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Sammanfattning

Rapporten inleds med en beskrivning av WM-datas Network Management struktur och
Reporting Management behov. Därefter följer en beskrivning av de två analys tekniker
Datamining och On Line Analytical Processing (OLAP) vilka är de mest använda
databasbaserade tekniker. Verktyget Tivoli Decision Support (TDS) är ett stödssystem
som ska underlätta för beslutsfattare inom organisationen. TDS baseras på OLAP –
tekniken och rapporten visar avslutningsvis de möjligheter som verktyget ger avseende
WM-datas Reporting Management.
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1 Inledning

Rapporten med bilagor är ett resultat av ett examensarbete på 2*10 p som avslutar
ingenjörutbildningen  på Data – Telekommunikations programmet, 140 p, på Blekinge
Tekniska Högskola – BTH.
Arbetet har utförts av Christine Svensson och  Susanne Strandberg under höstterminen
2000 på WM-data Infra Solutions AB Network Services i Bromölla vilket för enkelhetens
skull benämns WM-data i fortsättningen.

Uppgiften bestod av två delar, förstudie samt huvuddel då det krävdes kunskap om dels
WM-datas networking och dels betydelsen av termerna On Line Analytical Processing
(OLAP), Datamining och Decision Support för att kunna utvärdera hur WM-data ska
kunna använda TDS och hur eventuella modifikationer ska utföras.
I uppgiften ingår ej att anpassa TDS då WM-data ej fastställt krav utan enbart är
intresserade av möjligheterna med verktyget.

Begreppet Decision Support System (DSS) innefattar allt som stödjer processen då beslut
ska fattas. DSS är databasbaserade informationssystem som designas för att förbättra
processen och resultatet av mänskligt beslutsfattande. Innebörden sträcker sig från enkla
papper till komplexa neurala nätverk.
Decision Support är inte ett nytt koncept utan fanns redan i början på 1980-talet i form av
olika informations system. Då gjorde man “what if” analyser som var mycket användbara
men ett viktigt perspektiv saknades, nämligen den multidimensionella analys kapaciteten
som är nyckelkomponenten i de moderna Decision Support verktyg som finns idag.

WM-data har ett behov av att på ett smidigt sätt analysera den information som finns i en
mängd databaser i företaget för att kunna ta beslut om och hur förändringar inom
organisationen för networking ska ske, med andra ord att den interna rapporterings
processen ska underlättas.
Då vårt examensarbete är av utredande natur ingår en hel del sökning efter material och
information dels på nätet, läsning av manualer och även genomgång med Mikael
Fältman, vår handledare på WM-data. För att testa verktyget upprättas laborations miljö
där vi ska designa och testa en egendefinierad guide. Verktyget ska sedan utvärderas med
tanke på vilka möjligheter detta ger för WM-data i den interna verksamhets rapporterings
processen.

Rapporten inleds med genomgång av WM-datas verksamhet samt struktur och behov av
management. Därefter beskrivs rapporteringsverktyget Tivoli Decision Support och dess
arkitektur och komponenter. Rapporten avslutas med en summering. Begrepp specifika
för TDS har vi valt att inte översätta i de fall då det innebär en försämrad förståelse för
verktyget.
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1.1 Kravspecifikation

Kraven var inte väldefinierade från företaget utan har utarbetats efter hand som arbetet
fortskridit i samråd med Mikael Fältman.

Vi ska testa i stand – alone mode genom att etablera laborations miljö och utvärdera med
tanke på säkerhet, prestanda, skalbarhet, drift och underhåll.

WM-data AB ska veta vilka möjligheter Tivoli Decision Support (TDS) erbjuder
angående deras interna verksamhets rapporterings process.

Att det ska finnas en organisation kring TDS med tanke på användare, drift och underhåll
av systemet.

Hårdvaru- och mjukvarukrav se bilaga 1.

1.2 Uppgiftsbeskrivning

Att påvisa kvalitet och teknisk tillväxt fordrar insamling och analys av information
rörande verksamheten. Då man tänker på att det genereras ca 20 000 automatiska
larm/dygn, ett antal manuella larm osv., då förstår man att det är stora mängder
information det handlar om. Att göra detta arbete manuellt skulle inte vara effektivt,
framför allt inte ur kostnads synpunkt. TDS är ett verktyg som utvecklats för att hämta
information från stora databaser och presentera dessa på ett lättöverskådligt sätt.
WM−data har köpt in detta verktyg men ännu inte tagit det i drift.
Vår uppgift är att installera, modifiera och testa TDS med hänsyn till:

• vilka som ska använda systemet.
• hur säkerhet och behörighet ska hanteras.
• skalbarhet och prestanda.
• hur stora data mängder som på ett effektivt sätt går att hantera.

Därefter ska en utvärdering göras, dessutom ska vi visa på möjligheterna för WM-data att
använda TDS som stöd för sin interna företags rapporterings process gällande
networking.
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2 WM-datas Network Management och verksamhet

Kundernas krav på företag som tillhandahåller nät och nätverkstjänster ökar och så även
konkurrensen inom branschen. Detta medför att det blir nödvändigt ur ekonomisk
synpunkt att effektivisera och skapa verkningsfulla rutiner för processer och tjänster inom
företaget.

WM-datas NM behov kan i stort indelas enligt :

• Verksamhet
• Service Management
• Network Management
• Element

Inom all Management är det viktigt att se till helheten för att det inte ska saknas
kopplingar till de stöd och styrsystem som finns. Ju större organisation desto viktigare
blir kanalisering och integration – man vill ha få men kraftfulla management verktyg.
WM-data har tidigare utgått från en funktionell Network Management (NM) metod, Fault
Configuration Assurans Problem Security (FCAPS). Då denna metod kräver en mängd
olika verktyg och gör det svårt att överblicka var NM resurser behöver sättas in har man
beslutat att gå över till en processinriktad modell Telecommunication Management
Network (TMN), vilken baseras på standards definierade av ITU – T.

