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Útdráttur 

Í verkefninu er lýst hvernig hægt er að flytja XBRL skýrslur inn í vöruhús gagna með Data 

Vault aðferðafræðinni.  XBRL staðallinn er flókinn þar sem skýrslurnar þurfa að innihalda 

allar mælanlegar skilgreiningar á fjármálaupplýsingum sem eftirlitstofnanir þurfa til að 

uppfylla eftirlitsskyldur sínar.  Vegna flækjustigs XBRL staðalsins fjallar þessi ritgerð 

aðeins um þau atriði hans sem skipta máli fyrir lausn á þessu verkefni.   

Útfærð er högun vöruhúss gagna ásamt gagnahögun með Data Vault aðferðafræðinni.  

Smíðuð er fyrirspurn þar sem OpenXML er nýtt við að umbreyta gögnum úr XBRL 

skýrslu yfir í vöruhúsagögn.   

Auk þess eru lýsigögn, útgefin af Europen Banking Authority, tengd við vöruhúsagögnin 

sem koma úr XBRL skýrslum. Vöruhúsið endar tilbúið fyrir skýrslugerð og greiningar.  Til 

útskýringar er tekið eitt dæmi um skýrslu þar sem þessi gögn eru notuð sem inntak í 

vinnslu á skýrslunni Fjármálastöðuleika mælikvarðar (FSI) sem skilað er til 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.  Lausnin var útfærð að fullu og fór í notkun hjá Seðlabanka 

Íslands á meðan á vinnslu MS verkefnisins stóð.   

 

Abstract 

In this project we describe how XBRL reports can be loaded into a data warehouse with 

the Data Vault methodology. The XBRL standards are complex, as they need to include all 

measureable definitions of financial information that supervisory agencies require in order 

to fulfill their supervisory obligations. Due to the complexity of the XBRL standards, this 

thesis only covers the parts of it that are relevant to solving this project.  

 

The design of the data warehouse and its data modeling uses the Data Vault methodology. 

A query is built using OpenXML, to convert data from a XBRL report to warehouse 

data.    

 

Metadata, issued by the European Banking Authority, is linked to the warehouse data 

derived from XBRL reports. The warehouse is then ready for the interested party to 

report. As an explanation, one example is given of a report, where this data is used as 

inputs to the Financial Soundness Indicators (FSI) report that is submitted to the 

International Monetary Fund. The solution was fully implemented and was put into 

production at the Central Bank of Iceland during the preparation of this MS project.  
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1 Inngangur 

1.1 Tilurð verkefnisins 

Upphaf verkefnisins er að á borð höfundar rataði verkefni sem fól í sér að leysa það 

viðfangsefni að koma  stöðluðum skýrslum fyrir í vöruhúsi gagna. Fyrir verkefnið hafði 

höfundur 12 ára reynslu af því að hanna og lesa gögn inn í vöruhús gagna.   

Vöruhúsafræðin sem höfundur hafði reynslu af nefnast Data Vault útgáfa 1.0 og aðferð 

útgefin af Ralph Kimball, sjá kafla 2.3.1.   

Staðallinn sem skýrslurnar fylgja heitir XBRL sem byggir á XML staðlinum. Fyrir 

verkefnið hafði höfundur enga reynslu af að vinna með gögn á XML staðli. XBRL 

staðallinn var einnig algerlega nýr fyrir höfundi.  Þetta verkefni kom til vegna þess að í 

fyrri lausn voru gögn úr XBRL skýrslum ekki að berast rétt inn í vöruhúsið.  Ritgerðin er 

tilraun til að veita innsýn í  þessa flóknu staðla og koma með lausn.  

1.2 Nálgun 

Hugmyndin að þessu verkefni er að nýta Data Vault aðferðafræðina, sjá kafla 2.3.1, sem er 

vel þekkt innan vöruhúsafræðanna.  Aðferðafræðin hjálpar til við að halda utan um 

rekjanleika gagna.  Þar sem Data Vault aðferðafræðin byggir á einingum, þá er einnig 

auðvelt að byrja smátt og stækka eða breyta seinna.  Skalanleikinn er mikill ef hannað er 

eftir aðferðafræðinni.  

