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 امرا، پایگاههای داده عملیاتی و سیستمهای پردازش تراکنشی برخط ساختارهای مناسبی بررای نگهرداری و جمر آوری اطالعرات هسرتند:چکیده
 منب دادهای است که دادههرا را از سیسرتمهرا و منراب، یک پایگاه داده تحلیلی.چالش این ساختارها چگونگی استفاده و تفسیر این اطالعات است
 برهصرورت چندبعردی، جم آوری مریکنرد و پر از همگرن و یکپارچرهسرازی...  سیستم کاربران و،اطالعاتی دیگر مانند پایگاه دادههای عملیاتی
 کمک به تصمیمگیری و در معمراری هروش تجراری مرورد، تجزیه و تحلیل، این منب داده برای عملیات گزارشگیری.دستهبندی و ذخیره میکند
 شناسایی نیازهای تحلیلی و نهایتاً طراحی در سره سر، فرآیند توسعه یک پایگاه داده تحلیلی با تحلیل پایگاه داده عملیاتی.استفاده قرار میگیرد
 سرپ. در این مقاله ابتدا مدلهای طراحی موجود در س من قی پایگاه داده تحلیلی بررسی مریشرود. من قی و فیزیکی انجام میشود،مفهومی
، خوشهسرتارهای و سرتارهای، ارائه میشود که ترکیبی از سه مدل دانهبرفی، برای فرآیند طراحی پایگاه داده تحلیلی، مدلی بهبودیافته در این س
. از معیار زمران پاسر گرویی بره پرر وجوهرا اسرتفاده شرده اسرت، بهمنظور مقایسه مدل پیشنهادی با مدلهای موجود.بهصورت سهالیهای است
.آزمایشها نشان میدهد که مدل پیشنهادی منجر به بهبود زمان پاس به پر وجوها میشود
. مدل ستارهای، مدل خوشهستارهای، مدل دانهبرفی،من قی

 پایگاه داده تحلیلی در س:واژههای کلیدی
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Abstract: The operational databases and online transaction processing systems are appropriate structures for maintenance and
collection of data, but the challenge of structures is how to use and interpret this data. A data warehouse is a data source which
collects data from other systems and data sources such as operational data bases, users systems, and etc; and stores and categorizes
data in the form of multidimensional after homogenization and integration. This data source for reporting operation, analysis, to help
make decisions and business intelligence. The process of developing a data warehouse is done through operational data base
analyzing, analytical requirement identification and finally designing in conceptual, logical and physical levels. In this paper, the
designing models at logical level of data warehouses are researched. Then an improved model is presented in this level that combines
of three models (snow flake, star cluster and star) in the form of a three - layers. Queries response time measure is used to compare
the proposed model with existing models. Experiments show that the proposed model improves the response time of queries.
Keywords: Data warehouse in logical level, snowflake schema, star cluster schema, star schema.

6937/83/80 :تاری ارسال مقاله
6930/89/69  و6930/86/67 :تاری اصالح مقاله
6930/81/80 :تاری پذیرش مقاله
 نگین دانشپور:نام نویسنده مسئول
. دانشکده مهندسی کامپیوتر-  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-  لویزان-  تهران-  ایران:نشانی نویسنده مسئول

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 2, summer 2017

Serial no. 80

مدلی سهالیهای در طراحی س

 /942مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،2تابستان 6931

 -1مقدمه

 -2بررسی کارهای مرتبط

پایگاه داده تحلیلی 1در دهه نود م رح شرد .یرک پایگراه داده تحلیلری

در این بخش ،مدلهای ارائهشده در طراحی س
تحلیلی ،بررسی و تحلیل میشوند.

مجموعهای مبتنی بر موضوع ،2مجتم  ،3متغیر با زمران 4و غیرفررار 5از

...

من قی پایگاه داده

دادهها است که معموالً برای تصمیمگیری سازمانی اسرتفاده مریشرود.

مدل تخت و مسطح [ :]1 ،0سراده تررین مردل ممکرن بردون از

پایگاه داده تحلیلی حجم زیادی از دادههای مناب داده چندگانره را کره

دسررت دادن اطالعررات مرریباشررند .ایررن مرردلهررا بررا تجمیرر همرره
موجودیتهای مردل داده شرکل مریگیرنرد و شرماری از جردولهرا را
حداقل مریکننرد .دارای خصوصریت هرای کرارایی ،قابلیرت اسرتفاده و
افزونگی در س باال میباشند و نسبت به تمام مدلها از افزونگی براال
و پیچیدگی پایین برخوردار هستند [.]1

بهصورت بایگانیشده و سازمانیافته ،ذخیره شوند .پایگراه داده تحلیلری

مدل ستارهای [ :]0-4ساختار اصلی یک مدل چندبعدی است که

برای پر وجو و تحلیل استفاده میشود ،ذخیره میکند [.]6
پایگاه داده تحلیلی از پایگاههای داده عملیاتی و یا سایر مناب داده
توزی شده سازمانها و ارگانهای متفاوت تهیه میشود و بستر مناسبی
فراهم میآورد تا دادهها بهمنظور پاس گویی به پر وجوهرای تحلیلری
شامل دادههایی است که برای انجام تصمیمگیریها و تحلیلها مناسب
است .دادههای موجود در پایگاه داده تحلیلی ،غیرر قابرل تغییرر ،یعنری
فقط خواندنی هستند و توسط کاربران قابل تغییر نیستند و هرد آن،
بهبود کیفیت و سرعت تصمیمهای کاربران دانرش (مردیر ،تحلیرلگرر)
است.
فرآیند توسعه پایگاه داده تحلیلی با تحلیل پایگراه داده عملیراتی و
شناسایی نیازهای تحلیلی شروع میشود و پ

از آن مانند هر سیستم

دیگری [ ]2-7طراحی آن صورت میگیرد .طراحی پایگاه داده تحلیلری
در سه س
روی س

مفهومی ،من قی و فیزیکی انجام میشود .ایرن مقالره برر
من قی طراحی پایگاه داده تحلیلی تمرکز دارد.

