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NASLOV 

Programski modul za sprotno analiti čno obdelavo podatkov v 

informacijskem sistemu Navision  

IZVLEČEK 

V magistrskem delu predstavljamo praktičen poskus razvoja prototipa programskega 

modula za sprotno analitično obdelavo podatkov v informacijskem sistemu Navision. 

Modul naj bi kot integralni del sistema Navision omogočal upravljanje s poslovnimi 

analitikami brez uporabe zunanjih aplikacij. Delo začenjamo s predstavitvijo 

poslovne analitike ter opisom ključnih lastnosti, ki bi jo morale odlikovati. 

Opisujemo konfiguracijo obstoječe rešitve poslovne analitike s pomočjo navezave 

sistema Navision na zunanje namenske aplikacije. Shematsko predstavljamo koncept 

analitičnih kock in njihove osnovne gradnike. V okviru sistema Navision preučujemo 

obstoječo izvorno zasnovo poslovne analitike, na podlagi katere načrtujemo in 

opisujemo razvoj novega modula. Razvoj začenjamo s predstavitvijo zastavljenega 

podatkovnega modela analitičnih kock in načrtovanimi spremembami dane izvorne 

zasnove poslovne analitike za potrebe modula. V postopku inicializacije 

programskega modula opisujemo tehnično izvedbo kot tudi način uporabe 

avtomatizmov za pripravo kompozicij tabel analitičnih kock ter uporabniških 

vmesnikov modula. Prenos zgodovinskih podatkov v modul prikazujemo v postopku 

replikacije transakcijskih podatkov sistema. Postopek prepisa dodatno poenostavimo 

s pripravo avtomatizma, ki omogoča repliciranje podatkov brez uporabnikove 

aktivnosti. V fazi testiranja razvitega prototipa modula preverjamo ključne 

funkcionalnosti modula ter merimo njegove odzivne čase v pomembnejših postopkih 

uporabe s pomočjo testnih demonstracijskih podatkov sistema Navision. Na podlagi 

dobljenih rezultatov izpostavljamo prednosti ter slabosti modula in ocenjujemo 

uporabnost razvitega prototipa v praktične namene. 

KLJUČNE BESEDE 

Navision, poslovna analitika, analitična kocka, programski modul, podpora pri 

odločanju, sprotna analitična obdelava podatkov 
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TITLE 

A program module for online analytical data process ing in the Navision 

information system 

ABSTRACT 

This master thesis presents a practical attempt to develop a software module 

prototype for online analytical data processing in the Navision information system. 

The module is supposed to work as an integral part of the Navision system, allowing 

the management of business analytics without the usage of external applications. The 

work starts with a representation of business analytics, together with its key 

characteristics. The configuration of the existing solution to business analytics by 

means of binding the Navision system to dedicated external applications is described. 

The concept of analytical cubes and their basic components are presented 

schematically. Within the Navision system, the examination of existing business 

analytics platform is preformed. Based on it, the thesis describes the design and 

development of the new module. The development starts with presentation of the 

data model of the analytical cubes, and changes of the original platform of business 

analytics which are required for the module development. In the initialization phase 

of the module, the technical implementation and methods of usage of automations, 

which serve the preparation of analytical cube’s table compositions and user 

interfaces of the module, are described. Transfer of the historical data to the 

developed module is handled in the process of replication of transaction data of the 

system. The replication is simplified with automations which allow the replication of 

transaction data without user intervention. In the phase of module testing, crucial 

functionalities of the module are examined together with its major response times. 

All tests are performed with the usage of test demonstration data available in the 

Navision system installation. Results from the tests are taken into account during the 

estimation of usefulness of the developed prototype for practical purposes. 

KEYWORDS 

Navision, business analytics, analytical cube, software module, decision support, 

online analytical processing 
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1 UVOD 

Informacijski sistem Navision (Hvitved, 2009) je eden izmed sodobnih 

informacijskih sistemov za upravljanje virov podjetja (v nadaljevanju ERP), ki je v 

zadnjem desetletju razmeroma dobro zastopan v podjetjih manjšega do srednjega 

obsega širom po svetu. Dva izmed ključnih razlogov za tolikšno priljubljenost sta 

velika prilagodljivost specifičnim potrebam poslovnih procesov v podjetjih in 

relativno hiter postopek implementacije novega sistema (Bobek in Sternad, 2008). 

Zadovoljstvo uporabnikov in s tem tudi uspeh implementacije sistema sta odvisna od 

še številnih drugih dejavnikov, vendar bi lahko rekli, da s tehničnega vidika 

standardni sistem Navision pokriva večino funkcionalnosti, ki se zahtevajo v 

podjetjih raznovrstnih poslovnih dejavnosti. Med njimi bi izpostavili predvsem 

finančne oz. računovodske dejavnosti, raznovrstne proizvodne dejavnosti, logistiko, 

gradbeništvo in trgovino. 

Kljub tehnološki zrelosti sistema in dobri podpori posameznim poslovnim funkcijam 

pa v sistemu Navision pogrešamo funkcionalnosti poslovne analitike (v nadaljevanju 

PA), ki bi omogočale enostavno, hitro in prilagodljivo rokovanje s sprotnimi 

analitičnimi obdelavami zgodovinskih transakcijskih podatkov. V okviru sistema 

Navision pod terminom transakcijski podatki razumemo podatke, ki opisujejo 

posamezne poslovne transakcije oz. dogodke v podjetju, med katere štejemo npr. 

račune, plačila, naročila, prevzeme in izdaje blaga itd. (Navision a/s, 2002a). Sistem 

Navision sicer vsebuje nekakšno zasnovo PA, ki pa ima zgolj vlogo povezovalnega 

člena, za prenos podatkov iz sistema Navision v zunanje aplikacije, namenjene 

izključno PA in poslovni inteligenci. Edini celoviti do sedaj možni način izvajanja 

poslovnih analiz podatkov je torej uporaba zunanjih aplikacij in povezava le-teh s 

sistemom Navision. Uporaba takšnih rešitev je predvsem z vidika povezljivosti dveh 

različnih informacijskih sistemov precej zapletena in slabše prilagodljiva stalnim 

spremembam v strukturi podatkovnih modelov sistema Navision, poleg tega pa terja 

dodatna finančna sredstva. 

Ideja in hkrati namen magistrskega dela je torej zasnovati in implementirati celovit 

programski modul za sprotno analitično obdelavo podatkov znotraj sistema Navision 

brez uporabe dodatnih zunanjih programskih paketov. Pričakovani rezultat je delujoč 
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samostojen programski modul, ki predstavlja horizontalno razširitev obstoječih 

funkcionalnosti sistema, ki jo v sistemu Navision poznamo pod terminom Addon 

(Microsoft, 2008). Razvit in preizkušen programski modul bo dopolnil nabor 

funkcionalnosti analiz podatkov za spremljanje uspešnosti podjetja in omogočal 

pravočasno prepoznavanje trendov v poslovnih procesih. V fazi implementacije 

modula smo se posluževali nekaterih tehnik hitrega razvoja aplikacij (v nadaljevanju 

RAD), saj smo želeli z minimalnimi vložkom v planiranje in dokumentiranje razvoja 

doseči čimprejšnji prototip končnega modula (Beynon-Davies in drugi, 1999). Pri 

samem programiranju rešitve pa smo uporabljali izključno gradnike in 

funkcionalnosti, dostopne v razvojnem okolju, imenovanem C/SIDE. 

Uvodoma v poglavju 2 predstavljamo nekaj splošnih uporabnosti in zahtev PA, 

tehnično analizo obstoječe zasnove PA v sistemu Navision in poskus nadgraditve za 

potrebe programskega modula v okviru zmožnosti razvojnega okolja C/SIDE. 

Poglavje 3 opisuje razvoj modula PA. V podpoglavjih 3.1 in 3.2 predstavljamo 

funkcionalnosti, ki jih razviti modul zagotavlja ter podatkovno shemo analitični kock 

(v nadaljevanju AK). Ustrezno razširitev funkcionalnosti sistema, ki jo obravnavamo 

v podpoglavju 3.3, smo osnovali s pomočjo UML-diagramov. V podpoglavjih 3.4 ter 

3.5 smo se osredotočili na pripravo programa v programskem jeziku C/AL za 

samodejno generiranje podatkovnih modelov in uporabniških vmesnikov AK. Pri 

tem smo se posluževali metode za inicializacijo predmetov sistema s pomočjo 

ASCII-datotek. V nadaljevanju smo izdelali program, ki bo skrbel za samodejno 

periodično replikacijo transakcijskih podatkov sistema v AK. Postopek izdelave 

opisujemo v podpoglavju 3.6. V podpoglavju 3.5 smo predstavili tudi praktično 

rokovanje z razvitim modulom tekom predstavitve uporabniških vmesnikov, njegove 

osnovne funkcionalnosti ter morebitne tehnične omejitve. Delo zaokrožujemo s 

poglavjem 4, kjer smo predstavili opravljena testiranja ključnih funkcionalnosti 

modula, meritve pomembnejših odzivnih časov ter oceno njegove uporabnosti. V 

poglavju 5 povzemamo rezultate opravljenega dela ter podajamo smernice za 

uporabo modula PA v praktične namene. 
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2 POSLOVNA ANALITIKA 

Pod terminom poslovna analitika (PA) razumemo sklop informacijskih tehnologij in 

aktivnosti za kontinuirano interaktivno analiziranje preteklih poslovnih dogodkov v 

podjetju, z namenom boljšega usklajevanja poslovnih aktivnosti za uspešno vodenje 

poslovanja. S pomočjo poznavanja ključnih dejavnikov uspešnosti oz. neuspešnosti v 

preteklih obdobjih lahko laže in bolj usmerjeno sprejemamo ustrezne odločitve o 

potrebnih aktivnostih za izboljšanje oz. ohranjanje trenutnih poslovnih rezultatov 

(Kohavi in drugi, 2002). PA nudi poleg statističnega pregleda podatkov o preteklem 

poslovanju tudi pomoč pri optimiziranju poslovnih procesov in napovedovanju 

najverjetnejših izidov na podlagi prepoznanih trendov v poslovanju. PA pomaga 

odgovarjati na vprašanja, kot so: Zakaj se je realizacija prodaje zmanjšala, v katerih 

poslovnih enotah se je najbolj zmanjšala, katere storitve oz. blago je k temu največ 

prispevalo in kaj lahko pričakujemo, če se bo tak trend nadaljeval? Sistemi PA 

zagotavljajo ustrezna orodja za pravilne načine shranjevanja, obdelave in 

interpretacije transakcijskih podatkov ter tako pripomorejo k transparentnosti 

aktivnosti v procesih poslovanja in boljšim poslovnim odločitvam v ključnih 

trenutkih.  

2.1 Sprotna analiti čna obdelava podatkov 

Pristop v PA, ki ga bomo v magistrskem delu omenjali in ki smo ga uporabili pri 

implementaciji programskega modula, se imenuje OLAP in pomeni sprotno 

analitično obdelavo podatkov (angl. Online Analytical Processing). Glavni namen 

OLAP je zagotoviti hitre odgovore na večdimenzijske poizvedbe nad transakcijskimi 

podatki. Med pomembnejšimi lastnostmi oz. funkcionalnostmi tovrstnih sistemov PA 

pričakujemo: 

• Dnevno ažurni pregled podatkov, kar pomeni dnevno periodično 

inkrementalno prepisovanje transakcijskih podatkov v sistem OLAP in 

sprotno posodabljanje analitičnih pogledov. 

• Enostavnost in intuitivnost uporabniških vmesnikov. Aplikacija za 

rokovanje z analitičnimi podatki mora biti enostavna za uporabo s čim bolj 
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intuitivno razporeditvijo gradnikov in funkcionalnosti. Omogoča naj hitro in 

učinkovito izvajanje poizvedb nad zgodovinskimi podatki. 

• Prilagodljivost in nastavljivost za različne podatkovne vire, pri čemer 

mislimo predvsem na selektivno nastavljanje in prilagajanje zajemanja 

podatkov na posameznih poslovnih področjih, upoštevajoč podatkovne 

modele izvornih podatkov, naravo poslovanja in želje uporabnikov sistema. 

• Zmogljivost. Sistem OLAP mora zagotavljati sposobnost obdelave velikih 

količin izvornih podatkov in čim hitrejše izvajanje analitičnih poizvedb.  

• Sposobnost obravnave anomalij izvornih podatkov. V informacijskih 

sistemih se pogosto pojavljajo nepravilnosti v podatkovnih strukturah, ki so 

posledica pomanjkljivosti v implementaciji sistemov, uporabniških napak, 

interventnih posegov in drugih dejavnikov. Pri procesiranju izvornih 

podatkov mora OLAP tovrstne nepravilnosti locirati, jih ustrezno zabeležiti in 

pri analitičnih pogledih upoštevati.  

2.2 OLAP in informacijski sistem Navision  

Informacijski sistem Navision (Hvitved, 2009) je modularno zasnovan sistem za 

upravljanje virov podjetja, s tem nudi uporabnikom široko paleto povezanih izbirnih 

programskih modulov in granul (sestavnih elementov modula), ki podpirajo 

posamezne poslovne funkcije znotraj procesov podjetja. Številne granule sistema so 

organizirane v skupine in pokrivajo poslovne funkcije, kot so: računovodstvo, 

prodaja in marketing, nabava, zaloge, upravljanje projektov itd. Podrobnejšo 

specifikacijo granul specifičnih različic sistema Navision lahko dobimo pri podjetju 

Microsoft (Microsoft, 2009). Za potrebe poslovne analitike sistem predvideva dve 

granuli, in sicer: 

• 7.020 Business Analytics Basic, ki je osnovna granula, namenjena uporabi 

poslovne analitike in zagotavlja potrebne funkcionalnosti sistema za 

prečrpavanje izvornih podatkov v zunanje sisteme OLAP; 
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• 7.021 Business Analytics Advanced nudi nekatere dodatne funkcionalnosti, 

kot sta: aplikacija za pripravo poročil in možnost poenostavljenega 

podatkovnega rudarjenja. 

Omenjeni granuli zagotavljata osnovne funkcionalnosti sistema Navision, vendar so 

za pridobitev celovite rešitve poslovne analitike na doslej možni način potrebne še 

nekatere zunanje aplikacije, ki so shematično prikazane na sliki 1. 

 

Slika 1: Komponente sistema poslovne analitike in njihove interakcije v sistemu 

Navision 

Podatki, nad katerimi se analize izvajajo, so shranjeni v ustrezni obliki v podatkovnih 

bazah na Microsoftovem SQL-strežniku, ki pa mora imeti aktivno storitveno 

aplikacijo, imenovano Analysis Services, na katero se lahko navežejo OLAP-

odjemalci za izvajanje analiz. Kot enostaven odjemalec podatkov z okrnjenimi 

funkcionalnostmi lahko uporabimo tudi program Microsoft Excel. Takšen nabor 

komponent zadosti zahtevam po osnovni konfiguraciji PA, medtem ko napredna 

različica obstoječe rešitve PA nudi še aplikacijo Business Analytics Advanced Client 
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s posebej prirejenim uporabniškim vmesnikom za analiziranje podatkov in 

raznovrstne grafične ponazoritve le-teh. Poleg tega je v naprednejši paket zajet tudi 

Business Analytics Web Client, kar dodatno olajša izvajanje meritev in analiz, saj 

lahko uporabniki do podatkov dostopajo preko spletnih brskalnikov tudi izven 

lokalnega omrežja podjetja. Namen magistrskega dela je implementirati celoten 

modul PA znotraj sistema Navision ter se tako izogniti uporabi omenjene 

konfiguracije. S tem bomo poleg znižanja stroškov uvedbe sistema PA tudi znatno 

poenostavili postavitev in zagon tega sistema, ker usklajevanja povezav z zunanjimi 

aplikacijami in procesov prepisovanja podatkov ne bomo potrebovali. 

2.3 Analiti čne kocke 

Analitične kocke (AK), včasih imenovane tudi hiper kocke, predstavljajo osnovno 

podatkovno strukturo za hitro sprotno analizo podatkov (Shoshani, 1997). V 

nasprotju s strukturami za sprotno obdelavo podatkov (v nadaljevanju OLTP), ki so 

prilagojene za učinkovito shranjevanje podatkov, so AK načrtovane z namenom 

čimbolj učinkovitega analiziranja zgodovinskih podatkov, kar zagotavlja hitro 

izvajanje poizvedb in poročanja (Niemi in drugi 2010). Izraz kocka izhaja iz 

geometrijskega telesa, ki ima tri dimenzije, vsaka od teh pa predstavlja enega izmed 

parametrov analiz. Da bi si kocko laže predstavljali, si poglejmo naslednji primer. 

Predpostavljamo, da želimo imeti analitične podatke o prodaji v podjetju, ki bodo 

služili enostavni analizi o tem, kolikšna je bila vrednost prodaje artiklov, kdaj smo 

jih prodali in kam smo jih prodali. Za ponazoritev shrambe, pa tudi za kasnejši prikaz 

takšnih podatkov, bi lahko uporabili tabelo 1. 

Tabela 1: Shramba za prikaz prodaje po dveh parametrih 

            Time 
                      
Territory Jan Feb Mar 
Eastern Region 1580 1740 1540 
Western Region 1320 1280 1250 

 

Če bi naše analize zahtevale dodaten parameter, kot je, recimo, ločevanje vrednosti 

prodaje glede na vir prodaje, za primer vzemimo artikle in storitve, potem bi za 

takšen shematski prikaz shrambe podatkov uporabili kocko, kot je prikazano na sliki 
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2. Oba primera služita zgolj za shematski prikaz shrambe analitičnih podatkov in 

razumevanje termina AK. Kako so podatki dejansko organizirani v sistemu OLAP, si 

bomo pogledali v podpoglavju 3.2. 

 

Slika 2: Shramba za prikaz prodaje po treh parametrih 

Struktura AK ima dva ključna gradnika. Parametre, po katerih bomo izvajali metode 

analiz nad podatki, imenujemo dimenzije AK. Na shematski ponazoritvi na sliki 2 

smo uporabili tri parametre: geografsko področje »Territory«, vir prodaje 

»Accounts« in čas »Time«, ti predstavljajo dimenzije naše AK. Gradnik, ki pove 

vrednost pri izvajanju metod analiz po različnih parametrih, pa imenujemo merilo. V 

našem primeru imamo dve merili: vrednostni znesek prodaje »Revenue« in 

količinski znesek prodaje »Quantity«. Uporabljen shematski prikaz je zelo 

poenostavljen in služi zgolj za predstavitev koncepta AK, saj v praksi praviloma 

uporabljamo več dimenzij in meril. 

V izvorni zasnovi PA v sistemu Navision, ki si jo bomo ogledali v nadaljevanju, 

uporabljamo v povprečju nekje med pet in deset dimenzij in dve do tri merili na 

posamični AK. Nastavitev posamezne AK in njenih gradnikov je odvisna od več 

dejavnikov, med katerimi upoštevamo predvsem: 

• kompleksnost analize posameznega segmenta poslovanja, 
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• želje uporabnikov sistema, 

• tehnične omejitve sistema. 

V sistemu Navision uporabljamo še dodatni gradnik AK, imenovan funkcija, ki služi 

spremljanju vrednosti merila skozi izbrano časovno dimenzijo. V sistemu Navision 

različice 4.0 SP3 sta trenutno v uporabi dva tipa te funkcije. Prvi tip je t.i. saldo do 

datuma »Balance at Date«, ki bi ga lahko uporabili v primeru, ko bi želeli spremljati 

kolikšne so oz. so bile naše terjatve do posameznega kupca na določen dan v letu, pri 

čemer bi za merilo uporabili znesek prodaje oz. plačila, kot časovno dimenzijo pa čas 

knjiženja dokumenta (račun, plačilo, dobropis itd.). Naslednji prednastavljeni tip 

funkcije se imenuje leto do datuma »Year to Date«, ki je podoben prejšnjemu, 

razlikuje pa se v tem, da pri seštevanju vrednosti meril upošteva le tista, ki se po 

izbrani časovni dimenziji nahajajo v tekočem letu obdelave podatkov. V primeru tipa 

saldo do datuma te omejitve ni, zato se pri izračunu vrednosti upoštevajo vse 

postavke, ne glede na njihovo starost po izbrani časovni dimenziji (Navision a/s, 

2002a). 

2.4 Razvojno okolje C/SIDE 

Celotno upravljanje sistema Navision, če pri tem izvzamemo krmiljenje na Microsoft 

SQL-strežnikih v primerih SQL-strežniške namestitve, izvajamo v integriranem 

razvojnem okolju, imenovanem C/SIDE (Hvitved, 2009), ki je modularni sestavni 

del vsakega nameščenega Navision odjemalca. C/SIDE vsebuje: orodja za razvoj 

novih oz. dodelavo obstoječih vnaprej nastavljenih primerkov predmetov, 

prevajalnik za programsko kodo C/AL, orodja za večjezično prevajanje predmetov 

ter nekatera druga sistemska orodja, namenjena administrativnim posegom, kot so 

upravljanje varnosti, varnostno arhiviranje ipd. Razvojno okolje je predmetno 

osnovano (angl. Object Based) in ne predmetno orientirano (angl. Object Oriented) 

(Navision a/s, 2001), kar pomeni, da v njem ne moremo razvijati novih razredov oz. 

izpeljevati novih iz obstoječih razredov. Razvoj je omejen na gradnjo novih 

primerkov predmetov iz zapečatenih, vnaprej definiranih razredov, kar predstavlja 

določeno mero omejitve pri razvoju, po drugi strani pa zagotavlja hitrejše delovanje 

in dobro stabilnost sistema. Vrste predmetov, ki jih lahko uporabljamo pri razvoju, so 

naslednje: 
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• Tabela (angl. Table) je predmet, v katerega se fizično shranjujejo zapisi 

podatkovne baze. Splošni uporabniki sistema iz varnostnih razlogov 

praviloma nimajo neposrednega dostopa do tabel. Z njimi upravljajo 

večinoma razvijalci in skrbniki sistemov.  

