan literatūrā par datu 

noliktavām [KR02], un papildināta ar atribūtiem no LU datu noliktavas sesiju dimensijas. Šīs 

klases atribūti ļauj aplūkot lietotāja sesiju dažādos līmeņos. Atribūts SessionType sadala 

sesijas kategorijās pēc kaut kādas pazīmes (piemēram, pēc ilguma – 0-1 minūtes – īsa, 1-10 

minūtes – vidējā, 10-60 minūtes – gara, utt.). Sesijas sākumu un beigas nosaka atribūtu 

SessionStart un SessionEnd vērtības attiecīgi, un sesijas garums sekundēs glabājās atribūtā 

SessionLength. Par sesijas lokālo kontekstu (LocalContext) var uzskatīt esošās timekļa lapas 

kontekstu – piemēram, pieprasījums pēc informācijas par interesējošo objektu. Par sesijas 

kontekstu (SessionContext) var uzskatīt, piemēram, produkta pasūtījumu vai atskaites izpildes 

palaišanu. Atribūta ActionSequence vērtības ir kopsavilkuma dati par lietotāja darbību 

raksturu sesijas laikā. Atribūta SuccessStatus vērtības nosaka sesijas veiksmīguma pakāpi 

(piemēram, pabeigta/nepabeigta/pārtraukta). Atribūta UserStatus vērtības raksturo lietotāju, 

balstoties uz lietotāja aktivitātes iepriekšējo sesiju laikā (piemēram, aktīvais, neaktīvais, 

jaunais lietotājs, utt.). Var secināt, ka sesijas dimensija ir ļoti svarīgs komponents datu 

noliktavās, jo tā ļauj dažādā veidā grupēt lietotāju sesijas izprotošai analīzei [KR02]. 

Klase Activity satur atribūtus, kas raksturo lietotāja aktivitāti atskaišu rīkā. Atribūts 

FullDate ir nepieciešams, lai identificētu datumu, kad lietotājs izmantoja atskaišu rīku. 

Lietotājs darbojas atskaišu rīkā caur tīmekļa saskarni, tātad, atribūts Page satur tīmekļa lapas 

adresi, kuru lietotājs dotajā brīdī aplūko un izmanto. Summārais lietotāju klikšķu jeb hitu 

skaits noteiktajā tīmekļa lapā noteiktajā datumā tiek piefiksēts atribūta Hits, savukārt, 

summārais laiks sekundēs, kuru lietotājs pavadīja noteiktajā tīmekļa lapā noteiktajā datumā – 

atribūtā TimeSpent. 

5.2.7. Iestatījumu profils 

Šajā nodaļā tiks aplūkotas lietotāju iestatījumu īpašības, aprakstīts iestatījumu profila 

metamodelis un piedāvātas attiecīgas instanču diagrammas. 

 
Scenāriji lietotāju iestatījumu veidošanai 

Pirms sākt veidot lietotāju iestatījumu metamodeli atskaišu rīkam, bija nepieciešams 

klasificēt lietotāju iestatījumus. Šim mērķim tika piedāvāti un analizēti dažādi scenāriji, pēc 

kuriem lietotājs varētu veidot savus iestatījumus atskaišu rīkā. Šajā darbā tiks aplūkoti divu 

veidu lietotāju iestatījumi, kas var tikt ieviesti atskaišu rīkā un attiecās uz:  

- atskaites saturu,  

- atskaites noformējumu.  

 



 62 

Iestatījumi atskaites saturam  
Uzskatīsim, ka lietotājs var specificēt iestatījumus OLAP shēmas elementiem 

(dimensijām, dimensijas atribūtiem, faktu tabulām, faktu tabulu mērījumiem, hierarhijām un 

hierarhijas līmeņiem), kā arī pieļaujamām agregātfunkcijām, kas var tikt pielietotas 

mērījumiem. Var izcelt vairākus variantus, uz ko var atteikties OLAP iestatījumi. Tātad, 

iestatījumā var būt iekļauts OLAP shēmas elements (vai agregātfunkcija), kas ir izmantots 

vienā vai vairākās atskaitēs, kā arī var netikt izmantots nevienā atskaitē. Turklāt, iestatījumā ir 

iespējams definēt ierobežojumus uz atskaišu datiem vienā vai vairākās atskaitēs. 5.6. tabulā ir 

aprakstīti scenāriji iestatījumu formulēšanai un aplūkoti iestatījumu piemēri.  

 

5.6. tabula 

Iestatījumu scenāriji atskaišu saturam 

Scenārijs A Iestatījums satur OLAP shēmas elementu vai agregātfunkciju 

 

Apraksts 

Iestatījums attiecās uz OLAP shēmas elementu vai agregātfunkciju, neatkarīgi no tā, 

kurā atskaitē tiek izmantots dotais OLAP shēmas elements vai agregātfunkcija (ja tas 

vispār figurē kādā no atskaitēm). 

Piemērs 

Lietotājs izrāda interesi par OLAP shēmas dimensiju Programma, kura satur studiju 

programmu aprakstošos atribūtus. Citiem vārdiem, mērījumi, sakārtoti pa 

programmām, interesēs lietotāju vairāk, nekā mērījumi, sakārtoti pa fakultātēm.  

Šīs dimensijas esamība vienā vai vairākās atskaitēs nav obligāts nosacījums, t.i., ja 

dotajā brīdī atskaišu rīkā nav nevienas atskaites ar dimensiju Programma, iestatījums 

var būt noderīgs vēlāk, kad atskaites ar dimensiju Programma tiks izveidotas. 

Scenārijs B Iestatījums satur OLAP shēmas elementu vai agregātfunkciju noteiktajā atskaišu kopā  

 

Apraksts 

Iestatījums attiecās uz OLAP shēmas elementu vai agregātfunkciju noteiktās atskaišu 

kopas kontekstā. Tātad, lietotājs iestatījumā specificē ne tikai vēlamo OLAP shēmas 

elementu vai agregātfunkciju, bet arī darba burtnīcu, kura varētu to saturēt. Atskaišu 

rīkā katra darba burtnīca satur vairākās darba lapas, savukārt, katrā darba lapā ir 

attēlota viena atskaite.   

Piemērs 

Darba burtnīca „Studentu sekmes” satur vairākās darba lapas ar atskaitēm par studentu 

eksāmena vērtējumiem pēc fakultātes, kursiem, gada, semestra. Katrai atskaitei ir cits 

detalizācijas līmenis. Lietotāju visvairāk interesē tās atskaites, kurās ir kopsavilkuma 

dati par studentu vidējo atzīmi kursā pa gadiem. Tādējādi, lietotāja definētie 

iestatījumi ir 
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i) pieļaujamā agregātfunkcija ir vidējais aritmētiskais (AVG), 

ii) fakultātes hierarhijas līmenis ar nosaukumu Kurss, 

iii) laika hierarhijas līmenis ar nosaukumu Gads. 

Scenārijs C Iestatījums satur OLAP shēmas elementu noteiktajā atskaitē 

 

Apraksts 

Zināms, ka ir gadījumi, kad vienas un tās pašās dimensijas atribūtus var sagrupēt 

atšķirīgās hierarhijās. Tātad, vienas atskaites ietvaros var būt izveidotas vairākas 

hierarhijas. Šajā scenārijā lietotājs var izvēlēties, kuri hierarhijas līmeņi vai hierarhijas 

viņu interesē visvairāk. 

Piemērs 

Aplūkosim atskaiti par studentu aktivitāti e-kursos. Šī atskaite satur divas laika 

hierarhijas:  

LaiksPaGadiem – gads –> mēnesis –> diena un  

LaiksPaNedēļām – nedēļa –> diena.  

Lietotājs savā iestatījumā specificē, ka viņu interesē visvairāk interesē hierarhija 

LaiksPaGadiem.  

Scenārijs D Iestatījums satur ierobežojumu uz datiem noteiktajai atskaišu kopai 

 

Apraksts 

Iestatījums attiecās uz vairākām atskaitēm, kas satur interesējošo OLAP shēmas 

elementu. Šajā scenārijā lietotājs var izveidot ierobežojumu, kas attiecās uz atskaišu 

datiem vienas darba burtnīcas ietvaros.  

Piemērs 

Lietotāju izrāda interesi par datiem, saistītiem ar studentu reģistrāciju kursiem 

pagājušajā semestri. Tātad, darba burtnīcai „Studentu reģistrācijas” tiks izveidots 

iestatījums: atribūts Semestris ir vienāds ar „2010. rudens”.  