مدلهای طراحی م رح در س
[ ،]1 ،0مدل مس
 ،]1مرردل

 ،]1 ،0[ 7مدل ستاره ای ،]0-4[ 8مدل فلکری،0[ 9

کهکشررانی10

دانهستارهای12

[ ،]1 ،0مرردل

[ ]0 ،0و مدل

میتروان برر اسرا

من قی عبارتاند از :مدل

تخرت6

دانررهبرفرری11

خوشهستارهای13

[ ،]0-4مرردل

[ .]0-4ایرن مردلهرا را

هفرت خصوصریت ارزیرابی و مقایسره نمرود .ایرن

خصوصیتها از م العات انجامشده بر روی مدلهای مختلر اسرتخرا
شدهاند [ ]68 ،3 ،0و عبارتاند از .6 :کارایی .2 ،14قابلیت استفاده.9 ،15
قابلیررت اسررتفاده مجرردد .7 ،16انع ررا پررذیری .0 ،17افزونگرری.1 ،18
پیچیدگی 19و  .4اعتبار.20
در این مقاله مدلهای در س

من قی با توجه به خصوصیتهرای

م رح در آنها بررسی میشوند .همچنین مدلی بهبودیافتره برهصرورت
سهالیهای ،برای فرآیند طراحی پایگاه داده تحلیلری در سر

من قری

ارائه میشود کره ترکیبری از سره مردل دانرهبرفری ،خوشرهسرتارهای و
ستارهای است .آزمایشها نشان داده که این مدل منجر به بهبود زمران
پاس به پر وجوها میشود.
در این مقاله در بخش  2مدلهای م رح در س

من قی با توجه

پیشنهادی معرفی شده است .در بخش  7پیاده سرازی و ارزیرابی مردل
پیشنهادی ارائه میشود؛ و درنهایت در بخش  0نتیجهگیری انجام شده
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مدل فلکی [ :]1 ،0این مدل شرامل یرک مجموعره از مردلهرای
ستارهای است و جدولهای حقیقت با هم ارتباط دارند .این ارتبراطهرا
توانایی  drill downبین س وحی از جزئیات را فرراهم مریکنرد .مردل
فلکی خصوصیتهای کارایی ،انع ا پذیری و افزونگی را در س باال و
خصوصیتهای قابلیت استفاده مجردد ،پیچیردگی و اعتبرار را برهطرور
متوسط دارا است [.]0
مدل کهکشانی [ :]1 ،0ایرن مردل یرک مجموعره از مردل هرای
ستاره ای است که دارای ابعاد مشترک میباشند .برعک مردل فلکری،
جدولهای حقیقت در مدل کهکشانی نیاز بره ارتبراط مسرتقیم نردارد.
مدل کهکشانی خصوصیتهای کارایی ،انع ا پرذیری و افزونگری را در
س باال و خصوصیتهای قابلیت استفاده مجدد ،پیچیدگی و اعتبار را
بهطور متوسط دارا است [.]0
مدل دانهبرفی [ :]0-4این مدل نتیجهای از نرمالسازی یرک یرا

به خصوصیتهای مربوط در آنها معرفی شده است .در بخش  9مردل

است.

بر اسا یک جدول مرکزی بزرگ (جدول حقیقت) و یک مجموعره از
جدولهای کوچکتر (ابعاد) سازماندهی شده است .رکوردها در دو نوع
از جدولها ذخیره شدهاند :یک جدول حقیقت و تعردادی جردول بعرد.
جدول حقیقت کلیدهایی از هر جدول بعد را نگهداری میکنرد .روابرط
بین هر جدول بعد و جدول حقیقت یک راب ه یرکبرهچنرد اسرت کره
شامل یک کلید منحصربهفرد در جدول حقیقت است .جردول حقیقرت
به غیر از کلیدهای خارجی شامل معیارها نیز است .مردل سرتارهای بره
دلیل جدولهای بعد غیرنرمال دارای افزونگی باال است .بنرابراین مردل
ستاره ای خصوصیت هرای کرارایی ،قابلیرت اسرتفاده ،انع را پرذیری و
افزونگی را در س باالیی دارا است و خصوصیتهای قابلیرت اسرتفاده
مجدد و پیچیدگی در پایینترین س میباشند و بره جرز مردلهرای
تخت و مس نسبت به مدلهای دیگر پیچیردگی کرمترری دارد ولری
نسبت به مدلهای دانهبرفی ،دانهسرتارهای و خوشرهسرتارهای افزونگری
باالتری دارد [.]1 ،0

چنرد بعرد در مردل سرتارهای اسرت .مردل دانرهبرفری دارای سراختار
سلسررلهمراتبری از ابعرراد اسررت .مرردل دانررهبرفری تکنیررک کلرری برررای
ذخیره سازی اطالعات چند ارزشی در پایگراه داده تحلیلری اسرت کره
نرمالسازی در جدولهای بعد را به دنبرال دارد .ایرن مردل بره دلیرل
جدول هرای نرمرال دارای پیچیردگی براال اسرت .در مردل دانره برفری
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خصوصیت های قابلیت استفاده مجدد ،پیچیدگی و اعتبار در براالترین
س و خصوصیت افزونگی پایین ترین س میباشد .بنابراین نسربت
به تمام مدلها دارای باالترین پیچیدگی و پایینتررین افزونگری اسرت
[ . ]1 ،0
مدل دانه ستاره ای [ :]0 ،0ایرن مردل دارای سراختاری ترکیبری
است و در واق شامل ترکیبی از مدل ستارهای و دانهبرفری اسرت .ایرن
مدل ترکیبی از نرمالسازی و غیرنرمالسازی است .مدل دانرهسرتارهای
بهطور متوسط تمام خصوصیتها را دارا است [.]0
مدل خوشه ستاره ای [ :]0-4این مردل ،بهتررین راهحرل ممکرن
برای تعادل بین افزونگی و پیچیدگی در دو مدل ستارهای و دانرهبرفری
است .در واق این مدل همان مدل ستارهای با تعری دانهبرفری اسرت.
این مدل زمانی ایجاد میشود که در س نرمالسازی جردولی کره در
موقعیت یک پدر و دو فرزند قرار دارد ،یعنی در دو بعد مشترک اسرت،
تبدیل به یک زیربعرد شرود و برا ایرن عمرل باعره کراهش پیچیردگی
جدولها شود .مدلخوشهستارهای بهطور متوسط تمام خصوصیتهرا را
دارا است .همچنین پیچیدگی مدل خوشهستارهای از مدل دانهستارهای
نیز بیشتر است [.]1 ،0
بنابراین با توجه به عیب مدلهای موجود ،پیچیردگی براالی مردل
دانهبرفی ،در بخش بعدی مردلی ارائره مریشرود کره پیچیردگی مردل
دانهبرفی را برطر مریکنرد و از مزایرای مردلهرای موجرود ،کرارایی
(سرعت پاس گویی به پر وجوها) مدل ستارهای نیز استفاده میکند.

