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Promoties binnen de OTAP-straat (Ontwikkel-, test-, acceptatie- en produc
tieomgeving) zijn gemeengoed voor elke BI-professional. Zonder promotie
is het in principe niet mogelijk om een omgeving live’ te brengen.
Initiële inrichting en promotie van een omgeving zijn triviaal, maar bij
incrementele promoties neemt de kans op fouten door de vele handmatige
acties toe. Automatiseren van deployment binnen de OTAP-straat verhoogt
de consistentie, kwaliteit, ilexibiliteit en sneiheid van promoties.

De BI-installer is een hulpmiddel dot deze automatisering moge

lijk maakt en daardoor toegevoegde waarde levert voor zowel

initiële, incrementele als hotfix promoties. Als vuistregel geldt

dat de investering in een BI-installer voor een BI-project met een

gemiddelde omvang zich terug verdient binnen enkele volledige

promotiecycli. Dit artikel beschrijft eerst het BI-deployment pro

ces, een algemene aanpak hoe initiële en incrementele promoties

grotendeels geautomatiseerd kunrien worden, met als doel de

foutkans en risico’s reduceren. Vervolgens wordt het fenomeen

BI-installer behandeld.

BI deployment (lifecycle) proces
Het werken via de OTAP-straat is populair geworden sinds de

introductie van ITIL [1] eind jaren negentig. Damhof [2] stelt dat

deze methode voor huidige begrippen te traag is en stelt een

meer opportunistische systeemontwikkeling voor.

Opportunistisch impliceert korte ontwikkelcycli en snel kunnen

reageren op de klantvraag. Ook Harland [3] stelt de behoefte

voor OTAP met betrekking tot BIter discussie. Kort samengevat,

het wel of niet gebruik maken van OTAP is op dii moment een

interessante discussie. Wij denken dat door het toepassen van de

BI-installer het OTAP-proces aanzienlijk versneld kan worden,

waardoor de traditionele systematische aanpak weer dichter

tegen de opportunistische aanpak aan komt te liggen. Op dit

moment zijn de projecten waarbij wel een (gedeeltelijke) OTAP

straat aanwezig is nog steeds in de meerderheid. Wij verwachten

dat dit op korte termijn niet wijzigt, wat voldoende beweegrede

nen biedt om het deployment proces te automatiseren.

De beschreven deploymentcyclus richt zich don ook op OTAP,

namelijk bet proces van het ontwikkelen van software op een

ontwikkelomgeving tot en met de finale uitrol op de productie

omgeving. Afbeelding 1 brengt de ontwikkelstappen in relatie

met de deploymentfases in kaart. Zoals de pijien aangeven zijn
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promoties en demoties mogelijk. Onder promotie wordt een

verhoging van het server level verstaan, dit is bijvoorbeeld van

ontwikkeifase near testfase. Onder een demotie wordt een

verlaging van het server level verstaan, dit is bijvoorbeeld van

productiefase terug naar ontwikkelfase,

Deployment
Bij een initidle promotie van eeri omgeving maken Wi) het onder

scheid tussen de installatie van respectievelijk hardware, soft

ware en BI-programmatuur. Tijdens een incrementele promotie is

eileen de laatstgenoemde categorie relevant, want de rest is al

ingericht. De hardware- en software-installatie vallen daarom

buiten de scope van dit artikel. We bespreken achtereanvolgens

de kenmerken van can initidie en incrementele promotie.

Initiële prom otie, De eerste keer dat de BI-programmatuur op een

omgeving wordt geinstalleerd (de initiële promotie) is relatief

eenvoudig. Alle databaseobjecten kunnen worden aangemaakt

en ETL-logica, OLAP-cubes, rapporten en het management dash

board kunnen worcien uitgerold.

[ncrementele promotie. Indian de BI-programmatuur eanmeal in

productie is gonomen, is er geen initiële promotie meer mogelijk.

De tabellen zijn dan al gevuld en kunnen niet zomaar opnieuw

worden aangemaakt. Toch moet ook de productiesituatie gowij

zigd kunnen worden. Enerzijds kunnen er niouwe ontwikkalin

gen zijn en anderzijds kunnen er nog fouten ean het licht komen

ti)dens de beheerfase. Bij een promotie met als doel het verbete

ren van deze fouten spreekt men van een hotfix,

Deploymentproblematiek. Helaas impliceert eon promotie een

groot aantal stappen. Dit vergt op de traditionele manier bet

nodige can discipline en documentatie. In de praktijk loopt men

vaak tegen terugkerende problemen can. Hoe vaak komt bet

niet voor dat de omgevingsvariabelen fiat worden aangepast,

waardoor de verkeerde omgeving wordt geladan, of erger; wordt

geleegd? Door het promotieproces grotendeels te automatiseren

kunnen we dit risico minimaliseren.

