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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Актуалност на проблема 

Бързият прогрес в развитието на средствата за натрупване и съхраняване на 

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

данни в практически всички области на човешката дейност. Огромните количества 

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

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

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

конкурентно предимство, тези технологии се превърнаха в необходимост за всяка 

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

на бизнеса (Business Intelligence). 

В съвременната икономическа среда, компаниите повече от всякога се нуждаят от 

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

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

внедряване, достъпни за използване от неспециалисти в областта на информационните 

технологии. От аналитичните системи вече се очаква да бъдат от полза не само на 

висшия мениджмънт на една компания, но и да оптимизират процесите на вземане на 

решения на средно и ниско управленско ниво. При това, отделните фирмени 

подразделения имат различна структура и начин на работа – аналитичното решение 

трябва да бъде съобразено с тяхната специфика и същевременно да представя единен 

корпоративен поглед на бизнеса на компанията. От една страна, нарасналите 

потребителски очаквания водят до комплексни и все по-сложни модели на данните, от 

друга, аналитичните системите трябва да предоставят средства за гъвкав анализ –

интерактивност и динамичност за създаване на различни сегменти и погледи върху 

анализираните обекти, без сериозни технически познания от страна на служителите. 

Това предполага многоаспектни, но лесни за използване и интерпретация модели.  

Доказан модел в системите за бизнес анализ е многомерният модел на данните 

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

модел има някои концептуални проблеми свързани със съхранението и обработката на 

данни в пространства с висока размерност. Настоящият дисертационен труд е 

фокусиран върху ограниченията на модела и по-специално върху явлението разреденост 

на данните при многомерен анализ. Разредеността на данните оказва влияние не само 

върху съхранението и времето на зареждане на данни в модела, но влияе и на 

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

годишно проучване, извършено от центъра за изследване на аналитични бизнес 

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

ниското бързодействие, лошото качеството на данните и проблеми от административен 

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

от бързодействие на системите за анализ на бизнеса нараства и се очертава като 

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

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

данните имат значително по-малко технически проблеми (производителност, 

надеждност, липса на ключови функционалности и др.) от системите, базирани на 

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

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

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

потребителите на системите с релационно представяне. 
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С усъвършенстването на информационните технологии, потребителите на 

системите за анализ на бизнеса очакват лесна употреба на нетривиални аналитични 

функции и бърз отговор на запитванията им към системата. Ето защо бързодействието и 

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

системата. От една страна хардуерните възможности растат постоянно, но от друга 

обемът на обработваната информация се увеличава. Взискателността на потребителите 

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

който силно зависи както от обема на входните данни, така и от размерността на модела. 

Постоянно увеличаващите се обеми на обработваната информация, желанието на 

потребителите да анализират все повече размерности, нарасналите очакванията към 

техническите възможности на системата и нейното бързодействие говорят за несъмнено 

увеличаване на значимостта на този фактор при разработката на аналитичните 
приложения. 

Цел и задачи на дисертацията 

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

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

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

От така поставената цел произтичат следните задачи: 

 Да се направи задълбочено проучване и анализ на многомерния модел на 

данните, неговите предимства и ограничения в системите за разкриване на 

знания; 

 Да се направи систематично изследване на принципите и методите за 

преодоляване на ограниченията на многомерния модел; да се предложат 

подобрения и/или нововъведения към тях; 

 Да се създаде формално описание на предложените подобрения и/или 

нововъведения; 

 Да се проведат необходимите експерименти и тестове в подкрепа на направените 

изследвания и предложения. 

КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. МНОГОМЕРЕН МОДЕЛ НА ДАННИТЕ 

В Глава 1 на дисертационния труд са разгледани основни концепции на 

многомерния модел на данните и системите за съхранение на големи обеми от данни. 

Дискутирана е ролята на многомерния модел в системите за интерактивен анализ, 

неговите предимства, ограничения, алтернативи. Специално внимание е обърнато на 

разредеността на данните и експлозивното им нарастване в многомерния модел. 

1.1. Основни понятия 

Основни понятия в многомерния модел на данните са понятията измерение, 

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

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

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

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

съхраняват стойностите на анализираните показатели (например 

“приходи”,”потребление” и др.). Справките в системите за многомерен анализ се 

представят като n-мерни кубове, по осите на които са разположени съответните 
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измерения, а точките на така зададеното n-мерно пространство представят фактическите 

данни.  

1.2. Разреденост на данните 

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

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

Практически голям брой от тези точки не съдържат данни. Това явление ще наричаме 

разреденост на данните (data sparsity). Широко разпространен измерител на 

разредеността на данните в даден куб е така нареченият коефициент на плътност, 

представящ отношението на празните клетки в куба към общия им брой ([Niemi et 

al.’00]). В [Potgieter’03] е направено практическо изследване на разредеността на 

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

Резултатите показват, че коефициентът на плътност във всички случаи е под 1%. 

Нашите наблюдения върху складове от данни на компании от различни отрасли 

потвърждават тези резултати. 

1.3. Експлозия на данни 

Експлозията на данните в многомерния модел е често срещано, но не винаги 

добре осъзнато явление. Ефектът от нея може да бъде изненадващ и с последици, които 

са достатъчно тежки, за да причинят неудовлетвореност на клиентите на аналитичното 

приложението. Експлозия на данни в многомерния модел се наблюдава, когато броят на 

пълните клетки в базовите нива е по-малък от броя на останалите пълни клетки в куба 

([Potgieter’03]). Три основни фактора допринасят за този феномен: (а) силно разредени 

входни данни; (б) броят на измеренията; (в) наличието на йерархии с много нива и 

малък брой елементи на всяко от нивата. Семантичните връзки между стойностите на 

измеренията също допринасят аналитичните приложения да страдат от експлозията на 

данни и нейните последствия.  

1.4. Архитектурни подходи за реализация на многомерния модел 

Системите за аналитична обработка в реално време (Online Analytical Processing 

или накратко OLAP) изискват многомерно представяне на данните, но за физическото 

им съхранение многомерният формат не е задължителен. Платформата, на която се 

реализира складът от данни може да бъде както многомерна (MOLAP) така и 

релационна (ROLAP). При MOLAP системите, многомерният модел се реализира чрез 

многомерна система за управление на бази от данни. ROLAP системите осигуряват на 

крайния потребител многомерен изглед на информацията, но физически данните се 

съхраняват в релационна база от данни. Съществуват и хибридни подходи (HOLAP), 

които интегрират многомерно и релационно съхраняване на данни, с цел да бъде 

извлечена полза от предимствата на двете технологии - MOLAP и ROLAP ([Kaser& 

Lemire’03]). 

 Предимствата и недостатъците на различните архитектурни подходи са 

дискутирани в част 1.5. „Предимства и недостатъци на различните архитектурни 

подходи” от дисертационния труд. 

1.5. Предимства, недостатъци и перспективи  

Многомерният модел на данните е широко използван в процеса на интерактивен 

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

работа и достатъчно гъвкав, за да позволи на бизнес аналитиците да формират и 

проверят различни хипотези, свързани с бизнеса им и процесите, протичащи в него. 
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Този модел е заложен и като основен логически модел в многомерните СУБД. 

Недостатъците му са свързани предимно с ефективната обработка и съхранението на 

данни, поради експоненциалното нарастване на броя точки в многомерното 

пространството с нарастването на броя на измеренията. В последното десетилетие се 

налага използването на кубове с все повече измерения, което задълбочава недостатъците 

на този модел и постепенното води до ограничаване на неговата употреба в MOLAP 

среда ([BARC’08]). Многомерните СУБД започват да заемат ново място в архитектурата 

на един склад от данни – от основен инструментариум за разработка на приложения за 

разкриване на знания, те се превръщат в помощен инструмент за съхранение и 

обработка на данни от високите йерархични нива ([Eavis&Taleb'12]). Причината за 

изместването на тяхната роля е свързана най-вече с неспособността им ефективно да 

обработват кубове със слаба плътност (големи като общ брой клетки, но практически с 

малко данни). Важен фактор, за да се запази тяхното „ново“ място е максимално да 

бъдат доразвити възможности им за съхранение на кубове със слаба плътност и по-

голям брой измерения. 

Друго важно ограничение на  многомерния модел на данните е недостатъчното 

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

бизнес областта при проектирането на модела. Семантичната пропаст между 

възможностите на съвременното концептуално моделиране и релационните и 

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

Остава отворен въпросът как могат да бъдат представени бизнес ограничения в модела 

на данните ([Hurtado&Mendelzon’04]) или контекстуални зависимости ([Lechtenborger& 

Vossen’03]). Използването на функции за обобщаване на данните извън стандартните 

агрегиращи оператори (SUM, MAX, MIN, AVERAGE и т.н.) при моделирането на факти, 

за които тези оператори са неприложими (неадитивни факти) също остава открит въпрос 

([Horner et al.’04]). Очакванията към бъдещите изследвания са да запълнят тази 

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

ефектите от явлението разреденост на данните в n-мерен куб. 

2. МЕТОДИ ЗА ЕФЕКТИВНО СЪХРАНЕНИЕ И ИЗВЛИЧАНЕ НА ДАННИ В 
АНАЛИТИЧНИТЕ СИСТЕМИ 

Въпреки че складовете от данни и системите за бизнес анализ се изучават от 

години, въпросите свързани с оптимизацията на физическото пространство и 

производителността на заявките в тези системи продължават да ангажират интереса на 

научната общност ([Bellatreche& Woameno’09], [Wu et al.’09], [Shoshani et al.’10]). Една 

от причините за това е, че аналитичните приложения са предназначени за онлайн 

интерактивна употреба, в резултат на което потребителите им очакват да получат бърз 

отговор от системата ([Pendse’05]). Базирайки се на независимо холандско проучване в 

[Pendse’08] се посочва, че ако една заявка не върне резултат до 30 секунди, 

потребителите са склонни да предприемат действия по рестартиране на приложението. 

Бързият отговор е лесно постижим, ако заявката трябва само да извлече информацията, 

съхранена в базата данни, да я оформи в подходящ вид и да я представи на потребителя, 

но заявката става далеч по-сложна и бавна, ако трябва да бъдат направени значителни 

изчисления върху голям обем от данни, за да се постигне желаният отговор 

([Pendse’05]). Заявките към системите за аналитични обработка в почти всички случаи 

изискват извършването на такива изчисления. 

Невъзможността изискваният от потребителите резултат да се изчислява бързо и 

ефективно при поискване води до налагането на техниката на пре-агрегации 

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

основно решение за намаляване на времето на отговор в аналитичните системи. Наред с 
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тази техника, в складовете от данни се използват и други техники, като специализирани 

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

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

данните в многомерния модел не позволява техниката на пре-агрегации да бъде 

приложена като универсално решение на проблема – обобщение на всички желани от 

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

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

Във Глава 2 от дисертационния труд обстойно са разгледани техники като 

композитно индексиранe, многомерно съхранение чрез отместване (Chunk-offset 

съхранение), пре-агрегацията на данни, поддържани видове компресия на данните, 

индексни структури и др. Тези техники са насочени към оптимизация на съхранението 

на кубове със слабата плътност и ограничаване на експлозията на данни, в търсене на 

разумния компромис между време за отговор и заемана памет. Въпреки наличието на 

разгледаните решения, проектантите на MOLAP системи не са в състояние 

безпроблемно да увеличават измеренията на анализираните кубове, за да удовлетворят 

съвременните нужди от многоаспектни и комплексни многомерни модели. Извършеното 

изследване на принципите и методите за преодоляване на ограниченията на 

многомерния модел показва, че нито едно от наличните решения не се интересува от 

вида и природата на разредеността в модела на данните, нито използва знания за 

семантиката и бизнес ограниченията в областта. 