Figur 2:1 TMN Modell

Figur 2:1 visar de olika layers som ingår i TMN-modellen. Som framgår av figuren är det
ingen strikt gräns mellan nivåerna, tjänsteprocessen kan t.ex. inbegripa handhavande av:

Order och försäljning – Business Management
Tjänsteutveckling och konfiguration – Service Management
Nätverksresurser – Network Management
Hårdvara – Network Element Management

WM-datas arbete med att gå över till TMN-metoden är endast i inledningsfasen.
Efterföljande delar av kapitel 2 tar upp hur infrastrukturen för TMN är tänkt att se ut.
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2.1 Network Services verksamhet – networking

WM-data networking tillhandahåller nättjänster och bygger intranet åt kunder. WMnet är
ett av Nordens största datornätverk som länkar över 60 000 arbetsstationer. Ett
verksamhetsuppdrag involverar ofta ett totalt åtagande där WM-data både tar hand om
infrastrukturen såsom datorer, nätverk och system, samt handhar faciliteter och tjänster
runt omkring. Detta inkluderar att garantera kunden åtkomst av tjänster, kapacitet,
svarstid och säkerhet. Exempel på tjänster WMnet tillhandahåller är t.ex Internetaccess
och Interconnect vilket innebär att LAN kopplas samman.

Networking har ca 1000 routrar utplacerade runt om i landet och varje dygn kommer en
mängd larm in, både automatiska och manuella. De automatiska är bl.a. SNMP
Traps/Poller och Syslog Messages, de manuella går i första hand till kundtjänst.
Med en sådan omfattande verksamhet som WM-data har på nätverkssidan krävs väl
utvecklade Network Management rutiner för att uppnå kostnadseffektivitet och kunna
utnyttja fördelen med stordrift fullt ut. Därför görs det nu en satsning inom området NM
där management struktur byggs upp utav tre separata plattformar, se Figur 2:2.

Figur 2:2 Plattformarna NAMP, NPMP och NISP vilka är under utveckling

• Networking Assurane Management Plattform (NAMP).
Fokuserar på tillgänglighet samt intern och extern rapportering.

• Networking Performance Management Plattform (NPMP).
Fokuserar på mätningar och rapportering av utnyttjande av tjänster.

• Networking Informations System Plattform (NISP).
Informationssystem med information åtkomlig för management plattformarna.
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Då vår uppgift tillhör den interna rapporteringsprocessen vilken ingår i NAMP,  kommer
rapporten att fokusera på denna plattform.

 

Figur 2:3 Komponentern som ingår i Network Assurance Management Plattform

Figur 2:3 visar Networking Assurane Management Plattform där kärnan är
eventhanteraren vilken tar emot händelser från olika källor och filtrerar, deduplicerar,
korrelerar samt utför en mängd automatiska åtgärder.

De huvudsakliga målen med NAMP är att förbättra kundrapporteringsprocessen,
tillgänglighet och kvalitet för networkingtjänster samt att stödja ledningen genom att
tillhandahålla nyckeltal som visar kvalitet och tillväxt för varje tjänst.
Som ett led i denna utveckling installerar WM-data nu monitorer för att även kunna
övervaka hur tjänster fungerar istället för som tidigare enbart övervaka nätelementen.
Elementövervakning är väldigt viktig för WM-data men mindre intressant ur kundens
perspektiv.

Problem
Hanterings         Tivoli Problem Management
Plattform

Analys &
Övervakning

Stordator                  Networking                  Distribuerade
                                Operations                    Tjänster
                                Center

Networking
                                                                             Assurance
                                                                             Fokalpunkt

Networking
Information
System
Plattform

Data källor

Rapporterings
         &
DataMining
Plattform

Effekt
analys

        Event Handler

Element             Tjänster
FP                      FP

Event-to-alarm separation
        Korrelation
         Filtrering
      Deduplikation

Historisk
     data

  Realtids
     data

Technical
focalpoint

Tivoli
NetView

Technical
Focalpoint

Nortel
NMS

Technical
Focalpoint

Syslog
messages

Technical
Focalpoint

SNMP
Traps

Technical
Focalpoint

SNMP
poller

Technical
Focalpoint

Internet
Services

Technical
Focalpoint

eCom
Connect

Technical
Focalpoint

eCom
VPDN

                                                         Monitorer                        Monitorer



10

Figur 2:4 nedan visar en översikt av ärendehanteringsprocessen och de tre separata
monitorerings processerna samt deras interaktion.

Figur 2:4 Network Assurance Focal Point

Tidigare kundrapporter har visat hur elementen som ingår i tjänsten fungerat/ej fungerat.
Man har ej i rapporterna tagit hänsyn till redundans som byggts in - tjänsten kan ha
fungerat trots att fel uppstått på en nod men kvalitén kan ha varit något sämre.

Kundrapporterna ska visa:
• nyttjande av tjänsten så att kunden kan anpassa storlek efter behov.
• levererad tillgänglighet.
• prestandamått på enskild tjänst som t.ex. tappade samtal, Cyclic Redundancy Check

(CRC), error rate, misslyckade SMS transfereringar osv.
• WM-datas organisation som t.ex. inställelsetider, tid innan fel åtgärdats osv.

Ovanstående punkter baseras på Service Level Agreement (SLA) och Quality of Service
(QoS).

Interna verksamhetsrapporterna ska visa:
• teknisk tillväxt, t.ex. en tjänsts storlek och hur många som utnyttjar den.
• kvaliteten på de tjänster WM-data levererar, om någon tjänst är drabbad av extra

mycket problem, kapacitet i noderna osv.
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3 Analysmetoder

Det finns i huvudsak två stora tekniker för utveckling av databasbaserade
analyseringsverktyg – On Line Analytical Processing (OLAP) och Datamining.
Verktyget Tivoli Decision Support (TDS) som vi undersökt bygger på OLAP-tekniken,
vilken i regel är mindre komplex än Datamining. Rapporten beskriver Datamining i stora
drag, samt  fördelar och nackdelar med de båda teknikerna.