Scenārijs E Iestatījums satur ierobežojumu uz datiem noteiktai atskaitei 

 

Apraksts 

Iestatījums attiecās uz konkrētu atskaiti, kura satur doto OLAP shēmas elementu. Šajā 

gadījumā lietotājs var izveidot iestatījumu, kas satur vienu vai vairākus ierobežojumus 

uz konkrētās atskaites datiem. 

Piemērs 

Darba lapa „Grādu ieguvušie studenti” satur datus par studentu skaitu, kas ieguva 

grādu, pa gadiem un studiju programmām. Lietotāja definētie iestatījumi ir  

i) studiju programmas nosaukums ir vienāds ar „Datorzinātņu maģistri”,  

ii) lietotāju visvairāk interesē dati par pagājušo gadu, t.i., gads ir vienāds ar 2009.   
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Iestatījumi atskaites noformējumam 
Atskaišu noformējumam ir liela nozīme, jo katram lietotājam var būt savs priekšstats par 

to, kā ir jāizskatās atskaites datiem, lai tie būtu pārskatāmi un viegli uztverami. Šiem mērķiem 

tiek piedāvāts ļaut lietotājam veidot savus iestatījumus atskaites noformējuma elementiem. 

Iespējamie scenāriji ir atrodami 5.7. tabulā kopā ar piemēriem.  

Lietotājs var norādīt darba lapas tipu, kurā būs attēlota atskaite – matricveida vai parastā 

tabula. Turklāt, ņemot vērā to, ka atskaites datus ir iespējams attēlot grafika veidā, lietotājs 

var izvēlēties grafika (jeb diagrammas) tipu, kuru viņš uzskata par vispiemērotāko datu 

grafiskai attēlošanai. Beidzot, lietotājs var piešķirt konkrētas vērtības darba lapas 

noformējuma elementiem (piemēram, darba lapas garums un augstums, darba lapas malu 

robežas, fona krāsa, virsraksta fons, virsraksta fona krāsa, horizontālā izlīdzināšana, u.c.), 

grafika noformējuma elementiem (piemēram, fona krāsa, iespēja rādīt leģendu, horizontālā 

vai vertikālā orientācija, virsraksta pozīcija, virsraksta fonts, u.c.) un atskaites datu 

noformējuma elementi (datu fonts, fonta krāsa un izmērs, vertikālā un horizontālā 

izlīdzināšana, teksta aplaušanas iespēja, datu formāts, rotācija, kolonnas garums, rindas 

augstums, galvenes fonts, galvenes fonta krāsa u.c.). Iestatījumu kopu, kas satur noteiktās 

noformējuma elementu vērtības, var uzskatīt par šablonu lietotāja atskaišu noformēšanai. 

Doto šablonu lietotājs varēs pielietot atskaitēm, lai pārveidotu to noformējumu (ja atskaites 

dati to atļauj). Lietotājam ir iespēja izveidot vairākus šablonus (piemēram, atkarībā no 

lietotāja ekrāna izšķirtspējas, var definēt vairākus fonta izmēra iestatījumus) un izmantot tos 

pēc vajadzības.   

 

5.7. tabula 

Iestatījumu scenāriji atskaišu vizuālajām noformējumam 

Scenārijs F Iestatījums satur atskaites darba lapas tipu 

 Apraksts 

Iestatījums attiecās uz darba lapas tipu, kurā tiks attēlota atskaite. Piemēram, 

matricveida vai parastā tabula. 

Piemērs 

Lietotājs dod priekšroku atskaitēm, attēlotām matricveida tabulā.  

Scenārijs G Iestatījums satur grafika tipu 

 Apraksts 

Iestatījums attiecās uz grafika tipu, kas ilustrē atskaites datus. Piemēram, stabiņu, 

joslu, riņķa, sektoru, burbuļu, u.c. diagrammas.  

Piemērs 

Lietotāju interesē atskaites, kuros dati ir ilustrēti ar riņķa diagrammu. 



 65 

Scenārijs H Iestatījums satur ierobežojumus uz darba lapas, grafika, atskaites datu noformējuma 

elementiem 

 Apraksts 

Iestatījums attiecās uz atskaites noformējuma elementiem. Šajā scenārijā lietotājs var 

piešķirt darba lapas, grafika un atskaites datu noformējuma elementiem konkrētās 

vērtības, izveidojot savu atskaites noformējumu šablonu, kuru pēc tam var pielietot 

atskaitēm.  

Piemērs 

Lietotājs grib redzēt atskaites, kurās atskaites dati ir attēloti ar fontu Times New 

Roman un fonta izmērs ir 12, virsraksta fonta krāsa ir sarkana un virsraksts ir 

izlīdzināts gar kreiso malu.   

 

Iestatījumu profila metamodelis 
Iestatījuma profila metamodelis ir redzams att. 5.8., un turpināts att. 5.9. un att. 5.11.  

Iestatījuma profila klasei (Preferential) ir divi atribūti, kas attiecās uz iestatījumu kopu – 

kopējais lietotāja iestatījumu skaits (TotalPreferenceQuantity, kas atbilst parametram k [KI08] 

rakstā) un minimālais iestatījumu skaits, kuriem ir jāizpildās (MinimalPreferenceQuantity, 

kas pieder intervālam [0; TotalPreferenceQuantity] un atbilst parametram l [KI08] rakstā). 

Atribūtu TotalPreferenceQuantity un MinimalPreferenceQuantity vērtības kopā veido 

mehānismu, kas nosaka rezultējošās atbildes personalizācijas pakāpi. Atskaišu rīka kontekstā, 

rezultējošā atbilde ir saites uz atskaitēm, kas balstās uz lietotāja iestatījumiem.  

Piemēram, ja MinimalPreferenceQuantity = 0, tad var uzskatīt, ka ierobežojumu uz 

minimālo iestatījumu skaitu, kuru ir jāņem vērā, nav. Toties, ja MinimalPreferenceQuantity = 

TotalPreferenceQuantity, tad rezultējošai atbildei ir jāapmierina visi lietotāja iestatījumi. 

Savukārt, ja MinimalPreferenceQuantity = n, un 0 < n < TotalPreferenceQuantity, tad 

ģenerējot rezultējošo atbildi, ir jāņem vērā pirmie n lietotāja iestatījumi, kas ir sakārtoti vai nu 

pēc iestatījumu svara vērtības, vai nu pēc prioritātes (atkarībā no iestatījumu veida). Daži (vai 

visi n) iestatījumi var tikt izvēlēti patvaļīgi, ja dažiem (vai visiem n) iestatījumiem ir vienāda 

intereses pakāpe un svars. 

Viens lietotājs (User, sk. nodaļu „Lietotāja profils”) var izveidot vairākus iestatījumu 

profilus (Preferential). Šajā darbā tiks aprakstīti divu veidu iestatījumi atskaišu rīkam – 

iestatījumi OLAP shēmas elementiem (OlapPreference) un iestatījumi atskaišu vizuālajam 

noformējumam (VisualLayoutPreference).   
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-TotalPreferenceQuantity
-MinimalPreferenceQuantity

Preferential

1

*

-DegreeOfInterest
-Weight

OlapPreference

-Priority

VisualLayoutPreference

Preference

-Username

User

1

*

 

att. 5.8. Iestatījuma profila metamodelis (fragments) 
 

OLAP iestatījumi 
Klasei OlapPreference ir divi atribūti – lietotāja intereses pakāpe (DegreeOfInterest jeb 

doi, sk. [KI04]) un iestatījuma svars (Weight). Intereses pakāpe norāda to, par cik būtisku 

lietotājs uzskata aplūkojamo iestatījumu. Atribūta DegreeOfInterest vērtības ir sekojošās: ļoti 

zema, zema, vidējā, augsta, ļoti augsta. Atribūta Weight vērtība ir reālais skaitlis intervālā [0; 

1]. Iestatījuma svars ir intereses pakāpes skaitliskais ekvivalents, kas tiek piedāvāts lietotājam 

(ar iespēju koriģēt svara vērtību, ja tas ir nepieciešams). Piemēram, vidējai intereses pakāpei 

atbilst svara vērtība 0.5, zemai – 0.2, utt. 

Klase OlapPreference ir abstrakta un sadalās uz divām klasēm – shēmas-specifiskie 

(Schema-Specific) un atskaites-specifiskie (Report-Specific) iestatījumi.  