3.  РЕГУЛЯРНА РАЗРЕДЕНОСТ В N-МЕРЕН КУБ 

Тъй като методите за ефективно съхранение и извличане на данни в  

аналитичните системи не се основават на никаква класификация на видовете 

разреденост, в Глава 3 от дисертационния труд са разгледани наличните в литературата 

видове разреденост. Предложена е нова класификация, въз основа на която в Глава 4 е 

дефинирано разширение на многомерния модел - нов оригинален обект, наречен карта 

на регулярна разреденост. В Глава 3 са анализирани също и някои взаимовръзки, 

пораждащи регулярна разреденост в куб. Описаните ситуации са често срещани и 

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

аналитичен куб.  

3.1. Съществуващи класификации на видовете разреденост 

Научната и техническа литература е изключително бедна от към класификации 

на разредеността в n-мерен аналитичен куб. Разделението на разредеността и при трите 

класификации, които успяхме да открием е базирано на разпределението (формата) на 

празните области в куба. 

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

разреденост, като контролирана е разредеността, при която за цял интервал от 

стойностите на едно или повече измерения липсват стойности в куба. При случайната 

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

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

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

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

В [Kang et al. ‘02] разредеността е класифицирана като случайна (А - random), 

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

нейното разпределение (Фигура 1). Авторите дискутират подходите за обработка на 

кубове със слаба плътност, след което дефинират гореспоменатите видове разреденост, 
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търсейки по-генерален подход за обработка на разредени данни. Въз основа на 

дефинираните шаблони, те изследват бързодействието на няколко типови аналитични 

заявки по отношение на два многомерни сървъра. Резултатите показват, че не се 

наблюдава значително забавяне или ускоряване на изследваните типови заявки при 

наличието на един или друг вид разреденост.  

Фигура 1. Видове разреденост в n-мерен куб 

В [Kim&Yong ‘02] класификацията от [Kang et al. ‘02] е разширена с т.нар. 

решетъчна разреденост, представляваща кръстосани лентови шаблони. 

3.2. Нова класификация на разредеността на данните в многомерен куб 

Ако анализираме причините довели до разреденост на данните в даден куб, 

можем да забележим, че за част от клетките на куба липсата на данни е предварително 

известна, поради наличието на различни по вид ограничения в бизнеса. Въз основа на 

това наблюдение, предлагаме нова класификация на разредеността в даден куб 

([Naydenova&Kaloyanova‘06]). Тя съдържа по-малък брой категории в сравнение с 

съществуващите класификации, но за разлика от тях новата класификация е базирана на 

семантиката на разредеността в даден куб, а не на разпределението на празните области 

в куба. 

Дефиниции: 

 Регулярна разреденост ще наричаме множеството от точки в даден n-мерен куб, 

за които семантиката на моделираната бизнес област не допуска наличие на 

непразни стойности; 

 Случайна разреденост ще наричаме множеството от точки в даден n-мерен куб, 

за които моделираната бизнес област допуска наличието на непразни стойности в 

тези точки. 

Да разгледаме един типичен пример за силно разреден куб – имаме верига от 

магазини, за които е необходимо да се съхранява информация относно извършените 

продажби по клиенти. Моделиран е 4-мерен куб, състоящ от измеренията Време, 

Клиенти, Артикули, География и един показател – платена сума. Този куб е 

изключително разреден, тъй като даден клиент използва определени магазини, няколко 

пъти седмично и закупува средно не повече от 20 различни артикула. Практически 

голяма част от клетките от пространството на базовия кубоид, определен от 

комбинацията „клиент – артикул – магазин – ден“ са празни. Голяма част от точките в 

това пространство са празни поради непредвидимото потребителско поведение (макар и 

очаквано в известни граници) – един клиент може да напълни потребителската си 

кошница с едно множество от артикули, а на следващия ден да се спре на друго 

множество от стоки. Друга част от точките в пространството, обаче, са гарантирано 

празни поради наличието на обективни ограничения. Например, ако в даден магазин са 

(А) случайна (Б) лентова (Г) правоъгълна (В) клъстерна 

Правоъгълна 
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се изчерпали определени стоки или въобще не се предлагат такива, съответни равнини 

от куба ще бъдат задължително празни. 

Липсващите данни при случайната разреденост обикновено се интерпретират 

като нулеви стойности, докато при регулярната разреденост липсата на стойност 

изразява неприложимост. Липсата на стойност в базите от данни често пъти има 

различни семантични нюанси – освен неприложимост, тя може да изразява и 

неизвестност или неопределеност. Регулярната разреденост обединява онези празни 

точки от пространството на даден куб, които нямат бизнес смисъл и съответно не са от 

особен интерес за бизнес аналитиците. Един аналитик се интересува защо продажбите 

на даден артикул са нулеви в конкретен магазин само, ако тази липса на данни се дължи 

на случайна разреденост (интересува се от нулевите, а не от невъзможните продажби). 

Ако един артикул не се предлага в специфичен регион, той би игнорирал индикацията за 

по-ниските нива на продажби в продуктовата гама за региона. От друга страна, ако 

аналитикът забележи, че голям брой клиенти са престанали да купуват даден артикул, 

той би получил незабавен отговор на въпроса „Защо”, ако причината е липса на 

наличност (регулярна разреденост). Това показва, че знанието дали внезапен спад на 

продуктовата гама в наблюдаван от аналитика район се дължи на регулярна или 

случайна разреденост всъщност е полезна информация за него. 

3.3. Видове семантични връзки между стойностите на измеренията, 

водещи до поява на регулярна разреденост 

Семантичните връзки между стойностите на две или повече измерения често 

пораждат области на регулярна разреденост. Ще дефинираме следните видове връзки: 

Дефиниция: 

Връзка от тип ирелевантност на измерение се наблюдава, когато за дадено 

множество от стойности на дадено (водещо) измерение (или комбинация от стойности 

на няколко измерения) има точно една определена стойност в друго (зависимо) 

измерение, позволяваща наличието на пълни клетки в куба (т.е. за всички останали 

стойности в зависимото измерение съответните клетки са задължително празни). В този 

случай имаме частично функционална зависимост между измеренията – частична, 

защото важи само за подмножество на водещото измерение. 

Дефиниция: 

Връзка от тип сегментация на измерение се наблюдава, когато за дадено 

множество от стойности на дадено (водещо) измерение има определено множество от 

стойности в друго (зависимо) измерение, за които е допустимо наличието на пълни 

клетки в куба (т.е. за всички останали стойности в  зависимото измерение съответните 

клетки са задължително празни). Тази връзка е обобщение на връзката от тип 

ирелевантност на измерение и в общия случай не отразява функционална зависимост 

(дори и частична). 

Измененията в бизнеса по време на жизнения цикъл на аналитичната система, 

също често пъти водят до появата на регулярна разреденост -  например, въвеждането на 

нови услуги или спирането на нерентабилни такива, води до връзки от тип сегментация 

на измерения. 
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3.4. Намаляване на регулярната разреденост чрез елиминиране на 

сегментирани и нерелевантни измерения 

Един от подходите за намаляване на негативните ефекти от обработката на силно 

разредени кубове е подходът на моделиране на кубове с по-малка размерност, като 

алтернатива на един хипер-куб (част 2.7. „Моделиране на множество кубове вместо един 

хипер-куб“ от дисертационния труд). Този подход е приложим в случаите на наличие на 

връзки от тип ирелевантност на измерения и на сегментирани измерения. Практически, 

разредеността на даден куб не може да се намали чрез моделиране на множество по-

малки кубове без да се загуби функционалност, ако неговата разреденост е изцяло от 

тип случайна.  

В част 3.4. „Подход за намаляване на регулярната разреденост” от 

дисертационния труд е демонстриран подход за моделиране на множество по-малки 

кубове като алтернатива на един голям хипер-куб чрез елиминирането на връзки от тип 

сегментация и ирелевантност на измерение. Тестовата реализация на подхода 

(извършена с реални бизнес данни) показва, че моделирането на хипер-куб е значително 

по-неефективно от гледна точка на памет и бързодействие в сравнение с моделирането 

на множество „по-плътни” куба (с по-малко на брой празни клетки). 

4. РАЗШИРЕНИЕ НА МНОГОМЕРНИЯ МОДЕЛ ЧРЕЗ КАРТА НА РЕГУЛЯРНА 
РАЗРЕДЕНОСТ 

Основна характеристика на регулярната разреденост е предварителното знание за 

нейното съществуване. Ще добавим това знание към многомерния модел на данните под 

формата на нов оригинален обект наречен карта на регулярна разреденост 

([Naydenova’10]). За постигането на тази цел, първо ще дадем формална дефиниция на 

многомерния модел от данни. 

4.1. Формализирано представяне на многомерен модел 

Следващите дефиниции са публикувани в част 4.1.1. “Формализирано 

представяне на многомерен модел” от дисертационния труд, както и в ([Naydenova et 

al.‘09]). 

o Измерение е крайно непразно множество; 

o Многомерно пространство върху измеренията 
nDDD ,...,2,1
(n>=1) е множеството от 

кортежи nDDDS  ...21 ; 

o Правоъгълна област в многомерното пространство S е под множеството SM  , 

nAAAM  ...21 , където 11 DA  , 22 DA  , …, nn DA  ; 

o Θ е специална стойност, наречена “празна стойност”; 

o Факт (метрика) ще наричаме множество от стойностите на анализирания показател 

F, където Θ F ; 

o Куб ще наричаме функцията C: S → F, където S е многомерно пространство, а F е 

факт; 

o Клетка (точка) в куба C: S → F ще наричаме наредената двойка c = (t, f), където t  

S, C(t) = f. Клетката е празна ако f = Θ и пълна в противен случай; 

o Множеството от празни клетки в куба C: S → F е множеството E(C) = {t   S | C(t) 

= Θ}, E(C) S 
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4.2. Дефиниране на карта на регулярна разреденост 

За да разграничим регулярната от случайната разреденост ще въведем следната 

дефиниция ([Naydenova et al.‘09]): 

Дефиниция: 

Карта на регулярна разреденост  върху куба C: S → F е множеството RC, 

RC   E(C)  S, определящо клетките в куба C, които са празни поради наличието на 

регулярна разреденост (бизнес правила, формални изисквания, зависимости и др.). 

Разликата на двете множества E(C)\RC определя клетките в куба, които са празни поради 

случайна разреденост. 

Дефиниция: 

Правоъгълна област на регулярна разреденост  в  многомерното пространство S е 

правоъгълна област SKK , , такава че CRK  . 

4.3. Представяне на карта на регулярна разреденост 

В част 4.2. „Представяне на карта на регулярна разреденост” от дисертационния 

труд са разгледани са няколко подхода за дефиниране и представянето на областите на 

регулярна разреденост, анализирани са техни предимствата и недостатъци. За 

представянето на карта на регулярна разреденост е избран подход, използващ 

множество от правила в атомарен вид ([Naydenova et al.’09]). Това представяне се 

доближава най-много до концепцията за карта, определена от бизнес правила. 