3.1 OLAP

Som tidigare nämnts använder sig TDS av OLAP-tekniken och erbjuder via enkla
grafiska gränssnitt avancerade analysmöjligheter som även kan hanteras av personer utan
speciell teknisk utbildning.
OLAP:s upphovsman, Ted Codd, har definierat 12 regler för vad som krävs av ett OLAP-
system vilka även förklarar innebörden av själva termen:

1. Flerdimensionella konceptuella vyer. En analytikers bild av en verksamhet är
flerdimensionell, därför måste ett OLAP-system kunna hantera skärningar i olika
dimensioner, pivoteringar och roteringar av data.
2. Transparens. De underliggande datastrukturerna, nätverk och arkitekturer ska vara
osynligt för användaren.
3. Åtkomlighet. Det måste vara möjligt för ett OLAP-system att kunna använda data från
såväl relationsdatabaser som från äldre system. Användaren ska inte behöva bekymra sig
om varifrån data kommer.
4. Konsistenta svarstider. Ett OLAP-systems prestanda får inte bero av underliggande
databas storlek eller det antal dimensioner användaren vill analysera.
5. Klient-server arkitektur. Ett OLAP-system måste kunna stödja en klient-server
arkitektur.
6. Generisk dimensionalitet. Alla datadimensioner måste behandlas likvärdigt av
systemet.
7. Dynamisk och gles matrishantering. Ett OLAP-system måste på ett optimalt sätt kunna
representera samband mellan olika dimensioner.
8. Stöd för flera samtidiga användare. Ett OLAP-system måste kunna hantera samtidig
åtkomst, integritet och säkerhet.
9. Obegränsade kors-dimensionella operationer. Det innebär att data ska kunna brytas ned
eller aggreras obegränsat antal gånger och samtidigt kunna korsrelateras till varandra.
Anta vi har en dimension som är organisation (land, region, sektor, kontor) och en annan
som är försäljning (år, kvartal, månad, vecka, dag). Då ska det vara möjligt att få fram
alla tänkbara kombinationer, t ex månadsförsäljning per region eller dagförsäljning per
kontor.
10. Intuitiva möjligheter att manipulera data. Zoomningar, drill-down browsing och andra
typer av slutanvändarfunktioner måste understödjas.
11. Flexibla rapporteringsfunktioner. Det måste vara möjligt att få data presenterat med
logiska grupperingar som är naturliga för olika användare.
12. Obegränsat antal dimensioner och aggregeringsnivåer.



12

3.2 Datamining

Ofta blir Datamining sammanblandad med On Line Analytical Processing (OLAP) vilket
beror på att gränsen dem emellan blir allt suddigare. Datamining börjar inkludera
produkter från beslutsstödssystem och OLAP medan Datamining algoritmer allt oftare
dyker upp i beslutstödssystem (DSS). Den väsentliga skillnaden mellan dessa två tekniker
är att OLAP har utvecklat färre algoritmer och är beroende av människan för att mata in
frågor eller hypoteser medan med Datamining är det programmets uppgift att ställa rätt
frågor.

Datamining användaren ställer inte frågor till systemet utan låter systemet använda en
modell för att upptäcka tidigare mönster som förutsäger framtida beteende. Om
Datamining är väl genomtänkt och väl tillämpat kan den generera nya vinster samt öka
lönsamheten.
Nackdelen med OLAP är att frågorna och hypoteserna begränsas av människors
förutfattade meningar. Datamining däremot kan genom sin uppbyggnad upptäcka mer
sofistikerade och skarpsinniga svar än OLAP, om den artificiella intelligensen fungerat
tillräckligt bra.

Datawarehouse ökar dramatiskt möjligheterna för att lyckas med Datamining. Ett
datawarehouse innehåller integrerad data, detaljerad och sammanfattad data, historisk
data, och metadata. Var och en av dessa element underlättar processen och ökar
utsikterna för framgång.

Integrerad data tillåter användaren att enkelt och snabbt se över mängder av data. Utan
integrerad data, skulle användaren behöva onödigt mycket tid för att rengöra och anpassa
datan före processen med själva Datamining arbetet kan börja.

Detaljerad data är nödvändig när användaren vill undersöka röriga data. Utan detaljerad
data är det svårt att utröna detaljer och mönster. Sammanfattad data tillåter användaren att
bygga vidare på tidigare utfört arbete istället för att upprepa arbete som någon annan
redan har gjort innan användaren börjar Datamining arbetet.

Historisk data är viktig för att användaren skall finna historisk information om uppgifter
intressanta för företaget som kan finnas gömd i datamassorna. Om man enbart har aktuell
data att arbeta med kan man aldrig upptäcka trender och långsiktiga beteendemönster.

Metadata förklarar inte innehållet i datan utan datans struktur. När man undersöker
information över tiden blir strukturen lika viktig som innehållet. Om inte datans struktur
är beskriven i sitt rätta sammanhang är det mycket svårt för användaren att arbeta med
rådata.
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Eftersom Datamining är en komplex metod är det svårt att ge några konkreta exempel av
vad termen innebär. Ofta är det även så att företag som använder sig av tekniken håller
den hemlig pga värdet av att besitta kunskapen. Nedan följer de vanligaste teknikerna
som används för att realisera Datamining:

Associering söker efter relationstrender mellan objekt (relationer som är vanligt
förekommande, men ej definitiva). Sökning efter relationstrender i t ex ett
nätövervakningssystem skulle kunna ge följande resultat: Vid 70% av fallen då fel A
uppstått har även fel B inträffat, denna kunskap kan sedan användas för att avgöra
huruvida händelserna påverkar varandra. T.ex. så kanske man i det här fallet kan vara
intresserad av att sälja vara A och vara B i ett paketpris. Associering kan användas över
allt där man är intresserad av att få fram just sådana trender.
 
Sekvensbaserad analys är en utveckling av föregående metod som fördjupar sig på
tidsaspekten. Med föregående exempel som grund kan vi anta att fel B i sin tur resulterar
i fel C, vid 40% av fallen då fel B inträffat. Denna metod lämpar sig då man vill få fram
intressanta följder av en viss larmtyp.
 
Klustering innebär att man delar upp datamängden i mindre delar, baserat på vissa
kriterier (t ex distinkta attribut hos objekten). Det är ofta lämpligt att använda klustering
som ett första steg i en "Data Mining"-process, för att få ner informationen i mindre och
mer överskådliga delar. Sedan kan man fortsätta med en annan, för situationen, lämplig
metod.

Klassificering är en av de mest använda metoderna, som utgår från ett antal
fördefinierade exempel som en modell för att klassificera objekten i Databasen. Vanliga
tekniker för Klassificering är beslutsträd och neurala nätverk.
 
Fuzzy Logic bygger på den klassiska booleska logiken, inklusive det nya begreppet
"partial truth", som är ett mellanting mellan sant och falskt. Fuzzy Logic används för att
söka efter trender, speciellt där det är svårt att definiera intressanta relationer.
 
Neurala Nätverk används med fördel för att behandla mycket stora datamängder.
Filosofin bakom metoden bygger på att man delar upp behandlingen av informationen i
många små processer som kommunicerar sinsemellan i ett nätverk, som kan vara
mjukvaru- eller hårdvarubaserat. Termen syftar på den mänskliga hjärnans uppbyggnad,
som i många små processer samverkar för att uppnå ett gemensamt mål.