• Maska (angl. Form) predstavlja osnovni uporabniški vmesnik za pregled, 

vnos in urejanje podatkov, s katerimi pri svojem delu rokujejo uporabniki 

sistema. Maske se po videzu oz. načinu prikaza podatkov delijo na kartične 

tipe (angl. Card-Type) in tabelarične tipe (angl. Tabular-Type). Maske 

kartičnega tipa oz. kartice prikazujejo en zapis iz tabele, pri čemer so sorodni 

atributi oz. polja tabele praviloma razporejeni skupaj na posamezne jezičke 

maske. Kartice se v sistemu Navision uporabljajo večinoma za urejanje in 

prikaz večjega števila atributov sočasno, kar pride v poštev npr. pri 

kompleksnejših šifrantih in glavah dokumentov. Maske tabelaričnega tipa oz. 

seznami pa prikazujejo več zapisov iz tabele hkrati. Uporabljamo jih pri 

enostavnih šifrantih, vrsticah dokumentov itd. Izgled obeh tipov mask 

prikazuje slika 3. 

 

Slika 3: Izgled kartičnega (levo) in tabelaričnega tipa maske (desno) 

• Poročilo (angl. Report) služi predvsem izdelavi poročil v pisni obliki, bodisi 

za dokumente kot tudi različne statistike in analize. Uporablja pa se tudi za 

zagon različnih periodičnih obdelav podatkov. 

• Podatkovni izmenjevalnik (angl. Dataport) uporabljamo pri izmenjavi 

podatkov z zunanjimi viri s pomočjo ASCII-datotek. 
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• XML-izmenjevalnik (angl. XML port) je podoben podatkovnemu 

izmenjevalniku, le da se datoteke zapisane v standardu XML (World Wide 

Web Consortium, 2010). 

• Kodna enota (angl. Codeunit): v teh predmetih je zapisana večina poslovne 

logike sistema v jeziku C/AL, uporabljajo jih razvijalci pri svojem delu, 

splošni uporabniki pa praviloma ne dostopajo do njih. 

• Menijski set (angl. Menusuite) je gradnik menijskega dela sistema, ki služi 

navigiranju po funkcionalnih področjih sistema in zagonu posameznih 

programov oz. programskih modulov sistema. 

Osnovno orodje, ki ga uporabljamo pri razvoju v okolju C/SIDE, se imenuje Object 

Designer, in nudi razvijalcem funkcionalnosti, kot so: upravljanje podatkovne baze 

sistema, urejanje poslovne logike sistema in prilagajanje uporabniškega vmesnika 

sistema. Izgled orodja je prikazan na sliki 4. 

 

Slika 4: Izgled orodja Object Designer 

Celoten programski modul PA smo pripravili s pomočjo Object Designerja in 

funkcionalnosti okolja C/SIDE, ki omogoča gradnjo novih neprevedenih predmetov 

z uvozom ASCII-datotek. Na ta način lahko zagotovimo dinamično gradnjo 
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predmetov v času izvajanja programa, kar bi bilo sicer samo z uporabo Object 

Designerja neizvedljivo. Omenjeni pristop opisujemo v podpoglavjih 3.4 ter 3.5. 

2.5 Izvorna zasnova PA v sistemu Navision 

Pri implementaciji programskega modula smo se posluževali funkcionalnosti 

obstoječih granul za PA, zato si poglejmo njihovo strukturo nekoliko podrobneje. 

Primerki vseh tipov predmetov, tako tistih, ki so vnaprej pripravljeni, kot tudi ostalih, 

ki jih razvijalci naknadno gradijo, se enolično številčijo na omejenih območjih, ki so 

določena z licencami za uporabo sistema. Zasnova celotne PA, upoštevajoč obe 

sistemski granuli, zajema vnaprej pripravljene predmete razvojnega okolja C/SIDE. 

Ti imajo predpisane šifre na območju med 700 in 722 ter obsegajo tabele, maske in 

kodne enote (Navision a/s, 2002). Poleg teh PA vsebuje tudi nekatere sistemske 

predmete, do katerih razvijalci v okolju C/SIDE nimajo dostopa, služijo pa internemu 

delovanju sistema. Namen obstoječe zasnove PA je zagotoviti možnost nastavitve oz. 

definicije AK. Aktivnosti za nastavitev obsegajo: izbor tabel kot virov podatkov ter 

definiranje in organiziranje posameznih gradnikov AK. Zasnova ne vsebuje 

elementov, ki bi dejansko shranjevali podatke AK, temveč omogoča zgolj oris njene 

strukture, ki narekuje, kako naj se izvorni podatki sistema transformirajo in 

organizirajo pri prenosu v zunanje aplikacije, namenjene upravljanju PA. 

Poenostavljeno rečeno, zasnova PA deluje kot nekakšen vmesnik oz. nastavek za 

definicijo AK, ki omogoča pravilno prečrpavanje izvornih podatkov v zunanje ločene 

sisteme. 

Pri pregledu in analiziranju strukture zasnove smo izpustili uporabniške vmesnike ter 

njene postopkovne modele upravljanja. Te vidike smo namreč posredno predstavili 

pri sami implementaciji oz. praktični uporabi modula. V tem podpoglavju se bomo 

osredotočili na sam podatkovni model zasnove, saj je razumevanje le-tega ključnega 

pomena za uspešno implementacijo modula PA. V računalniškem inženiringu pod 

terminom podatkovni model razumemo abstraktni model, ki pove, kako so podatki 

predstavljeni in kako so posamezni podatkovni elementi povezani med seboj (Lee, 

2010). V logičnih podatkovnih modelih, ki se jih bomo posluževali za prikaz, 

uporabljamo entitete oz. tabele z atributi oz. polji ter povezave med njimi. S tem 

ponazorimo logično strukturo tabel v sistemu in relacijskih odnosov med njimi. Z 
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oznakami PK pred atributi označujemo polja tabele, vključena v njen primarni ključ. 

S primarnim ključem v tabeli enolično označimo njene vrstice oz. zapise, tako da 

nimata niti dve različni vrstici enakega primarnega ključa (Chen, 1976). Kot gradnik 

povezav uporabljamo puščice, ki jih interpretiramo na naslednji način. Za praktični 

primer vzemimo odnos med tabelo AK in njenimi pripadajočimi dimenzijami, ki so 

zapisane v ločeni tabeli. Odnos med njima, ki izhaja iz načrta sistema, je takšen, da 

ima ena AK lahko eno ali več pripadajočih dimenzij, zato je puščica usmerjena tako, 

da prikazuje relacijo ena proti mnogo med njima. Takšen način orisa podatkovnih 

modelov se uporablja v entitetno relacijskem modelu organiziranosti podatkov 

(Chen, 1976), ki je osnova tako podatkovni bazi sistema Navision kot tudi bazam v 

večini današnjih ERP-sistemov. 

Okrnjen logični podatkovni model zasnove PA, ki bo zadostoval za razumevanje 

zasnove oz. izhodišča za razvoj modula PA, je prikazan na sliki 5, celoten model pa 

je dokumentiran v prilogi 1. Model vsebuje prikaz pomembnejših tabel z imeni 

atributov oz. polj ter relacije z ostalimi tabelami. Te smo pri implementaciji modula 

PA največ naslavljali in jih za potrebe modula do določene mere tudi prestrukturirali. 

Poglejmo si ključne vloge tabel v modelu zasnove: 

• »BA Db. Cube« je osrednja tabela AK. Vsebuje atribut »Fact Table No.«, ki 

je ključnega pomena in pove številko osrednje oz. izhodiščne tabele, na 

kateri bo temeljila AK. Na podlagi njenih zapisov bomo zagnali proces 

prečrpavanja izvornih transakcijskih podatkov sistema. 

• »BA Db. Dimension« je tabela, ki služi hranjenju nabora možnih dimenzij, 

ki jih bomo uporabljali pri definiranju AK. V tem šifrantu določimo izvorno 

tabelo in številko polja transakcijskih podatkov, iz katerega bomo črpali 

zaloge vrednosti dimenzij AK. Za to potrebujemo atributa »Table No.« ter 

»Field Numbers«. 

• »BA Db. Dimension Level«: tabela vsebuje podobne atribute kot prejšnja, 

služi pa definiranju nivojev dimenzij. Njihovo uporabnost si bomo pogledali 

v razdelku 3.3.2. 
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Slika 5: Okrnjeni logični podatkovni model zasnove PA 

• »BA Db. Dimension Relation«: v nekaterih primerih transakcijska tabela, 

definirana v »BA Db. Dimension« z atributom »Table No.«, ki jo 

uporabljamo kot izhodišče zalog vrednosti posamezne dimenzije, ne vsebuje 

želenega podatka. Če se želeni podatek nahaja v šifrantu, do katerega lahko 

dostopamo preko povezave iz obstoječe izhodiščne tabele, potem lahko 

razpon dosega dimenzije podaljšamo z definiranjem ustrezne povezave v tej 

tabeli. Razpon dimenzij podrobneje obravnavamo v razdelku 3.3.1. 

• »BA Db. Cube Table Relation«: se uporablja v podobne namene kot tabela 

»BA Db. Dimension Relation«, s to razliko, da v njej hranimo podatke o 

povezavah izhodiščne tabele, določene v tabeli »BA Db. Cube«, z ostalimi 
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tabelami, iz katerih bomo posredno črpali izvorne transakcijske podatke za 

potrebe dimenzij AK. 

• »BA Db. Cube Dimension«: tabela vsebuje seznam dimenzij AK. 

• »BA Db. Cube Measure«: tabela vsebuje seznam meril AK. 

• »BA Db. Cube Function«: v tej tabeli definiramo funkcije AK. Pomembna 

atributa, potrebna za določitev funkcije, sta: »Measure Line No.«, s katerim 

povemo, katero merilo AK bomo uporabili kot domeno funkcije, ter »Time 

Dimension Line No.«, ki določa časovno dimenzijo AK, od katere so 

odvisne vrednosti funkcije AK. 

2.5.1 Klasifikacija dimenzij AK  

Zasnova PA v sistemu Navision predvideva različne vrste dimenzij, ki jih ločujemo 

med seboj po načinu naveze na izvorne transakcijske podatke. Pri definiranju 

posamezne dimenzije na kartici dimenzije moramo določiti dva klasifikacijska 

pojma. Najprej določimo »Type«, ki ima dve možni vrednosti. Vrednost »Time« 

izberemo v primeru, ko se želimo navezati na polja transakcijskih tabel, ki so 

datumskega tipa. Zaloge vrednosti, ki jih bomo shranjevali v AK, bo v takšnem 

primeru zagotovila posebna sistemska tabela, ki hrani nabor možnih datumskih 

vrednosti, zato ni potrebna povezava na kakršnokoli transakcijsko tabelo. S tem smo 

definicijo dimenzije takšnega tipa zaključili. V vseh ostalih primerih, ko polja 

transakcijskih tabel niso datumskega tipa, pa izberemo vrednost »Standard« ter 

naslednji klasifikacijski pojem, imenovan »Standard Type«. Kartica dimenzije, na 

kateri pregledujemo in urejamo parametre dimenzije, je prikazana na sliki 6. V 

glavnini primerov definiranja dimenzij bomo v polju »Standard Type« izbrali 

vrednost »Table«, kar pomeni, da se bomo navezali na transakcijsko tabelo, ki 

vsebuje želene zaloge vrednosti za našo AK. Da bo definicija dimenzije AK 

ustrezna, moramo izbrati še številko transakcijske tabele in polja, iz katerega se bodo 

črpale zaloge vrednosti dimenzije. Na sliki 6 je kot primer prikazana dimenzija 

»Customer«, ki je navezana na transakcijsko tabelo s številčno oznako 18 in se 

imenuje »Customer«. Polji, ki nas v tem primeru zanimata, pa sta 1 in 2, označujeta 

pa številko in ime kupca.  
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Slika 6: Izgled kartice dimenzije 

Naslednja možna vrednost polja »Standard Type« je »Numbered List«, ki pomeni 

numerični seznam in se lahko uporablja v primerih, ko imamo v določenem polju 

transakcijske tabele znan omejen nabor zalog vrednosti. Največkrat so to polja 

podatkovnega tipa »Option«, ki se v sistemu Navision identificirajo s celimi 

številkami, začenši z ničlo (Navision a/s, 2002b). Primer takšnega polja je »Entry 

Type« v tabeli »Item Ledger Entry«. To polje označuje vrsto transakcije v blagovnih 

postavkah artiklov. V primerih, ko bomo imeli blagovno postavko, ki jo je povzročil 

prevzem artikla na zalogo, bo to polje imelo vrednost »Purchase«, v primeru da je 

povzročitelj znižanje zaloge zaradi prodaje, bomo imeli vrednost »Sale« itn. 

(Microsoft, 2004b). V primeru uporabe numeričnih seznamov v definiciji dimenzije 

moramo določiti dodatni šifrant, ki bo povezoval identifikacijske številke nabora 

vrednosti iz polja tipa »Option« s pripadajočimi opisnimi vrednostmi. Primer 

takšnega izpolnjenega šifranta je prikazan na sliki 7. Numerični seznam se praviloma 

navezuje na določeno polje tabele, lahko pa bi vseboval poljuben seznam vrednosti, 

ki jih določi uporabnik. V tem primeru se v polju »Type« izbere vrednost »Custom« 

namesto »Field«. Zaloge vrednosti polja »Entry Type« bi lahko združili v tri skupine:  

• znižanje zaloge, v katero spadajo vrednosti: »Sale«, »Negative Adjmt.« in 

»Consumption«; 

• zvišanje zaloge, med katere štejemo: »Purchase«, »Positive Adjmt.« in 

»Output«; 



16 

• prenos med skladišči, ki ustreza vrednosti »Transfer«. 

 

Slika 7: Izgled kartice šifranta numeričnega seznama 

Šifrant numeričnega seznama, ki je prikazan na sliki 7, bi po ureditvi v takem 

primeru vseboval enako število vrstic, spremenile pa bi se opisne vrednosti 

posameznih vrstic. Pri pripravljanju tovrstnih šifrantov moramo paziti, da zajamemo 

vse možne vrednosti polja transakcijske tabele, sicer replicirani podatki v AK ne 

bodo odražali realnega stanja. Še posebej velja biti pozoren pri navezovanju na polja 

ostalih podatkovnih tipov, kot sta npr. »Text« in »Code« (Navision a/s, 2002b), kjer 

nabor vrednosti ni predhodno omejen. 

Tretja možna vrednost polja »Standard Type« na kartici dimenzije je vrednost 

»Dimension«. To možnost izberemo v primeru navezovanja na transakcijske 

dimenzije sistema OLTP. Termin dimenzija se v tem primeru ne nanaša na dimenzije 

AK, ki so del sistema OLAP, temveč na dimenzije, ki jih uporabniki sistema beležijo 

ob vpisovanju transakcij v OLTP. Dimenzije v OLTP so prilagodljiv šifrant, ki 

omogoča spremljanje in analiziranje poslovnih transakcij na podlagi vnaprej 

nastavljenih parametrov. Šifrant dimenzij predvideva osem poljubno določenih 

sočasno uporabljenih parametrov in njihovih zalog vrednosti (Navision a/s, 2002a). 

Kot primer takšne dimenzije oz. parametra za spremljanje transakcij bi v OLTP 
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lahko določili stroškovno mesto, njene zaloge vrednosti pa bi bile npr. proizvodnja, 

komerciala, uprava itd. V fazi knjiženja stroškov, ki večinoma poteka preko prejetih 

računov oz. temeljnic, mora operater izbrati ustrezno zalogo vrednosti stroškovnega 

mesta, da se lahko pri kasnejšem analiziranju knjiženih postavk upošteva nastavljene 

dimenzije. Pri navezavi dimenzije AK na tovrstne transakcijske tabele moramo v 

polju »Dimension Code« izbrati eno izmed osmih možnih vnaprej nastavljenih 

dimenzij, medtem ko v ostalih dveh primerih to polje pustimo prazno. 
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3 RAZVOJ MODULA PA 

V podpoglavju 2.2 smo predstavili eno izmed rešitev PA v sistemu Navision, ki 

temelji na uporabi zunanjih namenskih aplikacij. Ocenjujemo, da ima takšen pristop 

k zagotavljanju funkcionalnosti PA številne prednosti, saj preizkušene namenske 

aplikacije, s pomočjo sodobne informacijske tehnologije, nudijo široko paleto 

funkcionalnosti. Med pomembnejše štejemo: raznovrstne grafične ponazoritve 

podatkov, podatkovno rudarjenje ter povezljivost z zunanjimi aplikacijami. Kljub 

temu ima omenjeni pristop z uporabo aplikacij, kot je Microsoft Analysis Services, v 

povezavi s sistemom Navision tudi številne slabosti. Namestitev ter konfiguracija 

namenskih orodij je v večini primerov zahtevno in dolgotrajno opravilo. Prav tako 

zahtevno je tudi nastavljanje povezav med različnimi sistemi ter njihovo vzdrževanje 

ob morebitnih spremembah definicij AK. Poleg tega uporaba zunanjih aplikacij terja 

periodičen in usklajen prepis podatkov med različnimi podatkovnimi bazami, kar do 

neke mere obremeni lokalno računalniško omrežje (Kohavi in drugi, 2002). 

Ker smo se želeli izogniti vsem omenjenim slabostim ter hkrati zagotoviti osnovne 

funkcionalnosti PA v sistemu Navision, smo se odločili za razvoj samostojnega 

modula PA znotraj sistema Navision. Razviti prototip modula omogoča hitro in 

enostavno inicializacijo na podlagi vnaprej nastavljenih definicij AK. V primeru 

sprememb slednjih je potrebna sicer ponovna inicializacija modula, vendar je ta 

postopek enostaven in avtomatiziran. Ker prepis zgodovinskih podatkov poteka med 

tabelami v isti podatkovni bazi, znatno zmanjšamo obremenitve lokalnega 

računalniškega omrežja. Razviti modul predstavlja sicer nekoliko okrnjeno rešitev 

PA, ki pa bistveno poenostavi, pohitri ter poceni postopek njene implementacije v 

primeru sistema Navision. 

Modul omogoča urejanje obstoječih in pripravljanje novih definicij AK s pomočjo 

prilagojene izvorne zasnove PA sistema Navision. V fazi inicializacije modul 

zagotavlja samodejno pripravo podatkovnih modelov AK, na podlagi katerih se 

kreirajo tabele, ki hranijo dejanske podatke AK. Naslednji podprti postopek v fazi 

inicializacije je samodejna priprava uporabniških vmesnikov modula, preko katerih 

uporabniki rokujejo s tabelarično predstavljenimi analitičnimi podatki. Za razliko od 

namenskih aplikacij za izvajanje PA modul ne podpira grafičnih ponazoritev 
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podatkov. Kot rešitev te pomanjkljivosti smo vmesnikom zavoljo naprednejših analiz 

podatkov dodali funkcionalnost izvoza podatkov v aplikacijo Microsoft Excel. V fazi 

razvoja modula smo poskrbeli tudi za postopek replikacije podatkov, ki služi 

samodejnemu periodičnemu prepisu transakcijskih podatkov sistema v sistem OLAP.  

Za izhodišče razvoja smo uporabili različico sistema Navision 4.0 SP3 W1, ki 

vsebuje: podatkovni strežnik, aplikacijo odjemalca, aplikacijski strežnik (angl. 

Navision Application Server) ter nekatera sistemska orodja. Razvoj smo začeli z 

določitvijo ustreznih podatkovnih shem AK, ki se bodo enotno uporabljale v 

celotnem modulu. Sledil je pregled obstoječih funkcionalnosti izvorne zasnove ter 

načrtovanje njenih programskih dopolnitev za potrebe modula. V nadaljevanju smo 

poskrbeli za avtomatizirane postopke, ki služijo inicializaciji modula, pri čemer smo 

se posluževali tehnike inicializacije predmetov sistema s pomočjo izmenjave ASCII-

datotek. V zadnji fazi razvoja smo pripravili predmete za replikacijo transakcijskih 

podatkov, ki skrbijo za prepis ter pravilen način združevanja podatkov v AK. 

3.1 Funkcionalnosti modula PA 

Konceptualni razvoj modula smo pričeli s shematično ponazoritvijo funkcionalnosti 

modula PA s pomočjo UML-diagrama primerov uporabe (Ambler, 2005) ter tako 

podrobneje predstavili delovanje modula ter vloge vpletenih akterjev v določenih 

aktivnostih oz. primerih uporabe. Zaradi preglednejše ponazoritve funkcionalnosti 

bomo pregled nekoliko poenostavili ter omenili zgolj ključne primere uporabe, ki jih 

zagotavlja modul, in omejen nabor akterjev. Prvi med njimi je Operater, ki 

predstavlja uporabnika sistema Navision in upravlja z obema, tako s sistemom OLTP 

kot s sistemom OLAP. Preostala dva akterja pa predstavljata celoten sistem 

Navision: OLTP Navision predstavlja obstoječi transakcijski del sistema, medtem ko 

OLAP Navision predstavlja novi analitični del sistema, ki se bo dinamično pripravil 

na podlagi definicij AK. 

Prvi primer uporabe, kot prikazuje slika 8, je definiranje AK, ki je predpogoj za 

nadaljnje aktivnosti modula. V tem primeru uporabe sodelujejo vsi trije akterji. 

Operater na podlagi transakcijskih tabel sistema OLTP pripravi želene definicije AK 

v sistemu OLAP. 
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Operater

Modul PA

Definiranje AK

Priprava podatkovnih modelov

Priprava vmesnikov

Replikacija podatkov

Izvajanje analiz

depends on

depends on

depends on

depends on

OLAP Navision

OLTP Navision

 

Slika 8: Poenostavljeni UML-diagram primerov uporabe modula PA 

Naslednji primer uporabe, ki tudi časovno sledi prejšnjemu, je priprava ustreznih 

fizičnih podatkovnih modelov AK na podlagi predhodnih definicij AK. Tudi v tem 

primeru sodelujejo vsi akterji. Operater izbere želene definicije AK ter požene 

program za pripravo fizičnih podatkovnih modelov AK, ki se pripravijo v obliki 

ASCII-datotek. Te se uvozijo v sistem, prevedejo s prevajalnikom C/AL in tako 

izdelajo tabele AK. OLTP Navision v tem primeru nudi ustrezne podatke o 

posameznih poljih transakcijskih tabel, kar je pomembno za poenotenje podatkovnih 

tipov polj ter njihovih dolžin. Podrobneje proces priprave podatkovnih modelov 

predstavljamo v podpoglavju 3.4. OLAP Navision v tem primeru shranjuje in beleži 

nastale tabele sistema. 

