
İş Zekası için Dört-Katmanlı Veri 

Modellemesi Gerçekleştirimi 

 
Harun Gökçe 

EG Yazılım, TOBB ETÜ 



İçerik 

 İş Zekası Kavramı Tarihçesi 

 İş Zekası Tanım, Kavramlar ve Gereklilik 

 Dört-Katmanlı Veri Modellemesi 

 İlişkisel Veritabanı Modelleme 

 Dinamik Zamanlı Sorgu Üretimi 

 BI.NET İş Zekası Uygulaması 

 Sonuç 

 

 

 



İş Zekası Kavramı ve Tarihçesi 

 Tarihte ilk kez 1958 yılında Hans Peter Luhn 

tarafından kullanılmıştır 

 “gerçekliklerin birbirleriyle olan ilişkilerinin kullanılarak 

aksiyon kılavuzu oluşturulması” 

 Daha sonra karar destek sistemlerinin bir parçası 

olarak varlığını sürdürdü. 

 1989’a gelindiğinde bugünkü anlamıyla kullanılmaya 

başlandı. 

 “gerçekliklerden yola çıkarak karar alma süreçlerine 

yardımcı olacak metot ve kavramların geliştirilmesi” olarak 

tanımlanmıştır   



İş Zekası Tanım, Kavramlar ve Gereklilik 

 Kurumların için varlıklarını sürdürebilmelerinin gerekliliği 
 Doğru bilgi 

 Tanım 
 İş zekası: doğru karar vermek için doğru zamanda doğru bilgiye doğru 

yöntemlerle erişim. 

 Doğru bilgi 
 Doğru veri: karara yön verecek, eksiksiz, hatasız, tutarlı ve güncel veri. 

 Doğru veriye erişim: verinin amaca yönelik olarak doğru bir şekilde 
işlenmesidir (algoritma, yöntem, iş-akış vb.).  

 Erişim Araçları 
 Karmaşık SQL sorguları, OLAP, veri madenciliği, ah-hoc sorgulama, 

istatistiksel analiz, raporlama, harici entegrasyon, anahtar performans 
göstergeleri, dashboard ve grafiksel sunum gibi teknolojiler. 

 Erişim Yöntemi 
 Veri modellemesi 



Dört-Katmanlı Veri Modellemesi 

 Bilgi oluşturmak için veri kaynağına doğru ve 

kullanışlı bir erişim gerekmektedir. 

 Modelleme 

 Verinin doğrudan veriye müdahale edemeyen kişilerce 

anlaşılabilir ve işlenebilir bir hale getirilmesidir. 

 Modellenebilir farklı veri kaynakları 

 XML, ilişkisel veritabanları, OLAP vs 

 Her veri kaynagının aynı şekilde modelelnebilir olması 

gerekir. 

 İlişkisel veritabanı modelleme 

 



İlişkisel Veritabanı Modelleme 

 Veri akynağı olarak en 
yaygın kullanılan kaynak 
ilişkisel veritabanlarıdır. 

 Veritabanı modellemesi 
için veritabanını bilen 
kişilere ihtiyaç 
duyulmaktadır 

 Bu kişi modelleme süreci 
ile veritabanını son 
kullanıcının anlayabileceği 
bir şekilde modeller 

 Modelleme süreci dört 
adımdan oluşur 

 

 

Fiziksel model 

Mantıksal model 

Analiz modeli 

Sunum modeli 

 

 

 

 

 

 

 

Modelleme aracı 

Analiz aracı 



Fiziksel Katman 

 Bu katman kullanılacak veritabanının kullanılacak 
niteliklerinin modellenmesidir 

 Bu katmanda olanlar 
 Veritabanı bağlantı bilgileri (MySQL, Oracle, SQL Server, 

PostgreSQL) 

 Tablo ve viewler 

 Alanlar 

 Alanların nitelikleri 

 Tür, 

 Boyut, vs 

 Katmanda olmayanlar 
 Veritabanı ilişkileri 



Mantıksal Katman 

 Mantıksal modelde, fiziksel modeldeki alanlardan 

oluşturulan alanlar yer alır. 

 Mantıksal katmanda yer almayan ilişkiler bu 

katmanda oluşturulur. 

 Bu alanda 

 Son kullanıcının göreceği şekilde alanlar isimlendirilir. 

 Bazı alanlara toplam, sayma gibi fonksiyonlar eklenir. 

 Sonuçta tablolar ve alanlar yeniden adlandırılmış ve 

matematiksel toplama, sayma fonksiyonları eklenmiş 

halde yapılandırılmış olarak yer alır. 

 

 



Analiz Katmanı 

 Bu katman mantıksal katmanda yer alan alanlardan 

oluşur. 

