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Abstract

The importance of Decision Support Systems is increasing in medical informatics day by day as in

many other sectors.  Running statistical queries will become almost impossible on operational data

whose capacity increases continuously. Only queries with fragments of small time periods are able

to get results. Business intelligence applications, use data warehouse and OLAP technologies which

have fast and easy access on summarized and aggregated data. With these technologies, operational

data pass through the ETL(Extract,Transform,Load) process for transforming data to related database

constraints and  cleaning existing errors to put quality data onto the data warehouse. Creating

multidimensional cubes on data by OLAP technologies, an easy and fast way of  querying can be

modeled. It is possible to obtain new information from clean and high in quality data, by data mining

applications. The application is a kind of user-friendly Business Intelligence application that has

the ability of  reporting and querying on multidimensional cubes which exist in data warehouse

environment. Statistical data which are required especially by managers and analyzers and effects

decision support for future, is submitted including all historical data.
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Özet

Karar destek sistemleri, bir çok sektörde oldu¤u  gibi sa¤l›k bilifliminde de önemini gün geçtikte

art›rmaktad›r. S›¤as› sürekli olarak art›fl gösteren operasyonel veriler üzerinde istatistiksel anlamda

sorgular çal›flt›rmak neredeyse imkans›z hale gelmektedir. Sadece küçük zaman aral›klar› dahilinde

parçalanm›fl sorgularla sonuça ulafl›labilmektedir. ‹fl zekas› uygulamalar›, özetlenmifl ve gruplanm›fl

veriler üzerinde h›zl› ve kolay eriflimi sa¤layan veri ambar› ve OLAP teknolojilerini kullan›r. Bu

teknolojiler ile, operasyonel veriler ETL (Extract,Transform,Load (Çekme-Dönüfltürme-Yükleme))

sürecinden geçirilerek, verilerin uygun veri taban› k›s›tlar›na göre dönüfltürülmesi, mevcut hatalardan

ar›nd›r›lmas›, temizlenmesi sa¤lanarak kaliteli veriler veri ambar› ortam›na aktar›l›r. OLAP teknolojisi

ile veriler üzerinde çok boyutlu küpler yarat›larak verilerin daha kolay ve h›zl› sorgulanmas›n›

sa¤layan modelleme yap›l›r. Temiz ve kaliteli veriler üzerinde yap›lacak veri madencili¤i uygulamalar›

ile, veriden yeni bilgilere eriflmek de mümkün olmaktad›r. Gerçeklefltirilen uygulama, veri ambar›

ortam›nda tutulan çok boyutlu küpler üzerinde raporlama ve sorgulama yetene¤ine sahip, kolay

kullan›ml› ifl zekas› uygulamas›d›r. Özellikle yöneticiler ve analistler taraf›ndan ihtiyaç duyulan ve

gelece¤e yönelik karar al›m›n› etkileyen istatistiksel verilerin tarihsel bazda tüm geçmifl verileri

içerecek flekilde sunulmas› sa¤lanm›flt›r.
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1. Girifl

Kurumlar, günlük ifl süreçlerinin takibi için hareket iflleme tabanl› sistemleri kullan›rlar. Örne¤in,

hastaneler hasta bilgileri, tan› bilgileri, tetkik sonuçlar›, teflhis bilgileri, ameliyat ifllemleri gibi tüm

verilerini operasyonel bir uygulama ile takip edip kay›t alt›na almak durumundad›r. Karar destek

sistemleri, operasyonel sistemlerin bir üst katman›nda yer almaktad›r. Her iki sistem de gereklidir ve

birbirinin yerini tutamazlar. Operasyonel veri olmadan karar destek sisteminden söz edilemez. Karar

destek sistemleri, karar al›m›nda yard›mc› olan, yöneticilerin resmin tümünü görmelerini sa¤layan

sistemlerdir. Bu sistemler ifl zekâs› alt›nda toplanm›flt›r. ‹fl zekâs› (BI,Business Intelligence), kurumlar›n

bir veri taban› üzerinde yer alan bilgilerini analiz etmelerini sa¤layan ve elde ettikleri bu bilgilere

dayanarak kararlar vermelerini sa¤layan bir yaz›l›m paketidir. Daha genifl bir tan›mla, ifl zekâs›,

kurumlar›n daha h›zl› ve do¤ru karar almalar› için verinin toplanmas›n›, depolanmas›n›, analiz

edilmesini, veriye kolay eriflilmesini, verilerle planlama yap›lmas›n›, stratejilerin belirlenmesini ve

kritik yönetim kararlar›n›n verilmesini sa¤layacak uygulama ve teknolojilerin bütünüdür. ‹fl zekâs›

platformunun en temel katman› veri ambar›d›r. Ralph Kimball.a göre veri ambar›, özellikle analiz ve

sorgulama amaçl› yap›land›r›lm›fl hareket verilerinin kopyas›d›r [2]. W.H. Inmon'un tan›m›yla veri

ambar›, temel olarak organizasyonel karar al›m›nda kullan›lan konu yönlendirmeli, bütünleflik, zaman

de¤iflimli, kararl›/de¤iflime u¤ramayan veri koleksiyonudur [3]. En genel haliyle veri ambar›, farkl›

kaynaklarda tutulan verilerin ortak bir çat› alt›nda birlefltirilerek, verilerin zaman boyutunda birbiri

ile konuflmas›n› sa¤layan, tutarl› ve do¤ru verilerin yer ald›¤› sistemdir.