Uporabniški vmesniki za rokovanje z modulom se pripravljajo v naslednjem primeru 

uporabe, imenovanem priprava vmesnikov. Tokrat v postopku sodelujeta samo 
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Operater in OLAP Navision. Operater požene program za dinamično pripravo 

vmesnikov, ki se podobno kot v prejšnjem primeru uporabe pripravijo v obliki 

ASCII-datotek ter nato uvozijo v sistem in prevedejo s prevajalnikom. OLAP 

Navision shrani pripravljene vmesnike ter beleži njihovo konfiguracijo. OLAP 

Navision v tem primeru ni aktiven, saj je priprava vmesnikov odvisna zgolj od 

kreiranih podatkovnih modelov AK, ki morajo biti predhodno pripravljeni. 

Sledi replikacija transakcijskih podatkov, pri čemer glavno vlogo odigrata OTLP 

Navision, ki transakcijske podatke nudi, ter OLAP Navision, ki podatke na ustrezen 

način obdela in shrani v AK. Operater v tem primeru sodeluje zgolj kot nadzornik 

prepisa podatkov, ki pregleduje dnevnike prepisov ter po potrebi ureja neustrezne 

transakcijske podatke, ki se niso uspešno replicirali. Poleg tega Operater določa 

ustrezen termin replikacije, ki je po navadi postavljen v čas neaktivnosti sistema 

OLTP. 

Zadnji primer uporabe je izvajanje analiz nad podatki v sistemu OLAP. Tukaj 

sodelujeta Operater, ki analize izvaja, in OLAP Navision, ki podatke nudi v ustreznih 

oblikah. Kot prikazuje slika 8 s puščicami, imenovanimi »depends on«, so primeri 

uporabe odvisni med seboj in se morajo izvajati v opisanem vrstnem redu, da lahko 

modul PA pravilno deluje. 

3.2 Podatkovna shema AK 

V podpoglavju 2.3 smo predstavili splošne značilnosti AK, njihov namen in sestavo. 

Sedaj pa si nekoliko podrobneje poglejmo, kako so podatki dejansko organizirani v 

AK in kakšen pristop snovanja podatkovnih shem smo uporabili za modul PA. Pri 

definiranju ustrezne podatkovne sheme, ki se bo uporabljala za hrambo podatkov v 

sistemu OLAP, smo za osnovo vzeli shemo zvezdaste oblike. Naziv zvezdasta shema 

izhaja iz načina ponazoritve le-te. Zvezdasto obliko tvorijo tabela dejstev, ki je 

prikazana v središču, in tabele dimenzij, ki jo obkrožajo. Shema torej predvideva dva 

tipa tabel, tabele za zapise dejstev in tabele za zapise dimenzij. Tabela dejstev 

vsebuje sumarne zapise meril, medtem ko vsaka od tabel dimenzij ponazarja eno 

izmed dimenzij AK. Vse tabele dimenzije AK so neposredno navezane na tabelo 

dejstev in tako tvorijo zvezdasto obliko, ki zagotavlja hitro poizvedbo nad podatki 

(Thomsen, 2002). 
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Kot praktičen primer si poglejmo podatkovno strukturo AK, imenovano »Item 

Ledger Entry«, ki je namenjena analizam blagovnih postavk artiklov in ki smo jo 

implementirali v modulu PA. Na sliki 9 prikazujemo shemo logičnega podatkovnega 

modela omenjene AK, ki bo hranila replicirane transakcijske podatke. »Fact Entry 

32« tukaj nastopa kot tabela dejstev in ima primarni ključ sestavljen iz polj, ki so v 

relacijski bazi sistema Navision povezana s polji primarnih ključev tabel dimenzij. V 

tem primeru sestoji primarni ključ tabele dejstev iz dvanajstih polj, vsako od njih je 

povezano s primarnim ključem pripadajoče tabele dimenzije. Preostali dve polji sta 

namenjeni merilom AK, pri čemer drugo izmed njiju, imenovano »BAD Quantity«, 

predstavlja funkcijo AK tipa saldo do datuma. Vse ostale tabele AK nosijo ime, 

začenši s »FE 32 DIM«, in predstavljajo tabele dimenzij. Vsaka med njimi vsebuje 

primarni ključ z enim samim poljem. 

 

Slika 9: Logični podatkovni model AK »Item Ledger Entry« 
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3.2.1 Prilagoditev zvezdaste sheme AK 

Shema AK, ki smo jo uporabili pri razvoju modula, temelji na zvezdasti obliki, 

vendar je nekoliko prilagojena sistemu Navision ter razvojni ideji modula PA. Kot 

prvega med zamišljenimi razvojnimi koncepti omenimo način snovanja tabel 

dimenzij podatkovnega modela AK, pri katerem smo sledili naslednjemu principu. 

Za vsako izmed dimenzij AK, ki so določene v definiciji AK, se kreirajo ustrezne 

tabele dimenzij, z izjemo dimenzij, ki so navezane na polja transakcijskih tabel 

datumskega tipa. Opis ustreznih nastavitev AK za takšen primer obravnavamo v 

razdelku 2.5.1. Takšen tip dimenzije se nahaja tudi v primeru AK »Item Ledger 

Entry«. V definiciji AK se nahaja dimenzija, imenovana »Posting Date«, ki je 

namenjena črpanju podatkov o datumu knjiženja transakcij v OLTP-sistemu. Ta bo v 

pripadajočem podatkovnem modelu predstavljena z dvema poljema. Polje, ki bo 

shranjevalo začetek obdobja, se v tabeli dejstev imenuje »Posting Date«, medtem ko 

polje »End Posting Date« označuje konec obdobja. Dimenzije vseh AK, ki bodo 

takšnega tipa, smo v podatkovnem modelu AK zasnovali po istem principu, torej 

brez uporabe tabele dimenzije. Povod za izbor takšnega principa je prilagoditev 

funkcionalnostim sistema Navision ter variabilno določljivi nivo združevanja 

posamezne dimenzije. Slednje podrobneje obravnavamo v razdelku 3.6.1. 

Tabele dimenzij bodo vsebovale variabilno število polj, ki bo odvisno od dveh 

ključnih parametrov. Prvi se nanaša na polje »Standard Type« v šifrantu AK, ki ga 

določimo v fazi definicije AK. V primerih, ko bo določena dimenzija AK v tem polju 

vsebovala vrednost »Numbered List«, kar pomeni, da ima pripravljen ustrezen šifrant 

numeričnega seznama, bo pripadajoča tabela dimenzije v podatkovnem modelu 

vsebovala samo eno polje, ki bo ime povzelo iz imena dimenzije v definicije AK. 

Primer takšne dimenzije v AK »Item Ledger Entry« je dimenzija, poimenovana 

»Entry Type«. V vseh ostalih primerih pa bo tabela dimenzije vsebovala vsaj dve 

polji, med katerima bo prvo služilo identifikaciji zapisa oz. primarnemu ključu 

tabele, drugo pa bo vsebovalo želeno vsebino iz transakcijskih tabel. Določitev 

vsebinskega polja tabel dimenzij je prepuščena uporabniku in se nastavlja v definiciji 

AK oz., točneje, v polju »Field Numbers« na kartici dimenzije, kot je prikazano v 

razdelku 2.5.1. Ponavadi se za vsebinski del dimenzije izbere kombinacijo nekaj 

opisnih polj, v šifrantu artiklov bi to lahko bili polji »Description« ter »Description 
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2«. Za ponazoritev vzemimo dimenzijo »Item« iz AK »Item Ledger Entry«. Polje, ki 

določa ključ tabele dimenzije »FE 32 DIM Item«, se imenuje »Item«, medtem ko 

polje »Item CONT« služi hrambi poljubne vsebine dimenzije. Naslednji parameter, 

ki smo ga vpeljali v postopku snovanja tabel dimenzij, je število nivojev dimenzije. 

Ta prav tako vpliva oz. povečuje število polj v tabelah dimenzij sorazmerno s 

številom nivojev dimenzije. V našem primeru je dimenzija takšne vrste »Buy from«, 

pripadajoča tabela dimenzije pa se imenuje »FE 32 DIM Buy_from«. Nivoje 

dimenzij ter njihov vpliv na podatkovne modele AK podrobneje obravnavamo v 

razdelkih 3.3.2 in 3.6.1. 

3.2.2 Denormalizacija podatkovnega modela dimenzij AK 

V podpoglavju 3.2 smo predstavili podatkovni model AK, ki bo osnova vsem 

kompozicijam tabel AK, in omenili, da je namen uporabe takšne sheme AK 

predvsem zagotavljanje hitrega poizvedovanja nad podatki. Zato smo se odločili v 

primeru večnivojskih dimenzij AK ohraniti podatke v nenormalizirani obliki. 

Nenormalna forma podatkov namreč dovoljuje hranjenje ponavljajočih se atributov 

oz. skupin atributov v isti tabeli (Sanders in Shin, 2001). S takšnim pristopom smo 

predvsem zaradi ponovljenih podatkov sicer žrtvovali nekaj več prostora v 

podatkovni bazi ter nekoliko oslabili stabilnost podatkov, vendar je hitra odzivnost 

modula PA ključnega pomena za njegovo uspešno implementacijo. Poleg tega je 

modul PA zasnovan za potrebe prečrpavanja transakcijskih podatkov ter analizo le-

teh in ne bo omogočal urejanja podatkov AK z uporabniške strani, zato ocenjujemo 

stabilnost tako urejenih podatkov kot sprejemljivo. Primer tabele dimenzije AK v 

nenormalizirani obliki je »Buy_from« iz AK »Item Ledger Entry«, kjer imamo 

ponavljajoče se atribute, ki opisujejo državo in teritorij dobavitelja, kot to prikazuje 

slika 10 (levo). Če bi želeli podatkovni model s postopkom normalizacije 

optimizirati z vidika podvajanja podatkov in stabilnosti, bi morali tabelo 

prestrukturirati ter vpeljati dve dodatni tabeli in razporediti podvajajoče se atribute, 

kot prikazuje slika 10 (desno). Na takšen način bi dimenzijo »Buy from« 

normalizirali do tretje normalne forme, ki predvideva odpravo vseh ponavljajočih se 

atributov ter prehodnih odvisnosti med njimi (Kent, 1983). Takšen pristop bi 

izhodiščno zvezdasto shemo AK do neke mere razvejal v obliko snežinke, ki pa je 

zaradi načela odzivnosti in učinkovitosti modula PA nismo vpeljali. 
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Slika 10: Nenormalizirani podatkovni model (levo) ter model v tretji normalni formi 

(desno) za dimenzijo »Buy from« 

Podatkovni model AK je torej pripravljen deloma v nenormalizirani obliki, a zgolj v 

primerih večnivojskih dimenzij. Za preostali del modela AK, ki vključuje tabelo 

dejstev ter dimenzije brez nivojev, smo v pripravi kompozicij tabel AK, ki jih 

obravnavamo v podpoglavju 3.4, dosledno upoštevali pravila normalizacije 

podatkov. Uporaba tako kombiniranega modela je po predvidevanjih zagotovila 

sorazmerno uravnotežen pristop k modeliranju podatkovnih modelov ter pripomogla 

k uspešni implementaciji modula v okviru zmožnosti sistema Navision. 

3.2.3 Enotno poimenovanje elementov podatkovnega modela AK  

Pri poimenovanju tabel podatkovnega modela AK smo vpeljali naslednje pravilo. 

Imena vseh tabel dejstev bodo sestavljena iz fiksnega niza, imenovanega »Fact 

Entry«, in pripadajoče številke osrednje oz. izhodiščne transakcijske tabele, na kateri 

temelji AK. Na primeru s slike 9 je to številka 32, ki je določena v definiciji AK, na 

način, kot je opisano v podpoglavju 2.5. Celotno ime tabele dejstev je v tem primeru 

torej »Fact Entry 32«. Imena tabel dimenzij bodo kot fiksni začetni niz uporabljala 

»FE«. Temu bo sledila številka pripadajoče tabele dejstev in fiksni niz »DIM«, ki 

označuje, da gre za tabelo dimenzij, na koncu imena pa se doda še generično ime za 

tabelo dimenzije, ki bo z ustrezno dopolnitvijo izvorne zasnove prav tako določljivo 

v definiciji AK. Pri izpolnjevanju generičnih imen za tabele dimenzij smo privzeli 

zamenjavo vseh presledkov v imenu s podčrtaji. Primer celotnega imena tabele 

dimenzije se torej glasi »FE 32 DIM Buy_from«. Takšen enoten način poimenovanja 

izboljša preglednost ter sledi razvojnim pravilom sistema Navision (Navision a/s, 

2001). 

Podobno smo tudi za poimenovanje polj tabel dejstev in tabel dimenzij izbrali enoten 

dogovor. Imena dimenzij AK bodo poljubno določljiva v njihovih definicijah oz. 
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točneje v šifrantu dimenzij, kot je prikazano na sliki 6 v razdelku 2.5.1, vendar 

priporočamo smotrno poimenovanje dimenzij v slogu polj transakcijskih tabel, kot 

jih predvidevajo razvojna navodila sistema Navision (Navision a/s, 2001). Imena naj 

bodo v principu kratka oz. primerno okrajšana brez uporabe pike, tako da lahko iz 

okrajšav razberemo pomen dimenzije in navezave na podatke iz sistema OLTP. 

Poleg tega pri uporabi angleških izrazov vsako začetnico nove besede pišemo z 

veliko začetnico, medtem ko v slovenskem jeziku pišemo z veliko začetnico samo 

prvo besedo imena. Pri določanju imen funkcijam AK bomo pred imenom 

uporabljali fiksna niza, ki sta odvisna od tipa funkcije. V primeru, da je funkcija tipa 

saldo do datuma, bomo uporabili angleško okrajšavo »BAD«, medtem ko bomo v 

primeru tipa leto do datuma uporabili okrajšavo »YTD«. Ime funkcije, ki jo imamo v 

primeru AK »Item Ledger Entry«, se tako poimenuje »BAD Quantity«. V 

podatkovnih modelih AK se bodo imena vseh polj tabel v principu torej povzela iz 

njihovih definicij. V določenih primerih pa bomo dodali ustrezno predpono. Takšen 

primer je npr. dimenzija »Posting Date« iz AK »Item Ledger Entry«. Kot je opisano 

v razdelku 3.2.1, polje, ki označuje konec obdobja, pridobi predpono »End«. 

Podobno bomo dodelili zapono vsebinskim poljem tabel dimenzij. Te bodo 

vsebovale fiksni niz »CONT«, ki se bo pripisal za imenom dimenzije. 

3.3 Razširitev obstoje čih funkcionalnosti izvorne zasnove PA 

Obstoječa izvorna zasnova, ki smo jo predstavili v podpoglavju 2.5 z vidika 

podatkovnih modelov, sicer zagotavlja dobro izhodišče za razvoj modula PA, vendar 

so bile kljub temu potrebne ustrezne dopolnitve in predelave zasnove, da smo lahko 

zagotovili želene funkcionalnosti modula. Dopolnitve so se večinoma nanašale na 

tabele in pripadajoče maske kartičnega in tabelaričnega tipa, pri čemer smo 

upoštevali pravila razvoja, ki jih razvijalcem sistema Navision narekuje podjetje 

Microsoft (Navision a/s, 2001). V primerih dodajanja novih polj v obstoječe tabele, 

kot tudi pri razvoju novih predmetov modula, smo uporabili številke v rangu trenutno 

predvidene razširitve Addon, in sicer od 13010900 do 13011100. Pri dopolnitvah 

izvorne programske kode smo ustrezno označevali vnesene spremembe z oznako 

»SBA«, kar bo zagotovilo boljšo preglednost kode in lažji prenos apliciranih 

sprememb na novejše različice sistema Navision. Zasnovo smo dopolnili za potrebe 

modula PA, s tem da smo ohranili vse njene dosedanje lastnosti ter funkcionalnosti, 
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tako da se bo lahko po opravljenem posegu še vedno uporabljala za namene 

povezljivosti z zunanjimi sistemi za izvajanje poslovnih analitik. 

3.3.1 Razpon zajema transakcijskih podatkov 

S terminom razpon zajema transakcijskih podatkov poimenujemo zmožnost 

usklajenega prečrpavanja podatkov iz več različnih transakcijskih tabel sočasno. Kot 

smo pokazali v podpoglavju 2.5, v definiciji AK določimo številko osrednje oz. 

izhodiščne transakcijske tabele, ki predstavlja izhodišče za replikacijo podatkov. V 

večini primerov podatki iz te tabele ne bodo dovolj za pripravo kompleksnejše AK, 

zatorej bomo v primeru določenih dimenzij potrebovali dostop do podatkov iz ostalih 

tabel OLTP. Te so preko relacije povezane z obstoječo izhodiščno tabelo in bodo 

nudile želene podatke. Izvorna zasnova PA predvideva največ trinivojski razpon 

zajema podatkov za posamezno dimenzijo AK, ki smo ga ohranili, vendar smo 

ustrezno dopolnili definicije relacij za kompleksnejše povezave med transakcijskimi 

tabelami OLTP. 

Da bo problematika nekoliko lažja za razumevanje, si za primer poglejmo AK »Item 

Ledger Entry«, ki ima v definiciji določene dimenzije različnih nivojev razpona. Med 

dimenzije enonivojskega razpona bomo šteli tiste, ki so neposredno vezane na 

izhodiščno transakcijsko tabelo. Takšen primer je dimenzija »Entry Type«, ki se 

sklicuje na polje »Entry Type« iz transakcijske tabele »Item Ledger Entry«, kot je 

prikazano na sliki 11. Naslednji dve dimenziji »Item« in »Location« pa se ne 

sklicujeta neposredno na »Item Ledger Entry«, temveč na tabeli »Location« in 

»Item«, ki sta v OLTP v neposrednem relacijskem odnosu z izhodiščno transakcijsko 

tabelo. Dimenzije takšnega tipa bomo šteli med dimenzije dvonivojskega razpona. 

Preostane še največji predvideni razpon, to je trinivojski razpon, ki ga na sliki 11 

ponazarja dimenzija »Buy from«. Ta se v nastavitvah definicij sklicuje na 

transakcijsko tabelo »Vendor«, ki je posredno preko tabele »Item« v relaciji z »Item 

Ledger Entry«. Zaradi boljše preglednosti smo na sliki 11 v transakcijskih tabelah 

izpustili večino polj ter ohranili samo tista ključna, ki pomagajo razumeti relacijski 

odnos med njimi. Kot smo pravkar prikazali, izvorna zasnova PA omogoča tri možne 

razpone dimenzij, vendar so vse med njimi namenjene enostavnim relacijskim 

odnosom med tabelami tipa »ena proti mnogo« brez pogojnih elementov v relaciji. 
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Večino relacij med entitetami oz. tabelami v sistemu Navision rešujemo s tipom »ena 

proti mnogo« in ga lahko ponazorimo na naslednjem primeru. V OLTP sta tabeli 

»Item Leger Entry«, ki predstavlja tabelo »mnogo«, ter tabela »Item« kot tabela 

»ena« v relacijski odnos povezani tako, da je na polju »Item No.« v tabeli »Item 

Ledger Entry« določena ustrezna relacijska lastnost, ki se sklicuje na tabelo »Item« 

(Navision a/s, 2002b). V tem primeru je odnos med njima enostavnega tipa in 

izvorna zasnova PA relacijam takšnega tipa zadosti. Težava nastane, ko želimo v 

izvorni zasnovi definirati določene pogojne elemente relacije, ki jih potrebujemo, če 

se katera od dimenzij navezuje na polje v transakcijski tabeli, ki ni dosegljivo z 

uporabo enostavnih relacij. 

 

Slika 11: Trinivojski razpon zajema transakcijskih podatkov 

Potreba po kompleksnejšem tipu relacije se pojavi v primerih, kot je naslednji. 

Predpostavimo, da želimo eno izmed dimenzij v definiciji AK »Item Ledger Entry« 

navezati na podatke transakcijske tabele »Product Group«. Do teh bi prišli na 

podoben način kot za dimenzijo »Buy from«, ki je kot dimenzija trinivojskega 
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razpona prikazana na sliki 11. Na podlagi poznavanja relacijske podatkovne baze 

sistema OLTP oz. s posebnimi orodji za razgrnitev podatkovnih modelov lahko 

ugotovimo, da je odnos med vpletenimi transakcijskimi tabelami takšen, kot ga 

prikazuje slika 12. V shematskem prikazu smo izpustili polja tabel, ki za 

razumevanje problematike niso bistvena. 

 

Slika 12: Relacije med transakcijskimi tabelami 

Vse tabele, prikazane na sliki 12, so med seboj povezane z relacijo enostavnega tipa, 

izjema sta le tabeli »Item« in »Product Group«. Tabela »Product Group« ima namreč 

primarni ključ sestavljen iz dveh polj, »Item Category Code« ter »Code«, pri čemer 

je polje »Item Cetegory Code« preko relacije navezano na tabelo »Item Category«. 

Tabela »Item« se v primeru relacije s tabelo »Product Group« navezuje s pomočjo 

polja »Item Category Code« na polje »Code« v tabeli »Product Group«, vendar pod 

pogojem, da je tudi polje »Item Category Code« v tabeli »Product Group« enako 

polju »Item Category Code« v tabeli »Item«. 

Da bi omogočili navezavo na transakcijske podatke v takšnih primerih relacij v 

OLTP, smo izvorno zasnovo dopolnili na naslednji način. Relacije na transakcijske 

tabele se v definicijah AK določajo v temu namenjenih poljih v treh ključnih tabelah 

zasnove. Prva med njimi je »BA Db. Cube Table Relation«, ki je namenjena 

določanju relacij med izhodiščno transakcijsko tabelo in tabelami v neposredni 

povezavi z njo. Na primeru s slike 12 bi to bila povezava med tabelama »Item 

Ledger Entry« in »Item«. V relacijski tabeli »BA Db. Cube Table Relation« je za 

povezavo namenjeno polje »Relates-from Field No.«, v katerem operater izbere 

številko polja izhodiščne tabele, s pomočjo katerega se bo zagotovila relacija na 

primarni ključ povezane tabele. Doslej je bil možen vnos zgolj ene številke polja, 
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zato smo vnos priredili tako, da bo uporabnik lahko izbral vsa polja izhodiščne 

tabele, ki so potrebna za popolno relacijo. Novo vnosno pravilo bo določalo, da se 

povezovalna polja vnašajo v istem vrstnem redu, kot so polja primarnega ključa 

povezane tabele, pri čemer se posamezna polja med seboj ločujejo z vejico. V 

določenih primerih je za določanje povezav potrebna tudi uporaba konstantnih 

vrednosti. Za slednje smo določili način vnosa z dvojnimi narekovaji. Hipotetičen 

primer takšnega zapisa v povezovalnem polju bi se torej glasil: »32«,5702,5704, kar 

pomeni, da mora prvo polje primarnega ključa povezane table vsebovati konstantno 

32, preostali dve polji pa morata vsebovati enake vrednosti, kot jih izhodiščna tabela 

vsebuje v poljih s številkama 5702 ter 5704. Na takšen način smo dopolnili nekatere 

pogojne elemente kompleksnejših relacij ter tako povečali uporabnost izvorne 

zasnove in hkrati omogočili večjo prilagodljivost pri implementaciji modula PA. 