Представяне на картата RC върху куба FSC : , nDDDS  ...21  определяме 

като списък от правила P1, P2, …, Pk, заграждащи правоъгълни области на регулярна 

разреденост R1, R2, …, Rk, чието обединение е картата на регулярна разреденост Rc, 

   ⋃  

 

   

       
    

      
           

                

Всяко правило Pj, kj ..1 може да бъде представено в атомарен вид със следния 

синтаксис: 

rule = condition, {" AND ", condition}; 

condition = dimension, operator, values; 

operator = "<" | ">" | "=" | "≠" | "≤" | "≥" | " in " | " between "; 

values = value | "(", value, ",", value, {",", value}, ")"; 

dimension = ? име на измерение ?; 

value = ? стойност - елемент от измерение ?; 

Всяко условие (condition) задава подмножеството
i

jR  от елементи на цитираното в него 

измерение Di. Едно измерение може да се среща не повече от веднъж в правилото. Ако 

дадено измерение Di липсва в правилото, приемаме че съответната правоъгълна област 

Rj няма ограничения по отношение на Di, т.е. включва всички негови стойности: 

i

i

j DR  . 
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В условието за дадено измерение може да се използва една стойност, списък от 

стойности, или двойка стойности, задаващи интервал. От начина на задаване на 

стойностите следват и възможните ограничаващи оператори: in при списък от 

стойности; between при двойка от стойности, задаващи интервал; всички останали 

оператори при една стойност. 

В част 4.2.4. „Възможни разширения на приетото представяне” от 

дисертационния труд е дискутирана възможността избраното представяне да бъде 

разширено с цел по-голяма гъвкавост и удобство при задаване на бизнес правила от 

крайните потребителите. Демонстрирано е как тези разширения могат да бъдат сведени 

до правила в атомарен вид. 

4.4. Приложимост на карта на регулярна разреденост 

Картата на регулярна разреденост в даден куб може да подпомогне процесите по 

подобряване на качеството на данните в складовете от данни, ефективно съхранение, 

анализ и интерпретация на данните ([Naydenova ‘10]). 

4.4.1. Приложимост на карта на регулярна разреденост за откриване на 

некоректни данни 

Бизнес ограниченията, заложени в една карта на регулярна разреденост задават 

ограничение за цялостност в базата от данни, подобно ограничението за недопускане на 

null стойности в релационните бази от данни (“not null” ограничение). Докато едно „not 

null“ ограничение налага забрана върху липсата на данни, картата на регулярна 

разреденост налага точно обратното ограничение – забранява наличието на определени 

данни.  

Случаите, в които има противоречие между картата на регулярна разреденост и 

входните данни, в голяма степен предполагат откриването на програмни грешки и 

некоректно изградени интерфейси или нерегламентирани промени в системи-източници. 

Рискът от грешки при междусистемния обмен на данни в съвременните архитектури 

постоянно се увеличава с нарастването на сложността на архитектурните модел - 

складовете от данни извличат данни от разнообразни източници, извършват се редица 

трансформации и преобразувания, а това увеличава вероятността за допускане на 

грешки. Особено чести са дефектите, породени от промени в системите-източници по 

време на техния жизнен цикъл, които не са съобразени и отразени в логиката на 

извличане на данни от сателитните им системи, включително складовете от данни. 

Оперативните системи обикновено са готови специализирани софтуерни решения. Те се 

внедряват, обновяват и поддържат от външни компании, които нямат задължението да 

поддържат цялостната инфраструктура и потоците на данни в предприятието. Този 

фактор също увеличава риска от появата на такъв тип грешки. 

4.4.2. Приложимост на карта на регулярна разреденост за намаляване 

на заеманото дисково пространство  

Въз основа на знанието за наличието на регулярна разреденост в даден куб могат 

да бъдат разработени методи за по-ефективно съхранение и обработка на кубовите 

данните. В част 4.3.2.“Приложимост на картата на регулярна разреденост за повишаване 

на производителността и намаляване на заеманото пространство” от дисертационния 

труд е предложен метод за отстраняване на повторения на данни в адитивни йерархични 

участъци на неадитивни показатели. Дискутирана е употребата на карта на регулярна 
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разреденост по отношение на метода на сливане на измерения и възможностите й при 

разделянето на дялове в случай на наличие на нерелевантни и сегментирани измерения. 

4.4.2.1. Отстраняване на повторения на данни в адитивни йерархични 

участъци на неадитивни показатели 

Картата на регулярна разреденост може да бъде използвана за реализиране на 

схема за обработка на неадитивни данни в MOLAP среда, която да доведе до значително 

намаляване на обема на заеманата от куба памет ([Naydenova '07]). 

Когато обработваните показатели са неадитивни, многомерният сървър не е в 

състояние да изчислява стойностите на неадитивните клетки при поискване (on-the-fly). 

Това довежда до необходимостта в куба да бъдат заредени предварително изчислените 

стойностите от по-горните йерархични нива. В тази ситуация е необходимо да бъде 

материализирана голяма част от куба и не е възможно да бъде избегната експлозията на 

данни чрез балансирано пре-обобщаване на подбрани негови части. Методът на 

отстраняване на повторения на данни в адитивни йерархични участъци на неадитивни 

показатели се възползва от факта, че при кубове със слаба плътност не са изключение 

случаите, когато само един от наследниците на даден родителски възел има непразна 

стойност. С помощта на карта на регулярна разреденост могат да бъдат открити онези 

йерархични елементи, за които всички наследници с изключение на един имат празни 

стойности поради наличието на регулярна разреденост. Допустимо е тези възли да не 

бъдат предварително материализирани (т.е. тяхното зареждане да бъде пропуснато), тъй 

като многомерният сървър е в състояние да пресмята техните стойности при поискване 

(използвайки стандартна функция, която не взема под внимание “null’ стойности – 

например сума, максимална или минимална стойност). Практически, предложеният 

метод открива адитивни подобласти в неадитивното множество от данни, с помощта на 

знанието за наличие на регулярната разреденост в куба. 

4.4.2.2. Дефиниции и нотации 

Йерархиите върху измеренията в многомерния модел се използват за различни 

цели, съответно има и различни дефиниции за тях. Възможно е върху едно измерение да 

се дефинират една или няколко йерархии или въобще да няма зададена йерархия. Една 

йерархия обикновено се разделя на две или повече строго наредени нива, но има и 

варианти с ненаредени нива, небалансирани йерархии и др. ([Malinowski&Zimányi’06]). 

Тук специално ни интересува ролята на йерархиите за изчисляване на 

стойностите в клетките на куба на по-високите йерархични нива, чрез сумиране (или 

прилагане на друга агрегираща функция) на стойностите в подчинените им клетки. За да 

получи стойността в дадена клетка на по-високо ниво, многомерният сървър трябва да 

разполага с точния списък на клетките от по-ниското ниво, които участват в 

изчислението. За целта в част 4.3.2.1. „Отстраняване на повторения на данни в адитивни 

йерархични участъци на неадитивни показатели ” от дисертационния труд са въведени 

следващите дефиниции: 

Дефиниция: Агрегираща функция за куба C: S → F e функцията CF: 2
C
 → F, 

която позволява изчисляването на стойности за определени клетки на куба, на базата на 

множества от други клетки в куба. 

Измерението D, върху което е зададена йерархия се разделя на две: базови 

елементи                 и елементи от по-високо йерархично ниво 

                     . 
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Дефиниция: Йерархия за агрегиране върху измерението D е функцията 

          , която свързва всеки елемент от високо ниво         с множеството от 

непосредствено 

подчинените му елементи     ,              . 

Агрегиращата функция CF за куба C: S → F, S             може да се 

използва с йерархията за агрегиране      
    

     върху измерението Di, когато  

       (              
    

          )                 
    

        

    (     )                       
    

            . 

Дефиниция: Измерението Di ще наричаме неадитивно по отношение на куба C: S 

→ F, S            , ако няма агрегираща функция за куба, която да може да се 

използва с йерархията за агрегиране в това измерение или ако въобще не е дефинирана 

йерархия за агрегиране в измерението Di. Обратно, ако това условие не е изпълнено, ще 

казваме че измерението е адитивно. 

4.4.2.3. Метод на отстраняване на повторения на данни в адитивни 

йерархични участъци на неадитивни показатели 

Предпоставки 

Нека имаме куб C: S → F, S            , карта на регулярна разреденост 

RC,  RC   E(C)  S и измерение Di с йерархия Hi. Нека  Di e неадитивно по отношение на 

куба С.  

Задача 

Стойности в клетките на куба за елементите от по-високите йерархични нива в Di 

трябва да бъдат заредени и съхранени в куба C (те са изчислени извън MOLAP сървъра 

и не е възможно динамичното им пресмятане от  него). 

Проблем 

Поради феномена с експлозията на данни в многомерното пространство, 

зареждането на данните за неадитивните показатели по всички нива на обобщение, може 

да доведе до многократно нарастване на заеманата от куба памет в сравнение с 

заеманата памет само за клетките от базовите нива. 

Решение 

Ще представим накратко принципа на работа на метода на отстраняване на 

повторения на данни в адитивни йерархични участъци на неадитивни показатели. За 

целта в част 4.3.2.1. от дисертационния труд е въведено понятието псевдо-адитивен 

възел: 

Дефиниция: Елементът i

high

i Dd   ще наричаме псевдо-адитивен възел, ако за 

всяка клетка в куба C от хиперравнината на този елемент е вярно, че всичките й 

непосредствено подчинени клетки съгласно Hi, освен една, попадат в RC, т.е. 

       (              
    

          )                  
    

  

           е изпълнено |{               
                      

    (  
    

)}  

  |   . 

Целта на метода е да се намали заеманата от куба памет, като стойностите в 

клетките на псевдо-адтитивните възли се изчисляват динамично от многомерния сървър, 

а не се пресмятат предварително и съхраняват постоянно. 
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Нека C: S → F е куб, където S е многомерно пространство върху измеренията 

nDDD ,...,2,1
(n>=1), DNS = {DN1, DN2,…,DNL} е множество неадитивни измерения по 

отношение на F, DAS = {DA1, DA2, DA3, …,DAN} е множеството адитивни измерения по 

отношение на факта F, RC е карта на регулярна разреденост на C (RC   E(C)  S) 

A(Rc,DNi) е функция, която връща множеството от псевдо-адитивни възли по отношение 

на неадитивното измерение DNi : }|{) ,( ikkic DNddDNRA   

Ако CalcDynamically e множеството от дименсионните елементи за динамично 

обобщаване от многомерния сървър, то за постигане на поставената цел е достатъчно да 

добавим към вече определеното множество за динамични (онлайн) изчисления и 

множеството от псевдо-адитивни възли A(Rc,DNi): 

CalcDynamically := CalcDynamically U A(Rc,DNi). 

Теоретични очаквания 

Необходимото пространство за съхранение на даден куб C преди прилагането на  

метода на отстраняване на повторения на данни в адитивни йерархични участъци на 

неадитивни показатели можем да изчислим посредством следната формула: 

j

L

k

k

b

j

N

i

ij sDNDAgmZ   
  11 1

,  

където 

- m е размерът на системния свръхбагаж (overhead) (зависи от наличните  

мета- данни и др.); 

- b е броят на компонентите на факта F (ако в куба се съхраняват данни за два 

показателя - например брой клиенти и оборот в лв., то f = (p1, p2); в този случай b 

= 2); 

- gj е размерът на тип данни за даден компонент p от факта F; 

-      ̅̅ ̅̅

 

е коефициент на плътност, който отразява броя на съхранените пълни 

клетки спрямо общия брой клетки. 