Vilken av de här beskrivna teknikerna man som företag ska satsa på är svårt att avgöra.
Datamining kan å ena sidan hitta mer värdefulla och oväntade mönster än vad OLAP-
system gör men kräver å andra sidan stor kunskap både hos de som bygger systemet som
av de som ska använda det. Datamining förutspås spela en betydande roll i framtidens
informationssamhälle och forskningen inom området går snabbt framåt.
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4 Möjligheter med Tivoli Decision Support

TDS är ett Decision Support System (DSS) från IBM som med fördefinierade metoder
hämtar, behandlar och visualiserar data på det sätt som definieras av TDS Discovery
Guides.
TDS är ett kraftfullt verktyg som hjälper användare att undersöka komplexa
databasstrukturer, olika fält, olika nivåer och från olika perspektiv. Informationen kan
presenteras på en mängd olika sätt som kan undersökas interaktivt med hjälp av drill
up/down, slice, dice och drill through. Rapporterna kan även publiceras som en HTML-
sida. I de fall man väljer att använda sig av fördefinierade guider så behövs ej kunskaper i
DSS teknologins komplexitet eftersom TDS med sina guider är lösningar färdiga att
använda. Systemet bygger på On Line Analytical Processing (OLAP) tekniken, där
analys i multidimensionella dimensioner ger stora möjligheter.

TDS kan delas in i två delar, TDS Discovery Guides och basprodukten TDS, se Figur 4:1.
Guiderna är mjukvarumoduler  som kan erhållas som tillägg till basprodukten eller kan
en egen guide designas efter den aktuella organisationens krav och behov, se bilaga 2.
Basprodukten är en ram som tillhandahåller funktioner som är nödvändiga för
konfiguration, administrering och manövrering av miljön.

       

Figur 4:1 TDS Basprodukt med TDS Guider – Event Management Guide och Service Level Management
Guide.

TDS Basprodukt

TDS Guider
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4.1 TDS relaterade begrepp

TDS Discovery Guides organiserar de multidimensionella rapporterna (*.ppr) i tre nivåer
Category, Topic och View se Figur 4:2 .

Cube är den komponent som efter en fördefinierad modell fylls med data från en textfil.

Queries varje kub bygger på en query eller flera queries som med hjälp av SQL-frågor
lägger in data från företagets databas se Figur 4:6.

Drill up/down, Slice, Dice och Drill through är analystekniker som gör att användaren
kan titta på datan i kuben från olika perspektiv och dimensioner. För en mer detaljerad
beskrivning se kapitel 4.9.
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4.2 TDS Discovery Guide

Guiden grupperar data i speciella Categories, varje Category innehåller ett antal Topics
och varje Topic innehåller ett antal Views som associeras med specifika analyser av en
OLAP – kub.

Figur 4:2 TDS Discovery Interface visar Guiden Call Center Management

Categories

Topics

Views
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4.3 TDS Discovery Basprodukt

TDS basprodukt innehåller fem komponenter, TDS Discovery Administrator vilken
hämtar data i databasen (DB) via en Open Database Connectivity (ODBC) förbindelse,
bygger kuben enligt en fördefinierad modell och sparar kuben på TDS File Server.
Användaren kan sedan med TDS Discovery Interface analysera datan i kuberna med
hjälp av den inbyggda komponenten Cognos PowerPlay  och dessutom kan textbaserade
rapporter genereras med Seagates Crystal Reports via en ODBC förbindelse. Se TDS
arkitektur nedan Figur 4:3.

Figur 4:3 Arkitektur för de olika komponenterna

DB

Cube building

ODBC connection
Power Play
reports

Network connection

TDS DISCOVERY
INTERFACES

TDS FILE SERVER
TDS DISCOVERY

ADMINISTRATOR

Crystal Reports
reports
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4.4 TDS Arbetsflöde

Arbetsflödet är en process i tre steg, TDS Administratorn samlar ihop data, kuben skapas
och data presenteras via en ämnes specifik navigations hjälp genom att ställa de rätta
frågorna i TDS Discovery Interface.

Den mest bandbreddskrävande händelsen är kubbyggar processen som exekveras av TDS
Administratorn och kan ta lång tid att fullgöra. Därför rekommenderas vid stora mängder
data att byggandet schemaläggs då nättrafiken är låg.
Kuber kan byggas manuellt eller automatiskt t.ex. en gång i veckan beroende på behov.
Det är viktigt att förstå vad som egentligen händer under kub byggar processen och vilka
komponenter som är involverade för att kunna ta beslut om en passande design, se
detaljbeskrivning bilaga 3.

4.5 TDS Installation

Två valmöjligheter finns gällande installering, antingen stand-alone mode, Figur 4:4,
eller network mode, Figur 4:5.

4.5.1 Stand – alone mode

I detta läge installeras alla TDS komponenter på en maskin. Denna maskin kräver även
en databasklient och ODBC driver för åtkomst till databasen.
En installation av detta slag bör implementeras enbart i små organisationer där ett fåtal
personer är ansvariga för att administrera Decision Support System (DSS) processen.

Figur 4:4 Stand – alone mode

DB

ODBC connection

Maskin som kör TDS i
stand-alone mode
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4.5.2 Network mode

På klient maskinen installeras TDS Discovery Interface och Cognos PowerPlay. Då
Crystal Reports ska användas behövs en databasklient och ODBC driver även på denna
maskin eftersom Crystal Reports behöver en direkt förbindelse till databasen.

TDS File Server komponenten installeras på en server där klient maskinen kan komma åt
den delade hårddisken innehållande de kuber som genererats av TDS Discovery
Administratorn.

En separat maskin används för administration av systemet där Discovery Administrator,
en databasklient och ODBC tillsammans med Cognos Transformer installeras.

Denna arkitektur bör användas till medelstora och stora organisationer.

Figur 4:5 Network mode

En mix av de båda metoderna kan implementeras. Valet beror på de roller man har i
organisationen och kapaciteten på den maskin som TDS körs på.
Discovery Administrator och TDS File server kan installeras på samma maskin med flera
klienter. Eftersom generering av kuber är CPU – intensiv kan detta dock leda till att
svarstider blir långa för klienten, Discovery Interface, om denne t.ex vill använda sig av
drill funktioner samtidigt som kuben byggs.