 -3معرفی مدل پیشنهادی
هد از مدلسازی بعدی ایجراد سراختارهای پایگراه دادهای اسرت کره
استفاده از آنها برای کاربران نهرایی آسران باشرد .منظرور از اسرتفاده،
نوشتن پر وجوها و پاس گویی سری بره آنهرا اسرت .ایرن هرد برا
حداقل کردن شماری از جدولها و روابط بین آنها به دسرت مریآیرد
(غیرنرمالسازی) [.]66 ،1
بنابراین طبق اهدا مدلسازی بعدی ،مدل ستارهای دارای حداقل
جدولها و روابط است و از آن بررای ایجراد مردل پیشرنهادی اسرتفاده
میشود.
در ادامه ابتدا مزایا و معایب مدل ستارهای بررسی میشروند .مردل
ستارهای ،سادهترین ساختار است و شماری از جردولهرا و روابرط برین
آنهررا کرراهش و در نتیجرره شررماری از اتصررالهررای مررورد نیرراز در
پر وجوهای کاربر را کاهش میدهد .در واق پیچیدگی پایینی دارد و
به عملکرد پر وجو سرعت میبخشد و از طرفی در راب ه برا عیرب آن
میتوان به افزونگی داده در باالترین س اشاره کرد [.]62 ،0
مدل دانهبرفی شکل نرمالشده مدل سرتارهای اسرت کره افزونگری
داده را حداقل میکند .مدل دانهبرفی ساختار سلسلهمراتبی از هرر بعرد
را بهطور صری نشان میدهد و درک و فهم آن آسان اسرت؛ همچنرین
دارای قابلیت استفاده مجدد است .عیب این مدل پیچیردگی براالی آن
است که منجر به افزایش زمان پاس به پر وجوها مریشرود [.]62 ،0
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همچنین ممکن است در س نرمالسازی ،جردولی در موقعیرت یرک
پدر و دو فرزند قرار بگیررد ،یعنری در دو بعرد مشرترک باشرد .در ایرن
شرایط مدل خوشهستارهای ایجاد میشود .به این منظور جدول مرذکور
تبدیل به یک جدول زیربعرد مریشرود و برا ایرن عمرل باعره کراهش
پیچیدگی جدولها در مدل دانهبرفی میشود .این مدل ،بهترین راهحل
ممکن برای تعادل بین افزونگری و پیچیردگی در دو مردل سرتارهای و
دانهبرفی است .در واقر ایرن مردل همران مردل سرتارهای برا تعریر
دانهبرفی است.
مدل پیشنهادی با توجه به مدلهرای م ررحشرده قبلری از جملره
خوشهستارهای و دانهستارهای که بهصورت ترکیبی از مدلهرا هسرتند،
ایجاد شد.
مدل دانهستارهای دارای ساختاری ترکیبی است و در واقر شرامل
ترکیبی از مدل ستارهای (غیرنرمالسازی) و دانرهبرفری (نرمرالسرازی)
است .در مدل خوشهستارهای ،در س نرمرالسرازی ،جردولی کره در
موقعیت یک پدر و دو فرزند قرار دارد ،یعنی در دو بعد مشترک اسرت،
تبدیل به یک زیربعد میشود.
مدل پیشنهادی با توجه به هد از مردلسرازی بعردی کره ایجراد
ساختارهای پایگاه دادهای اسرت کره اسرتفاده (نوشرتن پرر وجوهرا و
پاس گویی سری ) از آنها برای کاربران نهایی آسان باشد و ایرن هرد
با حداقل کردن شماری از جدولها و روابط بین آنها به دست میآید،
ایجاد شد .بنابراین طبق اهدا مدلسازی بعدی ،در مدل پیشنهادی از
مدل ستارهای که دارای حداقل جدولها و روابرط اسرت در الیره سروم
استفاده شد.
در واق مدل پیشنهادی بهصورت ترکیبی از مردلهرای سرتارهای،
خوشهستارهای و دانهبرفی ،با توجه به مزایای این سه مدل و در راستای
رف معایب آنها پیشنهاد شد .به این منظور مدل پیشنهادی ،بر اسا
ویژگی سهالیهای بودن اینگونه ایجاد شد که عیب مدل دانهبرفی (الیه
پایینی) که پیچیدگی باالی آن است و منجر به افزایش زمان پاس بره
پر وجوها میشود را با افزودن دیدهای ذخیرهشرده مناسرب برطرر
مرریکنررد .در واقرر برررای ایجرراد ایررن دیرردها ،الیرره میررانی (مرردل
خوشهستارهای) ایجاد میشود .طبق تعریر مردل خوشرهسرتارهای در
س نرمالسازی ،جدولی که در موقعیرت یرک پردر و دو فرزنرد قررار
بگیرد ،یعنی در دو بعد مشترک باشد تبردیل بره یرک جردول زیربعرد
میشود و با این عمل مدل خوشرهسرتارهای باعره کراهش پیچیردگی
جدولها در مدل دانهبرفری مریشرود .همچنرین جردول زیربعرد الیره
خوشهستارهای ،بهصورت جدول غیرنرمال در الیه باال (الیره سرتارهای)
تبدیل میشود؛ بنابراین در الیه ستارهای به دلیرل عردم وجرود جردول
زیربعد ،افزونگی نسبت به مدل خوشهستارهای افزایش مییابد.
در راب ه با عیب مدل سرتارهای افزونگری داده در براالترین سر
است و افزونگی مشکالت زیر را میتواند ایجاد کند :هدر رفرتن فارای
ذخیرهسازی ،ایجاد تناقض در هنگام بهنگامسازی ،حذ و در  .ولی از
آنجایی که در و تغییر اطالعات در پایگاه داده تحلیلی توسط کاربران
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عادی انجام نمیشرود بلکره توسرط مردیر سیسرتم و در واقر طرراح و
ایجادکننده آن صورت میگیرد ،افزونگری اطالعرات منجرر بره تنراقض
نخواهد شد .از طرر دیگرر ایرن افزونگریهرا در سر