Коефициентът на плътност може да варира, както от избраната стратегия за 

предварително обобщение на адитивните данни и материализиране на части от 

куба, така и от спецификата на предметната област и наличието на случайна 

разреденост. 

След прилагането на създадения от нас метод, пространството за съхранение на куба 

може да бъде оценено чрез следния израз: 

   , ,'
11 1

j

L

k

kck

b

j

N

i

ij sDNRADNDAgmZ   
   

където 

- m е размерът на системния свръхбагаж (overhead); 

- b е броят на компонентите на факта F (ако в куба се съхраняват данни за два 

показателя - например брой клиенти и оборот в лв., то f = (p1, p2); в такъв случай b 

= 2); 

- gj е размерът на тип данни за даден компонент p от факта F; 

-       ̅̅ ̅̅

 

е коефициент на плътност, който отразява броя на съхранените пълни 

клетки спрямо общия брой клетки. 

Дори наличието на няколко псевдо-адитивни възела може да окаже значително 

влияние върху размера на куба. Коефициентът на плътност също се променя. В най-
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лошия случай псевдо-адитивните възли елиминират съхранението само на празни 

равнини от куба (всички елиминирани клетки са празни, поради наличието на случайна 

разреденост). В този случай коефициентът на плътност нараства и кубът не променя 

размера си. В най-добрия случай всички елиминирани клетки са пълни. В този случай 

коефициентът на плътност строго намалява и ефектът от премахването на повторенията 

достига своя максимум. В общия случай се очаква коефициентът на плътност да 

намалее, тъй като възлите с точно един наследник са във високите йерархични нива, а те 

са по-плътни в сравнение с по-ниските йерархични нива. 

Експериментални резултати 

Тестовата реализация на описания метод върху реални кубове с данни, показа 

значително намаляване на заеманата от куба памет – размерът на кубовете намалява от 

32% до 96% в зависимост от разпределението на данните.  

4.4.2.4. Метод на сливане на измерения 

За реализацията на някои аспекти от аналитичното приложение (например 

каскадна зависимост между параметрите на аналитичния отчет), в ROLAP 

приложенията се моделират допълнителни таблици, съдържащи само комбинациите от 

стойности на измерения, за които има данни в системата. Алтернативно, за извличане на 

смислените комбинации може де се използва факт-таблицата, но тъй като тя съдържа 

големи обеми от данни, извличането на зависимостите между две или повече от 

измеренията през факт-таблицата е силно неефективно. Изграждането на допълнителна 

таблица, конкатенираща стойностите на няколко измерения, повдига въпроса доколко 

рентабилно е комбинирането на две или повече логически измерения в едно „супер-

измерение“ като част от кубовия модел. Този поход на моделиране не е широко 

разпространена релационна техника ([Singh '05], [Cognos ULC '08], [Kimbal '10]), но е 

важна техника за контрол на разредеността в многомерните сървъри.  

Корелацията между измеренията може да бъде основание част от измеренията да 

бъдат конкатенирани в общо “супер-измерение” ([Naydenova‘11]). Сливането на 

измерения може да усложни модела и неговата поддръжка, но също и да доведе до 

използването на по-малко памет и изчислителни ресурси (в Глава 5 от дисертационния 

труд са представени експериментални резултати по отношение на заеманата памет и 

бързодействието при изпълнение на заявки след прилагането на метода на сливане на 

измерения). 

Нека са дадени многомерно пространство S, дефинирано чрез измеренията  

D1,…, Dn, факт F и куб C: S → F. Ако се използва ROLAP архитектура за реализирането 

на този куб, заеманото място от куба С може да се изчисли посредством формулата: 

))()((
1 1  


k

j

n

i iDSizeFSizeCZ , 

където 

- )( iDSize е размерът на типа данни на елементите от измерението iD ; 

- )(FSize  е размерът на типа данни на факта F; 

- n е броят на измеренията; 

- k е броят на непразните клетки в куба. 

Броят на възможните комбинации между елементите в измеренията Di и Dj е |Di|.|Dj|. 

Нека в карта на регулярна разреденост имаме правило, описващо правоъгълна област от 

вида                                          . Елементите от 

подмножеството Ri на Di не се комбинират с елементите на подмножеството Rj на Dj. 
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Тогава броят на смислените комбинации между Di и Dj се редуцира до (|  | |  |  

 |  | |  |). Отношението (|  | |  | |  | |  |⁄ ) ще наричаме коефициент на разреденост 

на множеството        . Ако въз основа на това наблюдение конкатенираме измеренията 

Di и Dj в едно измерение                      ще свием многомерно пространство 

S до     мерното пространство   , определено от измеренията 

                                  , Dij и куб        .  

Заеманото място от куба   , може да бъде изчислено посредством формулата: 

))()()(.('
,...1,1,...,1,1..1

ij

njjiil

l DSizeDSizeFSizekCZ  


, 

където 

-          е размерът на типа данни на елементите от измерението         
            ; 

-     (   ) 
 е размерът на типа данни на елементите от конкатенираното измерение 

Dij, i ≠ j; 

-          е размерът на типа данни на фактите F; 

- n-1 е броят на измеренията; 

- k е броят на непразните клетки в куба. 

Можем да заключим, че размерът     на куба    ще намалее           тъй като 

броят на непразните клетки k e останал непроменен, но гарантирано     (   )  

(             (  )). При това, колкото по-голям е коефициентът на разреденост за 

дадена двойка        , толкова по-малко памет ще заема кубът   . 

Остава отворен въпросът за бързодействието при изпълнението на заявки върху 

       . В общия случай то зависи от използваната платформа и типа на използваните 

заявки, но нашите очаквания са     да не води до намаляване на времето на отговор 

(броят на операциите от тип съединение (join) в случая на    е по-малък от този на  ). 

Описаното в Глава 5 на дисертационния труд изследване потвърждава тези очаквания. 

Картата на регулярна разреденост може да подпомогне вземането на решение при 

избора на измерения за сливане. В нея е заложена информация за дименсионни 

комбинации, които нямат бизнес смисъл и с голяма вероятност никога няма да имат 

такъв. При вземането на решение по кои измерения да се създадат композитни индекси 

в MOLAP среда, обикновено се анализират наличните данни за даден период от време и 

тяхното разпределение. При случайната разреденост, обаче, липсата на стойности в 

дадена комбинация за конкретен времеви отрязък не означава, че тази комбинация няма 

да се появи още при следващото зареждане на данни. Регулярната разреденост 

гарантира известна стабилност в това отношение. Ако бизнесът се промени и правилата, 

определящи регулярната разреденост, също се променят. Повечето от тези правилата 

обаче са относително стабилни във времето. Това ни дава основание да приемем, че 

знанието дали липсата на дадена комбинация се дължи на случайна или регулярна 

разреденост може да доведе до по-точни препоръки за избор на композитни индекси в 

MOLAP среда и сливане на измерения в ROLAP. 

4.4.2.5. Разделяне на дялове 

Картата на регулярна разреденост е добра база за реализирането на софтуерен модул, 

който автоматизира разделянето на куба на дялове въз основа на информацията за 

празните области в куба. Разработката на алгоритъм, разделящ даден куб на по-малки 

кубове, всеки от които е изцяло гарантирано празен или изцяло без регулярна 
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разреденост, съгласно информацията заложена в картата, може да увеличи 

ефективността на работа с куба. В Глава 3 от дисертационния труд (част 3.4. „Подход за 

намаляване на регулярната разреденост“) е разгледан пример как може да се постигне 

разделянето на даден куб на дялове при наличие на нерелевантни и сегментирани 

измерения. Резултатите от извършената тестова реализация, представени в Глава 5, 

показват че разделянето на кубове въз основа на карта на регулярна разреденост води 

средно до 45% по-ефективно съхранение, както и до по-добро бързодействие. 

4.4.3. Подобрения в потребителския интерфейс и интерпретация на 

данните в аналитичните системи 

Знанието дали празните клетки в един куб се дължат на регулярна или случайна 

разреденост може да бъде полезно за бизнес аналитиците и крайните потребители на 

аналитичните системи в няколко аспекта. То позволява реализацията на известни 

удобства при работа с аналитичната система като: 

 функция за пояснение на причината за наличието на празни области в куба  - въз 

основа на карта на регулярна разреденост може да се изгради модул, които разкрива 

причината довела до празнота в дадена област от куба. За целта към всяка правило, 

въведено в картата е необходимо да се съхранява и вербално описание, обясняващо 

правилото на естествен език; 

 декомпозиция на справки - техниката за разделяне на кубовете на части може да 

бъде приложена и върху аналитичните отчети. Един интелигентен разпад на отчети 

с множество празни клетки до по-плътни отчети, ще улесни процеса на бизнес 

анализ. Важен аспект на декомпозицията е запазването на празните клетки, 

провокирани от случайна разреденост; 

 автоматична селекция на релевантните дименсионни елементи – нововъведеният 

обект позволява реализацията на функционалност за автоматична рестрикция на 

потребителския избор на дименсионни филтри и параметри. Когато бизнес 

аналитикът избере някои дименсионни стойности, изборът на стойности по 

останалите измерения може лесно да бъда ограничен само до комбинациите, имащи 

бизнес смисъл. 

4.5. Метод за откриване на области с регулярна разреденост в n-мерен куб 

За реализацията на някои от възможните употреби на картата на регулярна 

разреденост са необходими алгоритми за обединение, сечение и разлика между нея и 

правоъгълни области от куба. Лесно за реализация решение е съхранението на 

множеството от кортежи, покриващи картата в релационна структура от данни. За 

съжаление, направените изследвания върху реални кубове от данни показват, че броят 

на празните клетки в една карта на регулярна разреденост често надвишава 10
13

 , което 

прави това решение силно неефективно и практически неприложимо. В част 4.4. „Метод 

за откриване на области с регулярна разреденост в n-мерен куб” от дисертационния труд 

е описан метод за откриване на области с регулярна разреденост в даден куб въз основа 

на дефинирана върху него карата на регулярна разреденост ([Naydenova et al.’09]). 

Методът е създаден за целите на практическата реализация на нововъведения обект (той 

е използван за реализацията на редактор за конструиране на карти на регулярна 

разреденост и извличане на данни от тях), но лесно може да бъде генерализиран до 

метод за реализация на множествени операции върху правоъгълни области в n-мерно 

пространство. 
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Нека разгледаме n-мерното пространство nDDDS  ...21 , факт F, куб 

FSC : и карта на регулярна разреденост SCERc  )( . 

Нека картата на регулярна разреденост Rc е съставена на база на правила, които 

заграждат области на регулярна разреденост R1, R2, …, Rk ,чието обединение са всички 

клетки с регулярна разреденост в пространството S, 

   ⋃  

 

   

       
    

      
           

                

Ще дефинираме понятието входяща област SII : , nAAAI  ...21 , 

11 DA  , …, nn DA  , за i = 1..n, като област в n-мерното пространство, за която 

искаме да проверим дали попада в карта на регулярна разреденост. 