ODBC connection

TDS Discovery
Interface

TDS File
Server

Access the
Cube

Access the
Cube

Crystal
Reports

Crystal
Reports

DB

Builds
the Cube

TDS Discovery
Administrator

TDS Discovery
Interface
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4.6 TDS Prestanda

Följande faktorer påverkar prestandan:

• Tiden det tar att bygga kuben.
• Hastigheten för åtkomst från TDS Interface till multidimensionella rapporter.
• Storleken på kuben.
• Processor typ och hastighet.
• Tillgängligt arbets minne.
• Hårddiskutrymme.
• Nätverkets hastighet.

Eftersom det blir en hel del nätverkstrafik mellan TDS Administratorn, TDS File Server
och databasen så rekommenderar IBM att TDS Administratorn installeras på samma
fysiska nätverk. Detta leder till snabbare kubbyggande och förhindrar också att processen
avbryts beroende på data paketens livslängd. Möjligheten att använda sig av flera olika
Administrator komponenter finns också. Om man planerar att ha mer än en TDS
Administrator så bör man installera den kompletta TDS guiden på endast en
Administrator maskin och bygga kuber till aktuell guide på en och samma maskin.

4.6.1 Optimering

Minska omfattningen av datan – kub byggar tiden är direkt proportionell mot mängden
data, detta kan minskas med hjälp av att sätta kubens Range parametrar se cubes sidan
23.

Justera WriteCacheSize – Cognos Transformer behöver minne för att lägga in data i
den fördefinierade modellen och för att kunna skriva till kuben. Denna ändring kan göras
i  filen cognos.ini. Default värdet är 8MB och bör ej sättas till mer än 30 MB då Cognos
Transformer spenderar mer tid på att leta i arbetsminnet än den tid det tar att räkna fram
informationen.

Modifiera Cognos Transformer katalog preferenser – Cognos Transformer använder
många kataloger som arbetskataloger. Om man har tillgång till mer än en fysisk disk på
arbetsstationen kan man optimera kubbyggarprocessen genom att sätta dessa adresser så
att Cognos Transformer inte skriver och läser från samma fysiska disk.

Partitionera kuberna – I Cognos Transformer finns det möjlighet skapa partitioner som
optimerar run-time utförandet i Discovery Interface då partitionering minskar antalet data
fält som genomsöks. En partition kallas sub-cube och är helt transparent för TDS
Administratorn dvs. det kommer inte att synas några fler kuber i Administratorns
gränssnitt. I Cognos Transformer 6.5 som följer med TDS 2.1 finns valmöjligheten att
auto-partionera kuben.

Komprimera kuben – Genom att komprimera en kub så kan storleken minskas mellan
20-80%. Komprimering utförs efter att kubbyggandet är klart. Det som sker är att index
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från kuben tas bort och resterande information komprimeras. När kuben öppnas i TDS
Interface återställs den automatiskt. Då man har stora kuber så rekommenderas ej denna
funktion eftersom det tar längre tid att återställa index än det tar att använda en icke
komprimerad kub.

4.7 TDS – Basprodukt och dess komponenter

4.7.1 Server Component

Denna komponent tjänar som förvaringsplats för TDS. Komponenten innehåller TDS
relaterade modeller, queries, mallar och annan information som behövs för att generera
views för Discovery Interface.

4.7.2 Cognos PowerPlay

Cognos PowerPlay är ett grafiskt multidimensionellt analys och rapporterings verktyg
som är inbyggt i TDS 2.1. PowerPlay kan generera skräddarsydda views som baseras på
queries till databasen. Transformer, en komponent tillhörande PowerPlay, samlar ihop
data efter en för definierad modell och skapar en kub. De fördefinierade modellerna
installeras tillsammans med guiderna.

4.7.3 Seagate Crystal Reports

Denna komponent är en applikation som genererar en textbaserad rapport med hjälp av
frågor till databasen. Crystal Reports Designer behöver bara installeras om man ska skapa
eller modifiera existerande Crystal reports. Denna modul följer inte med TDS 2.1 men
däremot så sker en automatsk installation av den del som behövs för att kunna köra
befintliga Crystal reports rapporter.

4.7.4 Discovery Administrator

Denna komponent tillhandahåller funktioner för konfiguration och administration av TDS
där man kan sätta speciella parametrar som kontrollerar hur TDS uppträder. I TDS
Administratorn kan administratören bygga och skräddarsy kuber genom att sätta
kubparametrar, automatisera och schemalägga kubbyggandet, exporterar individuella
frågor för att kunna bygga en del av kuben samt hämta data från en eller flera datakällor.
Kuber är den datasamling som PowerPlay använder sig av. Administratorn installeras och
arbetar separat från TDS Discovery Interface och måste installeras på minst en maskin.

På TDS Administratorn är det även nödvändigt att installera en databasklient komponent,
32-bitars ODBC driver, och Cognos PowerPlay.
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Administratorns Objekt

Dessa objekt är bas komponenterna för systemet. Varje objekt innehåller karakteristik
som bestämmer hur systemet uppför sig, se Figur 4:6 nedan.

Figur 4:6 Discovery Administrator och de fyra olika objekten, Cubes, Data sources, Decision Support
Guides och Scheduled Tasks som alla kan skräddarsys efter behov.

Scheduled Tasks – Inställningar möjliggör automatiskt kubbyggande och publicering av
rapporter på en push server. Genom att automatisera byggandet av kuber kan detta göras
när nättrafiken är låg och administratören kan se till att kubinnehållet alltid är aktuellt.
Denna funktion gör det även möjligt att publicera rapporter på en HTML - sida vid
fördefinierade tidpunkter. För att denna funktion ska fungera krävs att Administratorn är
installerad på Windows NT.

Decision Support Guides – Guiderna används för att gruppera nyckelinformation se
Figur 4:2.
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Data source – Detta objekt innehåller källor som TDS använder för att hämta data till
kuberna. Flera olika datakällor kan användas men varje guide använder sig av minst en.

Cubes –  TDS genererar multidimensionella views från en speciell PowerPlay fil, som
kallas kub (*.mdc). Varje kub bygger på en query eller flera queries som lägger in data
från företagets databas eller databaser. Kuben har även parametrar som man kan ställa in
för att se till att den mest relevanta datan finns i kuben. Fyra olika parametrar kan
konfigureras:

• Data range parameters – Denna parameter sätter den tidsperiod som administratorn
hämtar data för varje kub och defaultvärdet är 3 månader. Om man lämnar End Date
fältet blankt så blir slut datum samma som kubbyggar datum.