ابعراد صرورت

میگیرد و به این دلیل که حجم جدولهای بعد در مقابل حجم جدول
حقیقت ناچیز است بنابراین این عیب تأثیر چندانی در درصرد افرزایش
حجم کل دادهها ندارد.
مدل پیشرنهادی در ایرن مقالره ،برر اسرا مردلهرای سرتارهای،
خوشهستارهای و دانهبرفی طراحی میشود .پیشنهاد م رح را مریتروان
بهصورت زیر بیان کرد:
مدل ،سهالیهای است .در مدل سهالیهای ،از مدلهرای دانرهبرفری،
خوشهستارهای و ستارهای استفاده میشود .به این صورت کره در میران
الیه دانهبرفی و ستارهای ،مدل خوشهستارهای قرار مریگیررد .بره ایرن
منظور بر اسا م العات ،مدل خوشهستارهای برای تعادل بین افزونگی
و پیچیدگی جدولها در دو مدل ستارهای و دانهبرفی ایجاد شده اسرت
و از دادههای تکراری در جدولها جلوگیری میکند.
بنابراین با توجه به مزایای مدل دانهبرفی که شامل قابلیت استفاده
مجدد و درک و فهم سلسلهمراتب ابعاد است ،در الیه اول (پایین) الیره
دانهبرفی قرار میگیرد .جدولها در این الیه کامالً نرمال و بردون هری
افزونگی میباشرند و تمرام مراحرل فرآینرد اسرتخرا  ،تغییرر شرکل و
بارگذاری (ای.تی.ال) در الیه دانهبرفی انجام میگیرد .سرپ الیره دوم
(میانی) که الیه مدل خوشهستارهای است و نهایتاً الیه سوم (براال) کره
الیه مدل ستارهای است ،ایجاد میشود .بنابراین از مزایای این مدل که
مهمترین آنها سرعت پاس به پر وجوها است بهرهمند میشود.
برای ساخت الیه میانی یا همان خوشهستارهای ،از جدولهای الیره
پایینی (الیه دانهبرفی) استفاده میشود و جدولهای بعد باید بهصرورت
غیرنرمال باشند .برای رسیدن از الیه دانهبرفی به الیه خوشهستارهای از
الگوی ق عهبندی عمودی ابعاد استفاده میشود [ .]67 ،69ق عهبنردی
عمودی ابعاد ،زمان پاس به پر وجوها را بهبود میدهرد ،امرا در الیره
خوشهستارهای به دلیل اینکه جدولهای بعد از موقعیت سلسلهمراتبری
(نرمال) الیه دانهبرفی به حالت غیرنرمرال تبردیل مریشروند ،افزونگری
افزایش می یابد [ .]67 ،69همچنین برای ساخت الیه باالیی یرا همران
ستارهای باید از جدولهای الیه میانی استفاده شود و جدول زیربعد بره
صورت غیرنرمال در الیه باال (الیه ستارهای) تبدیل میشود ،بنابراین در
الیه ستارهای به دلیل عدم وجود جدول زیربعد ،افزونگی نسبت به مدل
خوشهستارهای افزایش مییابد.
نکته مورد توجه در ارتباط با مدل پیشنهادی این است که وقتی از
الیه خوشهستارهای به الیه ستارهای میخواهد برسد ،الیه سرتارهای برر
اسا نیاز مدیران پایگاه داده تحلیلی ساخته میشود ،بنرابراین مردل،
قابلیت انع ا پذیری باالیی دارد .به این صورت که جدول زیربعد الیره
خوشهستارهای که بهصورت سلسلهمراتب در دو بعد است بر اسا نیاز
مدیران در الیه سرتارهای تغییرر پیردا خواهرد کررد و بره جردول بعرد
غیرنرمال تبدیل میشود .در واق صفات تمام جدول ها در هر سه الیره
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وجود دارد ،اما نحوه قرار گررفتن آنهرا در جردولهرا ،متفراوت اسرت.
بهعنوان مثال در الیه پایینی (مدل دانهبرفی) تعداد جدولهای بعرد آن
نسبت به دو الیه دیگر به دلیل ویژگی نرمال سازی بریش ترر اسرت امرا
صفات آنها یکسان است.
جدول حقیقت الیه ستارهای با توجه به تغییرات ایجادشده سراخته
میشود .به این منظور از جدول حقیقت الیه خوشهستارهای یرا همران
جدول حقیقت الیه دانه برفری و جردول زیربعرد سراختهشرده در الیره
خوشهستارهای که بهصورت جدول بعد جدید برای الیه ستارهای تبدیل
شده ،استفاده میشود .در واق الیه میانی ،جردول هرای بعرد و جردول
زیربعد آن ،که از تجمی جدولهای بعد الیه پایینی به دست مریآینرد
بهشرکل  materialized viewهسرتند و همچنرین الیره براالیی (مردل
ستارهای) الیه  materialized viewاز ابعاد و جدول حقیقت الیه میرانی
است.
به عنوان مثرال ،بعرد خررده فرروش و بعرد مشرتری هرر دو شرامل
سلسلهمراتب بعد مکان جغرافیایی و بعد قلمرو فروش در الیه دانهبرفی
هستند.
بنابراین برای تبدیل مدل دانهبرفی به مدل خوشهستارهای ،جردول
بعد مکان جغرافیایی و بعد قلمرو فروش یکی شده و بهصرورت جردول
زیربعد در میآید.
برای ساخت مدل ستارهای بر اسا نیاز مدیر پایگاه داده تحلیلری،
جدول زیربعد بهعنوان جدول بعد جدید با کلید اصلی مکان جغرافیایی
برای مشتری و خردهفروش در الیره سرتارهای بره جردول حقیقرت آن
وصل میشود.
 -1-3مزایای مدل پیشنهادی (مدل سهلیهای)
در مدل پیشنهادی ،فرآیند استخرا  ،تغییر شکل و بارگرذاری سره فراز
دارد .فاز اول در الیه پایینی بهطور کامل انجرام مریگیررد .فراز دوم در
الیه میانی صورت میگیرد و به دلیل اینکه نیراز بره اسرتخرا و تغییرر
شررکل نم ریباشررد ،بعررد از تولیررد جرردول زیربعررد الیرره میررانی (کرره از
جدولهای الیه پایینی بهصورت تجمی شده به دسرت مریآیرد) انجرام
میپذیرد .در نتیجه در فاز سروم در الیره براالیی ماننرد فراز دوم فقرط
بارگذاری صورت میگیرد .بنابراین سرعت این فرآینرد در الیره براالیی
افزایش پیدا میکند.
این مدل به دلیل وجود جدولهرای نرمرالشرده در الیره پرایینی،
امکان بهروزرسانی و اعمال تغییرات در ساختار الیه سرتارهای را بسریار
سادهتر از روشهای موجود ،فرراهم مریکنرد .بره ایرن ترتیرب ،امکران
افزودن بخشی از پر وجوهای دلخواه بره پایگراه داده تحلیلری میسرر
میشود.
مزیت دیگر ،فرکان بهروزرسانی مدل سهالیهای است که میتواند
متفاوت باشد و بسته به نیاز تغییر کند .بهگونهای کره اگرر تغییررات در
مناب پایگاه داده به نحوی باشد که مدیر پایگاه داده تحلیلی تشرخی
بدهد آنها را در زمانهای خاص به پایگراه داده تحلیلری اعمرال کنرد،
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بهروزرسانی آسنکرون یا غیرهمزمان برای سره الیره انجرام مریشرود و
انع ا پذیری سیستم باال میرود.
 -2-3شکل گرافیکی مدل پیشنهادی
نمایش گرافیکی مدل پیشنهادی در سه الیه است .در واق در الیه اول
(پایین) مدل دانهبرفی ،در الیه دوم (میانی) مدل خوشرهسرتارهای و در
الیه سوم (باال) مدل ستارهای قرار دارد (شکل .)6
........
الیه ستارهای
ساخت الیه

2

n

materialized
view

از
جدولهای
بعد و
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...