Naslednja tabela AK, v kateri pride uporaba relacij na transakcijske tabele do izraza, 

je »BA Db. Cube Dimension«. V tej tabeli doslej nimamo možnosti navedbe 

povezovalnih polj, saj se privzema, da je transakcijska tabela, iz katere se črpa zaloge 

vrednosti vsebinskih polj dimenzij AK, povezana z relacijo enostavnega tipa na 

predhodno transakcijsko tabelo. Slednja je lahko neposredno izhodiščna tabela 

dimenzije, lahko pa tabela, ki je z relacijo vezana na njo, kar je pogojeno z razponom 

dimenzije AK, kot smo prikazali na sliki 10. Vendar imamo v obeh primerih na voljo 

samo povezavo preko enega samega polja primarnega ključa ključne transakcijske 

tabele. Zato smo po vzoru iz tabele »BA Db. Cube Table Relation« v tabelo »BA Db. 

Cube Dimension« dodali novo polje »Relates-from Field Numbers«, ki bo služilo 

nastavitvam kompleksnejših relacij. 

Poslednja tabela v definicijah AK, v kateri se uporabljajo relacijski odnosi, se 

imenuje »BA Db. Dimension Relation«. V njej se shranjujejo relacije s tabelami, ki 

so potrebne pri uporabi večnivojskih dimenzij. V tem primeru izvorna zasnova že 

predvideva uporabo kompleksnejših relacij, zato v tabeli polje »Relates-from Field 

Numbers« že obstaja. Dopolnitev, ki smo jo tukaj aplicirali, je zgolj odzivnost na 

vnos konstantnih vrednosti s pomočjo dvojnih narekovajev, tako bo vnos v to polje 

enako funkcionalen kot v primeru prejšnjih dveh tabel. 
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3.3.2 Organizacija večnivojskih dimenzij 

O potrebi po nivojih dimenzij govorimo v primeru, ko želimo zaloge vrednosti 

določene dimenzije AK obravnavati na različnih predhodno definiranih organiziranih 

nivojih. Preprost primer takšne dimenzije smo že omenili pri klasifikaciji dimenzij v 

razdelku 2.5.1. To so vse dimenzije, ki imajo v polju »Type« vpisano vrednost 

»Time«, torej vse, ki se navezujejo na polja transakcijskih tabel datumskega tipa. V 

tem primeru izvorna zasnova predvideva fiksen nabor nivojev dimenzij, ki so: dan, 

teden, mesec, četrtletje in leto. Namen uporabe nivojev je omogočanje selektivnega 

načina prikaza zalog vrednosti dimenzij po predhodno definiranih nivojih. 

Uporabnik, ki opravlja analize v OLAP, lahko torej poljubno zahteva prikaz 

podatkov na tedenskem ali recimo mesečnem nivoju, če govorimo o dimenzijah 

datumskega tipa. Analogno takšnim tipom dimenzij se lahko nivoji organizirajo tudi 

v dimenzijah nekaterih ostalih tipov. Kot primer si poglejmo dimenzijo »Buy from« 

iz AK »Item Ledger Entry«, ki smo jo že predstavili v podpoglavju 3.2 in razdelku 

3.2.1. Dimenzija ima v svoji definiciji določene tri nivoje, ki si od najnižjega do 

najvišjega sledijo v vrstnem redu: »Vendor«, »Country«, »Territory«. Nivo 

»Vendor« kot najnižji predstavlja posamičnega dobavitelja ter služi hranjenju 

informacij o njem. Naslednji nivo »Country« združuje posamične dobavitelje na 

podlagi države, v kateri se le-ti nahajajo, medtem ko imamo na najvišjem nivoju 

»Territory«, združene dobavitelje glede na pripadajoče območje. Nastavitev nivojev 

je prilagodljiva oz. prosto določljiva, vendar vedno pogojena s podatkovnimi modeli 

tabel OLTP, iz katerih želimo črpati podatke. Za pravilno nastavitev nivojev je torej 

potrebno poznavanje transakcijskih tabel, relacij med njimi in pomena podatkov. V 

primeru dimenzije »Buy from« smo nivoje določili na podlagi podatkovnega modela 

v OLTP, ki ga v poenostavljeni obliki prikazujemo na sliki 13. V OLTP se tabela 

dobavitelja, ki jo predstavlja tabela »Vendor«, navezuje na oba šifranta, na tabelo 

držav »Country« in na tabelo območij »Territory«, medtem ko neposredne relacije 

med »Country« in »Territory« ni določene. Povezavo med njima smo implicitno 

izpeljali na podlagi vsebinskih podatkov obeh šifrantov ter tako določili, da mora 

vsaka država pripadati določenemu teritoriju oz. območju v naši AK. 

V podpoglavju 2.5 smo med tabelami izvorne zasnove PA že omenili »BA Db. 

Dimension Level«, to je tabela, ki hrani zapise nastavitev nivojev dimenzij. Za vnose 
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smo tukaj vpeljali novo pravilo, ki bo določalo, da se nivoji posamezne dimenzije 

vnašajo po vrstnem redu od najvišjega do najnižjega. V primeru dimenzije »Buy 

from« bo tabela vsebovala tri zapise, prvi bo določal nivo območja, drugi nivo 

države in zadnji posamičnega dobavitelja. 

 

Slika 13: Relacije med transakcijskimi tabelami, potrebnimi za dimenzijo »Buy 

from« 

Za ohranitev vrstnega reda vnosa zapisov v tabeli skrbi primarni ključ tabele, ki je 

sestavljen iz polj v zaporedju »BA Db. Code«, »BA Db. Dimension Line No.« in 

»Line No.«. Zadnje polje se samodejno inkrementalno povečuje ob vsakem novem 

vnosu v tabelo, tako da je vsak novi zapis, z uporabo privzetega sortiranja po 

primarnem ključu tabele, razvrščen na konec tabele. Nove programske dopolnitve 

izvorne zasnove za doseg takšne organiziranosti nivojev niso potrebne. Za pravilno 

delovanje modula PA bo dovolj upoštevanje omenjenega pravilnega vnosa nivojev. 

3.3.3 Inicializacija definicij AK 

Izvorna zasnova PA-sistema Navision vsebuje poleg aplikacijskega dela tudi 

demonstracijske nastavitve definicij AK. Tabele, osnovane na podlagi podatkovnega 

modela, ki smo ga predstavili v podpoglavju 3.2, torej vsebujejo zapise, ki 

opredeljujejo vzorčne nastavitve definicij AK. Zapisi tabel se incializirajo ob prvem 

odprtju uporabniških vmesnikov AK s pomočjo posebnega programa. V 

pripravljenem vzorcu definicij se nahaja 11 definicij AK iz posameznih poslovnih 

področij sistema, ki narekujejo pravilen način razširjanja obstoječih kot tudi gradnje 

nadaljnjih definicij novih AK. Obstoječe vzorčne definicije smo ohranili, jih 

upoštevali pri nadaljnjem razvoju ter uporabili kot vzorec za testiranje delovanja 
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modula. Definicije smo morali za potrebe modula nekoliko spremeniti, kot smo to 

predstavili v razdelkih 3.3.1 in 3.3.2. Zavoljo lažje inicializacije modificiranih 

definicij AK na realnih namestitvah sistema Navision smo v modulu pripravili nov 

predmet tipa podatkovni izmenjevalnik, s katerim bomo omogočili prenosljivost 

obstoječe konfiguracije definicij AK. Izmenjevalnik omogoča izvoz definicij AK v 

ASCII-datoteko in njihovo inicializacijo s pomočjo nastale ASCII-datoteke. V 

datoteko bomo na strukturiran način, kot ga narekuje uporaba izmenjevalnikov 

(Navision a/s, 2002c), prenesli vse zapise celotne zasnove PA. Izsek nastale ASCII-

datoteke prikazujemo na sliki 14. Zapisi posameznih tabel se v datoteki med seboj 

ločijo z dvojno oznako za novo vrstico, ki se v ASCII-formatu označuje z dvema 

kontrolnima znakoma »CR« in »LF« (ASCII, 2010), medtem ko se zapisi iste tabele 

ločijo med seboj z enojno oznako za novo vrstico. Polja v posamičnih zapisih se 

ločujejo med seboj z vejico ter se začenjajo in končujejo z dvojnimi narekovaji. Na 

sliki 14 prikazujemo primere izvoženih zapisov tabel »BA Db. Dimension Level«, 

»BA Db. Cube« in »BA Db. Cube Table Relation« v vrstnem redu od zgoraj 

navzdol. 

 

Slika 14: Izsek ASCII-datoteke za prenos definicij AK 

3.4 Priprava kompozicije tabel AK 

Razvoj modula PA smo nadaljevali s pripravo programa v sistemu Navision za 

samodejno generiranje kompozicije tabel na podlagi podatkovne sheme AK, ki smo 
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jo predstavili v podpoglavju 3.2. Program je pripravljen kot predmet podatkovnega 

izmenjevalnika v sistemu OLAP, ki bo omogočal pripravo ustreznih kompozicij tabel 

v obliki ASCII-datoteke, s pomočjo katerih lahko incializiramo predmete podatkovne 

zbirke sistema Navision (Navision a/s, 2002c). Tako smo poskrbeli, da se bodo 

kompozicije tabel AK poljubno dinamično generirale ter zagotovile ustrezne 

podatkovne modele AK v OLAP, ki bodo hranili dejanske podatke AK, potrebne za 

izvajanje analiz. Kot smo pokazali v poglavju 3, je priprava podatkovnih modelov 

AK oz. kompozicije tabel predpogoj za uporabo nadaljnjih funkcionalnosti modula 

PA, kot so priprava vmesnikov AK, replikacija podatkov ter izvajanje analiz. Pred 

pričetkom priprave kompozicij moramo zagotoviti, da so vse definicije AK ustrezno 

pripravljene, tako da ustrezajo tehničnim zahtevam sistema Navision in željam 

operaterjev, ki bodo analize izvajali. Naknadno spreminjanje definicij AK v modulu 

PA namreč ne bo možno oz. bo terjalo ponovno izvedbo ustreznih aktivnosti, ki so si 

v medsebojni odvisnosti, kot smo prikazali v primerih uporabe modula PA v 

poglavju 3. 

3.4.1 Postopek priprave kompozicij 

Postopek priprave kompozicije AK, ki ga podpira razviti podatkovni izmenjevalnik, 

bomo v splošnem predstavili s pomočjo UML-diagrama zaporedja, ki prikazuje v 

postopek vpletene akterje ter vrstni red njihovih aktivnosti (Ambler, 2005). Postopek 

priprave bo, kot predstavljamo na sliki 15, začel uporabnik oz. Operater sistema 

OLAP, ki bo pognal podatkovni izmenjevalnik s pomočjo posebej pripravljenega 

menija v sistemu Navision. OLAP Navision na njegovo zahtevo prikaže ustrezen 

grafični vmesnik z naborom izbirnih parametrov zagona, med katerimi se nahajajo 

omejitveni filtri AK, s čimer Operater določi, za katere AK želi pripravo kompozicij 

tabel. Naslednja dva parametra, katerih vrednosti je potrebno obvezno določiti, sta 

lokacija in ime izhodne ASCII-datoteke, v kateri se bodo shranile kompozicije in 

začetna številka tabele. Slednjo določimo na podlagi prostega območja tabel v 

sistemu, ki je v podjetju pogojena z ustrezno licenco sistema Navision (Navision a/s, 

2002c). Ko so vsi parametri ustrezno nastavljeni, lahko Operater zahteva izvedbo 

programa in počaka na uspešen zaključek generiranja ASCII-datoteke. Naslednji 

korak priprave izvede program podatkovnega izmenjevalnika, kot del OLAP 

Navision. Program najprej opravi poizvedbo nastavljenih definicij AK in preveri 
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njihovo ustreznost. V primeru, da so definicije AK pomanjkljivo nastavljene oz. ne 

ustrezajo vsem zahtevam, ki jih določa program sam, se priprava kompozicij prekine 

ter obvesti Operaterja o potrebnih akcijah za ponoven poskus. V nadaljevanju 

program zahteva poizvedbo nad definicijami transakcijskih tabel OLTP Navision, ki 

so vključene v definicijah AK, kar je ključnega pomena za konstrukcijo tabel 

kompozicije. Predvsem pomembni so podatkovni tipi transakcijskih tabel, saj 

moramo v tabelah kompozicije pripraviti polja ustreznih podatkovnih tipov, ki bodo 

skladni s tistimi iz transakcijskih tabel. 

 

Slika 15: Diagram zaporedja priprave kompozicije AK 

Posplošitve podatkovnih tipov podrobneje obravnavamo v razdelku 3.4.2. Sledi 

priprava kompozicij tabel po predpisanem postopku za izdelavo predmetov sistema s 

pomočjo tekstovnih ASCII-datotek, ki predpisuje pravilno obliko zapisa posameznih 
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elementov tabel (Navision a/s, 2002c). Zaradi nadaljnjega sklicevanja na tabele 

kompozicije med uporabo modula PA program ob zaključku postopka zabeleži 

nastalo kompozicijo posamezne AK v OLAP Navision, kjer se hranijo povezave med 

dimenzijami AK in pripadajočimi številkami nastalih tabel. Pripravljena tekstovna 

datoteka se pred izhodom iz programa shrani na trdi disk računalnika in Operater je 

obveščen o njenem uspešnem generiranju. Kot primer takšne datoteke prikazujemo v 

prilogi 2 izsek datoteke, ki se generira za AK »Item Ledger Entry«. Operater nato 

sproži uvoz nastale datoteke v podatkovno bazo sistema s pomočjo posebnega orodja 

v sistemu za upravljanje podatkovne baze, ki ga na sliki 15 označujemo kot DMBS 

Navision. Pri uvozu DBMS Navision najprej preveri ustreznost strukture datoteke ter 

v primeru, da v njej ni napak, generira tabele kompozicije v izvorni, to je 

neprevedeni obliki, in jih vgradi v OLAP Navision. Zatem o uspešnosti oz. 

neuspešnosti uvoza obvesti Operaterja, ki v naslednjem koraku od DBMS Navision 

zahteva prevajanje nastalih tabel s prevajalnikom C/AL. DBMS Navision prevede 

tabele in kot rezultat vrne končno kompozicijo tabel v prevedeni obliki v OLAP 

Navision ter obvesti Operaterja o uspešnosti postopka. S tem se priprava kompozicij 

zaključi in na novo nastale tabele so pripravljene za uporabo. 

3.4.2 Poenotenje podatkovnih tipov 

Pripravljena kompozicija tabel AK bo služila hranjenju repliciranih transakcijskih 

podatkov, poleg tega bodo iste tabele služile tudi kot osnova za prikaz podatkov na 

uporabniških vmesnikih, ki bodo omogočali pregledovanje sumarnih zapisov AK. 

Kot si bomo pogledali v podpoglavju 3.5, se bodo uporabniški vmesniki na podoben 

način kot v primeru priprave kompozicije tabel avtomatsko kreirali na podlagi 

definicij AK. Gradnja vmesnikov s pomočjo programa podatkovnega izmenjevalnika 

bo v tem primeru nekoliko bolj kompleksna predvsem z vidika priprave programske 

kode C/AL, ki bo zagotavljala načrtovane funkcionalnosti vmesnikov. Programska 

koda, ki jo bodo potrebovali vmesniki za svoje delovanje, bo deloma statična in 

zapisana v posebej pripravljeni kodni enoti, deloma pa se bo dinamično pripravljala 

ob samodejni pripravi vmesnikov in bo njim prilagojena. Takšen pristop je potreben 

zaradi tehničnih omejitev sistema Navision, ki ne predvidevajo gradnje in uporabe 

predmetov v času izvajanja programa (Navision a/s, 2002b). Zato smo zaradi lažje 
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priprave dinamičnega dela kode opravili določene pretvorbe oz. posplošitve 

raznovrstnih podatkovnih tipov v poljih tabel kompozicije AK. 

Naslednji povod za uporabo posplošenih podatkovnih tipov so večnivojske dimenzije 

AK, ki smo jih predstavili v razdelku 3.3.2. Vmesniki bodo vsebovali posebna 

stikala, ki bodo operaterju omogočala preklapljanje med različnimi nivoji dimenzij. 

Vsak preklop med nivoji bo zahteval sprotno preračunavanje vrednosti zapisov, ki se 

bodo hranili v začasni obliki v tabeli dejstev, prav tako kot izvorni replicirani 

podatki. Ker smo načrtovali uporabo iste tabele za hrambo potencialno raznovrstnih 

tipov podatkov, smo tudi v tem primeru potrebovali poenotenje podatkovnih tipov. 

Za te namene smo v program podatkovnega izmenjevalnika za pripravo kompozicije 

tabel vgradili funkcijo, ki bo skrbela za določitev ustreznih atributov polj tabel 

kompozicije, med katerimi sta najpomembnejša podatkovni tip in dolžina polja. 

Funkcija za posplošitev podatkovnih tipov se bo pozvala pri določitvi vsakega 

posamičnega polja vseh tabel ter poskrbela za ustrezno transformacijo. Podatkovna 

tipa, ki se bosta najpogosteje pretvarjala, sta »Option« in »Code«. Tip »Option« se 

uporablja za vnaprej nastavljene nabore vrednosti, ki se identificirajo s celimi števili, 

začenši z ničlo, vendar imajo za potrebe prikaza na vmesnikih dodeljene opisne 

vrednosti (Navision a/s, 2002b). Primer polja s takšnim podatkovnim tipom je »Entry 

Type« iz transakcijske tabele »Item Ledger Entry«, ki jo uporabljamo kot izhodiščno 

tabelo v AK »Item Ledger Entry«. Polje »Entry Type« vsebuje oštevilčene opisne 

vrednosti, ki smo jih predstavili v razdelku 2.5.1. Za potrebe modula PA bomo tip 

»Option« spremenili v ustrezno dolg podatkovni tip »Text«, v katerega bomo shranili 

zgolj opisne vrednosti tipa »Option«. V nekaterih primerih bomo v »Text« pretvorili 

tudi tip »Code«, ki je namenjen hranjenju alfanumeričnih znakov, med katerimi so 

vse črke pisane z veliko začetnico (Navision a/s, 2002b). Pretvorbe tega tipa bodo 

potrebne predvsem v primerih večnivojskih dimenzij, kjer bo imelo polje primarnega 

ključa izvorne transakcijske tabele enega nivoja določen tip »Code«, medtem ko bo 

pripadajoča tabela drugega nivoja predpisovala tip »Text«. Ker je pretvorba iz 

»Code« v »Text« dokaj preprosta (Navision a/s, 2002b), bomo v takih primerih 

uporabljali splošnejši tip »Text«. Poleg vrst podatkovnih tipov bomo v primeru 

večnivojskih dimenzij prirejali tudi njihove dolžine, pri čemer se bomo držali pravila, 

da vedno izberemo najdaljšo uporabljeno dolžino podatkovnega tipa, na podlagi 

transakcijskih tabel OLTP Navision, ki so določene v definicijah AK. 
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3.4.3 Indeksiranje tabel ter posledična omejitev nabora dimenzij AK 

V definicijah AK, ki jo dedujemo iz izvorne zasnove PA, lahko določamo načeloma 

neomejeno število dimenzij posamezni AK, vendar smo morali nabor dimenzij za 

potrebe implementacije modula PA nekoliko okrniti. Kot smo v podatkovnem 

modelu AK v podpoglavju 3.2 pokazali, vsebuje tabela dejstev z vidika 

funkcionalnosti polja dveh kategorij. Na začetku tabele so nanizana polja dimenzij, 

ki jim sledijo polja meril ter funkcij AK. Za vsako dimenzijo AK imamo po eno 

polje v tabeli dejstev, ki je preko relacije povezano na ustrezno tabelo dimenzije v 

kompoziciji AK. Izjeme se pojavijo v primeru dimenzij, vezanih na polja 

transakcijskih tabel, ki so datumskega tipa. V tem primeru ima ena dimenzija AK 

dve pripadajoči polji v tabeli dejstev, ki sta brez relacije in brez odgovarjajoče tabele 

v postavljeni kompoziciji. Kot prikazuje slika 9 v podpoglavju 3.2, so vsa polja 

dimenzij tabele dejstev vključena v primarni ključ tabele, pri čemer ima v primeru 

velikega števila dimenzija AK za posledico razmeroma dolg primarni ključ oz. 

primarni indeks. Sistem Navision pri določanju ključev postavlja strogo pravilo, ki 

zapoveduje njihovo maksimalno dolžino. Skupna velikost vseh aktivnih ključev ene 

tabele namreč ne sme presegati 252 bajtov. Velikost ključev je odvisna od 

podatkovnih tipov ter dolžin posameznih polj, ki jih sestavljajo, s tem da se v 

primeru večkratnih pojavitev istega polja v več ključih upošteva samo ena pojavitev 

tega polja (Navision a/s, 2002b). Kot praktičen primer izračuna velikosti vseh 

ključev si poglejmo tabelo dejstev za AK »Item Ledger Entry«. Primarni ključ je v 

tem primeru sestavljen iz 12 polj treh različnih podatkovnih tipov: »Date«, »Code« 

in »Text«. Tip »Date« ima fiksno dolžino in obsega vedno 4 bajte. Polji takšnega tipa 

sta »Posting Date« in »End Posting Date«. Za tip »Code« velikost izračunamo tako, 

da definirani dolžini polja prištejemo 2 ter pridobljeno vrednost zaokrožimo navzgor 

do najbližjega večkratnika števila 4. Kot lahko vidimo v tabeli 2, so takšni tipi v 

tabeli »Fact Entry 32« pogosto zastopani. Preostali podatkovni tip, ki je uporabljen 

med polji dimenzij v tabeli, je tip »Text«. Da dobimo velikost polja, ki jo sistem 

Navision rezervira zanje v podatkovni bazi, moramo podobno kot v prejšnjem 

primeru definirani dolžini polja prišteti 1 ter dobljeno vrednost zaokrožiti navzgor do 

prvega večkratnika števila 4. Ko na takšen način izračunamo ter seštejemo vsa polja 

tabele za obravnavani primer, dobimo skupno velikost ključev, ki znaša 216 bajtov, 

kar je sorazmerno blizu maksimalne velikosti 252 bajtov, zato lahko povzamemo, da 
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dosti obsežnejših AK od »Item Ledger Entry« v modulu PA ne bomo mogli izvesti. 