• Terminology parameters – Med denna parameter kan man i administratorn ersätta
de termer som erhålls från databasen med termer som passar företaget bättre.

• Categorization parameters – Viss data som returneras i kuben måste slås samman
för att passa organisationen. Detta kan göras med denna parameter. Adminstratorn
kan tex definiera att tiden mellan kl 9.00 och kl 19.00 ersätta med DAY.

• Mix type parameters – En del data värden är framräknade utifrån andra värden. Med
denna parameter kan bestämmas vilken vikt värdet ska ha i förhållande till de andra
värdena.
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4.7.5 Discovery Interface

Discovery Interface är klient komponenten i TDS. Detta interface tillhandahåller alla
verktyg för att öppna och arbeta med views som genererats med data från den aktuella
databasen.
Komponenten måste installeras på varje maskin där TDS ska användas och på denna
klient behövs dessutom Cognos Transformer, 32-bitars ODBC driver och en databas
klient.

 

Figur 4:7 Tivoli Discovery Interface

I TDS Interface kan användaren spara specifik view för att använda vid ett senare tillfälle
genom att välja File ���� Save As vilket gör att aktuell *.ppr sparas i \Cubes tillsammans
med de andra *.ppr filerna. Möjlighet att ändra färger och mönster för att t.ex. passa
bättre till  en utskrift i svart/vitt finns också genom att välja Format ���� Palette.
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Interface komponenter
TDS Interface består av tre fönster Topic Map Pane, View Pane och Helper se Figur 4:7.

Topic Map Pane
Detta fönster innefattar tre flikar: Topic Map, Role och Guide, se Figur 4:7.

Topic Map – När man dubbelklickar på en category så öppnas en display och man ser de
topics som finns tillgängliga. Topics är frågor, dessa innehåller i sin tur views som är
svaren på frågorna ur olika perspektiv. Views kan bestå av olika slags rapporter såsom
PowerPlay, Crystal Reports, Microsoft Excel eller Lotus Approach. Vilken typ av rapport
det gäller specificeras med den ikon som hör till gällande rapport.

Guide – Denna visar en lista på tillgängliga guider, se Figur 4:8. För att aktivera en guide
så markerar man de guider man vill arbeta med och man kan välja en eller flera beroende
på den information man söker. Ju fler guider man väljer desto fler views finns tillgängliga
i Topic Map.

Role - Denna visar en lista på de roller som kan förekomma i en organisation, se Figur
4:9. Genom att välja en specifik roll kan man se till att filtrera bort de rapporter i en guide
som inte berör aktuell användare. För att aktivera en roll markerar man den eller de roller
som är av intresse.

             
Figur 4:8 Guides tab Figur 4:9 Roles tab
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View pane
I detta fönster ser man views som man har valt i Topic Map, se Figur 4:7. Två typer av
views finns tillgängliga, detaljerade views - Crystal reports rapporter - och
multidimensionella views - PowerPlay rapporter. Dessa multidimensionella views kan
presentera data på en mängd olika sätt såsom pajdiagram, stapeldiagram, linje diagram
mfl.

Helper pane
Hjälper användaren söka efter data på ett effektivt sätt med följande flikar till sin hjälp:

Figur 4:10 Helper Pane i Topic Map Pane.

Hints – En kort beskrivning på det man för tillfället valt att markera
Related views – En lista på de views som relateras till den view som visas i view pane.
History –  En lista på de views som man har haft öppna.
Bookmarks –  En lista på de views som användaren valt som bokmärke.
Profiles tab – En  lista på de profiler som finns där man kan ändra, lägga till eller ta bort
profiler.
Search tab – Detta sökverktyg gör att användaren kan söka efter data som specificerats
med nyckelord. De views som passar listas och användaren kan sedan klicka i detta
fönster på den view som matchar och behöver ej gå till Topic Map för att leta.

4.8 Publicera rapporter

De olika rapporterna kan publiceras på tre olika sätt:

• vanliga utskrifter,
• kopieras till en annan applikation,
• HTML dokument.

Att presentera som HTML - dokument medför att man kan uppdatera rapporter centralt
för att sedan vidarebefordra på en web browser. Klienterna använder sina browsers för att
titta på rapporterna och behöver ej installera TDS Interface och administratören kan välja
ut vilka rapporter som ska distribueras till vilka användare.



27

4.9 Olika Möjligheter Att Analysera Data

4.9.1 Drill up/down

Genom att klicka kan man analysera data och röra sig upp eller ner i de olika nivåerna i
varje dimensionhierarki, se Figur 4:11 samt bilaga 4 för ett exempel.

4.9.2 Drill through

Precis som drill down/up kan man drilla till en annan PowerPlay rapport eller kub.
Administratorn sätter upp möjligheter för drill-through i PowerPlay Transformer, se
Figur 4:11.

4.9.3 Slice/Dice

Genom att välja olika dimensioner så kan relationer dem emellan upptäckas som visar på
en mängd samband.
Det finns två sätt att göra detta på: 
• klicka på en valfri dimension i dimensionslinjen
• byta plats mellan rad och kolumn.

4.9.4 Filter

Ett filter ska se till att analysen enbart ger den relevanta informationen genom att
användaren specificerar t.ex. vilken roll denne har.

4.9.5 Rankning

Denna funktion gör det möjligt att sortera de bästa kunder, anställda eller någon annan
data i en view.

Figur 4:11 Analys funktioner
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4.10 Säkerhet och behörighet

Man kan använda sig av antingen NTs åtkomstmetoder eller Cognos Authenticator
beroende på vilka behov som finns.

Rekommendationen lyder att använda sig av det säkerhetssystem som används på
företaget eftersom då kan den egna säkerhetspolicyn  tillämpas.

4.10.1 NT security manager

NT kan användas för att göra följande:
• Bevilja åtkomst till hela delade hårddisken.
• Bevilja åtkomst till speciella kuber.