Нека I е множество от клетки })(,|),({ ftCItftc  . Целта ни е да 

отделим клетките от областта I , които са празни поради наличието на регулярна 

разреденост: cE RII  . Интересуваме се също и от клетките от I , които са 

потенциално пълни: cNE RII \  (допустимо е сред тях да има и празни, поради 

наличието на случайна разреденост). 

Ще разгледаме последователността от стъпки, необходими за изграждането на Rc 

като множество от правоъгълни области. При добавянето на нова област към Rc ще 

извършваме процедура по разделяне на вече добавените в Rc области на подобласти. 

Същата процедура ще приложим и след конструирането на Rc върху входяща 

правоъгълна област I, за да определим дали тя изцяло е съставена от празни клетки, 

поради наличието на регулярна разреденост в нея, дали частично припокрива области с 

регулярна разреденост или е изцяло извън Rc. 

4.5.1. Конструиране на карта на регулярна разреденост  

Следва описание на процеса на изграждане на Rc. В края на този процес картата 

на регулярна разреденост е представена като обединение на непресичащи се 

правоъгълни области в S (сегментиран подход). За целта ще въведем понятията 

сегментация на многомерно пространство, разширение на сегментация на многомерно 

пространство от правоъгълна област и разцепване на правоъгълна област върху 

сегментация на многомерно пространство ([Naydenova et al.’09]). 

Дефиниция:(сегментация на многомерно пространство) 

Нека S е многомерно пространство върху измеренията 
nDDD ,...,2,1
:

nDDDS  ...21 . 

G ще наричаме сегментация на многомерното пространство S, когато: 


i

i

p

j

j

ii

p

iiii DDDDDDG
1

21 :,...,,{)(


  и  k

i

j

i DD  за jk  . 

Множествата ip

iii DDD ,...,, 21  наричаме сегменти на измерението Di съгласно 

сегментацията G. 
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Дефиниция:(разширение на сегментация на многомерно пространство от правоъгълна 

област) 

Нека M е правоъгълна област в пространство S, а G е сегментация на S:

nAAAM  ...21 , 11 DA  , 22 DA  , …, nn DA   

Сегментацията 'G  ще наричаме разширение на G от M, където: 

}\,),(|\,{

)}(),(|{

)('сила в е..1







i

j

ii

j

ii

j

ii

j

ii

j

i

i

j

ii

j

ii

j

i

j

i

i

ADADDGDADAD

ADADDGDD

DGni

 

По този начин всеки сегмент j

iD )G(Di :  i

j

i AD  и i

j

i AD \ се разделя на 

два нови сегмента i

j

i ADD   и i

j

i ADD \ . 

Новите сегменти D  и D   заменят стария сегмент j

iD  в множеството от сегменти 

)( iDG  на измерението Di. 

Ако резултатът GG ' , казваме че G е вече разширено от M. 

Дефиниция:(разцепване на правоъгълна област върху сегментация на многомерно 

пространство) 

Нека M е правоъгълна област в пространство S, G е сегментация на S и G е вече 

разширено от M. Разцепване на M върху G ще наричаме операцията: 

}|)({),(
1

i

j

ii

j

i

n

i

ADDGDGMsplit 


 

Следва описание на стъпките за изграждане на Rc. 

Алгоритъм за конструиране на карта на регулярна разреденост 

Нека Rc е карта на регулярна разреденост в куба FSC : , nDDDS  ...21 , 

представена като обединение на непресичащи се правоъгълни области: 

 tPPL ...,{ 1 , където 
t

j

jc PR
1

 и jiPP ji  ,  

В началото на процеса картата на регулярна разреденост е празна. Всеки път щом бъде 

добавено правило към картата, вече добавените области в картата се разцепват на 

непресичащи се правоъгълни области: 

(1) Картата е празна:  RL  

На тази стъпка имаме следната сегментация на многомерното пространството S: 

 ii DDG {)(  

(2) Добавя се ново правило: 

 Правилото описва точно една правоъгълна област nAAAB  ...21 . 

(а) Извършва се разширение на сегментацията G  на многомерното пространството 

S от правоъгълната област B до 'G  
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(б)  За всеки LPi   се извършва разцепване на областта iP  върху сегментацията 'G  

)',(: GPsplitLP ii   

Тази процедура може да увеличи броя на непресичащите се правоъгълни 

области, описващи регулярна разреденост 
t

1i

)',( ' 


 GPsplitL i  

(в) Извършва се разцепване на правоъгълната област B върху 'G : )',( GBsplit  

Това действие разделя B на множество от непресичащи се правоъгълни области 

спрямо сегментацията на измеренията в Rc. 

}|)('{,...,{  )',(
1

1 i

j

ii

j

i

n

i
m ADDGDBBGBsplit  



, 


m

i

iBB
1

 , където  ji BB  за ji   

ji BPji  :,  или  ji BP  

(г) Операторът за обединение, който трябва да се приложи върху областта B и 

множеството Rc, за да се добави областта B към Rc се прилага между областите от 

множеството    и непресичащите се правоъгълни области, продуцирани от 

операцията )',( GBsplit . 

Присвояването                  функционално еквивалентно на израза 

       C. 

(3) Повтаряме стъпка 2 докато има нови правила 

В част 4.4.3. „Обосновка на метода - сходимост и критерии за спиране“ от 

дисертационния труд е доказана сходимостта на представения алгоритъм. 

4.5.2. Откриване на области с регулярната разреденост  

Нека имаме карта на регулярна разреденост SCERc  )(  върху куба FSC : , 

nDDDS  ...21  и входяща правоъгълна област SII : , nAAAI  ...21 ,

11 DA  , …, nn DA  .  

Искаме да извършим операция по обединение, сечение или разлика между входящата 

правоъгълна област и карта на регулярна разреденост:                        . 

За да извършим тези операции се изпълняват същите стъпки като при добавянето на 

правоъгълна област към карта на регулярна разреденост (стъпка 2). Единствената 

разлика се състои в това, че резултатът от операцията не се добавя към дефиницията на 

картата (пропуска се стъпка (г)). Тъй като входящата област I не обуславя правило за 

регулярна разреденост, резултатът от операцията по разцепване ще доведе до области, 

които изцяло се припокриват от картата или са извън нея. 
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Нека G e сегментация на многомерното пространство S вече разширена от областите на 

картата Rc. Съгласно представянето на картата на регулярна разреденост: 


t

j

jc PR
1

 , където 
j

n

jj

j HHHP  ...21 , )( i

j

i DGH   и jiPP ji  , , 

 tPPL ...,{ 1  

Тогава )),(( LGIsplitRI c   . 

За откриването на области с регулярна разреденост е необходимо дe приложим 

операторът сечение: 

)),(( LGIsplitRI c    

В резултат на разцепването на входящата област получаваме множеството: 

},...,{),( 1 sIIIGIsplit  , където 
s

i

iji IIjiII
1

,,


  

  ̅    
    

      
 , където   

    , за         и  

   ̅       или   ̅     за                 

При едно такова разбиване на областта на  ̅     ̅   ̅     ̅  можем да кажем, че тя: 

 е изцяло празна, ако   ̅     за                 

 няма регулярна разреденост, ако   ̅       за                 

 е частично празна, ако съществуват подобластите   ̅   ̅     ̅     , за които 

  ̅     за                 и за всички останали   ̅       ̅ :   ̅       за 

                   

5. РЕАЛИЗАЦИЯ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

В Глава 5 на дисертационния труд са представени постигнатите експериментални 

резултати по отношение на: 

 метода на отстраняване на повторения на данни в адитивни йерархични 

участъци на неадитивни показатели. Експериментът е извършен като 

доказателство на концепцията върху данни от реален склад от данни; 

 сравнителният анализ на заеманата памет и бързодействието при 

елиминирането на връзки от тип ирелевантност и сегментация на измерения, 

съгласно подхода описан в Глава 3. За целите на този анализ отново са 

използвани структури и данни от реалноработеща система; 

 ефективността от прилагането на подхода на сливане на измерения. При 

избора на измерения за конкатениране е взет под внимание коефициентът на 

разреденост на данните. 

В Глава 5 на дисертацията е описан и редакторът за създаване на карта на 

регулярна разреденост, базиран на правила от атомарен вид и реализиращ метода за 

откриване на регулярна разреденост в n-мерен куб ([Мелконян ‘09], [Георгиев’09]). Към 

редактора са разработени две функционалности, свързани с  приложимостта на карта на 
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регулярна разреденост: модул за откриване за на некоректни данни в куб и модул за 

автоматична селекция на релевантните дименсионни елементи. 

5.1. Експериментални резултати  от метода на отстраняване на повторения 

на данни в адитивни йерархични участъци на неадитивни показатели 

Цел: Целта на изследването е да бъдат потвърдени теоретичните очаквания 

относно ефективността на метода на отстраняване на повторения на данни в адитивни 

йерархични участъци на неадитивни показатели. 

Модел на данните: Методът е реализиран върху реален склад от данни, 

съхраняващ исторически данни за клиентите на международен холдинг (наречен по-

долу ABC), сключените договори, параметрите и състоянието на договорите и 

клиентите му. Моделът на данните съдържа 6 куба, като всеки куб е дефиниран върху 

14-мерно пространство и съхранява данни за броя клиенти от конкретна бизнес област – 

общо застраховане, животозастраховане или пенсионно осигуряване. За всяка бизнес 

област са дефинирани по 2 куба – единият съхранява брой физически лица-клиенти на 

компанията, а другият – броят на юридическите клиенти. Неадитивните измерения, 

върху които е приложен методът, са три: Продукти, Организационни единици и Канали 

на продажба. 

Използвана платформа: За реализацията е използвана OLAP опцията на Oracle 

10g (Oracle Express), поради 2 основни причини: (а) сървърът предоставя достатъчно 

програмни интерфейси за реализирането на метода; (б) складът от данни, който е 

използван като източник на информация, се съхранява в Oracle база от данни; 

Предмет на измерването: Следните количествени параметри представляват 

интерес за измерване и сравнение: заемано дисково пространство; бързодействие при 

извличане на данни; бързодействие при зареждане и обобщаване на данни; време за 

архивиране и възстановане. В това изследване (както и в останалите измервания от 

Глава 5 на дисертационния труд) са включени първите два параметъра, тъй като те са 

най-важни от изброените. 

Резултати: Таблица 1 и Фигура 2 представят извадка на постигнатите резултати 

за фиксиран месец. Показани са размерите на 6-те куба преди и след прилагането на 

метода. Процентът на постигнатата компресия варира между 32% и 96% в зависимост от 

разпределението на данните ([Naydenova '07]). Таблица 2 представя броя на 

неадитивните възли, както и общия брой елементи за всяко от анализираните измерения. 

Отклоненията във времената за извличане на данните от 6-те куба по отношение на 

често използвани справки не се различават съществено преди и след прилагането на 

метода. 