Veri ambar› üzerine ETL (Extract-Transform-Load (Çekme-Dönüfltürme-Yükleme)) süreci ile heterojen

kaynaklardan al›nan veriler üzerinde veri madencili¤i algoritmalar›n›n uygulanmas› sa¤lanarak, normal

sorgular ile elde edilemeyen bilgilerin su yüzüne ç›kmas› da sa¤lanmaktad›r. Haz›rlad›¤›m›z uygulama

veri ambar›na çekilmifl ve çok boyutlu küplerle ifade edilen veriler üzerinde sorgulama yap›lmas›n›

sa¤layan, son kullan›c›lar›n rahatl›kla kullanabilece¤i, kolay kullan›ml›, web taray›c› üzerinde çal›flan

bir ifl zekâs› uygulamas›d›r.

2. Gereç ve Yöntem

Yapm›fl oldu¤umuz çal›flma “Hastane Bilgi Sistemi” verileri üzerinde tan›mlanm›fl olan veri ambar›n›

kullanmaktad›r.

ETL süreci sonucunda elde edilen kaliteli veriler Microsoft SQL Server 2005 veri taban› ortam›nda

saklanm›flt›r. Veri ambar› ve OLAP sunucu için Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services

kullan›lm›flt›r. Uygulama yaz›l›m›, Microsoft .Net ortam›nda Web tabanl› ve Ajax 2.0 teknolojileri

kullan›larak gelifltirilmifltir. Son kullan›c›lar›n sadece OLAP sunucuya eriflebilmeleri ve Internet

Explorer ya da Mozilla FireFox taray›c›ya sahip olmalar› yeterlidir.

Uygulama, sistem yöneticisi paneli ve son kullan›c›ya hitap eden raporlama bölümü olmak üzere iki

temel bölümden oluflmaktad›r. Sistem yöneticisi paneli ile kullan›c›lar, roller, modüller ve yetkiler

belirlenmektedir. Raporlama bölümü ile sisteme ba¤lanan kullan›c›n›n rolü ve yetkileri kapsam›nda

eriflebilece¤i modüller üzerinde etkileflimli ve kolay kullan›ml› sorgulama yapmas› sa¤lanmaktad›r.

3. Amaç

“Neden ifl zekâs› platformuna ihtiyaç duyulmaktad›r?” sorusunun en temel cevaplar›n› flu flekilde

s›ralayabiliriz.

• Büyük veri s›¤as› üzerinde geçmifle yönelik tüm verilere karar destek amaçl› olarak eriflmek

mümkün de¤ildir.

• ‹htiyaç duyulan veriler küçük zaman aral›klar›na göre al›nabilmekte ve resmin tümüne eriflmek

mümkün olmamaktad›r.
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• ‹statistiksel verilere ulaflmak için yaz›lan sorgular çok karmafl›k olmakta ve nitelikli elemanlar
taraf›ndan haz›rlanabilmektedir. Ayn› zamanda raporlar›n üretilmesi ve bak›m› oldukça güçtür.
• ‹statistiksel verilerin derlenip istenilen flekilde grafiksel ortamda görüntülenmesi oldukça zordur.
• Son kullan›c›n›n, ihtiyaç duydu¤u veriye kendi yetenekleri ve imkânlar›yla eriflmesi mümkün
de¤ildir.
• Haz›rlanan raporlar›n çal›flma süresi oldukça uzundur, saatler hatta günler sürebilir.

‹fl zekâs› platformunda raporlama yapabilen araçlar mevcuttur. “Neden yeni bir araç gelifltirilmifltir?”
sorusunun cevaplar› afla¤›daki flekildedir.

• Milli bir çözüm olmas›
• Kullan›c› taleplerine göre flekillenebilir olmas›, (müflteriye özel çözümlere aç›k olmas›)
• Ayn› anda birden çok küp üzerinde sorgulama yapabilmesi
• Web tabanl› çal›flmas›
• Kullan›c› dostu olmas›

4. Genel Özellikler

Haz›rlanan uygulama yaz›l›m› ifl zekâs› sürecinde veri ambar›nda tutulan çok boyutlu verilerin
raporlanmas›nda ihtiyaç duyulan tüm özellikleri içermektedir.