 Mantıksal katmandaki alanlardan istenilenler farklı 

kategoriler altında yer alacak şekilde bu katmanda 

modellenirler. 



Modelleme Örnek 



Sunum Katmanı 

 İlk üç katmanda oluşturulan modelin kulalnıldığı 

katmandır. 

 Son kullanıcı istediği alanları seçerek istediği tipte 

analizler oluşturabilir. 

 Bu anlizler tablo, pivot ve sütun, çizge, nokta ve 

pasta grefikleri türünden olabilir. 

 Oluşturulan analizler dsahbordlar ve sayfalara 

eklenerek istenildiği zaman görülebilir. 



Analiz Oluşturma Örneği 



Dashboard Örneği 



Dinamik Zamanlı Sorgu Üretimi 

 Veritabanlarında veriler normalize edilmiş halde 

saklanırken, son kullanıcının analizleri için ihtiyaç 

duyduğu veri denormalize edilmiş şekilde olmalıdır. 

 Son kullanıcının seçtiği alanlara ait verileri içeren 

denormalize edilmiş bir veritabanı sonucunun temini 

için dinamik zamanlı oluşturulan sorgulara ihtiyaç 

vardır. 

 Sorgu üretimi modellemedeki alanlar ve tanımlanan 

ilişkilerden yararlanılarak oluşturulur. 



Örnek Veritabanı Şeması  



Örnek Sorgu 
 SELECT N23 AS "COUNTRY NAME", N22 AS "SALARY" 

 FROM(SELECT SUM(N19) AS N22, N20 AS N23 

      FROM (SELECT SUM(N16) AS "N19", "N0" AS "N20" 

            FROM (SELECT SUM(N13) AS "N16", "N6" AS "N17" 

                  FROM (SELECT SUM(N2) AS "N13", "N8" AS "N14" 

                 FROM (SELECT SUM(SALARY) AS "N2", "DEPARTMENT_ID" AS "N10" 

 FROM EMPLOYEES 

 GROUP BY "DEPARTMENT_ID") EMPLOYEES 

                        INNER JOIN 

 (SELECT "DEPARTMENT_ID" AS "N11","LOCATION_ID" AS "N8" 

                              FROM DEPARTMENTS 

                              GROUP BY "DEPARTMENT_ID", "LOCATION_ID") DEPARTMENTS 

                         ON EMPLOYEES.N10 = DEPARTMENTS.N11 

        GROUP BY "N8") N12 

                         INNER JOIN 

 (SELECT "LOCATION_ID" AS "N9", "COUNTRY_ID" AS "N6" 

                              FROM LOCATIONS 

                              GROUP BY "LOCATION_ID", "COUNTRY_ID") LOCATIONS 

                         ON N12.N14 = LOCATIONS.N9 

                         GROUP BY "N6") N15 

                 INNER JOIN 

 (SELECT "COUNTRY_NAME" AS "N0", "COUNTRY_ID" AS "N7" 

                      FROM COUNTRIES 

                      GROUP BY "COUNTRY_NAME", "COUNTRY_ID") COUNTRIES 

                 ON N15.N17 = COUNTRIES.N7 

                 GROUP BY "N0") N18 

         GROUP BY N20) N21 

 



BI.NET İş Zekası Uygulaması 

 EG Yazılım bünyesinde geliştirilen bir AR-GE projesi 

sonucu oluşturulmuş bir üründür. 

 Fiziksel, Mantıksal ve Sunum katmanlarını içeren bir 

yönetici uygulamsı ile Analiz katmanını içeren bir son 

kullanıcı uygulamasından oluşur. 

 Farklı tipte analizler oluşturma seçenekleri, analiz 

bazlı, dashboard bazlı yetkilendirmelerin olduğu bir 

iş zekası uygulamasıdır.  



Sonuç 

 İş Zekası doğru karar vermeyi gerektirir. 

 Doğru karar için doğru bilgiye ihtiyaç vardır. 

 Doğru bilgiye modelleme yöntemiyle erişilebilir. 

 Modelleme veritabanı uzmanı tarafından alanların son 

kullanıcının anlayabileceği bir şekilde yapılmalıdır. 

 Son kullanıcının seçtiği alanların verisine ulaşmak için bu 

alanların niteliğine, karşılık geldikleri fiziksel alanlara ve 

ilişkilere göre sorgu oluşturulması ve sonucunun alınması 

gerekir. 

 Alınan sonuçlardan yararlanılarak oluşturulan analizler 

karar vermeye yardımcı olacak bilgileri içerir. 



 

 

 

 

 

 

 

Teşekkürler 