 Куб 1 Куб 2 Куб 3 Куб 4 Куб 5 Куб 6 Сумарно 

Заемана памет преди 
прилагането на метода 
(MB) 

224.29 412.76 169.36 160.81 757.02 111.01 1835.25 

Заемана памет след 
прилагането на метода 
(MB) 

153.10 180.28 95.48 5.91 467.73 57.77 960.27 

Спестена памет в % 31.74% 56.32% 43.62% 96.32% 38.21% 47.96% 47.68% 

Таблица 1. Резултати от метода на отстраняване на повторения на данни в адитивни йерархични 
участъци на неадитивни показатели 
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Бизнес област Неадитивни измерения Брой псевдо-адитивни 
възли 

Общо застраховане Канали на продажба  2 
Продукти  3 

Живото застраховане Канали на продажба  6 
Продукти  3 

Пенсионно осигуряване Канали на продажба  2 
Продукти  2 

Получените резултати показват, че прилагането на метода на отстраняване на 

повторения на данни в адитивни йерархични участъци на неадитивни показатели може 

да доведе до значителни ползи – наличието на няколко псевдо-адитивни възли е в 

състояние да намали наполовина заеманата памет. Реализирането на метода като част от 

стандартния механизъм за обобщение на данните в MOLAP сървърите ще подобри 

техните възможности при работа с кубове, съдържащи неадитивни показатели. 

5.2. Елиминиране на нерелевантни и сегментирани измерения 

Цел: Целта на изследването е да потвърди очакванията, че подходът на 

моделиране на няколко куба с по-ниска размерност вместо един хипер-куб, приложен 

въз основа на знанието за наличието на ирелевантни и сегментирани измерения е по-

ефективен от гледна точка на заеманата от куба памет и скорост на извличане на данни. 

Модел на данните: Реализацията се придържа към представените примери в 

Глава 3 на дисертационния труд – от една страна е моделиран един 7-мерен основен куб 

(по-долу ще го наричаме хипер-куб), а от друга – 12 производни куба, въз основа на 

ирелевантността между стойностите на измерението Тип лице (физическо, юридическо) 

и измеренията Отрасъл и Пол и сегментацията на измеренията Услуги и Офиси. 

Използвана платформа: Oracle Database (Release 11 g Enterprise Edition Release 

11.2.0.1.0 64 bit). 

Таблица 2. Анализирани неадитивни измерения при прилагането на метода на отстраняване на 
повторения на данни в адитивни йерархични участъци на неадитивни показатели 
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Фигура 2. Заемана памет преди и след прилагането на метода на отстраняване на 
повторения на данни в адитивни йерархични участъци на неадитивни показатели 
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Предмет на измерването: За да бъде оценена ползата от разделянето на хипер-

куба на по-малки кубове са направени следните измервания: 

 Измерване на заеманата памет и бързодействие след зареждане на данни само в 

базовите нива на кубовете. Изключването на пре-агрегирането на данни на по-

високите йерархични нива гарантира, че броят на физически съхранените от 

многомерния сървър стойности e един и същ и за двата подхода. Това измерване 

показва най-точно дали моделирането на множество кубове е по-икономично от 

моделирането на един хипер-куб; 

 Измерване на заеманата памет и бързодействие след зареждане на данни с пре-

агрегация по йерархичните нива на измерението Канали на продажба. Чрез това 

измерване се установява какво се случва със заеманата памет с увеличаване на броя 

на пре-агрегираните клетки в куба. Резултатът е особено важен за неадитивни 

измерения, тъй като за тях предварителното пресмятане и съхранение на 

стойностите за по-високите йерархични нива е задължително. Измерението Канали 

на продажба е подходящо, защото: (а) присъства във всички кубове с един и същ 

брой елементи; (б) в действителност е неадитивно и трябва да бъде пре-агрегирано; 

 Измерване на заеманата памет и бързодействие след зареждане на данни с пре-

агрегация по йерархичните нива на нерелевантните и сегментирани измерения – 

Пол, Отрасъл, Офиси, Услуги (без ниво „общо“). Тук очакванията за по-голяма 

ефективност на производните кубове са по-големи в сравнение с предходните два 

случая, тъй като броят на дименсионните елементи в производните кубове е 

редуциран. 

Естеството на заявките, които трябва да бъдат използвани при тестване на една 

аналитична система е различно от това на заявките, необходими за тестване на 

производителността на транзакционните (OLTP) приложения ([Neil'93]). За да се измери 

бързодействието на аналитичната система е необходимо да бъдат включени разнородни 

заявки, включващи различни степени на обобщение на данните и различни техни 

сечения. Въз основа на тези аргументи е измерено времето за отговор на подбрани 

заявки към многомерната база от данни, представящи типични аналитични (OLAP) 

операции. Всяка от заявките се изпълнява в серия от последователни извиквания, като се 

отчита средното време за отговор по отношение на серията. Преди изпълнението на 

всяка серия се изчиства съдържанието на структури от оперативната памет на сървъра, с 

цел да се ограничат факторите, който могат да окажат случайно въздействие върху 

бързодействието на заявките. Текстът на използваните заявки се съдържа в Приложение 

2.2 на дисертационния труд. 

Резултати: Получените резултати са представени в част 5.2. “Елиминиране на 

нерелевантни и сегментирани измерения” от дисертационния труд. Въз основа на тях 

могат да бъдат обобщени следните наблюдения: 

 моделирането на множеството производни кубове е по-икономично по отношение на 

заеманата памет (10,93% по-икономично при тестови случай 1, 19,56%  – при 

тестови случай 2 и 60,38% – при тестови случай 3); 

 с увеличаването на броя на физически съхраняваните клетки в куба ползата от 

моделирането на производни кубове нараства; 

 бързодействието при изпълнението на заявки, извеждащи сечения на куба, които 

могат да бъдат визуализирани на екран  (в порядъка на 2000 клетки) е изключително 

ефективно и при двата подхода (под 3 секунди); 

 изпълнението на заявки, които изискват сканиране на по-големи порции от кубовете 

е по-ефективно при моделирането на производни кубове (30.6 секунди срещу 110.6 
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секунди за тестови случай 1, 21.4 секунди срещу 60.4 секунди за тестови случай 2, 

2.8 секунди срещу 4.4 секунди за тестови случай 3). 

 

Обобщение на получените експериментални резултати е представено на Таблица 

3Таблица 2 и Фигура 3. 

Заеманата памет (в MB) Хипер куб Производни кубове Спестена памет в % 

Тестов случай 1 1987 1770 10,93% 

Тестов случай 2 4772 3838 19,56% 

Тестов случай 3 43249 17134 60,38% 

  

 

Реализираният тестов пример е опростен и като такъв, размерността на хипер-

куба е едва 7, но получените резултати показват, че подходът е обещаващ. В общия 

случай броят на нерелевантните и сегментирани измерения е много по-голям. Например, 

в склада от данни на холдинга ABC кубовете от данни за физическите лица се 

анализират не само по отношение на техния пол, но също и въз основа на семейното им 

положение, възраст, образование, професия, гражданство и др.; аналогично 

юридическите лица се категоризират спрямо техния брой служители, годишен оборот, и 

др. 

Дори и да пренебрегнем получените положителни резултати, прилагането на 

подхода на елиминирането на измерения допринася за преодоляването на ограничението 

за работа с кубове с висока размерност, което MOLAP сървърите традиционно налагат. 

5.3. Сливане на измерения 

Цел: Целта на изследването е да потвърди теоретичните очаквания техниката на 

сливане на измерения в ROLAP среда да доведе до по-ефективно решение за заеманата 

от куба памет без да намали производителността на аналитичната система. 

Модел на данните: Кубът, върху който е базирано измерването ни относно 

ефективността на метода на сливане на измерения, съдържа 46 593 527 пълни клетки, 22 

измерения и два факта.  

Фигура 3. Средно време за отговор в секунди по отношение на всички заявки, включени в изследването 
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Използвана платформа: Oracle Database (Release 11 g Enterprise Edition Release 

11.2.0.1.0 64 bit). 

Предмет на измерването: В изследването е включено измерване на заемано 

дисково пространство и бързодействието при извличане на данни. Методът на сливане 

на измерения е приложен спрямо измеренията Продукти, Канали на продажба и 

Организационни единици. Въз основа на коефициента на разреденост  (Таблица 4) в  

изследването  са включени най-добрият и най-лошият кандидат от възможните двойки 

измерения, както и тройката {Продукти, Канали на продажба, Организационни 

единици}, за да се види какво влияние върху резултата оказват разликата в коефициента 

на разреденост и броят на конкатенираните измерения. 

Списък с кандидат измерения за сливане Коефициент на разреденост 

Продукти, Канали на продажба 0.82 

Продукти, Организационни единици 0.90 

Организационни единици, Канали на продажба 0.86 

Продукти, Канали на продажба, Организационни единици 0.99 

Таблица 4. Коефициент на регулярна разреденост за измеренията канали на продажба, 
организационни единици и продукти 

Разглеждайки архитектурните подходи за релационна реализация на 

многомерния модел на данните (част 1.4 от Глава 1 на дисертационния труд) и 

използваните индексни техники (част 2.5 от Глава 2 на дисертационния труд) е 

дискутирана широката употреба на моделите от тип звезда (Star) и снежинка 

(Snowflake), индексирани чрез структури от тип Б-дърво или растерни (битови) карти. 

За всяка от избраните комбинации за сливане на измерения, ще разгледаме представяне 

от тип звезда и снежинка, индексирани чрез индекси от тип Б-дърво или чрез растерни 

карти. Представянето от тип звезда е денормализиран вариант на представянето от тип 

снежинка. Денормализираните структури да усложняват поддръжка на 

информационната система, но водят до по-добра производителност без значително да 

увеличават заемното място (денормализират се дименсионните таблици, а те са в 

порядък по-малки от факт-таблиците). 

Изследването включва 7 различни дизайн схеми ([Naydenova '11]): 

 Класическа схема (base scheme) – обектите са моделирани като класическа схема от 

тип звезда, при което всяко от изследваните измерения е моделирано като отделна 

таблица. Тази схема е необходимо да участва в изследването като представител на 

стандартния подход за релационно моделиране на многомерен модел. 

 Продукт-Канали 

o Нормализиран вариант; p-schn scheme – при тази схема измеренията 

Продукти и Канали на продажба не са моделирани като самостоятелни 

обекти, а са комбинирани в обща таблица. Общият брой на възможните 

комбинации от стойности на измеренията Продукти и Канали на продажба е 

5 244, а броят на използваемите комбинации е 950. Новата дименсионна 

таблица реферира само първичния ключ на оригиналните дименсионни 

таблици, съхраняващи останалите атрибути на двете измерения. 

o  Денормализиран вариант; p-schn denormalized – тази схема е модификация 

на предходната. Новата таблица включва всички атрибути на измеренията 

Продукти и Канали на продажба и изцяло заменя оригиналните обекти; 

 Продукт-Организационни единици  
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o Нормализиран вариант; p-org scheme – измеренията Продукти и 

Организационни единици са комбинирани в обща таблица. Броят на 

възможните комбинации от стойности на измеренията е 152 513, а броя на 

използваемите комбинации е 15 731. Новата таблица реферира само 

първичния ключ на оригиналните дименсионни таблици на продуктите и 

организационните единици; 

o Денормализиран вариант; p-org denormalized – денормализиран вариант на 

предходната схема. Новата дименсионна таблица изцяло заменя оригиналните 

дименсионни таблици на продуктите и организационните единици; 

 Продукт-Организационни единици-Канали  

o Нормализиран вариант; p-org-schn – тази схема конкатенира и трите 

измерения. Броят на възможните комбинации на стойностите на измеренията 

е 1 830 156, а на използваемите – 22 728; 

o Денормализиран вариант; p-org-schn denormalized – денормализиран вариант 

на предходната схема. Новата дименсионна таблица изцяло заменя 

оригиналните дименсионни таблици на продуктите, организационните 

единици и каналите на продажба. 