Áður en þetta verkefni byrjaði þá var búið að vinna að annarri lausn í einhvern tíma.  Sú 

lausn byggðist á að umbreyta gögnum, úr XBRL staðli í gögn á töfluformi, með forriti sem 

keyrir um leið og skýrslunum er skilað inn. Umbreytingin fer fram í hugbúnaðinum sem 

tekur á móti skýrslunum og sannprófar þær.  Breyttu gögnin ásamt lýsigögnum eru síðan 

lesin inn í vöruhúsið.   

Aðferðin sem lýst er í þessari ritgerð við breytingu á XBRL inntaksgögnum í 

gagnagrunnshæf gögn, er frábrugðin fyrri útfærslu.  Í okkar lausn er þessi breyting gerð 

síðar í ferlinu.  Gögnin eru látin halda sér á XBRL formi þegar þau berast í vöruhúsið.  

Áður var þeim breytt í kerfinu sem sér um að taka á móti skýrslunum.  Farið er yfir heildar 

ferlið í kafla 3.2.1.  Að breyta gögnunum seinna í ferlinu, það er í vöruhúsinu, felur í sér að 

ábyrgðin á því að breyta gögnunum og afhending þeirra, til frekari vinnslu/skýrslugerðar, 

er á einum stað, það er hjá þeim sem sjá um vöruhúsið.   

Við að umbreyta gögnum á töfluhæft form þá fjölgar röðunum mikið.  Það fer úr því að 

hver XBRL skýrsla rúmast í einni röð, í að hvert mæligildi úr skýrslunni er í einni röð.  

Hver skýrsla inniheldur þúsundir mæligilda.  Við að umbreyta gögnum aftar í ferlinu þá er 

verið að færa minna gagnamagn og raðir á milli kerfa. 
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Reynt er að breyta gögnunum sem minnst, einungis nauðsynlegar breytingar eru gerðar. Að 

halda þeim sem næst upphaflegri mynd auðveldar tengingar við það sem sent er inn í 

upphafi.  Þetta hjálpar við rekjanleika.  Einnig er reynt að nýta sem mest af óbreyttum 

lýsigögnum frá EBA.  

Hugmyndin að nýta OpenXML fall til að umbreyta gögnunum kom í upphafi verkefnisins.  

Aðferðin gekk vel og var lykillinn að áframhaldandi vinnu í verkefninu.  Lýsing á hvernig 

OpenXML fallið er notað er í kafla 3.1.2. 

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að fyrst er farið yfir ástæðu fyrir þörfinni á þessum 

skýrsluskilum. Til þess að eftirlitsstofnanir geti sinnt hlutverki sínu þurfa þær að afla sér 

gagna.  Til að samræma skilin þá þarf staðla. Staðlarnir eru flóknir þar sem þeir þurfa að ná 

yfir marga eftirlitsþætti.  Í ritgerðinni er reynt að fara yfir alla undirstöðuþætti, sem skipta 

máli, til að skilja útfærsluna. Þessir undirstöðuþættir eru uppbygging gagnanna og 

aðferðafræðin sem er notuð við útfærslu á lausninni.  Í seinni hluta ritgerðarinnar er farið í 

útfærsluna.  Þar eru gögnin skoðuð og farið yfir högun tengda vöruhúsinu.  Í lokin er 

skoðuð afhending gagna og áframhaldandi vinna.  

Höfundur byrjaði á verkefninu í ágúst 2018, lausnin var prófuð og komin í fullan rekstur í 

nóvember sama ár.  

1.3 Áskorun 

Lausnin á verkefninu kom tiltölulega fljótt og var unnin út frá skoðun á raungögnum.  