طبق شکل  6در الیه اول (پایین) مدل دانهبرفی قرار میگیررد کره
شامل جدول حقیقت و جدولهای بعد از شماره  6ترا  nاسرت .جردول
بعررد نرمررالشررده  6-2و سلسررلهمراتررب مربرروط برره آن ( )6-6-2در
جدولهای بعرد شرماره  6و  2مشرترک اسرت .بنرابراین برا توجره بره
ویژگ ریهررای مرردل خوشررهسررتارهای ،جرردول بعررد نرمررالشررده  6-2و
سلسرررلهمراترررب مربررروط بررره آن ( ،)6-6-2در الیررره میرررانی (الیررره
خوشهستارهای) به جدول زیربعد تبدیل مریشروند و ایرن عمرل باعره
کرراهش پیچیرردگی جرردولهررا و در نتیجرره کرراهش زمرران پاس ر برره
پر وجوها نسبت به مدل دانهبرفی مریشرود .همچنرین برا توجره بره
ویژگی مدل ستارهای که جدولهای بعد آن غیرنرمال اسرت ،الیره براال
(مدل ستارهای) بر اسا جدولهای بعد الیه میانی سراخته مریشرود.
تمام جدولهای بعد در الیه سرتارهای برهصرورت غیرنرمرال هسرتند و
جدول زیربعد الیه میانی بهعنوان جدول بعد جدید در الیه ستارهای برا
جدول حقیقت آن راب ه یکبهچنرد برقررار مریکنرد و الیره سرتارهای
ساخته میشود.

1

حقیقت الیه

 -4ارزیابی مدل پیشنهادی

میانی با
استفاده از
پر وجوها
1

n

2

ساخت

الیه خوشهستارهای

جدولهای
بعد
1

زمان پاس به پر وجوها همیشه مهمترین معیار برای مقایسه مدلهرا
بوده است [ .]60-64در این مقاله از این معیار برای ارزیابی مردلهرای
دانهبرفی ،خوشهستارهای ،سرتارهای و مردل پیشرنهادی بره نرام مردل
سهالیهای استفاده میشود .در نتیجه مدلها در محیط  SQL Serverبر
روی پایگاه داده فروش پیادهسازی شدهاند و معیرار زمران پاسر گرویی
مربوط به شش نروع پرر وجروی مختلر کره در ادامره توضری داده
میشوند ،در نمودارها با یکدیگر مقایسه شدهاند.
نوع پر وجو معیار مناسب برای انتخاب مدل ها مریباشرد .تعرداد
پر وجوها بر اسا گروهبندی با توجه به تعداد جدولهای بعدی کره
با جدول حقیقت راب ه یکبهچند دارند ،به دست میآید.
بنابراین پر وجوهایی بر اسا گروهبندی تولید میشروند ،یعنری
اگر  kبعد وجود داشته باشد  2kپر وجو برر اسرا

غیرنرمال و

زیرمجموعرهای از

ابعاد در گروهبندی ایجاد میشود .بنابراین پر وجوهای یرک ترا چهرار

جدول
زیربعد الیه

n

2

که در شکلهای  2و  9بهصورت  q6- q4برای ارزیابیها اسرتفاده شرده
است مربوط به گروهبندیهای مختل هستند .همچنین پر وجوهایی

میانی به
صورت

از نرروع  sliceکرره یررک ارزش از یررک بعررد و  diceکرره محرردودهای از

1-2

ارزشهای یک یا چند بعد را انتخاب میکنند ،بهعنوان پرر وجوهرای

materialized
view

پنج و شش که در شکلهای  2و  9بهصورت  q5و q6بررای ارزیرابیهرا

با استفاده از

استفاده شده است ،ایجاد میشوند .شکل  ،2این شش پر وجو را برای

پر وجوها

انجام آزمایشها بر روی پایگاه داده تحلیلی سهالیهای فروش برا توجره

1-1-2

به مکان جغرافیایی مشتری به همراه مدل الیه سوم (الیه ستارهای) بره
دلیل تغییرات نهایی که در الیه ستارهای مدل سهالیهای شرکل گرفتره
........

الیه دانهبرفی

است ،نمایش میدهد .شرکل  ،9ایرن شرش پرر وجرو را بررای انجرام
آزمایشها بر روی پایگاه داده تحلیلی سهالیهای فروش با توجه به مکان

شکل  :1مدل سهاليهای
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جغرافیایی خردهفروش نمایش میدهد .در این بخش فقط پر وجوهرا
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q1: select dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey,sum(TD)
from dbo.LAYER3,dbo.SUBDim
where dbo.SUBDim.GeographyKey=dbo.LAYER3.[res-G-id]
groupby dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey
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در مدل سهالیهای ارائه شده است و پر وجوهای مربوط به مردلهرای
 پرر وجوهرای. خوشه ستاره ای و دانهبرفی ذکر نشرده اسرت،ستاره ای
، محصرول،پرنج بعرد خرردهفرروش

q2: select dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey,TimeKey,sum(TS)
from dbo.LAYER3, dbo.SUBDim
where dbo.LAYER3.[res-G-id]=dbo.SUBDim.GeographyKey
groupby dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey,TimeKey
orderby dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey,TimeKey asc

 مکان جغرافیایی و زمان در گروهبندیهای مختل ایجاد شرده،مشتری
.است

q3: select dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey,ProductKey,sum(TS)
from dbo.LAYER3,dbo.SUBDim
where dbo.SUBDim.GeographyKey=dbo.LAYER3.[res-G-id]
groupby dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey,ProductKey
orderby dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey,ProductKey
q4: select
dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey,ProductKey,TimeKey,sum(TD)
from dbo.LAYER3,dbo.SUBDim
where dbo.SUBDim.GeographyKey=dbo.LAYER3.[res-G-id]
groupby dbo.SUBDim. SalesTerritoryKey,ProductKey,TimeKey
orderby dbo.SUBDim. SalesTerritoryKey,ProductKey,TimeKey
q5: select ProductKey,TimeKey,sum(TD)
from dbo.LAYER3,dbo.SUBDim
where dbo.LAYER3.[res-G-id]=dbo.SUBDim. GeographyKey and
dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey='7'
groupby ProductKey,TimeKey
orderby ProductKey,TimeKey asc
q6 select dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey,ProductKey,TimeKey,sum(TS)
from dbo.LAYER3,dbo.SUBDim
where dbo.SUBDim.GeographyKey=dbo.LAYER3.[res-G-id]and
ProductKey>210 and TimeKey>550
groupby dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey,ProductKey,TimeKey
orderby dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey,ProductKey,TimeKey asc