За целите на тестването на бързодействието при извличане на данни, като 

представители на типични аналитични операции (избор на равнини и сечения на куба - 

slice&dice; преминаване от по-ниски нива на обобщеност към по-високи - rollup; 

намаляване на нивото на обобщеност и увеличаване на нивото на детайлност - drill-

down) са използвани 5 заявки.  Текстът на използваните заявки e даден в Приложение 3 

на дисертационния труд.  

За да бъде оценена ползата от метода на сливане на измерения са измерени 

заеманата от таблиците и индексите памет за всяка дизайн схема. Измерено е също 

времето за отговор спрямо избраните аналитични заявки. 

Както при предходното изследване, всяка от заявките е измерена в серия от 

последователни извиквания – за всяка заявка е отчетено средното време за отговор в 

серия. Преди изпълнението на всяка серия се изчиства съдържанието на структури от 

оперативната памет на сървъра, което може да окаже случайно въздействие върху 

бързодействието на заявките. 

Резултати: Обобщение на получените експериментални резултати по отношение 

на измереното бързодействие (показано е средно време за отговор в секунди по 

отношение на всички заявки за съответната дизайн-схема) и заеманата памет са 

представени на Таблица 5 и Фигура 4. 

  

Заемана 

памет (MB) 

при 

индексиране 

с Б-дърво  

% съхранено 

място в 

сравнение с 

класическия 

модел  

Заемана памет 

(MB) при 

индексиране с 

растерни карти 

% съхранено 

място в 

сравнение с 

класическия 

модел 

base scheme 1665   1801   

p-org scheme 1474 13% 1597 13% 

p-org denormalized 1481 12% 1604 12% 

p-schn scheme 1474 13% 1600 13% 

p-schn denormalized 1474 13% 1600 13% 

p-org-schn 1335 25% 1447 24% 

p-org-schn denormalized 1347 24% 1459 23% 

Таблица 5. Заемана памет за различните модели и схеми на индексиране 

 



 
 

30 
 

 

Фигура 4. Средно време за изпълнение  по отношение на всички заявки, включени в изследването при 
използване на индекси от тип Б-дърво и тип растерна карта за различните дизайн-схеми 

Получените резултати показват, че подходът на сливане на измерения в 

релационна среда може да доведе до намаляване на заеманата от куба памет без да 

влоши производителността на системата. Но тази полза не е достатъчно голяма, за да се 

търси автоматизирано решение. 

Заключение 

Постоянният напредък и развитие в ключови области на информационните 

технологии, както и напредъкът по отношение на технологиите за събиране и 

съхраняване на бизнес данни през последните години направиха възможно събирането и 

натрупването на големи обеми от данни. Постиженията в областта на софтуерните 

технологии допринесоха за предоставянето на системи с време за реакция, което 

позволява интерактивни анализи. В основата на тези системи лежи многомерният модел 

на данните. В исторически план, корените на модела се крият в многомерната матрична 

алгебра, но с течение на времето представянето на данните на логическо ниво като 

кубове в n-мерното пространство се оказва изключително лесно и удобно за работа. 

Многомерното представяне позволява на крайните потребители да извършват 

динамични анализи, да формират и проверяват различни хипотези. Заедно с развитието 

на технологиите, потребителите на аналитичните системи имат все по-големи очаквания 

от към удобство и атрактивност на потребителския интерфейс. Повишени са и 

очакванията спрямо времето за получаване на отговор от системата, както и 

възможности за употреба на комплексни и многоаспектни аналитични формули. 

Удовлетворяването на тези очаквания  е свързано с редица трудности, произтичащи от 

множество фактори, включително: незадоволителните решения за изграждането на 

кубове със слаба плътност и висока размерност; трудности, свързани с обработката на 

неадитивни показатели; липса на възможности за задаване на бизнес ограничения, 

семантични и контекстни връзки между измеренията. 

След анализ на ролята и ограниченията на многомерния модел на данните, както 

и на методите за ефективно съхранение и извличане на данни, в този труд предложихме 

разделение на вида на разредеността в даден куб. Въз основа на това разделение, като 

разширение на многомерния модел на данните, дефинирахме нов оригинален обект – 

карта на регулярна разреденост, както и модел за неговото представяне и практическа 
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реализация. Теоретичните очаквания по отношение на ползите от този обект, бяха 

потвърдени от получените експериментални резултати. 

Резултатите от извършената изследователска дейност, описана в този 

дисертационен труд, са стъпка в посока на запълване на липсата на средства за задаване 

на семантични връзки и зависимости в многомерния модел на данните, с цел постигане 

на по-добро качество на данните, редуциране на ефектите от явлението разреденост в n-

мерен куб и постигане на по-добра интерпретация на анализираните данни. 

Въпреки широките възможности за бъдещо развитие и задълбочаване на 

описаните резултати, като краен резултат от дисертационния труд може да се заключи, 

че поставените в началото му цели са изпълнени. 

Перспективи 

Картата на регулярна разреденост описва специфичен вид ограничения върху 

многомерния аналитичен модел. Задаването на тези ограниченията под формата на 

бизнес правила е близко до начина на мислене на бизнес аналитиците и същевременно 

позволява лесна реализация на автоматизирани обработки. Разширяването на картата с 

възможности за задаване и на други видове ограничения върху данните в многомерния 

модел (например задължително наличие на стойност в опредени клетки от куба,  

стойности в рамките на допустим интервал и др.) е перспективно направление за бъдещо 

развитие на този обект. Реализирането на функционалности не само за проверка на 

новозаредени данни в куба, но и за автоматична двупосочна синхронизация между 

ограниченията, заложени в картата и данните, ще допринесе за по-широката употреба на 

предложения тук обект.  

Оптимизацията на методи за откриване на знания, при които е необходимо 

специално отношение към празните стойности в модела е област, към която може да 

бъдат насочени бъдещите изследвания за употребата на знанието за регулярна 

разреденост в аналитичния куб. Изследването на приложимостта на въведената 

семантична класификация при употребата на структури от данни за индексиране на 

многомерна информация в географски и други информационни системи  (например R-

дървета, k-мерни дървета и др.) е още една посока за бъдещо развитие на 

възможностите, които отваря знанието за наличие на регулярна разреденост. 

АНОТАЦИЯ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

Научни и научно-приложни приноси 

• Извършен е анализ на ограниченията на многомерния модел на данни. 

Представени са предимствата и недостатъците на модела при използването на 

различни архитектурни подходи. Направен е обзор на методите за ефективно 

съхранение и извличане на данни в аналитичните системи; 

• Въведена е нова класификация на видовете разреденост в n-мерен куб; 

Систематизирани са видовете семантични връзки между стойностите на 

измеренията в даден n-мерен куб, водещи до появата на регулярна разреденост; 

Представен е нов подход за намаляване на регулярната разреденост чрез 

елиминиране на връзки от тип ирелевантност и сегментация на измерения; 

• Като разширение на многомерния модел на данните е представен нов оригинален 

обект – карта на регулярна разреденост. Изследвана е приложимостта на обекта 

за подобряване на качеството на данните, ефективното им извличане, съхранение 

и интерпретация;  
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• Създаден е формализиран метод за откриване на области с регулярната 

разреденост в n-мерен куб. Формализирано е представяне на карта на регулярна 

разреденост като съвкупност от бизнес правила; 

• Създаден е метод за отстраняване на повторения на данни в адитивни йерархични 

участъци на неадитивни показатели. 

Приложни приноси 

• Извършено е изследване на ефективността на: 

- предложения метод за отстраняване на повторения на данни в адитивни 

йерархични участъци на неадитивни показатели; 

- представения подход за намаляване на регулярната разреденост; 

- метода за сливане на измерения в ROLAP среда. 

• Проектирана е софтуерна среда, реализираща предложеното представяне и някои 

от приложенията на карта на регулярна разреденост. 

Публикации 

Основните резултати от настоящият труд са публикувани в рецензирани издания и са 

докладвани на следните научни форуми: 

1. Ina Naydenova, K. Kaloyanova, Some Extensions to the Multidimensional Data Model, 
JVA '06: IEEE John Vincent Atanasoff 2006 International Symposium on Modern 

Computing, October 2006, Sofia, Bulgaria, pp 63-68 

2. Naydenova I., K. Kaloyanova, An Approach Of Non-Additive Measures Compression 

In Molap Environment, IADIS Multi Conference on Computer Science and Information 

Systems 2007, Lisbon, Portugal, pp. 394-399, 2007 

3. Naydenova I., Z. Covacheva, K. Kaloyanova, A Model of Regular Sparsity Map 

Representation, Scientifical Journal of Ovidius University of Constantza, Vol. 17(3), 

pp.197–208, reported on the 5th International Conference Dynamical Systems and 

Applications, 15-18 June 2009, Constanta, Romania 

4. Naydenova I., Regular Sparsity Map, Proceedings of the 4th International Conference 

On Information Systems & Grid Technologies, ISBN 978-954-07-3168-1, pp.51-63, 
May 2010, Sofia, Bulgaria 

5. Naydenova I., A Super-Dimension Approach in ROLAP Environments, Serdica Journal 

of Computing, ISSN: 1312-6555, Vol. 5, No 4, (2011), pp.309-322 

Апробации  

Резултатите от работата са докладвани на множество научни форуми като докторантски 

семинари и конференции: на докторантски семинари към ФМИ на СУ „Св. Климент 

Охридски” – 2006 г. и 2008 г., на семинар към ИМИ-БАН – 2007 г.  на международните 

конференции JVA 2006, IADIS 2007, ICDSA 2009 и ISGT 2010. 

Авторска справка 

Резултатите от дисертационния труд по глави са публикувани както следва: 



 
 

33 
 

1. Статията с номер 1 в международна конференция IEEE John Vincent Atanasoff 

2006 International Symposium on Modern Computing, в съавторство с научния 

ръководител и като първи съавтор е докторантката. Публикувани са резултати от 

Глава 3. 

2. Статията с номер 2 в международна конференция IADIS Multi Conference on 

Computer Science and Information Systems, в съавторство с научния ръководител - 

и като първи съавтор е докторантката. Публикуван е методът на отстраняване на 

повторения на данни в адитивни йерархични участъци на неадитивни показатели 

и експериментални резултати свързани с него (Глава 4 и Глава 5). 

3. Статията с  номер 3 в международно списание Scientifical Journal of Ovidius 

University of Constantza, в съавторство с научния ръководител - и като първи 

съавтор е докторантката. Публикуван е методът за откриване на регулярна 

разреденост в n-мерен куб (Глава 4). 

4. Статията с номер 4 в международна конференция The 4th International Conference 

On Information Systems & Grid Technologies - самостоятелна статия. Публикуван е 

анализ на приложимостта на карта на регулярна разреденост (Глава 4). 

5. Статията с номер 5 в международно списание Serdica Journal of Computing - 

самостоятелна статия. Публикувани е метода на сливане на измерения и 

получените експериментални резултати (Глава 4 и Глава 5). 