Helsta vandamálið var að skilja flókna staðla útgefna af Evrópusambandinu. Staðlarnir eru 

hannaðir þannig að þeir ráði við nánast allar upplýsingar tengdar fjármálagjörningum sem 

þarf að hafa eftirlit með.  Það eru um 100 eftirlitsstofnanir og yfir 60 lönd
1
 sem nýta sér 

XBRL staðalinn. Í lýsigögnum tengdum XBRL staðlinum er mikið af flóknum hugtökum 

ásamt skammstöfunum.   

Þegar hönnunin var komin tók sjálf útfærslan og prófanir skamman tíma, eða um tvo 

mánuði. 

Útgangspunkturinn var að halda útskýringum einföldum og vera einungis með þær sem 

skipta máli fyrir verkefnið.  Verkefnið útheimti umtalsverða uppbyggingu þekkingar. Bara 

það að setja sig inn í þennan heim fjármálahugtaka er mikil áskorun.   

  

                                                 

1
 https://www.xbrl.org/xbrl-around-the-world/  

https://www.xbrl.org/xbrl-around-the-world/
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2 Undirstöður 

2.1 Eftirlitsstofnanir fjármálafyrirtækja 

2.1.1 Íslenskar stofnanir 

Á Íslandi Íslands gilda lög um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði
2
. Fjármálaeftirlitið 

og Seðlabanki Íslands sjá um eftirlit á fjármálamarkaði á Íslandi og eru með 

upplýsingagjöf til evrópskra eftirlitsstofnana samkvæmt gildandi lögum. Þegar nýjar 

reglugerðir taka gildi þá ber eftirlitsstofnunum að innleiða nauðsynlegar breytingar 

varðandi upplýsingagjöf og síðan þurfa eftirlitsskyldir aðilar að skila gögnum samkvæmt 

nýjum reglugerðum.  

2.1.2 Evrópskar stofnanir 

EBA (European Banking Authority) er sjálfstæð stofnun  innan ESB, sem vinnur að því að 

tryggja skilvirkar og samræmdar varúðarreglur ásamt eftirliti með evrópska bankakerfinu. 

Helstu markmið þess eru að viðhalda fjármálastöðugleika innan ESB ásamt því að stuðla 

að heiðarlegri, skilvirkri og vel skipulagðri starfsemi bankakerfisins. 

 

EBA var stofnað 1. janúar 2011 sem hluti af evrópska fjármálaeftirlitinu (ESFS) og tók við 

öllum ábyrgðum og verkefnum evrópskra bankaeftirlitsaðila
3
. 

EBA gefur út ýmsa tæknistaðla varðandi skýrslugerð, þar á meðal  eru skýrslurnar COREP 

(Common Reporting) sem inniheldur útreikninga á eiginfjárgrunni og FINREP (Financial 

Reporting) sem inniheldur fjárhagsstöðu. Með þessum skýrslum ná eftirlitsaðilar að 

fylgjast með, til að mynda stórum áhættuskuldbindingum, vogunarhlutfalli, 

lausafjárhlutfalli og tapi vegna fasteignalána.  Með því að hafa staðlaðar skýrslur þá verður  

samræming í eftirliti
4
 innan evrópska efnahagssvæðisins auðveldari. 

 

Skýrslurnar COREP/FINREP fóru í notkun á árunum 2005 til 2010 en það voru ekki 

bindandi fyrirmæli um að þeim væri skilað.  COREP/FINREP skýrslunum hefur verið 

skilað til eftirlitsaðila á Íslandi, Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins, í nokkur ár.  Hjá 

Seðlabankanum er ekkert unnið með skýrslurnar áður en þær eru áframsendar til EBA. 

 

                                                 

2
 https://www.althingi.is/lagas/nuna/2017024.html  

3
 https://www.eba.europa.eu/about-us  

4
 https://www.fme.is/eftirlitsstarfsemi/crd-iv/  

https://www.althingi.is/lagas/nuna/2017024.html
https://www.eba.europa.eu/about-us
https://www.fme.is/eftirlitsstarfsemi/crd-iv/
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2.1.3 Alþjóðlegar stofnanir 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (AGS e. IMF) var stofnaður 1945 og kom Ísland ásamt 28 

öðrum löndum að stofnun hans.  Hlutverk sjóðsins er að vera með eftirlit með 

ríkisfjármálum, gengismálum og peningastefnu aðildaríkja
5
.  Seðlabankinn skilar ýmsum 

skýrslum til AGS.  Dæmi um eina slíka skýrslu er FSI (Financial Soundness Indicators)
6
 

sem er unnin upp úr COREP/FINREP gögnum. 