Shēmas-specifiskam iestatījumam nav konteksta (5.6. tabula, Scenārijs A), t.i., tas 

neattiecās uz specifisku atskaišu kopu jeb darba burtnīcu (WorkBook) vai atsevišķu atskaiti 

jeb darba lapu (Worksheet), bet attiecās uz OLAP shēmu kopumā. Šāds iestatījums satur 

intereses pakāpi, svaru un iestatījuma elementa tipu (PreferenceElementType). Klase 

PreferenceElementType satur iestatījuma elementa tipu, kas var būt vai nu OLAP shēmas 

elements (Hierarchy, Level, Dimension, Attribute, FactTable, Measure), vai pieļaujamā 

agregātfunkcija (AcceptableAggregation). Metamodelis, kas apraksta OLAP shēmas 

elementus un pieļaujamo agregātfunkciju [Sol08], ir atrodams 1. pielikumā. 

Par atskaites-specifisku iestatījuma kontekstu var uzskatīt vienu vai vairākas (5.6. tabula, 

Scenāriji B un D) darba burtnīcas, vai vienu vai vairākās (5.6. tabula, Scenāriji C un E) 

atsevišķas darba lapas. Katrai atskaitei vai atskaišu kopai var attiecināt vienu vai vairākus 
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iestatījumus. Klašu Workbook un Worksheet atribūti ir redzami 2. pielikumā, savukārt, 

pilnais metamodelis, kas apraksta atskaites, ir atrodams [Sol08] darbā. Atskaites-specifiskos 

iestatījumos (5.6. tabula, Scenāriji B-E) var figurēt viens vai vairāki iestatījuma elementu tipi. 

Kā arī viens un tas pats noteiktais iestatījuma elementa tips var tikt izmantots vienā vai 

vairākos iestatījumos.  
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Schema-Specific

-Name

PreferenceElementType

1..*

1

1..*

-Name

Worksheet

1

-{ordered}1..*

SimpleCondition ComplexCondition

-Value

LogicalOperator

Expression

-Value

ConstantValue

-Name

Condition
2

1

1

1

2

-Value

Comparison

1

*

*

1

FactTable

Attribute

AcceptableAggregation

Measure

Dimension

Level

Hierarchy

-Name

ConditionSet

0..1

-Name

Workbook*

SchemaElementType

-DegreeOfInterest
-Weight

OlapPreference

Report-Specific

*

*

*

 
att. 5.9. OLAP iestatījumi (iestatījumu profila metamodeļa sastāvdaļa) 

 

Atskaites-specifiskos iestatījumos var iekļaut nosacījumus jeb ierobežojumus uz atskaites 

datiem (atšķirībā no shēmas-specifiskiem iestatījumiem). Katrs atskaites-specifisks 

iestatījums var saturēt nosacījumu kopu (ConditionSet), kas, savukārt, sastāv no viena vai 

vairākiem nosacījumiem (Condition). Nosacījumi var būt vienkāršie (SimpleCondition) un 

sarežģītie (ComplexCondition). Sarežģītais nosacījums sastāv no diviem vai vairākiem 

vienkāršiem nosacījumiem, savienotiem ar loģikas operatoru (AND, OR). Vienkāršais 
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nosacījums sastāv no divām izteiksmēm (Expression) un salīdzināšanas operatora 

(Comparison). Tipiski viena no izteiksmēm satur iestatījuma elementa tipu 

(PreferenceElementType) un otrā – konstanto vērtību (ConstantValue), kas satur simbolu 

virkni vai skaitliskās vērtības. Nosacījumus ir pieļaujams lietot sekojošus salīdzināšanas 

operatorus: =, >=, <=, >, <, !=, IN, NOT IN, IS NULL, IS NOT NULL, LIKE, NOT LIKE, 

BETWEEN, NOT BETWEEN, EXISTS, NOT EXISTS.  

 

Instanču diagramma OLAP iestatījumiem 
Lai nodemonstrētu ar piemēriem, kā var noformulēt iestatījumus atbilstoši piedāvātajam 

metamodelim, tika izveidota instanču diagramma ar dažāda veida OLAP iestatījumiem (att. 

5.10.). 

 

Username = natalija
TotalPreferenceQuantity = 3
MinimalPreferenceQuantity = 1

Iestatījumi : Preferential

DegreeOfInterest = augsta
Weight = 0.8

I1 : Schema-Specific

DegreeOfInterest = vidējā
Weight = 0.5

I2 : Report-Specific

DegreeOfInterest = zema
Weight = 0.2

I3 : Report-Specific

Name = ProgrammasNosaukums

 : Attribute

Name = Lietotāju aktivitāte e-kursos

 : Workbook

Name = Nosacījumi iestatījumam I2

 : ConditionSet

 : ComplexCondition

Name = Ierobežojums uz mēnešiem

S1 : SimpleCondition

Name = Ierobežojums uz gadiem

S2 : SimpleCondition

Name = Mēnesis gadā

 : Attribute

Value = IN

 : Comparison

Value = (2, 3, 4, 5)

 : ConstantValue

Name = Gads

 : Attribute

Value =    =   

 : Comparison

Value = 2010

 : ConstantValue

Value = AND

 : LogicalOperator

Name = Lietotāju aktivitāte e-kursos

 : Workbook

Name = Studentu aktivitāte

 : Worksheet

Name = Nedēļa

 : Level

 
att. 5.10. Instanču diagramma OLAP iestatījumiem 

 

Lietotājs ar lietotājvārdu natalija izveidoja 3 iestatījumus (I1, I2, I3), vienam no kuriem 

(t.i., iestatījumam ar vislielāko svaru jeb iestatījumam I1) ir jāizpildās. 

Iestatījumam I1 ir augsta intereses pakāpe (svars = 0.8) un iestatījuma formulējums ir šāds: 
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- lietotāju interesē visas iespējamas atskaites, kur parādās atribūts „Programmas 

Nosaukums”. Tas ir shēmas-specifisks iestatījums, jo atribūts ir OLAP shēmas 

elements un iestatījumā nav nekādu nosacījumu.  

Iestatījumam I2 ir vidējā intereses pakāpe (svars = 0.5) un iestatījuma formulējums ir šāds:  

- lietotāju interesē atskaites, kuras ir apkopotas darba burtnīcā „Lietotāju aktivitāte e-

kursos” un kuros ir attēloti šī gada (t.i., 2010. gada) dati par lietotāju aktivitāti pēdējo 

četru mēnešu laikā (t.i., februārī, martā, aprīlī, maijā). Šis iestatījums ir atskaites-

specifisks, jo satur atskaišu darba burtnīcas nosaukumu. Iestatījums I2 satur sarežģīto 

nosacījumu, kas sastāv no diviem vienkāršiem nosacījumiem (ierobežojums uz 

mēnešiem un ierobežojums uz gada), savienotiem ar loģikas operatoru AND. 

Iestatījumam I3 ir zema intereses pakāpe (svars = 0.2) un iestatījuma formulējums ir šāds: 

- lietotāju interesē atskaites darba lapa „Studentu aktivitāte”, kas pieder darba burtnīcai 

„Lietotāju aktivitāte e-kursos”. Šis iestatījums ir atskaites-specifisks, jo tiek norādīta 

konkrēta atskaite, kas kalpo par iestatījuma I3 kontekstu. Zināms, ka atskaitei 

„Studentu aktivitāte” ir izveidotas divas laika hierarhijas – viena, kas iekļauj sevī 

atribūtus gads, mēnesis un diena, un otrā, kas iekļauj sevi atribūtus nedēļa un diena. 

Šajā iestatījumā lietotājs specificē, ka viņu interesē hierarhija, kura satur hierarhijas 

līmeni ar nosaukumu „Nedēļa”.  

 

Vizuālā noformējuma iestatījumi 
Klase VisualLayoutPreference apraksta iestatījumus atskaites noformējuma elementiem 

vienas vai vairāku atskaišu kopu (jeb Workbook) kontekstā (att. 5.11.). Klases 

VisualLayoutPreference atribūts Priority nozīmē iestatījuma svarīgumu – jo augstākā ir 

prioritāte, jo būtiskāks ir dotais iestatījums (t.i., iestatījums ar prioritāti 1 ir svarīgāks, nekā 

iestatījums ar prioritāti 3). Tika pieņemts, ka vizuālā noformējuma iestatījumu gadījumā 

intereses pakāpes un svara vērtības piešķiršana apgrūtinātu izpratni. Šo atribūtu vietā 

lietotājam tiek piedāvāts atribūts Priority, kas ļauj nodefinēt vēlamo kārtību, kurā atskaišu 

noformējuma iestatījumiem jābūt pielietotiem. Klase VisualLayoutPreference sadalās uz 

divām klasēm – noformējuma-specifiskie (LayoutType-Specific) un attēlošanas-specifiskie 

(VisualizationType-Specific) iestatījumi.  

Katrs noformējuma-specifisks (LayoutType-Specific) iestatījums satur vienu vai vairākus 

noformējuma tipa (LayoutType) elementus, savukārt, katrs noformējuma tipa elements 

attiecās uz vismaz vienu noformējuma-specifisko iestatījumu.     