م رح در مدل سهالیهای بر اسا

PK

بعد مکان
جغرافیایی

id Subdim(g)

بعد محصول
PK

بعد مشتری

id Product
PK
PK
PK
PK
PK
PK

id Product
id Customer
id Reseller
id Time
cus-G-id
res-G-id

PK

id Customer

sum(Discount amount)
sum(Sale amount)

خرده فروش

بعد

PK

بعد زمان

id Reseller

PK

id Time

q1: select dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey,sum(TD)
from dbo.LAYER3,dbo.SUBDim
where dbo.SUBDim.GeographyKey=dbo.LAYER3.[cus-G-id]
groupby dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey

 شش نوع پرسوجو در مدل سهاليهای با توجه به مکان:3 شکل
جغرافيايی خردهفروش برای پايگاه داده تحليلی سيستم فروش

بهعنروان مثرال در الیره سروم (مردل سرتارهای) شرامل پرنج بعرد
. زمران و مکران جغرافیرایی) اسررت، خرردهفررروش، مشرتری،(محصرول
 به ایرن، پر وجو در گروهبندیهای مختل ایجاد میشود92 بنابراین
، خرردهفرروش، مشرتری،صورت که یا فقط بر اسا یک بعد (محصول
،) مشرتری،زمان و مکان جغرافیایی) یرا برر اسرا دو بعرد ((محصرول
،) مکان جغرافیایی، (محصول،) زمان، (محصول،) خرده فروش،(محصول
 یا چهرار بعرد و،) یا سه بعد... ،) زمان، (مشتری،) خردهفروش،(مشتری
.پنج بعد است
 که یرک ارزش از یرک بعرد وslice همچنین پر وجوهایی از نوع
، که دامنهای از ارزشهای یک یا چنرد بعرد را انتخراب مریکننردdice
.میتوانند پر وجوهای مختل ایجاد کنند
 از.بنابراین نحوه نوشتن پر وجوها در این مدل تغییر داشته است
 مجموع تخفی ها را بر اسا جدول مکان،این رو پر وجوی یک
 مجموع، پر وجوی دو.جغرافیایی (یک بعد) گروهبندی میکند
.فروش را بر اسا دو بعد مکان جغرافیایی و زمان گروهبندی میکند
 مجموع فروش را بر اسا دو بعد مکان جغرافیایی و،پر وجوی سه
 مجموع تخفی ها را بر، پر وجوی چهار.محصول گروهبندی میکند
. محصول و زمان گروهبندی میکند،اسا سه بعد مکان جغرافیایی
 مجموع تخفی ها را بر اسا یک ارزش از بعد،پر وجوی پنج
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q2: select dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey,TimeKey,sum(TS)
from dbo.LAYER3, dbo.SUBDim
where dbo.LAYER3.[cus-G-id]=dbo.SUBDim.GeographyKey
groupby dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey,TimeKey
orderby dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey,TimeKey asc
q3: select dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey,ProductKey,sum(TS)
from dbo.LAYER3,dbo.SUBDim
where dbo.SUBDim.GeographyKey=dbo.LAYER3.[cus-G-id]
groupby dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey,ProductKey
orderby dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey,ProductKey
q4: select dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey,ProductKey,TimeKey,sum(TD)
from dbo.LAYER3,dbo.SUBDim
where dbo.SUBDim.GeographyKey=dbo.LAYER3.[cus-G-id]
groupby dbo.SUBDim. SalesTerritoryKey,ProductKey,TimeKey
orderby dbo.SUBDim. SalesTerritoryKey,ProductKey,TimeKey
q5: select ProductKey,TimeKey,sum(TD)
from dbo.LAYER3,dbo.SUBDim
where dbo.LAYER3.[cus-G-id]=dbo.SUBDim. GeographyKey and
dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey='7'
groupby ProductKey,TimeKey
orderby ProductKey,TimeKey asc
q6: select dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey,ProductKey,TimeKey,sum(TS)
from dbo.LAYER3,dbo.SUBDim
where dbo.SUBDim.GeographyKey=dbo.LAYER3.[cus-G-id]and
ProductKey>210 and TimeKey>550
groupby dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey,ProductKey,TimeKey
orderby dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey,ProductKey,TimeKey asc

 شش نوع پرسوجو در مدل سهاليهای با توجه به مکان:2 شکل
جغرافيايی مشتری به همراه شکل گرافيکی اليه ستارهای برای پايگاه
داده تحليلی سيستم فروش
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مکان جغرافیایی که قلمرو فروش آن معادل" " 4و برابر کشور فرانسه
است و بر اسا بعد محصول و زمان گروهبندی میکند .پر وجوی
شش ،مجموع فروش را بر اسا محدودهای از ارزشهای بعد
محصول که برابر با کد محصولهای بیشتر از  268و همچنین برای
بعد زمان که برابر کد زمان بیشتر از 008یعنی برابر سالهای 2889
به بعد و بر اسا سه بعد (مکان جغرافیایی ،محصول و زمان)
گروهبندی میکند.
نقش الیهها در هنگام پاس گویی به پر وجوها م رح مریشرود و
بستگی به پر وجویی دارد که مدیر بر اسا نیاز خود بیان مریکنرد.
بهعنوان مثال ،پر وجوی  6بررسی میشود:
)q1: select dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey, sum(TD
from dbo.LAYER3,dbo.SUBDim
]where dbo.SUBDim.GeographyKey=dbo.LAYER3.[cus-G-id
groupby dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey

این پر وجو به الیه سوم وارد مریشرود و مجمروع تخفیر هرا را
حساب میکند .این پر وجو برای اینکه بر اسرا

کرد قلمررو فرروش

گروهبندی شود از جدول زیربعد مکان جغرافیایی الیه خوشرهسرتارهای
استفاده میکند .این جدول از الحاق دو جدول به نام جدول بعد قلمررو
فروش و جدول بعد مکان جغرافیایی که بهصورت سلسلهمراتبی در الیه
مدل دانهبرفی قرار دارد ،ایجاد شرده اسرت .بره ایرن منظرور الحراق دو
جدول بهصورت یک دید در میآیند و نهایتراً نترایج در جردول جدیرد

مدلی سهالیهای در طراحی س

...