Bu özellikler,

• Yetkili kullan›c›lar›n sisteme giriflinin sa¤lanmas›
• Çok boyutlu küplerdeki boyutlar›n yetkili kullan›c›larca görüntülenmesi, boyut düzeyinde
yetkilendirme yetene¤inin desteklenmesi
• Kullan›c›n›n belirleyece¤i sat›r ve sütun boyutlar› üzerinde anl›k sorgulamalar›n yap›larak verilerin
iki boyutlu olarak grid yap›s›nda gösterilmesi.
• Roll-up (özet seviyesinin art›r›lmas›) ve drill-down (detay seviyesinin art›r›lmas›) yetene¤inin
sa¤lanmas›.
• Pivot ifllemi ile grid üzerindeki verinin X ve Y eksenlerinin yer de¤ifltirmesi
• Ayn› anda istenilen say›da boyut üzerinde sorgulama yap›labilmesi
• Sorgu kümesi üzerinde filtreleme yap›larak sonuç kümesinin küçültülmesi, daha özel veriye
eriflimin sa¤lanmas›
• Grid verisinin çeflitli grafiklerle gösterilebilmesi (Örn; Çizgi,Çubuk,Pasta,Alan,3 boyutlu grafikler,
y›¤›tsal gösterim grafikleri)
• Sorgulanan verinin d›fl ortama aktar›labilmesi, MS Excel, MS Word, Metin , PDF, Html formatta
verinin aktar›m›n›n sa¤lanmas›

fiekil-1. Son Kullan›c› Arayüzü Güvenli Girifl Ekran›
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• Sonuç kümesi üzerinde drill-trough ile verinin detayının öğrenilmesi, Sorgulanan değer 20’den
küçük ise mevcut verilerin ne olduğunun gösterilmesi. Örneğin, kurumu Bağkur olan ve Eylül 2007
içerisinde Kalp Damar Cerrahisi kapsamında ameliyat geçiren hasta sayısı 5 ise, bu 5 hastanın hasta
numaralarının listelenmesinin sağlanması.
• Aynı anda birden çok küp verisinin sistem yöneticisi tarafından belirlenmiş formatta raporlanabilmesi.
(Örn.;Klinikler bazında, Eylül 2007 için toplam muayene sayısı (Muayene küpü), radyoloji tetkik
sayısı(Radyoloji küpü), Patoloji tetkik sayısı(Patoloji küpü), laboratuar tetkik sayısı(Laboratuar
küpü) verilerinin raporlanması)
• Kullanıcı profiline göre farklı sorgulama ekranları ile kullanıcının bilgi seviyesine en uygun
ortamın sunulabilmesi

Ayrıca web tabanlı olarak Ajax teknolojileri ile çalışıyor olması ve kullanıcı dostu olması uygulamanın
en büyük artılarındandır. Uygulama bu alanda gerçekleştirilmiş ilk milli yazılımdır. Uygulamaya ait
örnek kullanıcı arayüzleri Şekil 1, 2, 3, 4 ve 5’de verilmektedir.

Şekil-2. Satır ve Sütunlarda Sorgulanan Küp Verisinin Grid Üzerinde Gösterimi

Şekil-3. Satır ve Sütunlar Üzerinde Veri Detayının Artırılması
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Şekil-5. Kriterlerin Ağaç Yapısında Seçilerek Sorgulamanın Yapıldığı Son Kullanıcı Arayüzü

Şekil-4. Örnek Grafik Görünümü

5. Sonuç

İş zekası uygulamalarına sahip olmak için öncelikle olarak,

• Günlük iş süreçlerinin takip edildiği operasyonel verilerin ETL süreci ile veri ambarına alınması,
(verinin dönüştürümü, temizlenmesi)
• Uygun veri ambarı modellemesinin yapılması ve çokboyutlu küplerin tasarlanması,
• Küplerin güncel verilere sahip olacak şekilde düzenli periyodlarla işletilmesi,
• İhtiyaç duyulan bilgiye ulaşmak için veri madenciliği çözümlerinin oluşturulması,
• Son kullanıcıya sorgu sonuçlarının farklı ortamlarda raporlanması
gerekmektedir.

İş zekası platformu iş adımları Şekil-6 üzerinde çizimsel olarak gösterilmiştir.
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Hastanelerimizin ve diğer kurumlarımızın karar destek amacıyla ihtiyaç duydukları verilere kolay ve
hızlı erişebilmeleri, iş zekâsı çözümlerine yönelerek mümkündür. Ortaya çıkan bu milli ürüne, gelişen
teknolojilere ve ihtiyaçlara göre yeni özellikler eklemeye devam edilecektir. Veri madenciliği sonuçlarının
da mevcut uygulama ile son kullanıcıya ulaştırılması için gerekli çalışmalara başlanmış olup, iş zekâsı
ve karar destek sistemleri kapsamında eksiksiz bir uygulamanın üretilmesi hedeflenmektedir.

Şekil-6. İş Zekâsı Platformunun Hazırlanma İş Adımları

6. Teşekkür

Mesa Hastanesi Veri Ambarı Çalışması, kapsamında başta Mesa Hastanesi Bilgi İşlem Müdürü Sayın Sinan
Kayaalp olmak üzere tüm bilgi işlem personeline teşekkür ediyorum.
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