Potencialno kompleksnejše AK z več dimenzijami bomo zato že v fazi njihovih 

definicij razdelili v dve oziroma več ustrezno velikih AK in tako zaobšli težave z 

indeksiranjem. 

Tabela 2: Primer izračuna skupne dolžine aktivnih ključev za tabelo »Fact Entry 32« 

 

Poleg skupne velikosti ključev sistem Navision pri načrtovanju tabele postavlja 

dodatno omejitev, ki se nanaša na skupno velikost vseh polj v tabeli. Ta ne sme 

presegati 4000 bajtov, česar pa bi v razvoju modula PA, upoštevajoč trenutne 

velikosti AK, ne smeli preseči. Skupna velikost vseh polj tabele dejstev se namreč 

dosti ne razlikuje od skupne velikosti ključev, saj neindeksirana polja predstavljajo 

zgolj polja meril ter funkcij, ki pa jih je v glavnini primerov AK znatno manj od polj 

dimenzij. Pri načrtovanju novih definicij AK torej velja biti pozoren na število 

dimenzij, AK naj bi na podlagi predstavljenega primera AK »Item Ledger Entry« v 

povprečju ne presegale 10 dimenzij. 

3.5 Priprava kompozicije vmesnikov AK 

Grafični vmesniki AK v modulu PA predstavljajo osnovno komponento za rokovanje 

operaterja z analitičnimi podatki in so po svoji obliki kot tudi funkcionalnosti enotni 

za vse AK. Prikaz podatkov, ki ga bomo uporabljali na vmesnikih, bo omejen na 

tabelarični način in ne bo neposredno nudil dodatnih grafičnih ponazoritev podatkov, 

kot so različni grafikoni in nadzorne table (angl. dashboards). Slednje so namenjene 

raznovrstnim naprednim grafičnim predstavitvam v obliki interaktivnih grafikonov in 

merilnikov (Zolotovitski, 2009), ki pa jih zaradi omejitev sistema Navision ne bomo 
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implementirali. Dodatne grafične ponazoritve vmesniki posredno omogočajo preko 

izvoza analitičnih podatkov v program Microsoft Excel, kjer se bo operater lahko 

posluževal dodatnih možnosti prikaza podatkov. 

Postopek samodejne priprave vmesnikov je podoben postopku priprave kompozicij 

tabel, ki smo ga predstavili v razdelku 3.4.1. Predmete vmesnikov bomo prav tako 

kot kompozicije tabel inicializirali v sistemu OLAP s pomočjo gradnje ter uvoza 

ASCII-datotek. Za pripravo ustreznih datotek smo pripravili nov podatkovni 

izmenjevalnik z ustreznim programom, ki bo generiral predmete mask v izvorni 

obliki, na podlagi predhodno določene šablone, ki jo predstavljamo v razdelku 3.5.1. 

Kot primer samodejno kreiranega vmesnika v tekstovni obliki predstavljamo v 

prilogi 3 izsek datoteke celotne kompozicije vmesnikov za AK »Item Ledger Entry«. 

Postopek priprave bo zagotovil vsaki AK prilagojene vmesnike za upravljanje 

podatkov na podlagi definicij AK, ki jih je operater predhodno določil v izvorni 

zasnovi PA. Naknadne spremembe v definicijah AK bodo terjale ponovitev 

celotnega postopka inicializacije modula po vzoru vrstnega reda odvisnosti med 

primeri uporabe, ki smo jih predstavili v poglavju 3. Za potrebe zagona in internega 

upravljanja vmesnikov smo zabeležili nastalo kompozicijo v tabelah nastavitev, kot 

smo to storili pri gradnji kompozicije tabel.  

3.5.1 Šablona vmesnikov AK 

Osrednji vmesnik vsake AK bo vseboval dve maski, od katerih bo glavna maska 

kartičnega tipa, medtem ko bo podrejena maska, postavljena na spodnji del glavne, 

tabelarična in bo služila prikazu sumarnih zapisov. Na glavni maski se bodo 

dimenzije AK razvrstile v štiri stolpce na ustrezno število zavihkov, ki se bo 

dinamično določilo med izvajanjem programa v podatkovnem izmenjevalniku. V 

primerih večnivojskih dimenzij se bodo posamezni nivoji le-teh razvrstili od 

najvišjega proti najnižjemu od zgoraj navzdol, po vzoru definicij nivojev, ki smo jih 

predstavili v razdelku 3.3.2. Preklopi med posameznimi nivoji so na vmesniku 

izvedeni z izbirnimi gumbi (Navision a/s, 2002b), kar omogoča operaterju enostaven 

in hiter preklop. Kot primera takšnih dimenzij sta na sliki 16, kjer je prikazan 

osrednji vmesnik AK »Item Ledger Entry«, vidna »Posting Date« in »Buy from«. 
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Izbiro takšne postavitve dimenzij smo načrtovali na podlagi LC-modela (Thomsen, 

2002) in ga nekoliko priredili tehničnim zmožnostim sistema Navision. Model se 

med drugim priporoča tudi za grafični prikaz večjega števila dimenzij in meril AK 

ter predvideva njihovo linijsko vertikalno razporeditev. V primerjavi z vrtilnimi 

tabelami tako osnovani vmesnik po opravljenih raziskavah zagotavlja bolj intuitiven 

pristop k predstavitvi analitičnih podatkov (Draper in O'Donnel, 2004). Poleg 

preklopov med nivoji dimenzij nudi glavna maska tudi možnost kompleksnejšega 

filtriranja posameznih dimenzij, ki ga s tehničnega in uporabniškega vidika 

predstavljamo v razdelkih 3.5.2 ter 3.5.3. 

 

Slika 16: Osrednji vmesnik AK »Item Ledger Entry« 

Vmesnike vseh AK bomo samodejno kreirali po predstavljeni šabloni, ki bo poleg 

osrednjega vmesnika, sestavljenega iz dveh mask, vsebovala tudi maske 

tabelaričnega tipa, pri čemer bomo za vsako dimenzijo AK kreirali eno masko. Te 

bodo služile pregledovanju zalog vrednosti ter predvsem kompleksnejšemu filtriranju 

le-teh. Primer takšne maske za dimenzijo »Buy from« prikazujemo na sliki 17. 

Maske dimenzije bodo prikazovale vsa polja iz pripadajočih tabel, ki si jih lahko 

posamezni operater poljubno skrije oz. prikaže. 
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Vse maske vmesnikov bodo neurejevalnega tipa. To pomeni, da se lahko podatke na 

njih samo pregleduje, omejuje in sortira, ne pa tudi ureja v smislu spreminjanja 

njihove vsebine. Vsi samodejno kreirani vmesniki bodo po zastavljeni šabloni 

dedovali iste lastnosti in funkcionalnosti, med katerimi bi poudarili predvsem izgled, 

način upravljanja mask v standardnem stilu sistema Navision ter izvoz podatkov v 

aplikacijo Microsoft Excel. Slednjega predstavljamo v razdelku 3.5.5. S tako 

zasnovanimi univerzalnimi vmesniki želimo zagotoviti enostavno ter intuitivno 

rokovanje operaterja z analizami. Istočasno pa stremimo k čim večji avtomatizaciji 

vseh aktivnosti v uporabi modula PA ter k čim hitrejšemu času, potrebnemu za 

vpeljavo modula v praktično uporabo. 

 

Slika 17: Tabelarična maska dimenzije »Buy from« iz AK »Item Ledger Entry« 

3.5.2 Princip delovanja vmesnikov 

Maske v sistemu Navision, ki so tako tabelaričnega kot kartičnega tipa, delujejo v 

dveh selektivno določljivih načinih prikaza zapisov. Prvi, ki je v OLTP najbolj 

zastopan, je neposreden prikaz zapisov določene tabele. To nekoliko poenostavljeno 

povedano pomeni, da se zapisi, prikazani na maski, v realnem času prenašajo iz 

podatkovne baze strežnika na računalnik odjemalca. Podobno velja v primeru 

spreminjanja podatkov. Neposredno po spremembi oz. izbrisu zapisa na odjemalčevi 

strani se spremembe zabeležijo na strežniški strani. Pri tem strežnik uporablja 

poseben sistem vodenja različic transakcij, ki zagotavlja stalen nadzor 

konsistentnosti podatkov, kljub sočasnim operacijam več odjemalcev nad istimi 

transakcijskimi podatki. Naslednji način prikaza zapisov na maskah pa deluje s 

pomočjo začasnih tabel. Glavna ideja tega pristopa je prenos vseh zapisov tabele, ki 
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ustrezajo določenim omejitvam, v spomin računalnika odjemalca. V optimalnem 

primeru se prenos zapisov za določeno obdelavo podatkov prenese samo enkrat. 

Prednost takšnega pristopa je v tem, da se naknadno pregledovanje zapisov izvaja 

nad lokalno prenesenimi podatki ter zato ne povzroča nepotrebnega prenosa 

podatkov s strežnika, kar pri veliki količini podatkov pomeni znatno pridobitev na 

času ter razbremenitev lokalnega omrežja. Takšen pristop se lahko uporabi tudi za 

spreminjanje zapisov, kar terja nekoliko več dela za pripravo ustreznih programov s 

strani razvijalcev in se v OLTP Navision uporablja samo v primerih, ko je to 

resnično potrebno (Navision a/s, 2002c). Kot smo omenili v razdelku 3.5.1, so 

vmesniki modula PA namenjeni zgolj navigaciji oz. pregledovanju zapisov in bodo 

zato potrebovali zgolj program z ustreznimi metodami za prenos zapisov v začasne 

tabele ter njihovo navigacijo. Takšen način delovanja smo uporabili na osrednjih 

vmesnikih AK, ki služijo obdelavi zapisov iz tabele dejstev AK, medtem ko maske 

dimenzij, ki zgolj prikazujejo zapise, delujejo v načinu neposrednega prikaza 

zapisov. 

Da bi dinamiko modela vmesnikov nekoliko nazorneje predstavili, v diagramu toka 

podatkov, ki je prikazan na sliki 18, prikazujemo pomembnejše postopke, ki se 

odvijajo v uporabniških vmesnikih, ter glavne tokove podatkov v njih. Uporabniški 

vmesniki vseh AK bodo izdelani po isti šabloni, kot smo to predstavili v razdelku 

3.5.1, in bodo zato delovali po istem principu, ne glede na definicijo AK. V vseh se 

bodo odvijali štirje temeljni postopki oz. procesi: 

• Zagon osrednjega vmesnika. Osrednji vmesnik bo operater zagnal z maske 

AK kartičnega tipa. V tej fazi se bo sprožil prenos vseh zapisov iz tabele 

dejstev AK ter na podlagi teh ustvaril ustrezne začasne zapise, ki se bodo 

interno hranili na glavni maski osrednjega vmesnika, vse dokler se njegovo 

okno ne bo zaprlo. 

• Zagon mask dimenzij. Ta proces se bo med delovanjem aktivnega 

osrednjega vmesnika večkrat ponovil, vendar bo ob vsaki iteraciji prenesel 

prave zapise iz tabel dimenzij pripadajoče kompozicije AK na maske 

dimenzij, ki delujejo v načinu neposrednega prikaza zapisov. 
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Slika 18: Diagram toka podatkov v vmesnikih AK 

• Filtriranje zapisov dimenzij.  Filtriranje zapisov dimenzij se izvaja na 

naslednji način. Operater bo z glavne maske osrednjega vmesnika pognal 

masko določene dimenzije, ki prikazuje prave zapise iz tabel dimenzij, ter na 

maskah zapise poljubno omejil izbrana polja dimenzije AK z uporabo 

standardnih filtrov, ki se uporabljajo v sistemu Navision (Navision a/s, 

2002a). Po končanem filtriranju bo pognal poseben program, ki ga 

podrobneje predstavljamo v razdelku 3.5.3. Ta bo poskrbel za ustrezno 

pretvorbo postavljenih filtrov in njihovo shrambo na glavni maski osrednjega 

vmesnika. 

• Osvežitev pogleda. Ob vsaki spremembi postavljenih filtrov na tabelah 

dimenzij kot tudi spremembi načinov pogleda dimenzij, ki so na voljo v 

primerih večnivojskih dimenzij, bo potrebno na glavni maski osrednjega 

vmesnika pritisniti gumb »Refresh«, ki bo poskrbel za osvežitev sumarnih 

zapisov, prikazanih v podrejeni maski osrednjega vmesnika. Program za 
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osveževanje bo kot vhod vzel tri podatkovne parametre: začasne zapise tabele 

dejstev, ki so se prepisali ob zagonu osrednjega vmesnika, filtrirane prave 

zapise dimenzij ter trenutni izbrani način pregleda, ki je na voljo v primerih 

večnivojskih dimenzij. Izhod tega procesa bodo modificirani oz. ustrezno 

pripravljeni začasni zapisi tabele dejstev, ki jih operater lahko pregleduje na 

podrejeni maski osrednjega vmesnika. 

3.5.3 Pretvorba filtrov dimenzij na osrednjem vmesniku 

Kot smo omenili v razdelku 3.5.2, je pri filtriranju posamezne dimenzije možno 

postaviti filter na katerokoli polje tabele dimenzije. Za primer vzemimo masko 

dimenzije »Buy from« iz AK »Item Ledger Entry«, ki je prikazana v razdelku 3.5.1. 

Operater bi lahko npr. želel prikazati analitične podatke za vse dobavitelje, ki so iz 

Velike Britanije oz. iz Združenih držav Amerike. Za takšen prikaz bi lahko na polju 

»Country« uporabil filter z nizom »GB|US« in tako dosegel pravilen prikaz na maski 

dimenzije. Ko bi izbor ustrezal želenemu, bi pritisnil gumb »OK« in pričakoval 

svojemu izboru ustrezen prikaz sumarnih zapisov na podrejeni maski osrednjega 

vmesnika. Kot smo to prikazali na sliki 9 v podpoglavju 3.2, je povezava med tabelo 

dimenzije »Buy_from« in tabelo dejstev »Fact Entry 32« določena s tipom relacije 

»ena proti mnogo«. Pri tem nastopa tabela »Fact Entry 32« kot tabela »mnogo« ter 

»Buy_from« kot tabela »ena«. Relacijski odnos med njima je izveden z določitvijo 

ustrezne relacijske lastnosti na polju »Buy from« v tabeli »Fact Entry 32«. Ta se 

sklicuje na primarni ključ tabele »Buy_from«, ki pa vsebuje zgolj polje »Vendor«. 

Zaradi takšnega podatkovnega modela neposredno filtriranje sumarnih zapisov tabele 

dejstev ni vedno mogoče. V našem hipotetičnem primeru je operater omejil državi 

»GB« in »US«, vendar je filtriranje tabele dejstev po dimenziji »Buy from« z 

uporabo standardnih metod filtriranja, ki jih uporablja sistem Navision (Navision a/s, 

2002a), možno zgolj preko številke dobavitelja, ki je v tabeli dimenzije vpisana v 

polju »Vendor«. 

Da bi lahko poljubno filtriranje zapisov dimenzij prenesli na pripadajoče zapise tabel 

dejstev, smo pripravili dinamično prilagodljiv program, ki bo svojstven vsem 

osrednjim vmesnikom ter se bo samodejno kreiral v fazi priprave kompozicije 

vmesnikov, ki smo jo predstavili v podpoglavju 3.5. Program bo na podlagi pravih 
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prefiltriranih zapisov na maski dimenzije filtriral začasne zapise tabele dejstev s 

pomočjo gradnje filtrirnega niza za polje, ki se navezuje na primarni ključ tabele 

dimenzije, po potrebi v več iteracijah. Število iteracij bo odvisno od količine 

prefiltriranih zapisov v tabeli dimenzije in od podatkovnega tipa in dolžine polja 

primarnega ključa tabele dimenzije. Slednja namreč določata maksimalno dolžino 

filtrirnega niza, ki ga lahko še uporabimo v sistemu Navision (Navision a/s, 2002b). 

Za kratko ponazoritev delovanja programa si poglejmo primer hipotetične omejitve 

na maski dimenzije »Buy from«, kjer je operater postavil filter na polje »Country« z 

nizom »GB|US«. S pomočjo navpične črte pri uporabi filtrov v sistemu Navision 

določimo možne zaloge vrednosti, ki jih dovoljujemo pri izboru (Navision a/s, 

2002a). Z omenjenim nizom bomo v našem primeru dobili seznam vseh dobaviteljev, 

ki izhajajo bodisi iz Velike Britanije bodisi iz Združenih držav Amerike, kot je 

prikazano na sliki 19. Program za pretvorbo filtrov, ki se bo sprožil v procesu 

osvežitve pogleda, ki smo ga omenili v razdelku 3.5.2, bo v tem primeru na podlagi 

petih prefiltriranih zapisov kreiral nov filtrirni niz za polje »Buy from« iz tabele 

»Fact Entry 32« v obliki »10000| 20000| 30000| 50000| 01587796«, kar bo 

zagotovilo pravilno prenašanje filtrov z maske dimenzije na začasne zapise tabele 

dejstev, ki bodo prikazani na podrejeni maski osrednjega vmesnika kot izhod 

opravljene poizvedbe. Na takšen način se bodo poljubni izvorni filtri, postavljeni na 

maski dimenzije, pretvorili v ustrezne filtre pripadajočega povezanega polja iz tabele 

dejstev. 

 

Slika 19: Rezultat filtrirnega niza »GB|US« na maski dimenzije »Buy from« 

Pretvorba filtrov bo v večini primerov nekoliko bolj zapletena, predvsem v primeru 

velikega števila prefiltriranih pravih zapisov tabel dimenzij. V takšnih primerih se 

bosta gradnja novega filtra in njegov prenos izvedla v več iteracijah ter na ustrezen 
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način postopoma izluščila prave začasne sumarne zapise tabele dejstev. V primeru, 

da bi pretvorba filtrov in osveževanje osrednjega vmesnika trajala dalj časa, se bo 

odprla dodatna maska, ki bo v primernih intervalih operaterja obveščala o napredku 

izvajanja v obliki odstotkov. 

3.5.4 Posebne oznake osrednjega vmesnika 

Osrednji vmesnik AK smo zaradi lažjega rokovanja opremili s posebnimi oznakami. 

Prvi med njimi je aktivni indikator, ki bo služil odpiranju mask dimenzij iz glavne 

maske osrednjega vmesnika. Za indikator bomo uporabili funkcionalnost, ki je 

določena kot prožilec standardnega gradnika vmesnikov sistema Navision, 

imenovanega »TextBox«, ki na glavni maski osrednjega vmesnika označujejo 

posamezne dimenzije AK. Prožilec z imenom »OnAssistEdit« označuje grafični 

simbol v obliki treh pikic, v desnem kotu gradnika »TextBox« (Navision a/s, 2002b). 

Aktivni indikator, ki služi odpiranju dimnezije »Location« na osrednjem vmesniku 

AK »Item Ledger Entry«, je na sliki 20 označen s številko 2. Prožilec se aktivira z 

miškinim levim klikom na simbol oz. s pritiskom kombinacije tipk »Ctrl+F2«. V 

primeru, da gradnik »TextBox« ni aktiven, aktivni indikator s svojim simbolom ni 

prikazan, zato je pred aktiviranjem prožilca potrebno aktivirati gradnik »TextBox« 

želene dimenzije z levim miškinim klikom oz. z ustreznim zaporedjem pritiska 

smernih puščic na tipkovnici (Navision a/s, 2002b).  

Naslednja oznaka, uporabljena na glavni maski osrednjega vmesnika, je grafični 

simbol treh vzporednih ravnih črtic, postavljenih ena nad drugo. Simbol je na sliki 20 

označen s številko 1 in je vedno postavljen na desno stran poleg pripadajočega 

gradnika »TextBox« določene dimenzije. Simbol je prikazan samo v primeru, ko je 

operater na maski dimenzije postavil kakršne koli filtre. Na sliki 20 oznaka poleg 

dimenzije »Item« pomeni, da so bile na maski dimenzije postavljene določene 

omejitve z uporabo filtrov. Na ta način želimo uporabnika opozoriti, da so na 

podrejeni maski osrednjega vmesnika prikazani samo sumarni zapisi, ki ustrezajo 

postavljenim omejitvam. Filtrirni nizi dimenzij na osrednjem vmesniku niso vidni, za 

njihov pregled je potrebno odpreti masko pripadajoče dimenzije z aktiviranjem 

prožilca »OnAssistEdit« gradnika »TextBox«. Ko je maska dimenzije odprta, lahko 
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filtrirne nize pregledujemo in urejamo z urejevalnikom filtrov, ki se v sistemu 

Navision aktivira s pritiskom kombinacije tipk »Ctrl+F7« (Navision a/s, 2002a). 

 

Slika 20: Lokacije posebnih oznak na osrednjem vmesniku 

Zadnja oznaka osrednjega vmesnika je na sliki 20 označena s številko 3. Postavljena 

je na gumbu »Refresh« kot majhen rdeči pravokotnik, s katerim želimo uporabnika 

opozoriti, da trenutno prikazani podatki na podrejeni maski osrednjega vmesnika ne 

ustrezajo trenutnemu pogledu ter postavljenim filtrom na maskah dimenzij. Kot smo 

v razdelku 3.5.2 omenili, je po kakršnikoli spremembi filtrov dimenzij oz. aktivnega 

nivoja v primeru večnivojskih dimenzij potrebno pritisniti gumb »Refresh«, da se 

začasni zapisi tabele dejstev na novo preračunajo, upoštevajoč operaterjev izbor. Po 

opravljeni osvežitvi osrednjega vmesnika oznaka na gumbu »Refresh« izgine. 