)q5: select ProductKey,TimeKey,sum(TD
from dbo.LAYER3,dbo.SUBDim
where dbo.LAYER3.[cus-G-id]=dbo.SUBDim. GeographyKey
'and dbo.SUBDim.SalesTerritoryKey='7
groupby ProductKey,TimeKey
orderby ProductKey,TimeKey asc

این پر وجو به الیه سوم وارد میشود و مجموع تخفیر هرا را برر
اسا یک ارزش از بعد مکان جغرافیایی که قلمرو فروش آن معادل""4
و برابر کشور فرانسه است ،بر اسا بعد محصرول و زمران گرروهبنردی
میکند.
برای بررسی شرط از جدول زیربعرد الیره خوشرهسرتارهای (نحروه
ایجاد آن در مثال  6ذکر شد) که بهعنوان جدول بعرد جدیرد برا کلیرد
اصلی مکان جغرافیایی برای مشتری در الیه ستارهای به جدول حقیقت
آن وصل شده است ،استفاده میکند.
بنابراین با توجه به پر وجوهای مذکور در ارتبراط برا بعرد جدیرد
اضافهشده در الیه ستارهای ،زمان پاس بره پرر وجوهرا در هرر چهرار
مدل (دانهبرفی ،خوشهستارهای ،سرتارهای و سرهالیرهای) انردازهگیرری
میشود.
آزمایشها بر اسا شش نوع پر وجو ،در چهار مردل دانرهبرفری،
خوشهستارهای ،ستارهای و سهالیهای با توجه به مکان جغرافیرایی بعرد
مشتری انجام شده است و نتایج در شکل  7نشان داده شده است .طبق
شکل  ،7مدل سهالیهای سرعت پاس گویی براالتری در هرر پرر وجرو
نسبت به بقیه مدلها دارد.

زیربعد مکان جغرافیایی وارد میشود.
00:03:36

الزم به ذکر است که جدول زیربعد الیه خوشهستارهای نیز بهعنوان
جدول بعد جدیرد برا کلیرد اصرلی مکران جغرافیرایی بررای مشرتری و

00:02:53

خردهفروش در الیه ستارهای به جدول حقیقت آن وصل شده است .بره
این منظور جدول حقیقت الیه ستارهای برهصرورت دیرد در مریآیرد و

snowflake

نتایج در جدول جدید حقیقت الیه ستارهای وارد میشود.
بنابراین مجموع تخفیر هرا از جردول حقیقرت الیره سروم (مردل
ستاره ای) در شرای ی که مکان جغرافیایی آن بر اسرا

3layer

00:02:10

starcluster

00:01:26

star

بعرد مشرتری

00:00:43

باشد ،حساب میشود.
در واق مدل پیشرنهادی (مردل سره الیره ای) ،برا ایجراد دیردهای
ذخیرهشرده مناسرب در الیره میرانی (خوشرهسرتارهای) و نهایتراً الیره
سررتارهای ،جهررت پاس ر گررویی برره پررر وجوهررا ایجرراد شررده اسررت.
پر وجوهای م رح شده از نوع  aggregateبوده و بسته به کاربرد مورد
نظر میتوانند برر روی ابعراد مختلر اعمرال شروند و در مرواردی نیرز
میتوانند با شرط  whereهمراه باشند تا پر وجوهایی از نوع  sliceکه

00:00:00
q6

q5

q4

q3

q2

q1

شکل  :4نتايج آزمايشها بر اساس شش نوع پرسوجو و با توجه به
مکان جغرافيايی بعد مشتری

آزمایشهای بعدی بر اسا

شش نوع پرر وجرو ،در چهرار مردل

یک ارزش از یک بعد و  diceکه دامنهای از ارزشهای یک یا چند بعرد

دانهبرفی ،خوشهستارهای ،سرتارهای و سرهالیرهای برا توجره بره مکران

تعرداد

جغرافیایی بعد خردهفروش انجام شده است و نتایج در شرکل  0نشران

را انتخاب میکنند ،ایجاد کنند .همچنین پر وجوها بر اسرا
ابعاد مختل بهصورت گروهبندی ایجاد شدهاند.

داده شده است .طبق شکل  ،0مردل سرهالیرهای سررعت پاسر گرویی

بهطور مثال پر وجوی :0

باالتری در هر پر وجو نسبت به بقیه مدلها دارد.
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00:03:36

00:02:53

3layer

00:02:10

مدلی سهالیهای در طراحی س

...

تأثیر دارد و در پر وجوها ،الیه پاس گو با توجه به جدولهرای بعردی
که در پر وجو م رح شدهاند ،انتخاب میشوند .طبق شرکل  ،0بررای
هر الیه شش نوع پر وجو م رح شده است و بهصورت نمودار میلهای
مقایسه شده اند .یعنی برا افرزایش تعرداد جردولهرای الحراقی (ایجراد
جدولهای غیرنرمال) زمان پاس گویی به پر وجوها بهبود مییابد.

snowflake
starcluster

00:01:26

00:03:36

star

00:02:53
00:00:43

3layer
00:02:10

snowflake
00:00:00
q6

q5

q4

q3

q2

q1

00:01:26

starcluster
star

00:00:43
00:00:00

شکل  :5نتايج آزمايشها بر اساس شش نوع پرسوجو و با توجه به

q6

q5

q4

q3

q2

q1

مکان جغرافيايی بعد خردهفروش

با توجه به اینکه آزمایشهای قبلی (شکلهای  7و  )0بر روی یرک
پر وجوی خاص انجام گرفته بود ،در آزمایشهای بعدی (شکلهای 1
و  )4برای هر نوع پر وجو ،تعدادی پر وجو نوشته شد و به مدلهای
ستارهای ،خوشهستارهای ،دانهبرفی و سهالیرهای اعمرال شرد .میرانگین
زمان پاس گویی در مدلها اندازهگیری شد که همچنان نترایج یکسران
است .بنابراین آزمایشهای بعدی بر اسا میانگین زمران پاسر گرویی
شش نوع پر وجو در مدلها انجام شده است .نتایج این آزمایشها در
شکلهای  1و  4نشان داده شده است .همان طور که مشاهده میشرود،
مدل سهالیهای نسبت به مدلهای دیگر زمان پاس به پرر وجوهرا را
بهبود داده است.
آزمایش بعدی بر اسا تعداد جدولهای الحاقی صورت میگیررد.
برره ایررن صررورت کرره در الیرره اول راب رره بررین جرردولهررا بررهصررورت
سلسلهمراتبی است ،که همان مدل دانهبرفی را تشکیل میدهد و هری
جدولی با هم پیوند نخورده است و آزمرایشهرای انجرامشرده در مردل
دانهبرفی الیه اول سرعت پاس گویی پایینی را نشان میدهد و در الیره
دوم مدل خوشهستارهای م رح شد که یک مرورد برین جردول قلمررو
فروش و جدول مکان جغرافیایی الحراق صرورت گرفرت و مرورد دیگرر،
جدول محصول با سلسلهمراترب مربروط بره خرودش پیونرد خوردنرد و
آزمایشها نشان داد سرعت پاس گویی مردل خوشرهسرتارهای از مردل
دانهبرفی الیه اول بهتر است .نهایتاً الیه سوم ،مدل ستارهای اسرت ،بره
این صورت است که جدول مکان جغرافیایی که در هر دو بعد مشرتری
و خردهفروش مشترک است بهشکل جدول جدا به نام جدول بعد مکان
جغرافیایی قرار گرفت و این عمل سرعت پاس گویی آن را نسبت به دو
الیه دیگر بهبود داد.
بنابراین در شکل  0سرعت پاس گویی بره پرر وجوهرا برا تغییرر
تعداد جدولهای الحاقی نشان داده شده است .همانطور کره مشراهده
میشود تعداد جدولهای الحاقی در زمان پاس گرویی بره پرر وجوهرا