4.10.2 Cognos Authenticator

Det hanteringssystem som Cognos tillhandahåller grupperar användare och kontrollerar
åtkomst till datan som är sparade i kuber. Med Authenticator kan man skapa  ett
valideringssystem där användare måste logga på med användarnamn och lösenord för att
verifiera deras rättigheter till åtkomst. Det är en separat applikation som tillhandahåller
en central hantering av användare, användarklasser och datakällor. Den kan tilldela
åtkomst till olika delar av en kub genom att skapa ”class views” istället för att begränsa
hela kuben.
Authenticator kan använda sig av den existerande funktion i nätverket för att verifiera
rättigheter, men den tillhandahåller även en egen procedur, ”signons”, se Cognos
Transformer Step-by-step, sid 160.

Fördelarna med Cognos Authenticator manager är att det finns möjlighet att fördela
åtkomst för både användare och kuber.
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5 Summering

Då det gäller den utredande delen av examensarbetet har denna ej förändrats. Denna del
har resulterat i en utökad kunskap om hur viktigt det är för ett företag att ha kontroll över
de processer som pågår gällande Network Management.
Examensarbetets huvuduppgift förändrades såtillvida att vi enbart skulle visa vilka
möjligheter Tivoli Decision Support (TDS) ger för analys av databaser. Vi skulle alltså ej
skapa en egen definierad guide passande WM−datas verksamhet. Detta på grund av att
databasen med reell data ej var färdigställd samt att WM−data inte visste exakt de
parametrar de ville analysera. En ingående beskrivning av möjligheterna med verktyget
TDS finns samlat i rapporten kap 4.

Angående drift och underhåll behöver man endast gå in i TDS Administratorn om
databasens struktur och innehåll ändras samt om man ej valt att schemalägga
kubbyggande, se Scheduled Tasks sidan 22.
Nätets kapacitet och prestanda sätter gränser gällande skalbarhet eftersom det genereras
mycket nätverkstraffik under kubbyggar processen. Möjligheter finns att lägga kuber på
fler än en server så länge man samlar de kuber som tillhör en viss guide på en och samma
server, se kap 4.6 sidan 20.

De problem som påverkade arbetet hade till stor del att göra med den mängd dokument
som följde med verktyget TDS och dess inbyggda produkt Cognos PowerPlay.
Svårigheten bestod till största del att veta vilket dokument som vi skulle börja med då det
fanns två versioner av TDS, TDS 2.0 och TDS 2.1, vilket förde med sig två versioner av
Cognos PowerPlay, version 5.4 och 6.5. De olika versionerna av Cognos PowerPlay
skilde sig väsentligt åt gällande funktionalitet och gränssnitt. Problem gällande testfasen
var de tidigare nämda tveksamheter från WM−datas sida vilken typ av data man ville
analysera samt att en relevant databas saknades.

Vår rapport med bilagor ger en väl sammanfattad handledning och hjälp angående arbetet
att utforma en egendefinierad guide samt för att använda, underhålla och administrera
TDS.

Under vår presentation på WM-data framgick att ett stort intresse fanns att ta verktyget i
bruk, vilket vi ser ger stora möjligheter för företaget angående den interna
rapporteringsprocessen.
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Ordlista

Cell En bit data som definieras av sin position i varje dimension. Cellen i en hyperkub
kan vara tom eller full.

Data Mining Speciella system som med hjälp av Artificiell Intelligens - teknik försöker
hitta tidigare okända samband i stora mängder gamla data.

Data Warehouse Ett ämnesorienterat informationslager utformat specifikt för
beslutsstödstillämpningar.

Dimension En samling data av samma typ som gör det möjligt att strukturera den
multidimensionella databasen. I ett measure är varje cell av data associerad med en enda
position i varje dimension. Tid, plats och produkt är exempel på vanliga dimensioner.

Drill-down browsing Att interaktivt bryta ned data till olika detaljeringsgrader.

DSS Decision Support System Ursprungligen stod begreppet för system som försökte
automatisera beslutsfattande. Nu syftar det mer till system som kan bidra till att ge
underlag för att fatta beslut.

Hypercube En multidimensionell konstruktion som formas av sammanslagning av ett
flertal dimensioner. Varje cell definieras av en enda medlem i varje dimension.

MDBMS Multidimensional DBMS. Speciell typ av databas för beslutstödstillämpningar.
Kan utgöra kärnan i ett datavaruhus.

Measure En hypercube, oftast en integer eller decimaltyp, strukturerad av dimensionen.
Försäljning, värde och kvantitet är vanliga measures.

Metadata Information om data.

Multidimensionell Data struktur som har minst tre oberoende dimensioner.

OLAP On-line Analytical Processing, syftar på en speciell typ av databasarkitektur som
försöker utvidga relationsmodellen till flera dimensioner, ungefär som fler-dimensionella
kalkylark. Ett OLAP-system kan dock använda en relationsdatabas för själva lagring av
data.

RDMBS Relationsdatabashanterare.
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BILAGOR

Bilaga 1

Hårdvaru krav:

File Server Administrator Interface
Processor Intel Pentium Intel Pentium Intel Pentium

300MHz eller snabbare 300MHz eller snabbare 166 Mhz eller snabbare

RAM 128Mb eller mer 128Mb eller mer 64Mb eller mer

Monitor VGA or SVGA SVGA 1024X768 SVGA 1024X768

Tillgängligt 600MB 85MB 85MB
minne på
hårddisk

Mjukvaru krav:

Då Microsoft operativsystem är specificerade i nedanstående text förutsätts att följande servicepaket har
installerats på maskinen:

• Microsoft Windows 95:
Microsoft Windows 95 OSR2

• Microsoft Windows 98:
Microsoft Windows 98 med Year 2000 patches

• Microsoft Windows NT 4.0:
Service Pack 4 med Year 2000 patches
Service Pack 5

Server Administrator Interface
Operating Microsoft Microsoft Microsoft
System Windows 95, Windows 95, Windows 95,

Windows 98 eller Windows 98 eller Windows 98 eller
Windows NT 4.0 Windows NT 4.01 Windows NT 4.0

Nätverk Tillhandahålla Delad åtkomst Delad åtkomst  
delad hård disk                            till hårddisk på fil servern till hårddisk på fil servern

Databas 32-bit ODBC 32-bit ODBC
förbindelse förbindelse2

Övrigt Stöd för långa
filnamn

Notera:
1. För att TDS Process Scheduler  ska fungera krävs NT plattform för Administratorn
2. På de klienter som ska använda Crystal Reports
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Skapa en egendefinierad Guide

För att skapa en egen ny guide krävs följande för optimalt resultat:

• Databas administration – måste veta var rådatan finns som man ska bygga kuben
med.