3.5.5 Izvoz podatkov v program Microsoft Excel 

Glavne maske vmesnikov v spodnjem desnem kotu vsebujejo menijski gumb 

(Navision a/s, 2002b), imenovan »Functions«, preko katerega se bodo trenutno 

prikazani podatki na podrejeni maski vmesnika izvozili v program Microsoft Excel 
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za potrebe nadaljnjih obdelav. S pripravljenim izvozom podatkov v Excel želimo 

nekoliko razširiti funkcionalnosti vmesnikov AK ter do neke mere zagotoviti 

možnost izvajanja nadaljnjih analiz z zunanjim orodjem, ki podpira nekatere grafične 

ponazoritve podatkov v obliki raznovrstnih grafikonov. Za izvoz podatkov smo torej 

v modulu pripravili nov predmet tipa poročilo, ki ne služi prikazu podatkov za 

potrebe tiskanja, temveč zgolj procesiranju izvoza podatkov. Takšen pristop je 

pogosto uporabljen v sistemu Navision v različnih samodejnih obdelavah podatkov, 

predvsem zaradi lažjega prenosa potrebnih parametrov in filtriranja s strani 

uporabnika (Navision a/s, 2002b). Poročilo vsebuje ustrezno statično programsko 

kodo, ki bo lahko obdelovala podatke iz katerekoli AK in jih izvozila v program 

Excel. Za dosego tako univerzalne obdelave smo se posluževali posebnih gradnikov 

razvojnega okolja C/AL, imenovanih »RecordRef« ter »FieldRef«, ki zagotavljajo 

sklicevanje na podatke katerekoli tabele sistema ter omogočajo izvajanje večine 

standardnih operacij nad zapisi tabel (Microsoft, 2003).  

Postopek izvoza, ki ga bo izvedel Operater s programom obdelave, nazorneje 

predstavljamo s pomočjo UML-diagrama zaporedja na sliki 21. Postopek z zagonom 

poročila začne Operater, nakar mu OLAP Navision prikaže grafični vmesnik z 

naborom izbirnih parametrov. Med njimi se nahaja stikalo za vklop izvoza trenutno 

aktivnih filtrov iz osrednjega vmesnika AK, v katere so vključeni filtri obeh mask, 

glavne in podrejene maske, ki prikazuje sumarne zapise. Izvoz filtrov je pomembna 

funkcionalnost, saj je za uspešno interpretacijo prikazanih podatkov potrebno poznati 

vse omejitve, ki so bile postavljene pri izvozu podatkov. Naslednje stikalo vmesnika 

služi vklopu izdelave vrtilne tabele, ki bo nudila alternativni način pregleda 

analitičnih podatkov. Vrtilne tabele omogočajo prilagodljiv način organizacije 

podatkov v obliki stolpcev in vrstic, ki so poljubno določljivi. Podatke, ki so prikazni 

v preprosti tabelarični obliki, lahko s pomočjo vrtilnih tabel organiziramo v obliko 

izračunov določenih meril, ki so pogojena s posameznimi stolpci iz istega 

tabelaričnega prikaza (Bellamkonda in drugi, 2005). Postopek nadaljuje Operater z 

zahtevo za izvedbo in počaka na zaključek postopka. Med tem OLAP Navision od 

Excela zahteva pripravo konverzijske kodne tabele, ki bo služila pravilni pretvorbi 

znakov med različnimi kodnimi tabelami. Sistem Navision uporablja interno kodno 

tabelo, ki se lahko razlikuje od kodne tabele, ki jo uporablja operacijski sistem, zato 

je pred izvozom podatkov potrebno pripraviti ustrezno konverzijsko tabelo, s katero 
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bomo vse znake interne kodne tabele sistema pretvorili v ustrezne znake kodne 

tabele, ki se uporablja v programu Excel (Navision a/s, 2002b).  

 

Slika 21: Diagram zaporedja za izvoz podatkov AK v program Microsoft Excel 

Povezljivost z Excelom je v OLAP Navision tehnično izvedena z uporabo 

komunikacijskega mehanizma, imenovanega »OLE Automation«, ki je del COM-

tehnologij podjetja Microsoft. S pomočjo takšnega mehanizma lahko sistem 

Navision kot klient dostopa do funkcionalnosti aplikacij, ki nudijo svoje vire kot 

strežniki (Navision a/s, 2001). V postopku izvoza sledi priprava ASCII-datoteke, ki 

vsebuje sumarne zapise, ki so bili v fazi izvoza prikazani na osrednjem vmesniku 

AK. Posamezna polja zapisov so med seboj ločena s tabulatorjem, s čimer 

zagotovimo formiranje stolpcev v Excelovem listu. S pomočjo mehanizma »OLE 

Automation« nato program za izvoz podatkov poda pripravljeno datoteko Excelu ter 

sproži ustrezen postopek priprave vrtilne tabele, če je bilo stikalo za njeno pripravo 

vklopljeno. Postopek izvoza se zaključi z zagonom programa Excel in prikazom 

nastalega dokumenta Operaterju, ki vsebuje dva Excelova lista. Izvoženi podatki so v 

enostavni tabelarični obliki postavljeni na list, imenovan »Dataset«, medtem ko se 

vrtilna tabela nahaja na ločenem listu, imenovanem »PivotTable«. Izgled obeh 
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Excelovih listov za izvoz podatkov iz AK »Item Ledger Entry« prikazujemo v 

prilogah 4 in 5. 

Program za izvoz podatkov v Excel zavoljo boljše preglednosti in lažje interpretacije 

podatkov za vse primere polj dimenzij AK, ki so vezane na polja transakcijskih tabel 

datumskega tipa, ki smo jih predstavili v razdelku 3.2.1, opravi združitev obeh polj. 

V istem stolpcu Excelovega lista »Dataset« se bosta torej nahajala združena s 

presledkom oba, začetek in konec izbranega obdobja. Primer takšne dimenzije v AK 

»Item Ledger Entry« je »Posting Date«, ki zavzema v tabeli dejstev dve polji, 

»Posting Date« za začetek obdobja in »End Posting Date« za konec obdobja. Poleg 

tega se bodo v primerih formiranja vrtilne tabele takšna polja razvrstila kot stolpci 

vrtilne tabele, medtem ko bodo vsa preostala polja dimenzij AK predstavljala vrstice 

vrtilne tabele. Merila in funkcije AK pa bodo umeščeni kot podatkovni elementi 

vrtilnih tabel, nad katerimi se izvajajo matematične operacije, kot so npr. seštevanje 

in štetje pojavitev elementov. V primeru izvoza AK »Item Ledger Entry«, ki je 

prikazan v prilogah 4 in 5, sta to polji »Quantity«, kar predstavlja merilo AK, ter 

polje »BAD Quantity« kot funkcija AK. Funkcija »BAD Quantity« spremlja merilo 

»Quantity« po časovni dimenziji »Posting Date« in vsebuje seštevek vseh količin iz 

polja »Quantity« do trenutnega datuma, vpisanega v polju »Posting Date«. Več o 

nivojih združevanja in njihovi nastavljivosti si bomo pogledali v razdelku 3.6.1. 

Takšna postavitev vrtilne tabele bo lastna vsem izvozom, ki pa jo lahko Operater v 

program Excel po vsakem končanem izvozu poljubno spremeni in prilagodi. 

3.6 Replikacija transakcijskih podatkov 

Pod terminom replikacija podatkov v računalniškem inženiringu razumemo 

ponavljajoč se postopek usklajenega prepisovanja podatkov med različnimi 

podatkovnimi viri (Alonso in Kemme, 2000). V primeru modula PA imamo opravka 

z dvema ločenima podatkovnima viroma, to sta sistem OLTP ter sistem OLAP, ki sta 

locirana znotraj iste logične podatkovne zbirke sistema (Navision a/s, 2002a). 

Podatki, s katerimi upravljajo uporabniki med uporabo OLTP-sistema, imenujemo 

transakcijski podatki. Podatke, ki jih bomo med opravljanjem analiz obdelovali v 

modulu PA, pa imenujemo analitični podatki. Ti niso neposredno vezani na 

transakcijske podatke, temveč so locirani znotraj sistema OLAP. Z replikacijo 
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zagotavljamo prenos transakcijskih podatkov iz sistema OLTP v sistem OLAP in 

ustrezno pretvorbo med različnimi podatkovnimi modeli. Na podlagi poznavanja 

podatkovnih modelov v sistemu OLTP (Navision a/s, 2002b) prepis izvede 

poizvedbo nad transakcijskimi podatki in jih ustrezno preuredi za potrebe 

podatkovnih modelov AK, ki smo jih predstavili v podpoglavju 3.2. Postopek 

replikacije, ki ga predstavljamo v nadaljevanju, služi pripravi in vzdrževanju 

podatkovnega vira analitičnih podatkov modula PA. 

Za potrebe replikacije smo razvili dva nova predmeta. Prvi je tipa poročilo in bo z 

njim operater določal izbirne parametre zagona. Poročilo je povezano z naslednjim 

predmetom tipa kodna enota, ki bo skrbel za glavnino potrebnega avtomatizma. 

Vsebuje programsko kodo statičnega tipa, ki s pomočjo ustreznih gradnikov 

razvojnega okolja C/SIDE, ki smo jih že omenili v razdelku 3.5.5, omogoča prepis 

transakcijskih podatkov vseh poljubno določenih AK. Pravilno naslavljanje tabel v 

sistemu OLTP zagotavljajo prilagojene definicije AK v izvorni zasnovi PA, ki smo 

jih predstavili v podpoglavju 2.5, zato je za pravilno delovanje modula PA ključnega 

pomena, da se definicij naknadno ne spreminja. V nasprotnem primeru je potrebno 

ponoviti celoten postopek inicializacije modula, ki ga določajo odvisnosti med 

primeri uporabe, predstavljene v poglavju 3. Med pripravo kompozicij tabel AK, 

opisano v razdelku 3.4.1, v OLAP hranimo tudi povezave med dimenzijami AK in 

pripadajočimi nastalimi tabelami. S pomočjo teh povezav bomo lahko zagotovili 

prepis podatkov v pravilne tabele AK. 

Postopek replikacije, ki ga bomo s programom pripravljene kodne enote izvajali, 

podrobneje predstavljamo z UML-diagramom zaporedja na sliki 22. Postopek 

replikacije bo začel Operater z zagonom obdelave v obliki poročila. Na poročilu bo 

izbral omejitvene parametre oz. filtre, s katerimi bo izbirno določal, za katere AK naj 

se postopek replikacije izvede. Operater nato sproži izvedbo replikacije, ki se 

nadaljuje s poizvedbo zadnjega repliciranega zapisa za vsako posamično AK, ki je 

vključena v replikacijo. V definicijah AK, točneje na karticah AK, tekom vsake 

replikacije namreč zabeležimo primarni ključ zadnjega prenesenega zapisa osrednje 

oz. izhodiščne transakcijske tabele iz OLTP, na kateri temelji AK. Upoštevajoč 

primarni ključ zadnjega prenesenega zapisa, iz OLTP prenesemo nabor vseh novejših 

zapisov, ki še niso bili replicirani. Naslednji korak v postopku je poizvedba definicij 
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dimenzij trenutne replicirajoče se AK, na podlagi katerih nad transakcijskimi 

tabelami v OLTP opravimo novo poizvedbo, ki bo vrnila zaloge vrednosti za vse 

pripadajoče dimenzije AK. 

 

Slika 22: Diagram zaporedja za postopek replikacije podatkov 

V razdelku 3.3.1 pri predstavitvi razpona zajema transakcijskih podatkov smo 

namreč omenili, da dimenzije AK niso vedno neposredno vezane na polja izhodiščne 

transakcijske tabele, ki je določena na kartici AK, temveč so v večini primerov preko 

povezovalnih tabel, ki smo jih predstavili kasneje v istem razdelku, vezane na 

različne transakcijske tabele. S pomočjo trenutnega zapisa izhodiščne transakcijske 

tabele, definicij dimenzij AK ter povezovalnih tabel lahko iz ostalih transakcijskih 
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tabel OLTP izluščimo pravilne zaloge vrednosti vseh dimenzij AK za vsak zapis v 

naboru. Postopek replikacije se nadaljuje v modulu PA z nadzorom že repliciranih 

zapisov tabele dejstev, kjer preverjamo, če je med njimi že takšen, ki ustreza 

dobljenemu naboru zalog vrednosti posameznih dimenzij AK. V primeru, da takšen 

zapis še ne obstaja, nadaljujemo z vnosom ustreznih zapisov v tabele dimenzij ter 

nato z vnosom novega zapisa v tabelo dejstev. V vsakem primeru sprožimo ustrezen 

preračun meril in funkcij AK. Če je ustrezen zapis tabele dejstev že obstajal, se s 

preračunom posodobijo vrednosti obstoječega zapisa, v nasprotnem primeru pa se 

preračunajo vrednosti na novo vnesenega zapisa. Program replikacije v primeru 

kakršnih koli neskladij oz. težav z neskladjem transakcijskih podatkov v OLTP vnese 

ustrezen zapis v postavko zapisnika, kjer zabeleži zaporedno številko replikacije, 

oznako AK ter opis nastale težave. Replikacija se torej nadaljuje kljub najdenim 

neskladjem, vendar je potrebno upoštevati, da v takšnih primerih replicirani podatki 

ne odražajo vedno realnega stanja v OLTP. Zatorej je pomembno, da Operater redno 

pregleduje postavke zapisnika ter skuša odpraviti anomalije v transakcijskih 

podatkih. Pred samim zaključkom replikacije program zapiše za vsako AK, ki je bila 

v prepisu udeležena, pripadajoč zapis v tabelo postavk replikacij. V tej tabeli 

shranjujemo statistične podatke replikacije. Operater lahko zapise pregleduje z 

zagonom maske, ki jo prikazujemo na sliki 23, preko menijskega gumba »Cube« na 

kartici AK. 

 

Slika 23: Maska za pregled postavk replikacij 
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Za vsako AK ob vsaki replikaciji zabeležimo podatke o številu repliciranih 

transakcijskih zapisov, številu nastalih zapisov v tabeli dejstev, trajanju replikacije in 

nekatere ostale podatke, ki so namenjeni internemu delovanju modula PA. Postopek 

replikacije se zaključi z obvestilom Operaterju o uspešnosti replikacije in na novo 

replicirani zapisi so nared za pregledovanje posredno preko mask vmesnikov AK, ki 

smo jih predstavili v razdelku 3.5.1. 

3.6.1 Najnižji nivo združevanja v tabeli dejstev 

Glavnino tematik, ki se tičejo večnivojskih dimenzij v modulu PA, smo že 

predstavili v podpoglavju 3.2 ter razdelkih 3.2.2 in 3.3.2. Med drugim smo pokazali 

shemo podatkovnega modela na primeru AK »Item Ledger Entry«, ki v svoji 

definiciji vsebuje tri večnivojske dimenzije: »Buy from«, »Chain« ter »Posting 

Date«. Če si ponovno pogledamo izsek logičnega podatkovnega modela AK »Item 

Ledger Entry«, prikazanega na sliki 24, lahko iz shematskega prikaza razberemo, da 

sta povezovalna člena relacije med dimenzijo »Buy from« ter tabelo dejstev AK 

»Item Ledger Entry«, polji »Buy from« iz tabele »Fact Entry 32« ter »Vendor« iz 

tabele »FE 32 Dim Buy_from«. 

 

Slika 24: Relacija med dimenzijo »Buy from« ter tabelo dejstev za AK »Item Ledger 

Entry« v logičnem podatkovnem modelu 

Definicija relacije med obema tabelama je določena preko ustrezne lastnosti na polju 

»Buy from« v tabeli »Fact Entry 32«, kot smo že omenili v razdelku 3.5.3. Takšen 

pristop k določanju relacij med tabelami je lasten podatkovni bazi sistema Navision 
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(Navision a/s, 2002b) in velja v vseh podatkovnih modelih AK-modula PA, razen v 

primerih dimenzij AK, ki so navezane na polja transakcijskih tabel OLTP 

datumskega tipa. Implementirana relacija, ki jo prikazujemo, pogojuje tudi vsebino 

zapisov oz. točneje polji obeh tabel, povezanih v relacijski odnos. To pomeni, da 

bomo v tabeli »Fact Entry 32« v polju »Buy from« vedno predvideli vpis številke 

dobavitelja, ki se nahaja v polju »Vendor« tabele »FE 32 DIM Buy_from«. 

Poenostavljeno povedano, obe polji bosta vsebovali isto zalogo vrednosti v 

sovpadajočih zapisih. Ker polje »Vendor« iz dimenzije »FE 32 DIM Buy_from« 

predstavlja najnižji nivo večnivojske dimenzije, kot smo to pokazali v razdelku 3.3.2, 

bomo za tabele dejstev AK rekli, da vsebujejo zapise na najnižjem nivoju 

združevanja. Neodvisno od števila nivojev večnivojskih dimenzij bo torej v tabeli 

dejstev vedno zapisana zaloga vrednosti najnižjega nivoja dimenzije. Istočasno bo 

ista zaloga vrednosti vpisana za sovpadajoči zapis v polju, ki predstavlja primarni 

ključ tabele dimenzije. Termin nivo združevanja uporabljamo za opis načina 

sumiranja meril ter funkcij na določenih nivojih dimenzij. Z uporabo najnižjega 

nivoja združevanja bomo v tabelah dejstev vedno zagotovili zapise, ki bodo 

vsebovali merila ter funkcije, preračunane na najnižji nivo dimenzij. Uporaba 

takšnega pristopa združevanj v OLAP pripomore k relativno varčnemu načinu 

shranjevanju sumarnih zapisov, vendar na drugi strani terja več časa v postopkih 

preračunavanja začasnih zapisov na višje nivoje dimenzij (Sathe in Sarawagi, 2001). 

Preračunavanje bo opravljal program za osvežitev pogleda na glavni maski 

osrednjega vmesnika, ki smo ga omenili v razdelku 3.5.2. 

Najnižji nivo združevanja se v primerih nečasovnih dimenzij samodejno določi v fazi 

gradnje kompozicije tabel AK, ki smo jo predstavili v razdelku 3.4.1, na podlagi 

določenih nivojev dimenzij v definicijah AK. V primeru časovnih dimenzij, kot je v 

našem primeru AK »Item Ledger Entry« dimenzija »Posting Date«, pa smo v fazi 

razširitve obstoječih funkcionalnosti izvorne zasnove PA za potrebe modula 

predvideli dodatno polje v tabeli »BA Db. Dimension«. V polju, imenovanem 

»Lowest Agregation Level«, bo operater za primer časovnih dimenzij moral določiti 

najnižji nivo združevanja, na podlagi petih vnaprej nastavljenih zalog vrednosti, ki 

so: »Day«, »Week«, »Month«, »Quarter« in »Year«. Ustrezajočo vrednost bo seveda 

potrebno izbrati pred samim postopkom gradnje kompozicij tabel, ki je opisana v 

razdelku 3.4.1, in se je kasneje ne sme spreminjati. V nasprotnem primeru je 
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potrebno ponoviti postopek inicializacije modula po vzoru odvisnosti med primeri 

uporabe, ki so opisani v poglavju 3. Z izbiro vrednosti, npr. »Month« v tem polju za 

dimenzijo »Posting Date«, bo operater določil, da se bodo sumarni zapisi tabele 

dejstev s pripadajočimi merili in funkcijami za to dimenzijo shranjevali na mesečnem 

nivoju. Takšna odločitev bi bila smotrna, če nimamo namena izvajati analiz, ki bi 

prikazovale podatke na nižjem nivoju od enega meseca. Izbira ustreznega nivoja je 

odvisna od narave transakcijskih podatkov ter zahtev uporabnikov, vendar 

predvidevamo, da bo v večini primerov racionalno izbrati obdobje, večje od enega 

dneva. Izbira daljšega obdobja bo posledično pomenila manjšo količino zapisov v 

tabeli dejstev in hitrejše delovanje vmesnikov za pregled podatkov. 

3.6.2 Avtomatizacija replikacije podatkov  

V podpoglavju 3.6 smo predstavili interaktiven postopek replikacije podatkov iz 

OLTP v OLAP, ki je večinoma v začetnem delu vključeval nekaj uporabnikove 

aktivnosti. Zaradi enostavnejšega in čim bolj avtomatiziranega postopka prepisa 

transakcijskih podatkov smo s pomočjo razpoložljivih tehnologij v sistemu Navision 

zasnovali s strani uporabnika nekoliko poenostavljen način replikacije. V ta namen 

smo uporabili aplikacijo, imenovano »Navision Application Server« (v nadaljevanju 

NAS), ki omogoča izvajanje poslovne logike sistema Navision brez posredovanja 

uporabnika. NAS se v operacijskem sistemu Windows namesti kot servisna 

aplikacija (Humphrey in Wasson, 2005), ki deluje kot odjemalec proti strežniku 

podatkovne baze ter kot strežnik proti zunanjim aplikacijam. NAS se večinoma 

uporablja za povezovanje zunanjih aplikacij s sistemom Navision ter za 

avtomatiziranje določenih ponavljajočih se postopkov v poslovni logiki sistema 

Navision (Navision a/s, 2001). Slednjo možnost bomo uporabili za samodejni 

periodični zagon replikacije podatkov, ki bo zagotovila dnevni prepis transakcijskih 

podatkov. 

Za potrebe avtomatizacije replikacije v modulu PA smo v nastavitveni tabeli »BA 

Advanced Setup« dodali tri nova polja. Prvo z imenom »Replication Time« se bo 

uporabljalo za določitev ure, ob kateri naj se avtomatski prepis začne. Ker je 

replikacija nekoliko zahtevnejši in dalj časa trajajoči postopek, ki do neke mere 

obremenjuje sistem Navision, priporočamo, da se pri izbiri ure upošteva urnik 
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uporabe sistema. Primernejši je zagon replikacije v času manjše obremenitve 

sistema, kot so, recimo, pozne večerne ure, ko večina uporabnikov sistema ni 

aktivnih. Naslednji polji, imenovani »Last Replication Date« in »Last Replication 

Time«, bosta služili beleženju zadnjega termina replikacije in se bosta samodejno 

ažurirali ob vsakem tako ročnem kot avtomatskem zagonu replikacije. Za pravilno 

aktiviranje replikacije preko NAS smo v kodni enoti, označeni s številko 1 v 

prožilcu, ki se izvede ob povezavi NAS na podatkovni strežnik, pripravili ustrezno 

proceduro, ki bo zagnala kodno enoto s programom za replikacijo podatkov, ki smo 

jo predstavili v razdelku 3.6. Za zagon replikacije smo predvideli niz »SBA«, ki se 

bo določil v polju »Start-Up Parameter« v nastavitvah NAS, kot je prikazano na sliki 

25. Preostale nastavitve NAS so svojstvene vsaki namestitvi sistema Navision in jih 

je zato potrebno v vsakemu primeru posebej prilagoditi. Za testne namene modula 

PA smo nastavitve določili, kot prikazuje slika 25. 