De behoefte ean hat automatiseren van het promotieproces is bet

grootst viak na de initiële promotie. Er zullan dan wearschijnlijk

nog relatief veal hotfixes nodig zijn. Wanneer de frequentie van

de hotfixes na verloop van de tijd afneemt, is een geautomati

seerd deployrnentproces van minder groot belang. Bovenstaende

logica is tevens terug te vinden in afbeelding 2.

Wanneer meerdere ontwikkelingen zich in verschillende fases

van de OTAP-straat bevinden, neemt do complexiteit van

versiebeheer en release management toe, De 81-installer ken

daze problematiek eenvoudiger maken, doordat de verschillende

ontwikkelingen eenvoudig en snel na elkaar gepromoot kunnen

worden.

De BI-installer
De BI-installer (zie atbeelding 3) is de praktischo uitwerking van

bet idea voor aen automatische uitrol. Het mitiatief voor dit hulp

Afbeelding 2;Voordeel versus tijd grafiak.

middel is ontstaan vanuit do eerder vermelde problematiek. De

BI-installer is ontwikkeld in C# voor hat Microsoft platform en is

momenteal ingaricht voor SQL Server 2008.

Do BI-insteller is to gebruiken voor hat deployen van fysiaka

bastanden, DDL- an DML-scripts, datascripts, ETL-packages

(SSIS), OLAP-cubes (SSAS) en Repporten (SSRS). Voor at daze

componenten wordt zoveel mogelijk gabruik gemaakt van de

standaardfunctionaliteit van SQL Server 2008 an bijbehorende

tools (SSIS, SSAS an SSRS). Elk ondardeel kent zijn eigon

verwerkingsmechanisma, hierondar toegelicht.

Fysieke bestanden, Do class Systam.IO.File wordt gebruikt om
hestenden uit aen bronfolder to kopieren near eon doelfolder.

Do locatie van deze folder is configureerbaar door middel van

do user interface van do BI-installer.

Databasescripts (DDL, DIVIL en data). Er zijn diverse tools voorhan

den waermee databasascripts kunnen warden gegenereerd. Wij
maken gebruik van Visual Studio 2008 — Database Edition GDR

(R2). GDR (R2) is eon add-in welke ook bekend is onder do naam

‘Data Dude’. De exacte werking van doze tool velt buiton de

scope van dit artikel en is eventueal na te lezen bij Drapers [41.
Met behulp van daze tool kunnen we per database initidle scripts
maer ook daltascripts ganereren. Omdat data, los van omge

vingsafhankelijko variabelen, niet identiek overgenoman dienen

to warden near elka omgaving, maken wij gebruik van eon sto

red procedure met aen roll-back mechanisme. Daze procedure

wordt eangeroepen door de BI-installer. Binnan Visual Studio

worden ella componanten voortdurend gevelidoerd. Kritieke fou

ten moaten opgelost warden voordat de scripts geganereerd kun

non warden. Do scripts warden door middel van eon

SQLCommend commando aengeroepen (voorboold syntax:

Sqlcrnd —s <Servername> -v <Orr.gevingsvariabeletl]>

-v <Omgevingsvariabele In] >“.

ETL -Packages. SSIS-peckages kunnen fysiok in do MSDB

database of op bet bestandssysteem warden opgeslagen. Er zijn

op bet web talloze discussies te vinden over do voor- an nadelen

van elk van daze twee methoden. Wij maken gobruik van de

MSDB-databese.

Deployment van deze packages ken op diverse manieren gebeu

ran. De BI-installer maakt gabruik van do method LoadPackaga
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van de Class Microsoft.SqlServer,Dts.Runtime.Application. Daza

methode is erg snel en de voortgang van de deployment wordt

geretaurneerd naar hot scherm. In goval van apsiag in hot

bastandssysteom ken gobruik gamaakt warden van do boschro

van methado voor fysioko bastanden.

CLAP-Cubes. Voor het doployan van do SQL Server Analysis

Services CLAP-Cubes maken wij gebruik van do Microsoft.

AnalysisSarvices.AdomdClient-class. Daze voart do XMLa-scripts

uit do meagegavan mappenstructuur uit. Do XMLa-scripts war

den gogonareard op basis van do ,asdatabaso file. Doze file

wordt wear geganaroard door Visual Studio bij olko willakauriga

deployment. Dit .asdatabasa script is niot één op één om to

zatten in XMLa, vanwoge niat to intarpreteren auditinformatie.