Klasei LayoutType ir abstrakta un tai ir trīs apakšklases: atskaites datu noformējuma 

(DataLayout) klase, atskaites darba lapas noformējuma (WorksheetLayout) klase un grafika 
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noformējuma (GraphLayout) klase. Izmantojot šo trīs klašu atribūtus, lietotājs var definēt 

iestatījums, kas satur ierobežojumus uz darba lapas, grafika, atskaites datu noformējuma 

elementiem (5.7. tabula, Scenārijs H). Klašu DataLayout, WorksheetLayout un GraphLayout 

atribūti un sakarības ir atrodami 3. pielikumā. Katrā atskaites darba lapā var būt ne vairāk kā 

viens grafiks, kuram ir iespējams vismaz viens tā noformējuma variants. Katrai atskaites 

darba lapai ir iespējams vismaz viens tās noformējuma variants.  

 

-Priority

VisualLayoutPreference

DataLayout

-Name

WorksheetType

1..*

1

VisualizationType-Specific

* *

-Name

Workbook
*

GraphLayout

1..*

-Name

GraphType

1..*

1

-Name

Worksheet* *

1

Graph

1

*

0..1

1 1..*

*

LayoutType

LayoutType-Specific

1..*

1..*

WorksheetLayout

1..*

 
att. 5.11. Noformējuma iestatījumi (iestatījumu profila metamodeļa sastāvdaļa) 

 
Attēlojuma-specifiskie iestatījumus var veidot, izvēloties grafika vai darba lapas tipu (5.7. 

tabula, Scenāriji F un G). Katrs attēlojuma-specifisks iestatījums var saturēt vienu no 

vairākiem grafika tipiem (stabiņu, joslu, riņķa, u.c. diagrammas), kā arī, vienu no vairākiem 

darba lapas tipiem (piemēram, parastā tabula, matricveida tabula, u.c.).   

 
Instanču diagramma vizuālā noformējuma iestatījumiem 

Lai nodemonstrētu ar piemēriem, kā var noformulēt iestatījumus, izmantojot piedāvāto 

metamodeli, tika izveidota instanču diagramma ar dažāda veida vizuālā noformējuma 

iestatījumiem (att. 5.12.). 
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Username = natalija
TotalPreferenceQuantity = 4
MinimalPreferenceQuantity = 2

Iestatījumi : Preferential

Priority = 1

I4 : VisualizationType-Specific

Priority = 2

I5 : VisualizationType-Specific

Name = Matricveida tabula

 : WorksheetType

Name = Stabiņu

 : GraphType

HeaderBackgroundColor = dzeltens

 : WorksheetLayout

FontName = Arial
FontSize = 12
HorizontalAlignment = Centrs

 : DataLayout

Priority = 3

I6 : LayoutType-Specific

Priority = 4

I7 : LayoutType-Specific

 

att. 5.12. Instanču diagramma noformējuma iestatījumiem 
 

Lietotājs ar lietotājvārdu natalija izveidoja 4 iestatījumus (I4, I5, I6, I7), diviem no kuriem 

(tātad, diviem iestatījumiem ar visaugstāko prioritāti, t.i., I4 un I5) ir jāizpildās. 

Iestatījuma I4 prioritāte ir 1 un iestatījuma formulējums ir šāds: 

- lietotāju interesē visas atskaites, kur atskaite ir attēlota darba lapā matricveida tabulā. 

Tas ir attēlojuma-specifisks iestatījums, jo tiek norādīts darba lapas tips. 

Iestatījuma I5 prioritāte ir 2 un iestatījuma formulējums ir šāds:   

- lietotāju interesē visas atskaites, kur atskaites dati ir attēloti grafiski stabiņu 

diagrammas veidā. Iestatījums I5 arī ir attēlojuma-specifisks iestatījums, jo tiek 

norādīts grafika tips. 

Iestatījuma I6 prioritāte ir 3 un iestatījuma formulējums ir šāds:  

-  lietotāju interesē visas atskaites, kur atskaites dati ir attēloti 12 izmēra fontā Arial un 

izlīdzināti pa centru. Šis iestatījums ir noformējuma-specifisks, jo lietotājs specificē 

vairāku atribūtu vērtības, kas kopumā veido atskaites datu noformējuma šablonu. 

Iestatījuma I7 prioritāte ir 4 un iestatījuma formulējums ir šāds:   

- lietotāju interesē visas atskaites, kur atskaites virsraksta fona krāsa ir dzeltenā. 

Iestatījums I7 arī ir noformējuma-specifisks, jo tiek norādīts ierobežojums darba lapas 

noformējumam. 

5.2.8. Rekomendāciju profils 

Šajā nodaļā tiek piedāvāts pamatojums rekomendācijas profila veidošanai, kā arī tiek 

aprakstīts rekomendāciju profila veidošanas algoritms atsevišķam atskaišu rīka lietotājam.  

 
Rekomendāciju profila veidošanas nepieciešamība 

Var gadīties, ka lietotājam vēl nav priekšstata par meklējamām datu noliktavas atskaitēm, 

kurus būtu iespējams pārskatīt un pārveidot ar atskaišu rīka palīdzību. Aplūkosim situāciju, 
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kad atskaišu rīka lietotājs vēl nav izveidojis savu iestatījumu profilu. Šādā situācijā lietotājam 

var izmantot iestatījumus, kurus izveidoja citi atskaišu rīka lietotāji, kas pēc kaut kādām 

pazīmēm ir līdzīgi dotajam lietotājam. Par pazīmi var uzskatīt jebkuru lietotāju profila atribūta 

vērtību (piemēram, mācību iestāde – Latvijas Universitātē, fakultāte – Datorzinātņu, lietotāja 

vecuma grupa – 20-25 gadi, operētājsistēma – Windows XP, pārlūks – Mozilla Firefox, utt.).  

 

Rekomendāciju profila veidošana 
Par rekomendāciju nosauksim atsevišķa lietotāja iestatījuma kopu. Piemēram, iestatījumus 

I1 – I3 un I4 – I7 (sk. nodaļu „Iestatījumu profils”) var uzskatīt par lietotāja natalija 

rekomendāciju. Katram lietotājam var būt vairāki rekomendāciju profili. Pēc noteiktā 

algoritma, lietotājam tiek izveidots rekomendāciju profils, kas satur vienu vai vairākās 

rekomendācijas. Rekomendāciju veidošanas algoritms ir apraksts ar aktivitāšu diagrammas 

formā un ir redzams att. 5.13. 

Nosauksim patvaļīgo atskaišu rīka lietotāju par lietotāju L. Kad lietotājs L pierakstās 

sistēmai, atskaišu rīkā tiek attēloti lietotāja L profili (t.i., lietotāja, mijiedarbības, atrašanās 

vietas, iestatījumu un laika). Katrs profils satur atribūtus, dažiem no kuriem ir noteiktās 

vērtības, iegūtas no datu noliktavas statiskiem un aktivitātes datiem vai konteksta datiem (att. 

5.3.). Lietotājs L var izpētīt profilu atribūtu piedāvātās vērtības un koriģēt tās, ievadot jaunās 

vērtības vai nomainot esošās manuāli (ja tas ir nepieciešams). Kad lietotājs L ir pabeidzis ar 

atribūtu vērtību koriģēšanu, tiek atlasīta atskaišu rīka lietotāju kopa ar profilu atribūtu 

vērtībām, kas ir vienādas ar (vai ir tuvas atribūta vērtībai, ja tā ir skaitliska) lietotāja L profilu 

atribūtu vērtībām.  

Katram lietotājam var būt vairāki OLAP un/vai atskaišu noformējuma iestatījumi. Ņemot 

vērā to, ka rekomendācija ir atsevišķā lietotāja iestatījumu kopa, uzskatīsim, ka 

rekomendācija ir lietotājam piedāvātais veids atskaišu personalizācijai. 