Резултатите са публикувани по държави, както следва: в България – 3 публикации, в 

Португалия – 1 публикация, в Румъния – 1 публикация. Позиция на съавторите в 

публикациите е както следва: 2 самостоятелни, 3 като първи съавтор. По тип 

публикациите са, както следва: 2 в международни научни списания и 3 в сборници от 

международни конференции. Всичките статии са на английски език. 

Открити цитирания (към 17.09.2012 г.):  

Hristov Н., Choosing Approach for Data Integration,  Proceedings of Sixth International 

Conference On Information Systems & Grid Technologies, June 2012, Sofia, Bulgaria  – статия 

номер 1. 

Kovacheva Z., Tendencies in Data Warehouse Scope Development, Proceedings of Sixth 

International Conference On Information Systems & Grid Technologies, June 2012, Sofia, 

Bulgaria  – статия номер 2. 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

BI Business Intelligence 

OLAP Online Analytical Processing 

ROLAP Multidimensional Online Analytical Processing 

MOLAP Relational Online Analytical Processing 

HOLAP Hybrid Online Analytical Processing 

OLTP Online Transaction Processing 

СУБД Система за управление на бази от данни 

 



 
 

34 
 

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА В АВТОРЕФЕРАТА 

1. [BARC’07] Pendse N., The OLAP Survey 6, Business Application Research Center, 

2007 

2. [BARC’08], Pendse N., The BI Survey 7, Business Application Research Center, 2008 

3. [BARC’09], Pendse N., The BI Survey 8, Business Application Research Center, 2009 

4. [BARC’11], Pendse N.,The BI Survey 10 - The Customer Verdict, Business 

Application Research Center, Octomber 2011 

5. [Bellatreche& Woameno’09] Bellatreche L. , Woameno Y., Dimension Table driven 

Approach to Referential Partition Relational Data Warehouses, DOLAP '09: 

Proceeding of the ACM twelfth international workshopon Data warehousing and 

OLAP, 2009 

6. [Chaudhuril& Dayal‘97] Chaudhuri S., Dayal U., Data warehousing and OLAP for 

decision support, Proceedings of the 1997 ACM SIGMOD international conference on 

Management of data, pp.507-508, May 11-15, 1997 

7.  [Eavis&Taleb’12] Eavis T., Taleb A., Towards a scalable, performance-oriented 

OLAP storage engine  Proceeding DASFAA'12 Proceedings of the 17th international 

conference on Database Systems for Advanced Applications - Volume Part II , pp. 185-

202, Springer-Verlag Berlin, 2012 

8.  [Horner et al.’04] Horner J., Song I., Chen P., An analysis of additivity in OLAP 

systems. In Proc. DOLAP, pp. 83–91, 2004 

9.  [Hurtado&Mendelzon’04] Hurtado C., Mendelzon A., OLAP dimension constraints. In 

Proc. ACM PODS, pp.169–179, 2004 

10.  [Kang et al. ‘02] Kang J.,Yong H., Masunaga Y., Classification of Sparsity Patterns 

and Performance Evaluation in OLAP System, IEIC Technical Report, ISSN:0913-

5685,vol.102,No.209 (De2002 61-84), pp.61- 66, Japan, 2002 

11. [Kaser& Lemire’03] Kaser O. , Lemire D.,  Attribute Value Reordering for Efficient 

Hybrid OLAP, Proceedings of the 6th ACM international workshop on Data 

warehousing and OLAP, pp.1-8, ISBN:1-58113-727-3, 2003 

12. [Kimbal '10] Kimbal R. , Showing the Correlation between Dimensions. Kimbal 

Univeristy, 2010, наличен на  

http://www.rkimball.com/html/designtipsPDF/DesignTips2000%20/KimballDT6Showi

ngThe.pdf, към 10.10.2012 

13. [Kim&Yong '02] Kim, J. ,Yong, H., Web Log Sparsity Analysis and Performance 

Evaluation for OLAP., Natural Science Report, Ochanomizu University, Vol.53, No.1, 

2002 

14. [Lechtenborger& Vossen’03] Lechtenborger J. , Vossen G., Multidimensional normal 

forms for data warehouse design. Information Systems, 28(5):415–434, 2003. 

15.  [Naydenova&Kaloyanova‘06] Naydenova I., Kaloyanova K., Some Extensions to the 

Multidimensional Data Model, JVA '06: IEEE John Vincent Atanasoff 2006 

International Symposium on Modern Computing, Sofia, Bulgaria, pp 63-68, 2006 

16. [Naydenova & Kaloyanova '07] Naydenova I., K. Kaloyanova, An Approach Of Non-

Additive Measures Compression In Molap Environment, IADIS Multi Conference on 

Computer Science and Information Systems 2007, Lisbon, Portugal, pp. 394-399, 2007 

17. [Naydenova et al.’09] Naydenova I., Covacheva Z., Kaloyanova K., A Model of 

Regular Sparsity Map Representation, Scientifical Journal of Ovidius University of 

Constantza, Vol. 17(3), pp.197–208, 2009 



 
 

35 
 

18. [Naydenova ‘10] Naydenova I., Regular Sparsity Map, Proceedings of the 4th 

International Conference On Information Systems &Grid Technologies, ISBN 978-

954-07-3168-1, pp.51-63,  Sofia, Bulgaria, 2010 

19. [Naydenova '11] Naydenova I., A Super-Dimension Approach in ROLAP 

Environments, Serdica Journal of Computing, ISSN: 1312-6555, Vol. 5, No 4, pp.309-

322, 2011 

20. [Neil'93]  O’Neil P., The Set Query Benchmark. In The Benchmark Handbook For 

Database and Transaction Processing Benchmarks, Jim Gray, Editor, Morgan 

Kaufmann, 1993. 

21. [Niemi et al.’00] Niemi T., Nummenmaa J. , Thanisch P. , Functional Dependencies in 

Controlling Sparsity of OLAP Cubes, Springer Berlin / Heidelberg, Volume 

1874/2000, pp.199-209, 2000 

22.  [Malinowski&Zimányi’06]  Malinowski E., Zimányi E., Hierarchies in a 

multidimensional model: from conceptual modeling to logical representation, Journal 

Data & Knowledge Engineering, v.59 n.2, pp.348-377, 2006 

23. [OLAP DML '02] Oracle Corporation, Oracle9i OLAP Developer’s Guide to the OLAP 

DML Release 2 (9.2),  Part Number A95298-01, pp. 3-18, 2002 

24. [Pendse’05] Pendse N., Database explosion, Business Application Research Center, 

2005 

25. [Pendse’07] Pendse N., The Problems with OLAP, DM Review Magazine, 2007 

26.  [Potgieter’03] Potgieter J., OLAP Data Scalability, DM Review Magazine, October 

2003. Налично на: http://www.dmreview.com/dmdirect/20031031/7636-1.html към 

дата: 10.10.2012 

27.  [Rizzi et al.’06] Rizzi S., Abelló A., Lechtenbörger J., Trujillo J., Research in data 

warehouse modeling and design: dead or alive?, Proceedings of the 9th ACM 

international workshop on Data warehousing and OLAP, USA, pp.3-10, 2006  

28.  [Shoshani et al.’10] Shoshani A., Wu K., Stockinger K., Analyses of Multi-Level and 

Multi-Component Compressed Bitmap Indexes, ACM Transactions on Database 

Systems, Volume 35, Issue 1, Article No.2, 2010 

29. [Cognos ULC '08] Cognos ULC. Improved Performance by Flattening Dimensions. 

http://www.ibm.com/developerworks/data/library/cognos/page174.html, 2008 

30. [Wu et al.’09] Wu  S., Jiang Sh., Ooi B., Tan K., Distributed online aggregations, 

Proceedings of the VLDB, vol. 2, Issue 1, 2009 

31. [Мелконян ‘09] Мелконян П., Създаване на редактор за карта описваща 

регулярната рехавост в n-мерен куб, Дипломна работа на тема към факултета по 

математика и информатика на СУ "Климент Охридски", научен ръководител 

доц., д-р Калинка Калоянова, консултант: докторант Ина Найденова, 2009 

32. [Георгиев’09] Георгиев Г.,Реализация на метод за откриване на регулярна 

рехавост в n-мерен куб, Дипломна работа на тема към факултета по математика и 

информатика на СУ "Климент Охридски", научен ръководител доц., д-р Калинка 

Калоянова, консултант: докторант Ина Найденова, 2009 

  

http://www.dmreview.com/dmdirect/20031031/7636-1.html


 
 

36 
 

БЛАГОДАРНОСТИ 

Искам да благодаря на всички, които по-един или друг начин ми помогнаха да стигна до 

тук. 

Благодаря на колегите си от катедра Компютърна Информатика за прекрасното 

отношение – вие ми показахте, че работата в научен колектив може да бъде истинско 

удоволствие. Специални благодарности на доц. Димитър Добрев – човекът, който ми 

помогна да осъзная, че програмирането е не е просто алгоритми и структури от данни, а 

жизнена философия, която не можеш да откриеш дори и в най-добрите книги.  

Едно огромно благодаря на доц. Магдалина Тодорова – безкраен източник на респект и 

вдъхновение, за всеки който е успял да се докосне до нейния професионализъм.  

Благодаря на моя дипломен ръководител Калоян Калоянов, затова че ми помогна да 

повярвам в себе си.  

Благодаря на доц. Златинка Ковачева, затова че ми показа пътя.  

Не мога да изкажа признателността си на моя научен ръководител доц. Калинка 

Калоянова, която не само ми помогна да го извървя, но през цялото време беше до мен, 

подкрепяше ми и не ми позволи да се откажа.  

И накрая, искам да изкажа дълбоката си благодарност към моето семейство – към моя 

баща, който винаги е бил пътеводна светлина в душата ми, към моя съпруг и всички 

обичани хора – за вярата, за обичта, за вашето приятелство – благодаря! 

КРАТКА БИОГРАФИЯ 

Ина Найденова е родена през 1978 г. в гр. София.  Завършва средното 

си образование през 1995 г. в езикова паралелка на 13 СОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий” – София. През същата година продължава 

образованието си във Факултета по Математика и Информатика на СУ 

„Св. Климент Охридски”, специалност Информатика. Дипломира се 

като магистър през 2000 г. по специалност Информационни системи, с 

магистърска теза в областта на средствата за проектиране на 

информационни системи.  

След дипломирането си започва работа в Центъра за информационни 

технологии в съобщенията (ЦИТС) към Българската телекомуникационна компания. 

През 2002 г. става научен сътрудник III степен, а година по-късно започва работа като 

асистент към катедра „Компютърна Информатика“ на ФМИ. В началото на 2004 г. е 

зачислена като задочен докторант към същата катедра. По време на работата си като 

асистент, а по-късно и като докторант Ина Найденова води упражнения към курсовете 

по Бази от данни, Складове от данни, Проектиране на информационни системи и др. 

Паралелно с академичните си занимания, от 2005 г. Ина Найденова работи като 

софтуерен инженер в отдел “Софтуерни разработки” на фирма ТехноЛогика. Още от 

дипломирането си през 2000г. тя започва да работи в областта на многомерните бази от 

данни и системите за бизнес анализ, като по време на работата си в ЦИТС и фирма 

Технологика натрупва богат практически опит в проблематиката на този вид софтуерни 

решения. 

Научните интереси на Ина Найденова са в областта на информационните 

системи: обработка и оптимизация на заявки, проектиране и оптимизация на релационни 

модели на данните, интеграция на информацията в складовете от данни. 