Daze auditinformatie is to horkannan aan XML-tags on is daar

moo aanvoudig geautomatisoard to varwijdaran.

Ropporfen. Do roportsorvice2006.asmx service maakt bet mogelijk

om rapportan to daployon naar eon SQL Server Report Server

wolko gointagraard is met SharoPoint. Hiorbij wordt do locatia

van do datasourca via eon variabole door do BI-Installar maega

govon, Bij eon ‘stand-alone report server’ draaiondo ondor SQL

Server 2005 of 2008 ri, zal gabruik gemaakt mooton wordon van

do roportsorvico2005.asmx service. SQL Server 2008 r2 maakt

gabruik van eon niouwa versia van daze raportsorvica met do

naam: reportservice20l 0.asmx.

Ontwikkelen BI-installer
Scope. Alvorans do BI-installor goroalisaard kan wordan, is hat

van belang hat toapassingsgobiod to bopalen. Hat toapassings

gobiod kan zijn eon initidio installatio, incromonfola installatia of

bijvoorboold hotfixas. Voordat we hot doploymontprocos kunnon

automatisoron, mootan we duidalijkboid hobben over wolko

compononton ondordoel zijn van do promotie. Dit kunnon scripts

zijn die uitgovoord mootan wordan, rapportan die gedoployod

dianan to wordon on DTSX-packagas die in do MSDB of hot

filosystom moaten warden goplaatst, maar oak zakan zoals eon

‘web .canfig’, analysis services cubes on ovantuala hulpapplica

ties maatan niat warden vorgoton,

ivlappansfrucluur. Cm do BI-installor multi-taopasbaar to makan

is hot van balang eon gascheidan mapponstructuur to gobruikan.

Hierdaar wardt hot aenvoudig am par component to achtorhalen

waar do installatiobastandan zich bevinden. In do pragrainma

coda kan warden bepaald xvat or met do bestandan in do desbe

traffanda map kan warden gadaan. Zoals kapieran uitvaeren,

aanpassan enzavaart. Door do naamgaving van bostanden en bet

gabruik van submappan wardt hot magolijk do valgorda van uit

vaor to bainvloadan. Door mappon wag to latan, kunnon or oak

dolan uit do BI-installar warden gobaald. Dit is handig bij hat

uitrallen van hatfixas. Do tabol in atboolding 4 taant eon voar

beeldapzot vaar eon mapponstructuur.

Cmgavingsvariabalan. Vorvalgans dient nagedacht to warden

aver eon za genoriok magolijke aplassing. Cp doze manior wardt

do BI-installor multi-inzotbaar an kan warden ingezet vaar initië

la installatie, incromontala installatia, pramaties, domatios, hat-

Afbeelding 3: Screanshat Business Intelligence Installer.

tixes enzavaart. Cm do fautkans to minimalisoron ken man

gebruik maken van eon canfiguratiobostand, met daarin do

amgovingsafhankelij ke variabolan. Eon dargolij ko canfiguratia

wardt aenmalig ingaricht per amgeving on vaarkamt dat variabo

len near varkaarda amgevingan verwijzon.

Paulathandaling. Vardar is hat van assantiaal balang am na to

donken aver back-up an rail-back machanisman. Hat is bijvaar

beald magelijk am eon dargelijk machanisma to implamantoran

in do databasascripts, maar hat ken ook als eon separate stap

warden apgenamen in do uitralpracadura. Datascripts moaton in

iedar geval vaarzien warden van eon roll-back magahjkhaid,

zadat do roads taegevaogdo, boworkto of vorwijdarda racards uit

eon fautiaf script, in hun aarsprankolijko situatie warden her

staid. Voar alla avariga componantan kan man do fautmoidingan

varkrijgan door do error events van do batratfanda methods af to

vangon.

Tasfan. Tat slat zullan we dit uitgabraid moatan tostan. Want als

hot bij eon geautamatisoard pracas faut gaat, workt dit door in

alle gerelateerda amgovingan.

Inrichten BI-installer
Na hat antwikkelan van do BI-installer zal doze bij eon spocifie

ka promatia aak moaten warden ingericht.

Ivlappenslrucluur. Do mappenstructuur, zaals doze hiorvaar is

besprakon, zal govuld warden mat do diverse campanontan.

Vaar do databasoabjactan bevel da map do delta’s tussan do bran

on daelamgeving. Vaar andara campanantan zoals bijvoarbaald

do packages, goldt dat juist do niouwsta situatia wardt naarga

zat. Hat is dan niot nadig am do delta’s to bopalon.