Lietotājam L tiek parādītas lietotāju kopas rekomendācijas. Gadījumā, ja piedāvāto 

rekomendāciju ir daudz, lietotājs var samazināt to skaitu, pielietojot kādu filtra kritēriju. Filtra 

kritēriji rekomendāciju atlasīšanai var būt, piemēram, sekojoši:  

- atlasīt n aktīvāko lietotāju rekomendācijas,  

- atlasīt rekomendācijas, sakārtojot tos pēc rekomendācijas jeb lietotāja iestatījumu 

kopējā svara (pie tam, var atlasīt n rekomendācijas ar lielāko (Top-n) vai mazāko 

(Bottom-n) svaru, kā arī n patvaļīgās rekomendācijas (Random-n)), 

- atlasīt n jaunākās rekomendācijas, sakārtojot rekomendācijas pēc to izveidošanas 

laika, 

- u.c., kur n ir lietotāja-definēts patvaļīgais skaitlis. 
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att. 5.13. Aktivit āšu diagramma rekomendāciju profilam  

 

Pašlaik tiek veikts pētījums šī darba autores vadāmās studentes M. Zviedres bakalaura 

kursa darba ietvaros par rekomendāciju sistēmām. Viens no topošā kursa darba mērķiem ir 

apkopot kritērijus, kas tiek izmantoti rekomendāciju sistēmās no dažādām jomām (piemēram, 

CRM jeb klientu attiecību pārvaldība, e-komercija, izklaide, utt.) un atlasīt tos kritērijus, 

kurus varētu pielietot atskaišu rīka rekomendāciju filtr ēšanai.  

Kad rekomendācijas ir nofiltrētas un lietotājs L ir pieņēmis piedāvāto rekomendāciju, tad 

dotā rekomendācija jeb iestatījumu kopa tiek pielietota atskaišu rīka atskaitēm. Rezultātā 

lietotājam tiek piedāvātas saites uz vienu vai vairākām personalizētām atskaitēm. 
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NOBEIGUMS 

 

Pašlaik Latvijas Universitātes datu noliktavas atskaišu pārvaldībai tiek izmantoti 

sekojošie rīki: Oracle Discoverer un bezlicenču atskaišu attēlošanas rīks kopā ar atskaišu 

definēšanas rīku, kas abi tika izstrādāti Latvijas Universitātē. Tika konstatēts, ka Oracle 

Discoverer rīka personalizācijas iespējas ir ļoti ierobežotas, savukārt, bezlicenču atskaišu 

pārvaldības rīku varētu izmantot kā aprobācijas vidi OLAP personalizācijas ieviešanai. 

OLAP personalizācija būtu nepieciešama, tāpēc ka datu noliktavas atskaišu definēšanai, 

pārvaldībai datu noliktavas atskaišu pārvaldības rīku izmanto dažādi lietotāji. Katram no šiem 

lietotājam ir atšķirīgas vajadzības pēc datu noliktavas atskaitēm, savs priekšstats par to, kuras 

atskaites un kuri atskaišu dati doto lietotāju interesē visvairāk, kādā veidā atskaites 

rezultātiem ir jābūt vizualizētiem, utt. Datu noliktavas atskaišu rīka lietotājus var loģiski 

sadalīt uz vairākām grupām (piemērām, studenti, pasniedzēji, LU darbinieki, utt.), katrai no 

kurām jābūt atšķirīgām iespējām un tiesībām.  

Darba gaitā tika veikta dažādu OLAP personalizācijas pieeju salīdzināšanas analīze, pēc 

kuras rezultātiem varētu izvēlēties personalizācijas pieeju, kas varētu tikt īstenota aprobācijas 

vidē jeb LU atskaišu rīkā. Kopumā tika izceltas 5 OLAP personalizācijas pieejas – iestatījumu 

konstruktori OLAP shēmas elementiem (IK), OLAP shēmas dināmiskā personalizācija (DP), 

OLAP vizualizēšana (OV), rekomendāciju sniegšana pēc lietotāju sesiju analīzes (LSA) vai 

pēc lietotāju iestatījumu analīzes (LIA). Salīdzinājuma kritēriji bija sekojošie: i) iespēja veidot 

lietotāja iestatījumus OLAP shēmas elementiem, agregātfunkcijām, OLAP operācijām, ii) 

ierobežojumu tips, kas ir izmantots lietotāju iestatījumos (t.i., vāji/stiprie/citi ierobežojumi), 

iii) lietotāja iestatījumu iegūšanas veidi un lietotāja datu uzkrāšanas metodes. Rezultātā par 

vispiemērotāko pieeju ieviešanai LU atskaišu rikā tika uzskatīta rekomendāciju sniegšana pēc 

lietotāju iestatījumu analīzes (LIA).  

Par maģistra darba devumu var uzskatīt autores pārskata rakstu „Research Directions of 

OLAP Personalization”, kas iekļauj sevī minēto salīdzinājuma analīzi. Raksts tika iesniegts 

un starptautiskajā konferencē (pašlaik notiek iesniegto rakstu izvērtēšana), kura notiks Prāgā, 

par informāciju sistēmu attīstību – 19th International Conference on Information Systems 

Development (ISD 2010). 

Lai attīstītu LIA pieejas izmantošanu aprobācijas vidē, autore izstrādāja metodi, ņemot 

par pamatu Zahmana ietvara koncepciju (Zachman Framework, [Z, Z03]). Darba autore 

izstrādāja lietotāju aprakstošo profilu klasifikāciju, kas iekļauj sevī sešus profilus – 
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mijiedarbības, lietotāja, laika, atrašanās vietas, iestatījumu un rekomendāciju profilus. Tika 

izstrādāts modelis, kas apraksta lietotāju profilu savstarpējās sakarības un diagramma, kas 

raksturo profilu datu veidus (kopā 5 veidi – konteksta, statistiskie, analīzes, aktivitātes un 

tiešā ievada dati). Katrs profils sastāv no atribūtu kopām, kas raksturo lietotāju. Lai konstruētu 

atribūtu kopas mijiedarbības, lietotāja, laika, atrašanās vietas profiliem, tika izmantota 

metode, kas iekļauj sevī dažādu informācijas avotu pētīšanu, t.i., datu noliktavas literatūru, 

CWM standartu, zinātniskie un tehniskie rakstus, tīmekļa servisus, LU datu noliktavu, kā arī 

Oracle Warehouse Builder rīku (kopā 13 dažādi avoti). Rezultātā tika veikts projektējums 

mijiedarbības, lietotāja, laika, atrašanās vietas profilu klašu diagrammām. Veidojot 

iestatījumus, lietotājs izmanto atribūtus no lietotāja, mijiedarbības, laika un atrašanās vietas 

profiliem, jo lietotāja iestatījuma jēga ir norādīt, cik liela nozīme ir lietotāja, mijiedarbības, 

laika un atrašanās vietas profila atribūtam. Tika piedāvāti vairāki scenāriji, kas apraksta 

iespējamus lietotāja iestatījumu tipus un balstās uz šī darba autores praktisko pieredzi datu 

noliktavas atskaišu veidošanas jomā, kā arī uz iestatījumu veidošanas īpašībām, aprakstītām 

literatūrā (piemēram, [KI04, KI08]). Tika izveidots metamodelis, kas apraksta lietotāja 

atskaites vizuālā noformējuma iestatījumus un iestatījumus OLAP shēmas elementiem, un var 

tikt savietots ar atskaišu aprakstošo metamodeli [Sol08]. Rekomendāciju profils satur 

atšķirīgo lietotāju iestatījumu kopas. Šajā darbā tika piedāvāta (un formāli pierakstīta kā UML 

aktivitāšu diagramma) rekomendāciju veidošanas algoritma ideja.   

Viens no tālākā darba iespējamiem virzieniem ir personalizācijas pieejas, kas balstās uz 

lietotāja iestatījumiem, ieviešana LU atskaišu pārvaldības rīkā. Savukārt, pirms tam būtu 

vērtīgi izpētīt eksistējošo rekomendāciju sistēmu rekomendāciju ģenerēšanas algoritmus un 

rekomendāciju atlases kritērijus. Pašlaik tiek veikts pētījums šī darba autores vadāmās 

studentes M. Zviedres bakalaura kursa darba ietvaros, un viens no topošā kursa darba 

mērķiem ir apkopot kritērijus, kas tiek izmantoti rekomendāciju sistēmās no dažādām jomām 

(piemēram, CRM jeb klientu attiecību pārvaldība, e-komercija, izklaide, utt.) un analīzi, kuras 

rezultātā tiks noskaidrots, kurus kritērijus varētu pielietot atskaišu rīka rekomendāciju atlasei.  
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PIELIKUMI 

1. pielikums. 

 

OLAP shēmas elementu metamodelis [Sol08] 
 

FactDimensionAssociation

-Name : String
-Description : String
-isTime : Boolean

Dimension

-Name : String
-Description : String

FactTable

-Name : String
-Description : String

Measure

-Name : String
-Description : String

Attribute

-Name : String
-Description : String

Hierarchy

-Name : String
-Description : String

Level

defaultHierarchy

-Aggregation : String

AcceptableAggregation
0..*

-defaultHierarchy 0..1

1

0..*

1
1..*

1..*

0..*

1..*

-{ordered}

1..*

HierarchyLevelAssociation

11..*

1..*
1..*

 
 
 

2. pielikums. 
 