 

Slika 25: Okno nastavitev NAS 

Poglejmo si njihov pomen nekoliko podrobneje. V našem primeru smo uporabljali 

podatkovni strežnik Navision z imenom »nav«, ki je vpisan v polju »Database Server 

Name«. Ker smo do podatkovne baze sistema dostopali posredno preko strežnika, 

smo pustili polje »Database« prazno. V nasprotnem primeru, ko bi NAS dostopal 

neposredno do podatkovne baze, bi morali to polje izpolniti, polje za vpis imena 
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strežnika pa pustiti prazno. Takšen pristop je nekoliko manj prilagodljiv, saj 

omogoča zgolj ekskluziven dostop do podatkovne baze brez sočasnih dostopov 

(Microsoft, 2004a). NAS se lahko navezuje zgolj na eno podjetje znotraj podatkovne 

baze (Microsoft, 2004a). Za naše testne namene smo uporabili podatke 

demonstracijskega podjetja, imenovanega »CRONUS International Ltd.«, ki se 

nahaja na namestitvenem mediju sistema Navision, različice 4.0 SP3 W1. Ime 

podjetja v nastavitvah NAS vpišemo v polje »Company Name«. V polju »Net Type« 

določimo mrežni protokol za dostop NAS do podatkovnega strežnika v primeru, ko 

se NAS in podatkovni strežnik nahajata na ločenih računalnikih v istem omrežju. V 

našem primeru je to »TCP/IP«. Zadnje nastavljivo polje je »Object Cache Size 

(KB)«, v katerem določimo velikost pomnilnika, ki ga bo NAS uporabljal za prenos 

predmetov podatkovne baze s strežnika. Večji pomnilnik omogoča hitrejše delovanje 

NAS, vendar bo za naše potrebe modula zadostovala privzeta vrednost 8000. Zadnje 

polje, imenovano »Service Status«, je zgolj informativne narave in pove, v kakšnem 

stanju je trenutno servisna aplikacija NAS. 

S pomočjo NAS lahko znatno poenostavimo iterativno izvedbo replikacije 

transakcijskih podatkov. Ko so nastavitve NAS ustrezne in zagon NAS preizkušen, 

se replikacija lahko izvaja samodejno, vsak dan ob določeni uri brez intervencije 

operaterja. Ker v samodejnem postopku replikacije operater nima možnosti določitve 

izbirnih parametrov zagona, s katerimi določi, katere AK želi vključiti v replikacijo, 

smo na kartici AK dodali polje, imenovano »Replication Active«. Samodejna 

replikacija se bo tako izvedla samo za tiste AK, ki bodo ustrezno označene v tem 

polju. Kljub avtomatizmu je še vedno priporočljivo spremljanje postavk zapisnika, ki 

smo jih omenili pri postopku ročnega zagona replikacije v podpoglavju 3.6, 

predvsem zaradi morebitnih pojavitev anomalij v transakcijskih podatkih OLTP. 

Poleg tega velja redno spremljati termin zadnje zagnane replikacije v nastavitvah 

»BA Advanced Setup«, ki pove, koliko so analitični podatki v OLAP ažurni v 

primerjavi s transakcijskimi podatki v OLTP. 
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4 TESTIRANJE IN OCENA MODULA 

Delovanje modula PA smo testirali s pomočjo podatkov demonstracijskega podjetja 

»CRONUS International Ltd.« in prirejenih vzorčnih definicij AK, ki smo jih 

omenili v razdelku 3.3.3. Namen testiranja je bil preveriti ustreznost posamičnih 

funkcionalnosti modula, zagotoviti verodostojnost analitičnih podatkov in oceniti 

potencialno praktično uporabnost modula v realnih namestitvah sistema Navision. 

Testiranje smo izvajali v dveh fazah. Prva faza testiranj se je izvajala med ključnimi 

fazami razvoja modula v več ponavljajočih se iteracijah programiranja in testiranja, 

dokler določena funkcionalnost modula ni bila dejansko zagotovljena. Testiranja 

med razvojem ocenjujemo kot dovolj učinkovita, saj so omogočala sprotno 

preverjanje vmesnih rezultatov razvoja ter popravljanje posameznih enot programa 

vse do končnega prototipa. 

Naslednjo fazo testiranja smo izvedli po zaključenem razvoju prototipa, ko smo 

želeli preveriti zanesljivost ter učinkovitost modula v nekaterih pomembnejših 

postopkih njegove načrtovane uporabe. Da bi lahko rezultate te faze testiranja čim 

bolj objektivno ovrednotili, podajamo v tabeli 3 seznam pomembnejših specifikacij 

konfiguracije sistema, na katerem smo testiranja izvajali. Ob tem želimo poudariti, 

da so testiranja služila namenom čimprejšnje priprave delujočega prototipa in za 

umestitev modula na pravo namestitev sistema Navision niso zadostna. Pred uporabo 

modula v praksi bi morali zato opraviti natančnejšo analizo uporabnosti modula na 

specifični namestitvi sistema in oceniti njegovo primernost. 

Tabela 3: Seznam specifikacij testne postavitve sistema 

 

Testni sistem Navision je bil postavljen z večino privzetih nastavitev, ki so prikazane 

na desni strani tabele 3, v operacijskem sistemu Windows XP z nameščenim 
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servisnim popravkom različice 2. Sistem Windows ni bil neposredno nameščen na 

strojni opremi računalnika, temveč smo uporabili aplikacijo za virtualizacijo 

operacijskih sistemov, imenovano »VMware Player« (Araujo in drugi, 2009). 

Gostiteljski operacijski sistem, ki je poganjal virtualno konfiguracijo, se imenuje 

»OpenSUSE« in je ena izmed prosto dostopnih odprtokodnih distribucij 

operacijskega sistema Linux (openSUSE, 2010). Med testiranjem smo zaradi čim 

bolj realnih rezultatov tako v gostujočem kot v gostiteljskem sistemu poganjali zgolj 

aplikacije, ki so del postavitve sistema Navision. V primerih merjenj potrebnih časov 

za izvedbo določene operacije smo posamezno operacijo izvedli desetkrat ter 

upoštevali povprečno vrednost vseh meritev. Sistem Navision v primerih postavitve 

v kombinaciji s privzetim podatkovnim strežnikom za svoje optimalno delovanje ne 

potrebuje predhodnega ogrevanja strežnika. To pomeni, da je odzivnost strežnika na 

zahteve odjemalca takoj ob njegovem zagonu približno enaka kot po nekajurnem 

aktivnem delovanju. Za pridobitev merodajnih meritev torej nismo potrebovali 

posebnih predpriprav podatkovnega strežnika.  

4.1 Inicializacija modula PA 

S testiranjem inicializacije modula smo med drugim želeli preveriti zahtevnost 

postavitve modula, potreben čas in skladnost modula z definicijami AK v izvorni 

zasnovi. V postopku inicializacije smo preverjali generiranje kompozicij tabel AK ter 

generiranje kompozicije vmesnikov AK. Za testne namene smo v postopku 

inicializacije modula zajeli vseh 11 vnaprej nastavljenih vzorčnih definicij AK 

podjetja »CRONUS International Ltd.«, ki so bile za potrebe modula nekoliko 

prirejene, kot smo opisali v podpoglavju 3.3. Izmerjeni povprečni čas priprave 

ASCII-datoteke s kompozicijo tabele za vseh 11 AK je znašal 1,3 sekunde. 

Potrebnega časa za uvoz nastale ASCII-datoteke ne moremo natančno izmeriti, 

vendar naša groba ocena znaša približno 2 sekundi. Tudi za prevajanje tabele v 

izvorni obliki nimamo na voljo mehanizma za natančno merjenje potrebnega časa, 

groba ocena tukaj znaša 1,5 sekunde. Rezultat testnega generiranja je 108 tabel 

kompozicije, ki vse ustrezajo podatkovnemu modelu AK, ki smo ga predstavili v 

podpoglavju 3.2. V naslednjem koraku smo pognali poročilo za generiranje 

vmesnikov AK, pri čemer smo prav tako upoštevali vseh 11 AK. Povprečni potreben 

čas za pripravo ASCII-datoteke s kompozicijo vmesnikov je zanašal 18 sekund. 
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Groba ocena časa uvoza nastale datoteke znaša 2 sekundi, medtem ko prevajanje 

mask traja približno 3 sekunde. Po končanem generiranju vmesnikov smo pridobili 

novih 119 mask, ki vse ustrezajo zastavljeni šabloni, ki smo jo predstavili v razdelku 

3.5.1. 

Z opravljenim testiranjem smo ugotovili, da inicializacija modula PA, upoštevajoč 

vse vzorčne AK testnega podjetja, vzame relativno malo računalniškega časa in jo z 

uporabniškega vidika ocenjujemo kot precej enostavno izvedljivo. V primerih 

potrebe po definiranju novih AK oz. rekonstrukciji obstoječih AK bi inicializacija 

modula trajala na račun potrebnih operaterjevih ročnih posegov neprimerno dlje. 

Sam avtomatizem, ki zagotavlja pripravo kompozicije tabel ter vmesnikov, pa bi vzel 

s številom AK sorazmerno enako potrebnega časa kot v primeru našega testiranja. 

4.2 Replikacija transakcijskih podatkov 

Pravilnost postopka repliciranja podatkov ter verodostojnost analitičnih podatkov 

smo preverjali med prvo fazo testiranj v času razvoja modula, zato smo v tej fazi 

opravili zgolj oceno učinkovitosti replikacije. Upoštevali smo vseh 11 vzorčnih AK, 

za katere smo inicializirali modul v podpoglavju 4.1, in izvedli ročni zagon 

replikacije, ki je trajal skupno 2 minuti 32 sekund. Na sliki 26 prikazujemo postavke 

replikacije vseh enajstih vzorčnih AK, iz katerih je razvidno, da sta največ časa 

porabili replikacija AK »G_L Entry« in »G_L Budget Entry«. 

 

Slika 26: Postavke replikacij enajstih vzorčnih AK 

Izhodiščni transakcijski tabeli obeh AK sta imeli tudi največ zapisov, zato sta 

zabeležena časa 1 minuta 9 sekund ter 45 sekund sprejemljiva. Hitrost repliciranja se 
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od kocke do kocke precej razlikuje in je odvisna predvsem od njihovih 

kompleksnosti. AK z večjim številom dimenzij, večnivojskimi dimenzijami ter več 

posredno vpletenimi transakcijskimi tabelami OLTP terjajo dalj časa za replikacijo 

kot AK enostavnejšega tipa. Če primerjamo število repliciranih zapisov na časovno 

enoto, za primer AK »Customer« in »Item Ledger Entry«, ugotovimo, da znaša 

hitrost replikacije za AK »Customer« približno 109 zapisov na sekundo, medtem ko 

je hitrost AK »Item Ledger Entry« zgolj 30 zapisov na sekundo. AK »Customer« je v 

primerjavi z »Item Ledger Entry« znatno enostavnejša, saj je namenjena spremljanju 

kreditnih limitov kupcev in zato vsebuje zgolj eno samo dimenzijo, imenovano »Sell 

to«, ki pa je večnivojskega tipa. 

Naslednje opažanje iz postavk replikacije je replikacijsko razmerje, ki je vpisano v 

polju »Replication Ratio %«. Izračunano razmerje predstavlja količnik razlike števila 

obdelanih zapisov izhodiščne transakcijske tabele, vpisanega v polju »No. of 

Records Replicated«, in števila nastalih zapisov v tabeli dejstev AK, vpisanega v 

polju »No. of Records Created«, s številom vseh obdelanih zapisov izhodiščne 

transakcijske tabele. S tem razmerjem želimo ponazoriti odstotek zgostitve izvornih 

zapisov, ki je odvisna od več dejavnikov. Med njimi omenimo postavitev dimenzij 

AK, njihovo večnivojskost in določene nivoje združevanja v definicijah AK. Poleg 

definicij AK pa na samo razmerje zgostitve vpliva tudi narava podatkov v 

transakcijskih tabelah. Glede na to, da smo za testne namene uporabljali podatke 

demonstracijskega podjetja, je število zapisov v OLTP razmeroma majhno ter 

podatki niso tako raznoliki, kot bi bili v primeru uporabe pravega operativnega 

podjetja. Izračunano razmerje je v primeru AK »Customer« znašalo 0 odstotkov, saj 

smo z replikacijo dobili enako število zapisov v tabeli dejstev, kot smo jih imeli v 

izhodiščni transakcijski tabeli. Večnivojska dimenzija »Sell to« v AK »Customer« je 

v definiciji AK določena podobno kot dimenzija »Buy from« v AK »Item Ledger 

Entry«, ki smo jo predstavili v razdelku 3.3.2. Vrstni red nivojev dimenzije »Sell to« 

od najvišjega do najnižjega je naslednji: »Territory«, »Country« in »Customer«. AK 

»Customer« ima za izhodiščno tabelo določeno transakcijsko tabelo »Customer« iz 

OLTP. Ker so podatki v tabeli dejstev AK zapisani na najnižjem nivoju združevanja, 

je torej razumljivo, da število zapisov v tabeli dejstev sovpada s številom zapisov v 

izhodiščni transakcijski tabeli. 
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Število zapisov v transakcijskih tabelah OLTP v pravih podjetjih bo predvidoma 

neprimerno večje od števila zapisov v našem demonstracijskem podjetju. Če ob tem 

upoštevamo še hipotetično možnost določitve večjega števila kompleksnejših AK, 

utegne prvi zagon replikacije trajati znatno dlje kot v našem testnem primeru. V 

podpoglavju 3.6 smo omenili, da program med postopkom replikacije poišče zadnji 

replicirani zapis izhodiščne transakcijske tabele in izvede prepis samo za vse novejše 

zapise. Če se postopek replikacije poganja dnevno, bo število novih zapisov v 

transakcijskih tabelah relativno manjše kot npr. v primeru določitve mesečnih 

replikacij. S pogostejšim izvajanjem replikacij lahko torej znatno skrajšamo njihove 

posamezne porabljene čase. Kljub temu je, kot že omenjeno v razdelku 3.6.2, 

primerneje planirati replikacije v terminih manjše obremenitve sistema Navision. 

4.3 Uporaba vmesnikov 

Glede na to, da smatramo hitrost delovanja sistemov za opravljanje poslovnih analiz 

za eno od njihovih pomembnejših lastnosti, smo se pri testiranju uporabe vmesnikov 

osredotočili predvsem na odzivnost vmesnikov pripravljenega prototipa modula PA. 

Kot izhodišče za izvedbo meritev smo vzeli AK »G_L Entry«, saj je njena definicija 

z dvanajstimi dimenzijami precej razvejana v primerjavi z ostalimi vzorčnimi AK. 

Poleg tega menimo, da testiranje z večjim številom zapisov v tabeli dejstev prispeva 

k boljši reprezentativnosti. S postopkom replikacije smo v tabeli dejstev pridobili 

1803 sumarne zapise, ki bodo osnova za delovanje osrednjega vmesnika. V razdelku 

3.5.2 smo omenili, da se ob vsakem odpiranju osrednjega vmesnika sproži prenos 

vseh zapisov iz pripadajoče tabele dejstev AK v ustrezne začasne zapise, ki služijo 

sprotnim preračunavanjem podatkov tekom uporabe vmesnikov. 

Prvo meritev smo izvedli za potrebni odpiralni čas osrednjega vmesnika. V 

povprečju desetih meritev se je osrednji vmesnik AK »G_L Entry« odpiral 0,42 

sekunde, kar je v primerjavi z odpiranjem običajnih vmesnikov v OLTP, ki delujejo 

v načinu neposrednega prikaza zapisov, nekoliko počasneje. Upoštevajoč dejstvo, da 

osrednji vmesnik deluje v načinu začasne tabele in da mora posebna procedura 

vmesnika opraviti pred samim odprtjem prepis 1803 zapisov, ocenjujemo delovanje 

kot razmeroma učinkovito. Da bi ugotovili, kako se hitrost odpiranja vmesnika 

spreminja s količino zapisov, smo količino zapisov v tabeli dejstev AK »G_L Entry« 
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umetno z ročnim posegom zmanjšali približno na polovico. Po posegu je v tabeli 

ostalo 900 zapisov, s katerimi smo opravili ponovno meritev hitrosti odpiranja 

vmesnika pod enakimi pogoji ter na enak način kot v primeru vseh 1803 zapisov. 

Povprečni odpiralni čas je tokrat znašal 0,24 sekunde, kar je nekoliko več ko 

polovica pred tem dobljene vrednosti 0,42 sekund. Če se hitrost prepisa zapisov 

spreminja približno premosorazmerno z njihovim številom, bi prepis v primeru 

100.000 zapisov tabele dejstev po naši grobi oceni trajal približno 23 sekund. Za 

potrditev te domneve bi morali izvesti testiranje na podatkih pravega podjetja, kjer bi 

imeli na razpolago mnogo večje število transakcijskih zapisov, vendar bo za 

pavšalno oceno zmogljivosti prototipa modula, opravljeno testiranje zadostovalo. 

Naslednjo meritev smo opravili za potrebni čas osveževanja osrednjega vmesnika, ki 

se izvede ob vsakem pritisku na gumb »Refresh«. Z uporabo 1803 zapisov tabele 

dejstev so se začasni zapisi preračunavali v povprečju 0,41 sekunde, kar je 

malenkostno manj od povprečnega časa odpiranja vmesnika. Ker gre za obdelavo 

enake količino zapisov s podobnimi rutinami kot v primeru odpiranja vmesnika, 

rezultata pričakovano sovpadata. 

Če dobljene rezultate obeh meritev primerjamo z zmogljivostjo sodobnih namenskih 

sistemov za izvajanje poslovne analitike, kot je npr. »Microsoft SQL Server 2000 

Analysis Services« (Kurtz in Soni, 2001), ugotovimo da je zmogljivost razvitega 

prototipa precej slabša. Konfiguracija sistema, ki sta jo uporabila v testiranju Kurtz 

in Soni, je performančno znatno boljša od konfiguracije, ki smo jo uporabljali pri 

naših meritvah, torej je rezultate obeh testiranj težko primerjati. Kot zgolj 

informativni podatek podajamo približno pavšalno oceno večkratnika med hitrostjo 

našega prototipa ter hitrostjo sistema v testiranjih, ki sta jih opravila Kurtz in Soni. Iz 

slednjega smo upoštevali odzivne čase poizvedb za primer ROLAP-način hrambe 

podatkov ter način brez uporabe predpripravljenih seštevkov v tabeli dejstev. 

Približno izračunani faktor hitrosti znaša 20, iz česar sklepamo, da so namenski 

sistemi za PA performančno znatno boljši. Faktor ocenjujemo kot sprejemljiv, saj je 

informacijski sistem Navision OLTP-sistem, osnovan na relacijski podatkovni bazi, 

ki je optimirana za beleženje transakcij poslovnih dogodkov (Navision a/s, 2002a) in 

je manj primerna za izvajanje hitrih kompleksnejših poizvedb nad podatki. Razviti 
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modul PA je integralni del sistema Navision, zato tehničnih in performančnih 

omejitev ne moremo zaobiti. 

4.4 Povzetek rezultatov 

Z drugo fazo testiranja prototipa modula smo, po naši presoji, preverili ključne 

funkcionalnosti, ki jih razviti modul podpira. Če povzamemo testiranje inicializacije 

modula, lahko rečemo, da modul v celoti izpolnjuje pričakovanja. S preizkušenimi 

avtomatizmi, ki vsega skupaj trajajo nekaj sekund, lahko namreč na podlagi definicij 

AK pripravimo kompozicije prilagojenih podatkovnih modelov ter vmesnikov, brez 

posredovanja razvijalcev v obstoječo programsko kodo modula. Med testiranjem se 

je postopek inicializacije izkazal za zelo zanesljivega, saj smo za vseh 11 vzorčnih 

AK brez težav zgradili ustrezne predmete razvojnega okolja, ki jih modul potrebuje 

za nadaljnje delovanje. S tem smo uspešno izpeljali inicializacijo modula na podatkih 

demonstracijskega podjetja ter preverili pravilnost delovanja razvitih avtomatizmov. 

Med testiranjem replikacije transakcijskih podatkov smo ugotovili, da postopek 

prvega zagona replikacije na podatkih pravega podjetja lahko traja dlje časa, 

predvsem zaradi potencialno velike količine transakcijskih podatkov. Nadaljnji 

zagoni replikacije zaradi inkrementalnega načina prepisovanja podatkov trajajo 

znatno manj časa. Z opravljenim testiranjem smo preverili učinkovitost replikacije 

ter ugotovili, da so izmerjeni časi sprejemljivi. Kljub temu ugotavljamo, da je 

potrebno zagotoviti, da so termini zagona replikacij dovolj pogosti ter planirani v 

času manjših obremenitev sistema. Tako se lahko izognemo težavam s 

prepisovanjem zgodovinskih podatkov v podjetjih, kjer se njihovo število povečuje z 

večjo hitrostjo. 

V primeru testiranja uporabe vmesnikov lahko zaključimo, da je odzivnost 

vmesnikov pri veliki količini repliciranih podatkov v AK lahko problematična. 

Hitrost osveževanja je sicer zelo odvisna od zmogljivosti strojne opreme, na kateri je 

nameščen sistem Navision, in ocenjujemo, da jo lahko z boljšo konfiguracijo precej 

izboljšamo. K boljši odzivnosti vmesnikov lahko pripomoremo tudi s skrbno 

določenimi nivoji združevanja, v primerih večnivojskih dimenzij. Kljub temu ne 

moremo zaobiti tehničnih omejitev sistema, zato lahko pri uporabi modula z izredno 
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veliko količino zapisov, velikostnega razreda nekaj milijonov, pričakujemo težave z 

učinkovitostjo. 