2.2 Gögnin 

2.2.1 Skipulag gagna 

DPM (e. Data Point Model)
7
 er gagnalíkan sem er hannað og gefið út af EBA. 

Gagnalíkanið er gagnagrunnstöflur ásamt tengingum þeirra á milli. Einnig gefur EBA út  

gögnin fyrir DPM módelið. Það má segja að DPM sé gagnagrunnur miðað við 

skilgreiningu Microsoft SQL. Gögnin í DPM eru lýsigögn (e. metadata) fyrir mikinn fjölda 

gagnapunkta. Gagnapunktur er ein mælieining í  skýrslum sem þarf að skila til 

eftirlitsstofnana fjármálaeftirlita. Hver gagnapunktur hefur ákveðna staðsetningu, lýsingu 

og samhengi í DPM. Mikil forvinna þarf að eiga sér stað áður en DPM er smíðað. Sú 

forvinna felst í að greina grunngögn á borð við lög, reglugerðir, tilskipanir og skýrslur.  

Einnig þarf að skilgreina hugtök og sambönd milli þeirra gagnapunkta sem á að lýsa.   

DPM byggir á gagnanálgun (e. data centric) en ekki skýrslunálgun (e. form centric). Það 

leiðir til þess að gögnin í DPM eru skilgreind þannig að þau geta staðið ein og sér óháð 

framsetningu til dæmis í Excel skjali. Í DPM er lögð áhersla á lýsigögn sniðmáta (e. 

templates´metadata), víddarhugtök sem notuð eru til að flokka gögn og tengingu þeirra á 

milli, sem er hin eiginlega flokkun
8
. 

DPM inniheldur lýsingu fyrir yfir 70.000 gagnapunkta eins og staðan er í dag.  DPM gefur 

möguleika á að skilgreina mismunandi lýsigögn fyrir sama gagnapunkt, ásamt 

útgáfustýringu á lýsigögnunum. Þegar ný útgáfa af DPM er gefin út þá inniheldur hún  

lýsigögn fyrir alla áður útgefna gagnapunkta ásamt lýsigögnum fyrir nýja gagnapunkta.  Í 

DPM er einnig að finna tegundaraðir (e. taxonomy) sem eru notaðar til að skilgreina 

skýrslur á borð við COREP og FINREP. Hver tegundaröð varpast yfir í einn eða fleiri 

gagnapunkta.  

Það má líta á FINREP og COREP sem yfirflokka af XBRL skýrslum.  Allar tegundaraðir í 

FINREP byrja á F en tegundaraðir í COREP byrja á C. Ef skoðuð er skýrslan COREP 

ALM (e. Additional Liquidity Monitoring), sem er hlutmengi af COREP, þá eru 

tegundaraðirnar sem tilheyra henni C 66.01.a – C 71.00.w. C þýðir að þetta er COREP.  

Hér á landi er gerð krafa um skil á tveimur XBRL skýrslum til Seðlabanka með 

tegundaraðir sem eru í DPM.    

                                                 

5
 https://is.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BEj%C3%B3%C3%B0agjaldeyrissj%C3%B3%C3%B0urinn  

6
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1460270/EBA+Guidance+Note+on+compiling+IMF+FSIs+(July+2

018+update).pdf/d2e22fc2-6602-4dd0-ad45-a914955f6883 
7
 https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/dpm-data-dictionary  

8
 https://www.fme.is/thjonustugatt/rafraen-skil/xbrl/  

https://is.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BEj%C3%B3%C3%B0agjaldeyrissj%C3%B3%C3%B0urinn
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1460270/EBA+Guidance+Note+on+compiling+IMF+FSIs+(July+2018+update).pdf/d2e22fc2-6602-4dd0-ad45-a914955f6883
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1460270/EBA+Guidance+Note+on+compiling+IMF+FSIs+(July+2018+update).pdf/d2e22fc2-6602-4dd0-ad45-a914955f6883
https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/dpm-data-dictionary
https://www.fme.is/thjonustugatt/rafraen-skil/xbrl/
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Mynd 2-1 Skýrslur skilgreindar í DPM 

Skýrslurnar, sem skilað er til Seðlabanka, eru COREP LCR DA og COREP ALM. 