Klases Worksheet un Workbook [Sol08] 
 

-Name
-Description
-Type
-Heading
-Index

Worksheet

-Name
-Description

Workbook

1 1..*
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3. pielikums.  
 

Atskaites noformējuma metamodelis [Sol08] 
 
 

-Name
-Description
-Type
-Heading
-Index

Worksheet

1

1

1

-Location
-Position
-Name
-Description
-Hidden
-UsedInGrouping
-Index

Selected

1

1

1

-FontName
-Bold
-Italic
-Underline
-Strikethrough
-Size
-FontColor

Font

1

-Name
-Heading
-Type

Graph

1 1..*

-BackgroundColor
-ShowLegend
-LegendFontColor
-Orientation
-HeadingPosition
-HeadingBackgroundColor

GraphLayout

1..*

1..*

1..*

-HorizontalAlignment
-VerticalAlignment
-WordWrap
-BackgroundColor
-Format
-Scale
-Separator
-Currency
-Template
-Width
-Height
-Rotation
-HeaderHorizontalAlignment
-HeaderVerticalAlignment
-HeaderWordWrap
-HeaderWidth
-HeaderHeight

DataLayout

1..*

1..*

-WorksheetWidth
-WorksheetHeight
-LeftMargin
-RightMargin
-TopMargin
-BottomMargin
-Localization
-BackgroundColor
-HeadingHorizontalAlignment
-HeadingBackgroundColor

WorksheetLayout

1..*
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            4. pielikums. 

 

Research Directions of OLAP Personalizaton 

Natalija Kozmina, Laila Niedrite  

Faculty of Computing, University of Latvia 
{natalija.kozmina, laila.niedrite}@lu.lv 

Abstract. In this paper we have highlighted five existing approaches for introducing personalization in OLAP: 
preference constructors, dynamic personalization, visual OLAP, recommendations with user session analysis and 
recommendations with user profile analysis and have analyzed research papers within these directions. We have 
provided an evaluation in order to point out i) personalization options, described in these approaches, and its 
applicability to OLAP schema elements, aggregate functions, OLAP operations, ii) the type of constraints (hard, 
soft or other), used in each approach, iii) the methods for obtaining user preferences and collecting user 
information. The goal of our paper is to systematize the ideas proposed already in the field of OLAP 
personalization to find out further possibility for extending or developing new features of OLAP personalization. 

Keywords: OLAP personalization, user preferences. 

1 Introduction and Related Work 

The OLAP applications are built to perform analytical tasks within large amount of multidimensional data. 
During working sessions with OLAP applications the working patterns can be various. Due to the large volumes 
of data the typical OLAP queries performed via OLAP operations by users may return too much information that 
sometimes makes further data exploration burdening or even impossible. In case of too many constraints chosen 
the result set can be empty. In other cases, when the user tries to explore previously unknown data, the OLAP 
query result may highly differ from expectations of the user. Thus, the user is rather limited in expressing his/her 
intentions or likes and dislikes in order to get more satisfying results.  

A query personalization method that takes user likes and dislikes into consideration exists in traditional 
databases [1]. So, in case of executing a personalized query, the user gets more appropriate results. Similar ideas 
seem attractive also for research in the data warehousing field and the topicality of this issue is demonstrated in 
the recent works of many authors on data warehouse personalization.  

There are various aspects of data warehouse personalization.   
Data warehouse can be personalized at the schema level. [2] use the data warehouse multidimensional 

model, user model and rules for the data warehouse personalization. As a result, a data warehouse user is able to 
work with a personalized OLAP schema, which matches his needs best of all. 

Users may express their preferences on OLAP queries [3]. In this case, the problem of performing time-
consuming OLAP operations to find the necessary data can be significantly improved.  

One of the methods of personalizing OLAP systems is to provide query recommendations to data warehouse 
users. OLAP recommendation techniques are proposed in [4] and [5]. In [4] former sessions of the same data 
warehouse user are being investigated. User profiles that contain user preferences are taken into consideration in 
[5], while generating query recommendations. 

Other aspect of OLAP personalization is visual representation of data. [6, 7] introduce multiple layouts and 
visualization techniques that might be interactively used for different analysis tasks. 

Our experience in using standard applications for producing and managing data warehouse reports in the 
University of Latvia (UL) as well as participation in scientific projects and development of our own data 
warehouse report management tool [8] served as a motivation for further studies in the field of OLAP 
personalization. It has been stated that both tools (standard and newly-developed) allow defining ad-hoc queries, 
displaying reports as tables and graphs and analyzing data using hierarchies. Users with administrator rights may 
modify other user right for data warehouse report creating, exploring and editing. A user may adjust visual 
representation of the workbook, which contains generated reports (e.g. change font color and style, etc.). Since 
options to personalize data warehouse reports by means of these tools are currently very limited, we consider the 
report management tool, developed in the UL, to be an experimental environment for introducing OLAP 
personalization. 
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As stated in [3], OLAP preferences deserve more attention by researchers.  In this paper an overview of 
different OLAP personalization approaches is presented. The goal of our paper is to classify the ideas that have 
been already proposed in this field in order to find questions that still remain unanswered.  

The rest of the paper is organized as follows: section 2 introduces a review of existing OLAP 
personalization types and its evaluation; section 3 discusses hard and soft constraints in user preferences as well 
as methods for gathering user information and obtaining user preferences; section 4 concludes the paper. 

2 OLAP Personalization Types 

In this section various types of personalization – OLAP schema personalization, personalization during runtime, 
visual personalization of query results, etc. – are briefly described. A comparison, which includes 
personalization types and OLAP schema elements and operations, will follow. Proposed comparison gives our 
evaluation of personalization described by indicating, whether personalization of certain type is applicable to 
OLAP schema elements and operations, or not.   

2.1 Description of OLAP Personalization Approaches 

The first approach to be considered is OLAP schema personalization with Preference Constructors (PC). An 
algebra that allows formulating of preferences on attributes, measures and hierarchies is defined in [3]. An 
important feature of proposed algebra is an opportunity to express preferences for hierarchy attributes of group-
by sets, which consequently leads to expressing preferences for facts. Rollup function is used to outspread 
preferences applied to attributes along the whole hierarchy. Preferences can be defined on both attributes and 
measures, i.e. on categorical or numerical attributes.  

Consider two kinds of preferences: base and complex [3]. Base preference constructors are applied to 
attribute, measure, hierarchy level. Complex preferences consist of combination of base preferences, which can 
be expressed by means of formal grammar. Base preference constructor in this grammar is one of predefined 
operators like POS, NEG, BETWEEN or some others.  

The next approach is Dynamic Personalization (DP). The time and method of creation of an adapted OLAP 
cube define the type of personalization – static or dynamic. Static OLAP personalization means that for different 
users of the data warehouse diverse OLAP cubes are created during design time. Dynamic OLAP personalization 
means that an adapted OLAP cube is created during the execution time according to the needs and performed 
actions of the user. [2] cover dynamic OLAP personalization, because it is a more complicated task as it involves 
explicit or implicit interaction with user. Based on ECA-rules (see [9]), PRML (described in [10]) is used in [2] 
for specification of OLAP personalization rules. The structure of such PRML rule can be presented with 
following statement:   

when event do if condition then action endIf endWhen.  

There are two kinds of actions proposed to be used in personalization rules in [2]. In order to get information 
about the user during runtime and update the user model or to update values of dimension attributes and cube 
measures, a set-action is used (e.g. for calculating user’s degree of interest in certain dimension attributes). To 
personalize multidimensional model, hide-actions are used on OLAP schema objects (e.g. a hide-action may be 
executed, if the user’s degree of interest in a certain dimension attribute is lower than a pre-defined value).  

Visual personalization of OLAP cube – Visual OLAP (VO) – may also be considered as a personalization 
action. The concept of Visual OLAP is disburdening the user from composing queries in “raw” database syntax 
(SQL, MDX), whereas events like clicking and dragging are transformed into valid queries and executed [7]. In 
[5, 6, 11] authors present a user interface for OLAP, where user is explicitly involved. In [6] users are able to 
navigate in dimensional hierarchies using a schema-based data browser, whereas in [5, 11] users are provided 
with an interface for formulating queries by means of manipulation with graphical OLAP schema and rules. The 
query is composed by the user when he/she selects a measure and an aggregation function [6]. Dimensions for 
“drilling down” are chosen and the values are set as filters. Having selected the measure and the aggregate 
function, the user simply drags any dimension folder into the visualization area to create a new level in the 
decomposition tree.  The decomposition tree is gained from an aggregate measure as a root, splitting it along 
chosen dimensions. Different layouts for decomposition trees are proposed in [6].  