Serial no. 80

شکل  :6نتايج آزمايشها برای ميانگين زمان پاسخگويی بر اساس
شش نوع پرسوجو و با توجه به مکان جغرافيايی بعد مشتری

00:04:19
00:03:36
3layer

00:02:53

snowflake

00:02:10

starcluster

00:01:26

star
00:00:43
00:00:00
q6

q5

q4

q3

q1

q2

شکل  :7نتايج آزمايشها برای ميانگين زمان پاسخگويی بر اساس
شش نوع پرسوجو و با توجه به مکان جغرافيايی بعد خردهفروش
00:03:36
00:02:53
3layer
00:02:10

snowflake
starcluster

00:01:26

star

00:00:43
00:00:00
q6

q5

q4

q3

q2

q1

شکل  :8نتايج آزمايش بر اساس تغيير تعداد جدولهای الحاقی

در آزمایش بعردی تعرداد رکوردهرای جردول حقیقرت تغییرر داده
شدهاند و نتایج پر وجوها بررسی شده است .انواع پر وجوها ،بر روی
پایگاه داده تحلیلی فروش با  9سرایز مختلر

 9888888 ،988888و
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 4888888رکررورد در جرردول حقیقررت  dbo.LAYER3اجرررا شرردند و
نتایج آن برحسب زمان پاس گویی در شرکلهرای  3و  68آورده شرده
است .همانطور کره مشراهده مریشرود برا افرزایش حجرم داده زمران
پاس گویی به پر وجوها افرزایش مرییابرد .بردیهی اسرت برا افرزودن
دیدهای ذخیرهشده مناسب جهت پاس گویی به پر وجوها ،نرر ایرن
افزایش زمان نیز به میزان قابل توجهی کاهش مییابد.
00:08:38
00:07:12
q1

00:05:46

q2
q3

q6

00:04:19
00:02:53

فرآیند توسعه یک پایگاه داده تحلیلی با تحلیرل پایگراه داده عملیراتی،
شناسایی نیازهای تحلیلری ،و نهایتراً طراحری در سره سر مفهرومی،
من قی و فیزیکی انجام میشود .در این مقاله ابتدا مردلهرای طراحری
موجود در س من قی پایگاه داده تحلیلی بررسی شد .سرپ مردلی
بهبودیافته در این س  ،برای فرآیند طراحی پایگاه داده تحلیلی ،ارائره
شد که ترکیبی از سره مردل دانرهبرفری ،خوشرهسرتارهای و سرتارهای،
بهصورت سهالیهای است .بهمنظور مقایسه مدل پیشنهادی با مدلهرای
موجود ،از معیار زمان پاس گویی به پر وجوهرا اسرتفاده شرده اسرت.
آزمایشها نشان میدهد که مدل پیشنهادی منجر به بهبود زمان پاس
به پر وجوها میشود .همچنین مدل پیشرنهادی (مردل سرهالیرهای)،
خصوص ریتهررای کررارایی ،قابلی رت اسررتفاده ،قابلیررت اسررتفاده مجرردد،
انع ا پذیری و اعتبار را در س باال دارا است .مدل سهالیهای نسبت
به مدل دانهبرفی پیچیدگی و نسبت به مدل ستارهای افزونگی کمترری
دارد .همچنررین نسرربت برره مرردل دانررهسررتارهای و خوشررهسررتارهای
انع ا پذیری باالتری دارد .بنابراین مدل پیشنهادی نسبت به مدلهای
موجود و با توجه به خصوصیتهای م رح در آنها کاملتر است.
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شکل  :9نتايج آزمايش بر اساس شش نوع پرسوجو و با توجه به مکان
جغرافيايی بعد مشتری
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شکل  :11نتايج آزمايش بر اساس شش نوع پرسوجو و با توجه به
مکان جغرافيايی بعد خردهفروش

رویکرد غیرنرمال مشکالتی دارد ،که از مهرمتررین آنهرا افزونگری
است .افزونگی مشکالت زیر را میتواند ایجاد کنرد :هردر رفرتن فارای
ذخیرهسازی ،ایجاد تناقض در هنگام بهنگامسازی ،حذ و در .
نرمالسازی تکنیک مهمی برای طراحری پایگراه دادههرای کارآمرد
است اما در ضمنی که افزونگی داده را کاهش میدهرد سربب افرزایش
زمان اجرای پر وجوها نیز میشود.
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گاهی با توجه به وضعیت ممکن است دادههرا از چنرد پایگراه داده
نرمالشده استخرا شوند و در یک منب غیرنرمال قرار گیرد .این روش
برای مخزن داده پایگاه داده تحلیلی استاندارد خوبی اسرت زیررا هرد
اصلی از ایجراد پایگراه داده تحلیلری ،افرزایش سررعت پاسر گرویی بره
پر وجوها است و از آنجایی که در و تغییر اطالعرات در آن توسرط
کاربران عادی انجام نمیشود بلکه توسط مدیر سیستم و در واق طراح
و ایجادکننده آن صورت میگیرد ،افزونگی اطالعات منجرر بره تنراقض
نخواهد شد .از طرر دیگرر ایرن افزونگریهرا در سر ابعراد صرورت
میگیرد که حجم آنها در مقابل حجم جدول حقیقرت نراچیز اسرت و
بنابراین افزایش حجمی که ایجاد میکند نیز ترأثیری در کرل نخواهرد
داشت.

 -5نتیجهگیری و کارهای آینده
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1

Data Warehouse

2

Subject-oriented

3

integrated

4

time-variant

5

non-volatile

6

Flat schema

7

Terraced schema

8

Star schema

9

Constellation schema

10

Galaxy schema

11

Snowflake schema

12

Star flake schema

13

Star cluster schema

14

Efficiency

15

Usability

16

Reusability

17

Flexibility

18

Redundancy

19

complexity

20

Reliability
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