Rezultate testiranj inicializacije modula in replikacije transakcijskih podatkov 

ocenjujemo kot zelo dobre, saj ustrezajo zastavljenim ciljem razvoja modula. Razviti 

modul namreč omogoča hitro, zanesljivo ter izredno enostavno inicializacijo, ki jo 

lahko izvedejo uporabniki sistema sami. To nekoliko poenostavi tudi delo 

razvijalcev, saj je implementacija razvitega modula na nove namestitve sistema 

Navision izredno hitra ter enostavna. Modul zagotavlja ustrezno obdelavo velikih 

količin transakcijskih podatkov ter njihovo samodejno pretvorbo v analitične 

podatke. Avtomatiziran postopek replikacije izredno poenostavi in pohitri obdelavo 

zgodovinskih podatkov ter ob tem zahteva minimalno posredovanje operaterjev. 

Edina slabost modula, ki se je pokazala med testiranji, je slabša zmogljivost 

odzivnosti vmesnikov pri veliki količini podatkov. Ker je ugotovljena ocena 

ustreznosti na podlagi testnih podatkov lahko vprašljiva, bi morali za dejansko oceno 

ustreznosti opraviti nadaljnja testiranja odzivnosti vmesnikov na podatkih konkretnih 

podjetij. 
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5 ZAKLJU ČEK 

Po zaključenem razvoju prototipa modula PA ter opravljenih testiranjih na podatkih 

demonstracijskega podjetja lahko rečemo, da smo večino zastavljenih ciljev dosegli. 

Dosegli smo primarni namen magistrskega dela, ki je bil razviti ustrezen programski 

modul za zagotavljanje osnovnih funkcionalnosti PA znotraj sistema Navision, brez 

uporabe zunanjih namenskih orodij. Dopolnili smo obstoječo izvorno zasnovo PA-

sistema in s tem omogočili uporabniku prijazno urejanje definicij AK ter sočasno 

zagotovili enostavno izpeljavo inicializacije modula na podlagi le-teh. Z 

avtomatizmi, uporabljenimi v postopku inicializacije modula, smo zagotovili 

enostavno kreiranje potrebnih predmetov razvojnega okolja, ki jih modul potrebuje 

za svoje delovanje. Med samodejno kreiranimi predmeti se nahajajo tabele AK, 

pripravljene po vnaprej določenem podatkovnem modelu, kot tudi maske 

uporabniških vmesnikov, ki služijo tabelaričnemu prikazu podatkov. Za tvorbo 

analitičnih podatkov AK smo poskrbeli s postopkom replikacije, ki s pomočjo 

ustreznih avtomatiziranih procedur zagotovi samodejno prepisovanje in pretvorbo 

transakcijskih podatkov iz OLTP v OLAP. S pripravo avtomatiziranega postopka za 

izvoz podatkov v program Microsoft Excel smo nekoliko dopolnili pomanjkljivosti 

tabelaričnih prikazov podatkov ter tako omogočili izvajanje nadaljnjih analiz nad 

analitičnimi podatki s pomočjo naprednejših grafičnih ponazoritev podatkov, ki jih 

podpirajo zunanje aplikacije. 

Z razvojem prototipa smo pokazali na relativno veliko zmogljivost razvojnega okolja 

C/SIDE, z uporabo ustreznih pristopov, kar je omogočilo razmeroma veliko 

prilagodljivost modula. Dosegli smo namreč zmožnost prilagodljive inicializacije 

modula, upoštevajoč postavljene prilagodljive definicije AK s strani uporabnika. 

Nastale kompozicije tabel in vmesnikov AK so tako specifično določene glede na 

želje in potrebe uporabnikov, ki bodo z analizami upravljali, in zahtevajo razmeroma 

malo časa za uspešno postavitev. Popolno prilagodljivost definicijam AK smo prav 

tako dosegli v postopku replikacije podatkov. Replikacija transakcijskih podatkov se 

izvaja prilagodljivo posameznim AK in zagotavlja uspešen prepis podatkov z 

dostopom do vseh transakcijskih tabel sistema OLTP. Nadaljnjo poenostavitev 

prinaša avtomatiziranje postopka replikacije na dnevnem nivoju, ki skoraj ne zahteva 

uporabniškega posredovanja in tako znatno olajša rutinska opravila prepisa. K 
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celovitosti rešitve prispeva tudi snovanje uporabniških vmesnikov na podlagi fiksne 

šablone, s katero smo želeli poenotiti videz ter funkcionalnosti modula. Vmesniki so 

načrtovani z razpoložljivimi gradniki razvojnega okolja, vendar kljub temu 

zagotavljajo dobro preglednost, enostavno uporabo ter intuitivno rokovanje z njimi. 

Pomanjkanje grafičnih ponazoritev analitičnih podatkov smo deloma zapolnili z 

izvozom podatkov v program Microsoft Excel, ki omogoča alternativni pregled 

podatkov s pomočjo vrtilnih tabel, ter grafične prikaze podatkov v obliki 

raznovrstnih grafikonov. 

Med prednosti modula štejemo njegovo hitro, enostavno in prilagodljivo 

implementacijo na nove namestitve sistema Navision, ki zahteva minimalne posege v 

sistem ter zagotavlja razmeroma hiter zagon modula na realnih transakcijskih 

podatkih podjetja. Modul odlikujejo tudi preglednost in enotnost vmesnikov ter 

enostavna in razumljiva uporaba. Če izvzamemo razširitev izvoza v program Excel, 

modul nudi zgolj možnosti tabelarične predstavitve analitičnih podatkov, kar lahko 

štejemo kot manjšo pomanjkljivost, ki pa je posledica tehničnih omejitev sistema 

Navision. S slednjimi so pogojene tudi nekatere ostale značilnosti modula, med 

katerimi smo obravnavali razvejanost AK, kjer smo pokazali, da je uporabljeno 

število dimenzij posamezne AK razmeroma omejeno. Poleg tega smo v fazi 

testiranja odzivnosti vmesnika ugotovili, da je hitrost delovanja v primerjavi s 

profesionalnimi namenskimi sistemi za PA znatno manjša. Čeprav smo med 

razvojem modula izvedli številne optimizacije programske kode, da bi zagotovili 

maksimalno učinkovitost, so odzivni časi osrednjih vmesnikov še vedno 

neprimerljivi s sistemi, kot je »Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services«. 

Kljub temu na podlagi praktičnih izkušenj ocenjujemo, da smo z razpoložljivo 

tehnologijo sistema dosegli maksimalno možno odzivnost vmesnikov modula. 

V naslednjih korakih nameravamo preizkusiti prototip modula na transakcijskih 

podatkih pravih podjetij, kjer bomo lahko preverili ustreznost zastavljenega koncepta 

ter odpravili morebitne pomanjkljivosti modula. Poleg tega bomo lahko realneje 

ocenili, ali je odzivnost vmesnikov sprejemljiva ali ne. V primeru neustreznosti bi 

bilo potrebno razmisliti o uporabi primernejše tehnologije, ki jo prinašajo novejše 

različice sistema Navision, ter na podlagi pridobljenih izkušenj in z uporabo 

nekaterih obstoječih gradnikov modula zasnovati nov modul. Upoštevajoč praktične 
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izkušnje s spremljanjem količin zapisov v transakcijskih tabelah pričakujemo, da bi s 

skrbno postavljenimi definicijami AK ter ustrezno izbiro nivojev združevanja v 

primerih časovnih dimenzij lahko zagotovili ustrezno odzivnost modula za večino 

AK. V primeru ugotovitve splošne uporabnosti prototipa modula med nadaljnjimi 

testiranji obstaja možnost uradne registracije modula kot razširitve Addon pri 

podjetju Microsoft. Po opravljeni registraciji se modul lahko trži v sklopu novih 

namestitev sistema Navision kot integralni del sistema Navision in predstavlja 

njegovo horizontalno razširitev za potrebe PA, brez uporabe zunanjih namenskih 

orodij. 
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PRILOGA 1: Shematski prikaz logi čnega podatkovnega modela zasnove PA 
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PRILOGA 2: Izsek ASCII-datoteke za pripravo kompozi cije tabel AK 
»Item Ledger Entry« 

OBJECT Table 13010973 FE 32 DIM Area 
{ 
  OBJECT-PROPERTIES 
  { 
    Date=14.07.10; 
    Time=17:52:21; 
    Modified=Yes; 
    Version List=SBA1.00; 
  } 
  PROPERTIES 
  { 
CaptionML=ENU=FE 32 DIM Area; 
  } 
  FIELDS 
  { 
    { 1   ;   ;Area                ;Code20         ; 
                                                   CaptionML=ENU=Area; 
                                                   } 
    { 2   ;   ;Area CONT           ;Text250        ; 
                                                   CaptionML=ENU=Area CONT; 
                                                   } 
  } 
  KEYS 
  { 
    {    ;Area} 
  } 
} 
OBJECT Table 13010974 Fact Entry 32 
{ 
  OBJECT-PROPERTIES 
  { 
    Date=14.07.10; 
    Time=17:52:21; 
    Modified=Yes; 
    Version List=SBA1.00; 
  } 
  PROPERTIES 
  { 
CaptionML=ENU=Fact Entry 32; 
  } 
  FIELDS 
  { 
    { 1   ;   ;Posting Date        ;Date           ; 
                                                   CaptionML=ENU=Posting Date; 
                                                   } 
    { 2   ;   ;End Posting Date    ;Date           ; 
                                                   CaptionML=ENU=End Posting Date; 
                                                   } 
    { 3   ;   ;Item                ;Code20         ; 
                                                   CaptionML=ENU=Item; 
                                                   TableRelation=13010964; 
                                                   } 
    { 4   ;   ;Location            ;Code10         ; 
                                                   CaptionML=ENU=Location; 
                                                   TableRelation=13010965; 
                                                   } 
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    { 5   ;   ;Buy from            ;Code20         ; 
                                                   CaptionML=ENU=Buy from; 
                                                   TableRelation=13010966; 
                                                   } 
    { 6   ;   ;Inv Pst Grp         ;Code10         ; 
                                                   CaptionML=ENU=Inv Pst Grp; 
                                                   TableRelation=13010967; 
                                                   } 
    { 7   ;   ;Entry Type          ;Text15         ; 
                                                   CaptionML=ENU=Entry Type; 
                                                   TableRelation=13010968; 
                                                   } 
    { 8   ;   ;Chain               ;Code20         ; 
                                                   CaptionML=ENU=Chain; 
                                                   TableRelation=13010969; 
                                                   } 
    { 9   ;   ;Department          ;Code20         ; 
                                                   CaptionML=ENU=Department; 
                                                   TableRelation=13010970; 
                                                   } 
    { 10  ;   ;Project             ;Code20         ; 
                                                   CaptionML=ENU=Project; 
                                                   TableRelation=13010971; 
                                                   } 
    { 11  ;   ;Customer Group      ;Code20         ; 
                                                   CaptionML=ENU=Customer Group; 
                                                   TableRelation=13010972; 
                                                   } 
    { 12  ;   ;Area                ;Code20         ; 
                                                   CaptionML=ENU=Area; 
                                                   TableRelation=13010973; 
                                                   } 
    { 100 ;   ;Quantity            ;Decimal        ; 
                                                   CaptionML=ENU=Quantity; 
                                                   } 
    { 101 ;   ;BAD Quantity        ;Decimal        ; 
                                                   CaptionML=ENU=BAD Quantity; 
                                                   } 
  } 
  KEYS 
  { 
    {    ;Posting Date,End Posting Date,Item,Location,Buy from,Inv Pst Grp,Entry 
Type,Chain,Department,Project,Customer Group,Area} 
    { No ;End Posting Date} 
    { No ;Item} 
    { No ;Location} 
    { No ;Buy from} 
    { No ;Inv Pst Grp} 
    { No ;Entry Type} 
    { No ;Chain} 
    { No ;Department} 
    { No ;Project} 
    { No ;Customer Group} 
    { No ;Area} 
  } 
} 
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PRILOGA 3:  Izsek ASCII-datoteke za pripravo kompoz icije vmesnikov 
AK »Item Ledger Entry« 

OBJECT Form 13010980 FE 32 Subform 
{ 
  OBJECT-PROPERTIES 
  { 
    Date=21.07.10; 
    Time=17:19:53; 
    Modified=Yes; 
    Version List=SBA1.00; 
  } 
  PROPERTIES 
  { 
    CaptionML=ENU=FE 32 Subform; 
    Width=16060; 
    Height=4620; 
    SaveTableView=No; 
    TableBoxID=10000; 
    Editable=No; 
    OnFindRecord=VAR 
                   Found@1100636000 : Boolean; 
                 BEGIN 
                   TmpRec.COPY(Rec); 
                   Found := TmpRec.FIND(Which); 
                   IF Found THEN 
                     Rec := TmpRec; 
                   EXIT(Found); 
                 END; 
 
    OnNextRecord=VAR 
                   ResultSteps@1100636000 : Integer; 
                 BEGIN 
                   TmpRec.COPY(Rec); 
                   ResultSteps := TmpRec.NEXT(Steps); 
                   IF ResultSteps <> 0 THEN 
                     Rec := TmpRec; 
                   EXIT(ResultSteps); 
                 END; 
    SourceTable=13010974; 
  } 
  CONTROLS 
  { 
    { 10000;TableBox;0 ;0  ;16060;4620   ;HorzGlue=Both; 
                                      VertGlue=Both } 
    { 20000;TextBox;0    ;0    ;1700 ;0  ;ParentControl=10000; 
                                      InColumn=Yes; 
                                      SourceExpr="Posting Date" } 
    { 30000;Label  ;0    ;0    ;0 ;0  ;ParentControl=20000; 
                                      InColumnHeading=Yes } 
    { 40000;TextBox;0    ;0    ;1700 ;0  ;ParentControl=10000; 
                                      InColumn=Yes; 
                                      SourceExpr="End Posting Date" } 
    { 50000;Label  ;0    ;0    ;0 ;0  ;ParentControl=40000; 
                                      InColumnHeading=Yes } 
    { 60000;TextBox;0    ;0    ;1700 ;0  ;ParentControl=10000; 
                                      InColumn=Yes; 
                                      SourceExpr="Item" } 
    { 70000;Label  ;0    ;0    ;0 ;0  ;ParentControl=60000; 
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                                      InColumnHeading=Yes } 
    { 80000;TextBox;0    ;0    ;1700 ;0  ;ParentControl=10000; 
                                      InColumn=Yes; 
                                      SourceExpr="Location" } 
    { 90000;Label  ;0    ;0    ;0 ;0  ;ParentControl=80000; 
                                      InColumnHeading=Yes } 
    { 100000;TextBox;0    ;0    ;1700 ;0  ;ParentControl=10000; 
                                      InColumn=Yes; 
                                      SourceExpr="Buy from" } 
    { 110000;Label  ;0    ;0    ;0 ;0  ;ParentControl=100000; 
                                      InColumnHeading=Yes } 
    { 120000;TextBox;0    ;0    ;1700 ;0  ;ParentControl=10000; 
                                      InColumn=Yes; 
                                      SourceExpr="Inv Pst Grp" } 
    { 130000;Label  ;0    ;0    ;0 ;0  ;ParentControl=120000; 
                                      InColumnHeading=Yes } 
    { 140000;TextBox;0    ;0    ;1700 ;0  ;ParentControl=10000; 
                                      InColumn=Yes; 
                                      SourceExpr="Entry Type" } 
    { 150000;Label  ;0    ;0    ;0 ;0  ;ParentControl=140000; 
                                      InColumnHeading=Yes } 
    { 160000;TextBox;0    ;0    ;1700 ;0  ;ParentControl=10000; 
                                      InColumn=Yes; 
                                      SourceExpr="Chain" } 
    { 170000;Label  ;0    ;0    ;0 ;0  ;ParentControl=160000; 
                                      InColumnHeading=Yes } 
    { 180000;TextBox;0    ;0    ;1700 ;0  ;ParentControl=10000; 
                                      InColumn=Yes; 
                                      SourceExpr="Department" } 
    { 190000;Label  ;0    ;0    ;0 ;0  ;ParentControl=180000; 
                                      InColumnHeading=Yes } 
    { 200000;TextBox;0    ;0    ;1700 ;0  ;ParentControl=10000; 
                                      InColumn=Yes; 
                                      SourceExpr="Project" } 
    { 210000;Label  ;0    ;0    ;0 ;0  ;ParentControl=200000; 
                                      InColumnHeading=Yes } 
    { 220000;TextBox;0    ;0    ;1700 ;0  ;ParentControl=10000; 
                                      InColumn=Yes; 
                                      SourceExpr="Customer Group" } 
    { 230000;Label  ;0    ;0    ;0 ;0  ;ParentControl=220000; 
                                      InColumnHeading=Yes } 
    { 240000;TextBox;0    ;0    ;1700 ;0  ;ParentControl=10000; 
                                      InColumn=Yes; 
                                      SourceExpr="Area" } 
    { 250000;Label  ;0    ;0    ;0 ;0  ;ParentControl=240000; 
                                      InColumnHeading=Yes } 
    { 260000;TextBox;0    ;0    ;1700 ;0  ;ParentControl=10000; 
                                      InColumn=Yes; 
                                      SourceExpr="Quantity" } 
    { 270000;Label  ;0    ;0    ;0 ;0  ;ParentControl=260000; 
                                      InColumnHeading=Yes } 
    { 280000;TextBox;0    ;0    ;1700 ;0  ;ParentControl=10000; 
                                      InColumn=Yes; 
                                      SourceExpr="BAD Quantity" } 
    { 290000;Label  ;0    ;0    ;0 ;0  ;ParentControl=280000; 
                                      InColumnHeading=Yes } 
  } 
  CODE 
  { 
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    VAR 
      BaMgt@1100636001 : Codeunit 13010900; 
      TmpRec@1100636000 : TEMPORARY Record 13010974; 
      Window@1100636002 : Dialog; 
 
      Text001@1100636003 : TextConst 
        'ENU=Updating view\@1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@', 
        'SLV=Posodabljanje pogleda\@1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'; 
      Counted@1100636004 : Integer; 
      Counter@1100636005 : Integer; 
      Proc@1100636006 : Integer; 
      BaDbCube@1100636009 : Record 709; 
      NoOfLevelDim@1100636007 : Integer; 
 
    PROCEDURE InitParams@1100636004(BaDbCubeLcl@1100636001 : Record 
709;NoOfLevelDimLcl@1100636000 : Integer); 
    BEGIN 
      BaDbCube := BaDbCubeLcl; 
      NoOfLevelDim := NoOfLevelDimLcl; 
    END; 
 
    PROCEDURE FillTmpRec@1100636000(VAR FERecR@1100636000 : RecordRef;VAR 
DimRecR3@1100636002 : ARRAY [20] OF RecordRef;LevelDimOptionStrLcl@1100636004 : 
ARRAY [20,3,1] OF Text[30]); 
    VAR 
      FERecR2@1100636001 : RecordRef; 
      Time1@1100636005 : Time; 
      Time2@1100636006 : Time; 
      WinOpen@1100636003 : Boolean; 
    BEGIN 
      IF FERecR.FINDSET THEN BEGIN 
        TmpRec.SETVIEW(FERecR.GETVIEW); 
        Counted := FERecR.COUNT; 
        IF Counted >= 1000 THEN BEGIN 
          WinOpen := TRUE; 
          Window.OPEN(Text001); 
        END; 
        CLEAR(Counter); 
        Time1 := TIME; 
        
BaMgt.InitFEGrouping(FERecR,DimRecR3,BaDbCube,NoOfLevelDim,LevelDimOptionStrLcl); 
        BaMgt.InitFEMeasFunc(BaDbCube,FERecR,LevelDimOptionStrLcl); 
        REPEAT 
          FillOneTmpRec(FERecR,FERecR2,LevelDimOptionStrLcl); 
          IF WinOpen THEN 
            Proc := ROUND((Counter/Counted * 10000),1,'='); 
          Counter += 1; 
          IF WinOpen THEN 
            IF Counter MOD 1000 = 0 THEN 
              Window.UPDATE(1,Proc); 
        UNTIL FERecR.NEXT = 0; 
        Time2 := TIME; 
        IF WinOpen THEN 
          Window.CLOSE; 
      END; 
      TmpRec.RESET; 
    END; 
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    PROCEDURE FillOneTmpRec@1100636003(VAR FERecR@1100636000 : RecordRef;VAR 
FERecR2@1100636001 : RecordRef;LevelDimOptionStrLcl@1100636002 : ARRAY [20,3,1] OF 
Text[30]); 
    VAR 
      FERecR3@1100636003 : RecordRef; 
    BEGIN 
      FERecR2 := FERecR.DUPLICATE; 
      BaMgt.GroupFEByLevel(FERecR2,LevelDimOptionStrLcl); 
 
      FERecR2.SETTABLE(TmpRec); 
      FERecR3 := FERecR2.DUPLICATE; 
      TmpRec.SETRECFILTER; 
 
      IF TmpRec.FINDFIRST THEN BEGIN 
        FERecR2.GETTABLE(TmpRec); 
        BaMgt.SumUpMeasAndFun(FERecR2,FERecR3); 
        FERecR2.SETTABLE(TmpRec); 
        TmpRec.MODIFY; 
      END ELSE 
        TmpRec.INSERT; 
    END; 
 
    PROCEDURE UpdateForm@1100636001(); 
    BEGIN 
      CurrForm.UPDATE(FALSE); 
    END; 
 
    PROCEDURE ClearTmpRec@1100636002(); 
    BEGIN 
      TmpRec.RESET; 
      TmpRec.DELETEALL; 
    END; 
 
    PROCEDURE GetRecView@1100636005(VAR Rec1@1100636000 : TEMPORARY Record 
13010974) : Text[250]; 
    BEGIN 
      CLEAR(Counter); 
      IF TmpRec.FIND('-') THEN BEGIN 
        Window.OPEN(Text001); 
        Counted := TmpRec.COUNT; 
 
        REPEAT 
          Rec1.INIT; 
          Rec1 := TmpRec; 
          Rec1.INSERT; 
          Counter += 1; 
          Proc := ROUND((Counter/Counted * 10000),1,'='); 
 
          IF Counter MOD 1000 = 0 THEN 
            Window.UPDATE(1,Proc); 
        UNTIL TmpRec.NEXT = 0; 
        Rec1.SETVIEW(TmpRec.GETVIEW); 
        Window.CLOSE; 
      END; 
    END; 
    BEGIN 
    END. 
  } 
} 
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PRILOGA 4: Ekranski prikaz tabelari čnih izvoženih podatkov AK »Item Ledger Entry« v Mic rosoft Excel 
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PRILOGA 5: Ekranski prikaz vrtilne tabele izvoženih  podatkov AK »Item Ledger Entry« v Microsoft Excel 

 