• Skapa Frågor- queries – Kunskaper i SQL för att ställa frågor till databasen.
• Skapa views med hjälp av view - genererings verktyg såsom Crystal Reports(*.rpt)

eller Cognos PowePlay(*.ppr).
• Skapa Transformer modell fil – man måste kunna skapa en modell av den exporterade

datafilen med hjälp av Cognos Transformer.

Hur, Var och Vad ska jag börja med?

1. PowerPlay Documentation Roadmap
En bra översikt vilken information som finns tillgänglig.

2. Dokumenten Discovering Transformer och Discovering PowerPlay
Med hjälp av dessa får man en snabb inblick i vad Transformer och PowerPlay kan
utföra.

3. Dokumentet Step-by-step Transformer
4. Dokumentet Step-by-step PowerPlay

Då man gått igenom ovanstående fyra punkter behärskar man hur man skapar en
modell med Transformer, hur man bygger kuben och genererar *.ppr med hjälp av
Cognos PowerPlay.

5. Läs Using Decision Support Guides 2.0 kap 1
” Understanding and creating Tivoli Decision Support Guides”.
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Detaljerad bild av hela processen

Här nedan kommer en detaljbeskrivning av hela processen för att klargöra den
nätverkstrafik som äger rum mellan de olika TDS komponenter då existerande guide
används vilket är något man måste ta i beaktande när man designar lösningen.

1. Fördefinierade SQL frågor exekveras och rådata samlas ihop från databasen av TDS
Administratorn.

2. Alla de fördefinierade frågorna sparas i  $TDS\Data som en Cubes.mdb fil. I TDS
Administratorn finns kolumner (”Calculated column”) definierade som skapar ny
datainformation.

3. Administratorn exporterar filen och all data sparas på TDS File Server i
$TDS\data\export biblioteket som en *.txt eller *.csv.

4. Med hjälp av den fördefinierade modellen *.MDL och *.txt eller *.csv som finns på
TDS Fil Servern kör TDS Administratorn Cognos Transformer vilken processar
rådata till en kub.

5. Kuben *.MDC  överförs till TDS FileServer och sparas i  $TDS\cubes\temp
biblioteket.

6. TDS Discovery Administrator kör programmet Rover för att kopiera den kompletta
kuben från $TDS\Cubes\Temp på TDS Filservern till $TDS\Cubes.

7. TDS Interface kommunicerar med TDS FileServer för att komma åt de
multidimensionella kuberna *.MDC som byggts av Discovery Administratorn.

8. Varje gång TDS Interface startas och ett speciellt topic väljs så hämtas PowerPlay
rapporter (*.ppr) från TDS File Server. Filerna är lokaliserade i TDS\Cubes.
PowerPlay rapporterna läggs i detta bilbliotek då en ny Guide installeras.

9. TDS Interface läser även information från $TDS\Data på TDS File Server såsom
Ed.mdb. Denna fil innehåller all data som har att göra med TDS Interface Topic map.
Den innehåller information vilken view som tillhör vilken kategori, relaterade views,
view hints och keywords för sökning.

10. På TDS Server i $TDS\Reports finns alla Crystal Report filer(*.rpt). Dessa installeras
då man lägger till en ny guide och TDS Interface kan komma åt data on-line med
hjälp av dessa filer.
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Ett Exempel

TDS −−−− Administrator – se Figur 4:6 sidan 22.
Bilden visar de fyra objekten i komponenten Administrator. Här markerar man
Queries och dubbelklickar se vidare bild 1– 8 i Appendix A.

1. Administrator −−−− Query
Här finns tre flikar: SQL Columns, Calculated Columns och Event Procedurs.
Kuben bygger på de SQL frågor som definieras här och datan kan behandlas med
hjälp av procedurer i VBScript under de två återstående flikarna.

2. TDS −−−− PowerPlay modell
Administratorn exporterar datan från databasen och resultaten från procedurerna till
en textfil. Resultat från en procedur kan t.ex. vara beräkning av antal lösta
problem/dygn. På denna bild ser man en bit ur den textfil som administratorn har
genererat. Med hjälp av den inbyggda produkten Cognos PowerPlay kan man utifrån
textfilen göra en modell som beskriver hur kuben ska se ut (wmdata_05.mdl).
Detta kan göras manuellt eller med hjälp av funktionen autodesign som strukturerar
kub modellen på det sätt som programmet anser lämpligt. Detta kan man sedan ändra
som man själv önskar.

Vi ser de olika dimensionerna, vågrät:
• OPEN_DATE
• PROBLEM_TYPE, SEVERITY
• USER_ID

PROBLEM_TYPEs nivåer, lodrät:
• PROBLEM_TYPE
• SYSTEM
• COMPONENT
• ITEM
• PROBLEM_CODE.

När en för definierad modell finns byggs kuben, dvs data läggs in i kuben.

3. TDS −−−− PowerPlay *.ppr
När en kub finns på filservern kan man med Cognos PowerPlay skapa olika
rapporter som ger svar på de frågor som har ställts vid design av guiden. Man kan
välja olika multidimensionella presentationsformer som t.ex. paj diagram. stapel
diagram etc.
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4. TDS −−−− Interface
I TDS Interface lägger man till de rapporter administratören av systemet tagit fram
och organiserar dessa i tre nivåer:

• Category − t.ex. Problem Management
• Topic − t.ex. Problem Volym
• View − t.ex. Problem typs fördelning 2000

5. Problem typs fördelning 2000
Det man ser på bilden är att den största delen av PROBLEM_TYPE ligger hos
mjukvara och vill man se vidare vilken typ av mjukvara så använder man sig av
drill−down tekniken genom att dubbel klicka på aktuellt fält.

6. Problem typs fördelning 2000
Det man ser på bilden är att den största delen av MJUKVARA ligger hos server och
vill man se vidare vilken typ av server så använder man sig av drill−down tekniken
genom att dubbel klicka på aktuellt fält.

7. Problem typs fördelning 2000
Det man ser på bilden är att den största delen av SERVER ligger hos operativsystem
och vill man se vidare vilken typ av operativsystem så använder man sig av
drill−down tekniken genom att dubbel klicka på aktuellt fält.

8. Problem typs fördelning 2000
Det man ser på bilden är att den största delen av OPERATIVSYSTEM ligger hos
NT4.
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