Seðlabanki Íslands skilar síðan skýrslunum óbreyttum til AGS. Mynd 2-1 sýnir lista yfir 

þær skýrslur sem innihalda gagnapunkta sem lýsigögn í DPM lýsa. Einnig eru XBRL 

skýrslur  sem skilað er inn til FME.  Seðlabankinn þarf að vinna úr gögnum sem þær 

innihalda.  Þetta eru skýrslurnar FINREP, FINREP9 og COREP. 

Til að lýsa því hvernig gagnapunktur er hugsaður með myndrænni framsetningu þá er 

notast við Excel töflur.     

 

 

Mynd 2-2 Staðsetning gagnapunkts.  

Mynd 2-2 er fengin úr framsetningartóli
9
 sem EBA gefur út, Xplor, sem inniheldur sömu 

gögn og DPM en með annari sýn.  Farið verður betur yfir Xplor síðar í kafla 2.2.3.  Hægt 

                                                 

9
 https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/dpm-data-dictionary  

https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/dpm-data-dictionary
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er að hugsa sér staðsetningu gagnapunkts í teningi með allt að þremur ásum (x, y og z) 

Dæmi um staðsetningu gagnapunkts væri hnitið {C 66.01.a, r0020, c0020, s0010}.  

Tegundaröðin C 66.01.a er teningurinn, r0020 er röðin, c0020 er dálkurinn og s0010 er 

blaðið. 

Ef skoðuð er staðsetningin á gagnapunkti 246327, í Mynd 2.2, þá lendir hann í svæðinu {C 

66.01.a, r0020, c0020, s0010} Þar er x-ás skilgreindur sem raðir.  Dálkarnir eru 

skilgreindir sem y-ás.  Z-ás skilgreinir mismunandi blöð (e. sheet), en þar myndi s0010 

gildið falla.  Í þessum tiltekna tening er einungis eitt gildi gildi á z-ás.  Blöðin C 66.01.a og 

C 66.01.b innihalda ekki sömu raðir og dálka.  

 

Mynd 2-3 Staðsetning gagnapunkts í þrívídd. 

Mynd 2-3 sýnir annað dæmi þar sem z-ásinn hefur mismunandi gildi ef skoðuð er 

staðsetning á gagnapunktunum með hnitin {C 07.00.a, r015, c010, s001} og {C 07.00.a, 

r015, c010, s002} þá eru þeir hugsaðir myndrænt eins og mismunandi blöð.  C 07.00.a 

(001) og C 07.00.a (002).  Hér eru mismunandi blöð með sömu röðum og dálkum.  

Ef skoðuð eru lýsigögn fyrir einn gagnapunkt í Mynd 2-2 þá eru þau meðal annars hnit, 

lýsing á röð, lýsing á dálki, lýsing á tegundaröð, víddir og heiti mælingar. Hnitið inniheldur 

lýsingu á  tegundaröð, röð, dálkur og blað. Hér að neðan eru þessir þættir taldir upp:  

 Gagnapunktur: 246327 

 Hnit: {C 66.01.a, r0020, c0020, s0010} 

 Víddir: XMLlBAS=eba_BA:x14,CLS=eba_CG:x9,MCY=eba_MC:x578,RES=eba_TI:x59 

 Mæling: mi526 

 Lýsing á röð: Unsecured bonds due 

 Lýsing á dálk: Overnight 

 Lýsing á tegundarröð: Maturity ladder. Total. Overnight and higher maturity 
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Sami gagnapunktur getur síðan verið með mismunandi hnit. Þá er mælingin með aðra 

staðsetningu.  Þetta kemur meðal annars fyrir þegar útgáfur breytast.  