Release nafas. Tat slat is hot balangrijk am release notes op to

naman. Dit kan in diverse varmon, eon plat tokstbostand valdaot

prima. In do release notes staan do actias baschraven welke daar

do consultant ante- at past-deployment maatan warden uitga

vaard. Ban anta-actia is bijvoarbaald hat cantralaran op unieka

business keys binnan eon tabal, zadat do unique key constraint

uit eon pramatioactia succasvol ken warden daargavaord.
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Map Toepassingsgebied

SQLScriptsUnitieel De DDL en DML scripts voor een initiéle installatie

SQLscripts\Incrementeel De DDL en DML scripts voor een incrementele installatie

DtsxSource De DTSX packages

FileSource Extra bestanden voor eventuele hulpapplicaues

RdtSource De to deployen rapporten

SsasSource De XMLA kubusscripts

Log De ogfiles van de SI-Installer

Afbeelding 4: Mappenstructuur.

Voordelen van de BI-installer
Het gebruik van een BI-installer biedt een aantal voordelen.

Kwoliteit en consistentie. Door de BI-installer to gebruiken, zal

een hotfix exact hetzelfde worden uitgevoerd op iedere omge

virig. Dit borgt de kwaliteit en consistentie van de oplossing.

Plexibilileit. De BI-installer biedt grote flexibiliteit. Door de gene

rieke opzet is de BI-installer multi-toepasbaar voor onder andere

promoties, initidle en incrementele installaties.

Overdraagbaar. In voel organisaties is een beheerorganisatie ver

antwoordelijk voor de productieomgeving en is hot niet mogelijk

om hier als supplier zeif rechtstreeks wijzigingen op uit te

voeren. Door de BI-installer is eon upgrade of hotfix eenvoudig

overdraagbaar aan een dorde partij.

Snelheid. Een promotie kan sneller worden uitgevoerd door de

BI-installer, waarin veol stappen zijn geautomatiseerd. De

BI-installer werkt met eon initialisatiebestand, waarin alto omge

vingsvariabelen eenmalig worden opgegeven.

N adele n
Naast voordelen zijn er natuurlijk ook enkele nadelen to noemen

bij het gebruik van de BI-installer.

Andere manier van werken. Do ontwikkelaars dienen volgens eon

vooraf bepaalde structuur to werkon. Op doze manior kan wor

den geborgd dat do omgevingen binnen do OTAP-straat identiek

blijven. Dit betekent consistentio in do uitvoering van hot werk

en moot voor professionals goon probloem vormen.

Automatiseren aan het begin van het project. Hot nadeel van eon

BI-installer is dat or bij hot begin van hot project, wannoer or al

genoog andero aandachtspunten zijn, onergie gestoken moot

worden in hot automatiseren van de diverse stappen. Door do

BI-installer uit to stellen onder druk van budget en deadlines,

nomen do voordelen (juist in hot begin van hot beheertraject) of.

Zie ook afbeelding 2.

Eon dorgelijke invostering verdient zich echter snel terug. Hot

break-even moment hangt stork a! van hot aantal en do omvang

van do promotios. Voor eon gemiddeld project is hot break-even

punt al no enkole vollodige cycli bereikt,

Kwaliteit en impact. Indien do scripts binnen do BI-installer fouton

hevatten en dit niet opgolost is voor do uitrol, heeft dit invloed

op alto door do BI-installer geraakte omgevingen. Als provenhie

ye maatregel moot men good nadenken over hot debug- en

testproces.

Samenvatting
Hot automatiseren van deployment binnen do OTAP-straat

verhoogt do consistentie, kwalitoit, flexibiliteit en sneiheid van

promoties. In hot algomoon mogen we concluderen dat oen

BI-installer toegovoegdo waarde levert voor zowel initiële,

incrementele on hotfix promoties. Hot is echter essentieel om

do BI-installer zorgvuldig in to richten en to tosten, alvorens

deze in to zotten.

Voor eon Microsoft BI-project kari redelijk oenvoudig eon

BI-installer worden gecrobord. Voor (combinaties van) andere

tools biedt hot artikel goon techriische uitwerking, moor do

gehanteerde stappen kunnen natuurlijk ook hier als uitgangs

punt worden genomen.

Als vuistregel geldt dat de investering in eon BI-installer voor

eon BI-projoct met een gemiddelde omvang zich terug verdiont

binnen enkele volledige promotiecycli. Uiteraard moot bij do

start van hot project wet voldoendo ruimte warden vrijgemaakt

in do vorm van doorlooptijd en gold.
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