The last two approaches for personalization in OLAP to be considered are based on providing query 
recommendations to the user by means of User Session Analysis (RUSA) and User Preference Analysis (RUPA).  

The idea of RUSA is described in [4], where users’ previous data analysis patterns using OLAP server query 
log during sessions are taken into consideration. Cube measure values are being compared and a significant 
unexpected difference in the data is being detected. The emphasis is not on recommending queries from sessions 
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that are prior to the current session, but on recommending queries from all sessions, where user found the same 
unexpected data as in current session. In this approach user preferences are not taken into consideration. A 
concept of difference query for rollup and drill-down operations as a query whose result confirms the difference 
of measure values at a higher level of detail for rollup or lower level of detail is introduced by [4]. Authors 
analyze user queries, executed during users’ sessions, thus we consider that personalization is applicable to 
OLAP select operation. 

RUPA approach is presented in [5], where a context-based method for providing users with 
recommendations for further exploration is proposed. An analysis context includes two disjoint set elements (i.e. 
a set of OLAP schema elements – cubes, measures, dimensions, attributes, etc. and a set of its values), which are 
represented in a tree structure (though visualized as a multidimensional table). Also, restriction predicates i.e. 
restrictions on measures (associated with an aggregate function) or conditions on dimension attributes are 
included into analysis context. Both types of user preferences – schema- and content-level preferences – are 
stated in the user profile and ranked with relevance score (a real number in the range [0; 1]). The idea of ranking 
preferences is also mentioned in [11]. User preferences later on are used in generating recommendations, 
filtering a recommendation with the highest overall score and displaying it to the user. Preferences in user 
profiles are also used for comparing queries and personalizing query result visualization in [12]. 

2.2 Comparison of Existing Approaches for OLAP Personalization 

We analyzed and compared all previously described approaches to give an overview on applying 
personalization of different type to OLAP schema elements, functions and typical OLAP operations. The results 
are given in Table 1. One axis of the table contains the main concepts of OLAP systems: OLAP schema 
elements, aggregate functions, OLAP operations. The OLAP schema elements – dimensions and its attributes, 
hierarchies and its levels, cubes (or fact tables) and its measures – are described a lot in the literature, also in 
[13]. Aggregate functions are described in [14]. OLAP operations slice and dice (or select), drilldown, rollup and 
pivot (or rotate) are described in [13, 15, 16]. In our comparison we use a term select instead of slice and dice for 
the sake of simplicity, because some of the personalization types provide personalization of SQL-like select-
queries. Also, here we use the term rotate instead of pivot. The second axis of the table contains all previously 
described personalization types.  The cells of the table contain a value from a set of acronyms to represent our 
evaluation: “A” – applicable: personalization applicability to OLAP schema element, aggregate function or 
OLAP operation is explicitly defined by the authors of articles on PC, DP, VO, RUSA and RUPA; “D” – 
derivable: personalization applicability to OLAP schema element, aggregate function or OLAP operation can be 
derived, taking into account other personalization aspects, which are presented in the paper (e.g. personalization 
considers rollup operation, but drilldown operation is not mentioned in the paper; in that case we say that 
personalization considering drilldown is derivable, because drilldown operation is an inverse operation or rollup, 
etc.); “-” – there is no information; personalization applicability to OLAP schema element, aggregate function or 
OLAP operation is not described in the paper. 

Table 1. Applicability of different personalization types to OLAP objects. 

P
er

s.
 T

yp
e 

/ 
P

er
s.

 O
bj

ec
t 

D
im

en
si

on
 

D
im

en
si

on
  

at
tr

ib
ut

e 

H
ie

ra
rc

hy
 

H
ie

ra
rc

hy
 

le
ve

l 

C
ub

e 

C
ub

e 
m

ea
su

re
 

A
gg

re
ga

tio
n 

fu
nc

tio
n 

S
el

ec
t 

D
ril

ld
ow

n 

R
ol

lu
p 

R
ot

at
e 

PC - A - A - A - D D A - 
DP A A A A A A A A*, D** A A A*, -** 
VO A A A A A A A A A A A 

RUSA A A A A A A D A A A - 
RUPA A A A A A A A A D D - 

In DP the extent of personalization applied to certain OLAP operations varies, depending on the approach, 
proposed by different authors. Authors [11] are marked with “*”, authors [2] – with “**”. 

One may observe that personalization of OLAP schema elements is mostly present in all proposed OLAP 
personalization types, except for preference constructors (PC), where the way of expressing user preferences for 
dimensions, hierarchies, cubes as whole as well as aggregate functions, is not described. However, preferences 
on OLAP operations such as Select, Drilldown and Rollup are not always expressed explicitly and there is a lack 
of information about personalization options, considering Rotate OLAP operation. 
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3 A Closer Look at User Preferences: Hard and Soft Constraints 

Although the role of the preferences was recognized in applications long ago, the database researchers paid 
attention to this issue only around year 2000 [17, 18, 19, 20]. It was observed that in database queries WHERE-
conditions are hard constraints and either the non-empty result set is returned if all the conditions are satisfied, 
or an empty set is returned in the opposite case. Queries with hard constraints either deliver exactly the desired 
object if it exists, or reject the user’s request otherwise [21].  

The authors of [22] define soft constraints as functions that map any potential value assignment into a numerical value 
that indicates the preference that this value or value combination carries.  In information retrieval soft constraints are used 
and results are arranged, according to its relevancy to initial query conditions. The difference between hard and 
soft constraints is that soft constraints can be evaluated, whereas hard constraints can be either satisfied or not. 
User preferences express soft constraints. Eventually, different approaches to use soft constraints in database 
queries have appeared [19, 20], turning database queries into “preference queries”. In papers [19, 21, 23, 24] an 
implementation of the framework using Preference SQL is described, which is translated to SQL, and used in 
several deployed applications. [19, 21] point out that extending SQL by preferences will enable better 
personalized search to gain more targeted results.  

Preference SQL consists of Standard SQL constructs and preferences [24]. Preference queries are specified in 
[23] using a SELECT-FROM-WHERE part (standard SQL; the WHERE-clause specifies hard constraints) and a 
PREFERRING-GROUPING part (expresses preferences i.e. soft constraints) of a query. In both parts of a 
preference query AND can be used to combine more than one constraint, but in the PREFERRING clause it has 
a meaning of Pareto operator. In this case AND prescribes combination of equally important preferences. 

Our purpose is to understand, what kind of user preferences can be expressed in each of OLAP 
personalization types earlier discussed. We consider the hard and soft constraints as a means to express the user 
preferences. In the OLAP domain the definition of preference  is  proposed by [3], stating that a preference is a 
couple of two operators, where first states that one fact value in OLAP schema is preferred to the other, but the 
other operator states that facts are equivalent (or substitutable [25]). 

Table 2 illustrates, which method is applied; “+” (“-”) indicates that a method is (isn’t) applied in each of 
personalization types: Hard/Soft Constraints or Other (meaning that the method used cannot be categorized as 
hard/soft constraints).  

Table 2. OLAP Personalization types and applied constraints. 

Personalization Type / Method Hard Constraints Soft Constraints Other 

PC - + - 
DP + - - 
VO + - - 

RUSA - - + 
RUPA - + - 

Preference Constructors (PC) use soft constraints as there is a possibility to express user’s likes and dislikes, 
e.g. a user would like to obtain student activity data (i.e. time spent on exploring course informational resources, 
quantity of tasks assigned and completed, grades for completed tasks, etc.) considering course, named “Data 
Warehouses”, which is an attribute of Course dimension in data warehouse.  

Example 1. Consider a hierarchy Course ≻H Study Program ≻H Faculty, where ≻H is a Rollup function over 
hierarchy H. NEG(StudyProgram, “Biology Masters”) states that data that does not map to Biology Masters 
study program, does not refer to courses of Biology Masters study program and does not map to the Faculty of 
Biology, is preferred to all the other data.  

One of the aspects of Visual OLAP (VO) is user browsing through navigational OLAP schema and filtering 
the OLAP schema objects to be displayed [7]. Users’ navigation events such as clicking and dragging are 
translated to valid SQL-queries with WHERE-clause, which in fact is a hard constraint in standard SQL [21].  

We consider that there are hard constraints in dynamic personalization (DP) with ECA-rules as the sets of 
operations with both numerical and non-numerical attributes in condition-part of ECA-rules are the same as 
operations, included in hard constraints. In the following example “=” operation is used when checking, whether 
the data warehouse user role is “Student” or not; if the user is a student, then attribute BusinessTrip of the 
dimension Person is being hidden. 