2.2.2 Sendingarform gagna 

Saga XBRL (eXtensible Business Reporting Language) staðalsins nær aftur til 1998 og var 

hann upphaflega hannaður af bandarískum endurskoðanda, Charles Hoffman
10

. Staðallinn 

er notaður í rafrænum gagnaskilum og var þróaður sérstaklega fyrir sendingar með 

viðskiptaleg gögn. Undirstaða XBRL staðalsins er XML setningafræði og tækni, svo sem 

XML Schema, XLink, XPath og Namespaces.  XPath er XML-mál sem er notað til að 

finna gögn í eigindum XML-skjala. Nafnarými (e. namespace)  heldur utanum þáttaheiti 

(e. element). 

 

EBA skýrslurnar/tegundaraðirnar COREP og FINREP eru á XBRL staðli. Flækjustigið er 

töluvert meira í XBRL en XML þar sem um er að ræða gögn sem eru skilgreind út frá 

flóknum viðskiptalegum hugtökum sem oftar en ekki eru brotin niður í minni einingar. Ef 

COREP er tekið sem dæmi, þá eru öll hugtök skilgreind út frá víddum (e. dimension), 

lénum (e. domain) og meðlimum léns (e. domain members) sem sett eru fram í stigveldi, 

þessi hugtök eru kölluð tegundaraðir (e. taxonomy)  ásamt  öðrum upplýsingum.  COREP 

skýrsla er með ákveðið sett af tegundaröðum, síðan er FINREP með annað sett af 

tegundaröðum.  Ekki er hægt að skilja gögnin án tegundaraðar.  Það má segja að hvert gildi 

sé merkt á kerfisbundinn hátt.  Gildið ásamt merkinu eru lýsigögn og hafa ákveðna 

merkingu.    

 

Hver XBRL skýrsla samanstendur af röð tilvika (e. instance) ásamt safni af tegundaröðum 

(DTS e. Discoverable Taxonomy Set).   

 

                                                 

10
 https://en.wikipedia.org/wiki/XBRL  

https://en.wikipedia.org/wiki/XBRL
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Mynd 2-4 Eitt tilvik úr COREP skýrslu á XBRL formi. 

Í einu XBRL tilviki er vísað í þá tegundaröðun sem tilvikið byggir á en auk þess koma 

fram upplýsingar um sendanda, uppgjörstíma, gjaldmiðil eða einingu sem gildið byggir á, 

ásamt gildinu sjálfu samanber Mynd 2-4. Í þessu tilviki koma fram eftirfarandi 

upplýsingar:  

 Mælingin mi526 sem er reiðufé (e. cash value)
11

 

 Einingin ISK er íslensk króna samkvæmt iso4217
12

 staðli 

 Víddirnar BAS=eba_BA:x14,CLS=eba_CG:x9,MCY=eba_MC:x578, RES=eba_TI:x59 

 Aðili 549300TLZPT6JELDWM92 er sendandi á  LEI kóða formi (e. Legal Entity 

Identifier)
13

  

 Uppgjörsdagur 2018-05-31 

 Gildið 4188440.11 

 Nákvæmni 2 það er aukastafir eftir kommu 

 

                                                 

11
 https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/dpm-data-dictionary  

12
 https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_4217  

13
 https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_Entity_Identifier  

https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/dpm-data-dictionary
https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_Entity_Identifier
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Mynd 2-5 XBRL tilvik og tenging við gagnapunkta  

Mynd 2-5
14

 sýnir alla þætti sem XBRL tilvik getur innihaldið.  Einnig hvernig tenging er 

við lýsigögnin í DPM. Farið verður nánar í útskýringar síðar í kafla 3.3. 