Example 2.  Rule: hideBusinessTrip  
      When SessionStart Do If (User.Role = “Student”)  

Then hideDescriptor(Person.BusinessTrip) EndIf  EndWhen 

The main idea of query recommendations approach, based on investigation of user sessions (RUSA), is to 
find unexpected difference in the data and generate further recommendations with the same unexpected data as 
the current session.  
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Example 3. If there is a difference that is a drop of the sales of some kind of product from 2009 to 2010, then 
recommended queries will contain the same difference in values. We consider that neither soft nor hard 
constraints are used in this type of personalization. Authors [4] use the technique that develops the ideas of DIFF 
operator, proposed in [26] and used for explaining reasons for sudden drops or increases in data values. 

We consider that in user profiles, utilized for generation of recommendations (RUPA), soft constraints 
appear. A user may express the extent of liking or disliking as there is a relevance score that is associated with 
analysis element of OLAP schema [5]. Following example illustrates the usage of soft constraints in RUPA: 

Example 4. PRole = (‘Role ≠ Guest’; 0.9; c), where ‘Role ≠ Guest’ is a predicate, which is a condition on 
dimension data (in other case a predicate may be a restriction on fact table data), 0.9 is a real number (between 0 
and 1) that indicates relevance degree (a number closer to 0 means ‘less relevant’ and closer to 1 means ‘more 
relevant’), c is an analysis context, which includes analyzed cube measures (with aggregate functions applied) 
and analysis axis (dimension/attribute). Here c = “Activity, Time/Date ≥ ‘01/01/2010’”, which means that 
measures of cube activity are analyzed and Time/Date is an analysis axis. PRole = (‘Role ≠ Guest’; 0.9; c) means 
that the degree of trust to include condition ‘Role ≠ Guest’ into qualification of user activity in course 
management system is very high. 

3.1 Collecting User Data: Explicit and Implicit Approaches  

Typically there are two approaches of collecting information about the user – explicit and implicit feedback [27]. 
Also, hybrid (i.e. explicit and implicit method combined) is possible. 

Methodologies for explicit user information gathering are based on information input by users about 
themselves and their interests. Users enter information manually or choose pre-defined values from list. The 
problems arise, because the users are not always ready to give such information. In this case an explicit user 
profile could not be built. Also, [27] points out that user may not be very accurate, when providing information. 
User preferences may change over time, thus information in the profile may become out of date. 

User profiles may be built based on implicitly gathered information. Implicit feedback gives us behavioral 
information about the user. Implicit feedback can be found by analyzing server logs, search and browsing 
history. A research on acquiring user preferences, based on implicit feedback, is presented in [28].   

The most attractive aspect of the implicit feedback is that data about the user can be gathered without the 
presence of the user [27]. However, authors [27] point out some limitations of the implicit feedback. The data, 
observed by the user, is not always connected with an intention to observe it. Often the time when the data is 
displayed to the user is interpreted as reading time. Also, the user is unable to give negative feedback, to express 
negative interest or dislike, whereas mouse clicks are treated as positive feedback [27]. Sometimes during the 
search for essential information user clicks on unnecessary links, therefore, in many cases user activity could not 
be equalized to the count of clicks.  

3.2 Methods for Obtaining User Preferences 

[29] gives an overview of existing methods for extracting user preferences and giving further recommendations; 
[30] supplements the list with two more methods (questions & answers, mixed initiative):    

─ Questions & Answers (Q&A). Information for user profile is collected, when user answers to the questions 
or fills in the form. The information in user profile stays unchanged, until the user updates it.  

─ Mixed initiative (MI). This method is also called candidate/critique mode. Preferences are gained by 
proposing existing solutions to a user and receiving user evaluation. The solution is improved, according to 
the critique and proposed to the user again until it satisfies the user. An example of a system with 
implemented mixed initiative approach is a system, presented by [31], where an agent is implemented for 
the gathering user preferences when the user expresses his attitude to the observed data.  

─ Content-based (CB). This method is used to generate recommendations from user preferences on other 
objects’ features that user has already rated. Content-based user profiles are updated, when new user 
preference-related information appears.   

─ Utility and Knowledge-based (UKB). These methods make recommendations, based on similarity between 
what user needs and what is available.  

─ Collaborative (C). In terms of this method multiple user ratings are aggregated and compared with the 
rating of a particular user of a certain object. As a result new recommendations are proposed to the user. 

─ Demographic (D). This method is used to provide recommendations based on demographic characteristics 
of the user. Users with similar characteristics are grouped into classes. 
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Table 3 illustrates, which preference obtaining method is applied in each of five considered OLAP 
personalization approaches as well as demonstrates, how user information was collected – explicitly or 
implicitly.  

Although in [3] OLAP preference algebra is proposed and technical implementation of preference 
constructors (PC) and its application is not described, we consider that the user would express the preferences 
explicitly. For instance, user may choose some out of the set of possible preference constructors and OLAP 
schema elements that serve as parameters for preference constructors, and assign values for OLAP schema 
elements (entering manually or choosing from range). Such approach is similar to Q&A method. Also, UKB 
method is being partly used, when, for instance, user states a certain attribute value in POS or NEG constructor, 
and then preferences are propagated over all levels of the corresponding hierarchy (see example 1).   

Table 3. Preference obtaining and user information collection methods, used in different types of OLAP 
personalization. 

 Preference Obtaining Method User Information 
Collection Method 

Personalization Type Q&A MI CB UKB C D Explicit Implicit 
PC + - - + - - + - 
DP - - + + - - - + 
VO - - + - - - + - 

RUSA - - - + - - - + 
RUPA - - + - - - + - 

We suppose that there is a content-based (CB) approach used in dynamic personalization (DP). For instance, 
when ECA-rules are being executed, user context is taken into consideration e.g. user role in data warehouse (see 
example 2). Also, UKB approach is used, when user behavior is being analyzed, for instance, a utility is used for 
calculating user interest degree in certain aggregated data. Dynamic personalization uses an implicit method for 
collecting user information. 

A content-based approach is also used in visual OLAP (VO) and in recommendations with user profile 
analysis (RUPA). In VO the user is able to move through navigational schema and set preferences for OLAP 
schema objects to be displayed (for example, choosing dimensions, setting constraints on dimension attribute 
values, etc.). In RUPA schema- and content-level preferences are stated in a user profile and ranked with 
relevance score. In both cases information is provided explicitly by the user.  

In recommendations with user session analysis (RUSA) user information is gathered implicitly. To define 
user preferences, UKB approach is used – user previous session queries are being examined and a utility 
function, conceptually similar to DIFF operator, is applied (see example 3).  

4 Conclusions 

In this paper we have highlighted five approaches for introducing personalization in OLAP: preference 
constructors (PC), dynamic personalization (DP), visual OLAP (VO), recommendations with user session 
analysis (RUSA) and recommendations with user profile analysis (RUPA). We do not claim that this is an 
exhaustive set of approaches for OLAP personalization and assume that it may be widened.  

We have provided an evaluation in order to point out i) personalization options, described in these 
approaches, and its applicability to OLAP schema elements, aggregate functions, OLAP operations, ii) the type 
of constraints (hard, soft or other), used in each approach, iii) the methods for obtaining user preferences and 
collecting user information.  

Comparing options of personalization application to personalization types, we may conclude that 
personalization of OLAP schema elements is mostly present in all proposed OLAP personalization types, except 
for preference constructors (PC), where the way of expressing user preferences for dimensions, hierarchies, 
cubes as whole as well as aggregate functions, is not described. Speaking about OLAP operations, we may 
notice that three out of four OLAP operations in three out of five personalization types are described implicitly 
(i.e. Select and Drilldown operations in PC, Select operation in DP, Drilldown and Rollup operations in RUPA). 
The information about expressing user preferences on Rotate operation is missing in all approaches, except for 
DP and VO. Thus, more attention should be drawn to user preferences for OLAP operations.  

We proposed to group personalization types, according to the kind of constraint (soft, hard or other) that is 
used for expressing and managing user preferences. As a result, hard constraints are used in DP and VO, soft 
constraints – in PC and RUPA and other type of constraint (difference function) – in RUSA.  

We analyzed applicability of existing methods for extracting user preferences [29, 30] and highlighted, how 
the user information is being collected (explicitly or implicitly). We may conclude that three out of six 
preference obtaining methods (i.e. questions & answers, content-based and utility & knowledge-based) are 
applied in considered types of personalization and the remaining three methods (mixed initiative, collaborative 
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and demographic) are not applied. However, we assume that it is worthwhile to involve collaborative method for 
generating recommendations of queries, based on similarity of users’ likes and dislikes.   
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