2.2.3 Stoðgögn/Lýsigögn 

Xplor er gagnagrunnur með lýsigögnum sem gefin eru út af EBA.  Hann inniheldur sömu 

gögn og DPM en er með aðra uppsetningu. Þessi uppsetning hjálpar við að skoða hvern 

gagnapunkt.   

 

Mynd 2-6 Heimasíða EBA og aðgengileg hjálpartól og gögn. 

Hægt er að nálgast Xplor gagnagrunninn á heimasíðu EBA
15

.  Á Mynd 2-6 er hægt að sjá  

hvaða hjálpartól og gögn eru í boði. 

                                                 

14
 https://slideplayer.com/slide/3277787/ 

15
 https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/dpm-data-dictionary  

https://slideplayer.com/slide/3277787/
https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/dpm-data-dictionary
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Mynd 2-7 Stjörnuskema vöruhúsa  

XBRL gögnin eru með yfir 200 víddir. Mynd 2-7 sýnir almennt stjörnuskema gagnalíkans í 

vöruhúsi gagna sem inniheldur eina staðreyndatöflu (e. fact) með tengingu við fimm víddir 

(e. dimension). Við hverja tengingu við vídd þá þarf einn dálk í staðreyndatöflunni. Ef 

víddirnar eru yfir 200 þá þarf staðreyndataflan að vera með jafn marga dálka.  Með mikið 

af gögnum og marga dálka þá gæti hver fyrirspurn tekið langan tíma.  Með því að nota 

Xplor gögnin þá þarf einungis einn dálk í staðreyndatöfluna til að tengja.  

Með Xplor lýsigögnunum er verið að reyna að  samræma skoðun á gögnunum úr 

skýrslunum. Með Xplor er hægt að skoða gögnin og velja hvaða útgáfu af DPM sem er, 

nýjasta útgáfan af DPM er 2.8. Einnig hjálpar Xplor notendum að setja inn síur og 

auðveldar það skýrslugerðina. 

 

Mynd 2-8 Fjöldi mismunandi mælipunkta í skýrslum 

Xplor gögn er hægt að sækja á Excel formi. Hægt er að skoða ýmsa tölfræði varðandi 

DPM lýsigögnin. Mynd 2-8 sýnir heiti á öllum mæligildum sem koma fyrir í 

lýsigögnunum. Fjöldi gagnapunkta er sýndur fyrir hvern yfirflokk af skýrslum það er 
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FINREP, COREP og fleiri.   Hægt er að velja heiti á skýrslu, þá nær listinn einungis yfir 

þau mæligildi og gagnapunkta sem tilheyra þessari ákveðnu skýrslu. Einnig er hægt að 

skoða hvernig mæligildin eru miðað við ákveðnar útgáfur.   

 

Mynd 2-9 Fjöldi vídda í skýrslum 

Mynd 2-9 sýnir fjölda af gagnapunktum sem tilheyra hverri vídd í lýsigögnunum.  Hér er 

valin skýrslan FINRP9 sem er hlutmengi af FINREP.  Xplor hjálpar við að velja rétt gildi 

þegar skýrslur eru settar saman.  

Þar sem Xplor gagnalíkanið er á Excel formi þá þarf að flytja það yfir í sama gagnagrunn 

og vöruhúsið.  Í tilfelli Seðlabankans er gagnagrunnurinn af gerðinni Microsoft SQL 

Server. 

2.3 Aðferðafræði vöruhúsagagna  

2.3.1 Almenn aðferðafræði 

Data Vault gagnahögunin á rætur að rekja til Dan Linstedt árið 1990. Um 2000 var Data 

Vault opinberað almenningi. Högunin auðveldar langtíma söfnun og geymslu gagna sem 

koma frá mismunandi kerfum. Þekktar vöruhúsaaðferðir kenndar við Kimball og Bill 

Inmon eiga báðar erfitt með að halda samfellu gagna ef skipt er um gagnalind (e. source) 
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Data Vault byggir á að finna viðskiptalykla (e. business keys) og aðskilja þá. Allar 

upplýsingar tengdar viðskiptalyklum eru geymdar ásamt innlestrardagsetningu. Gögn eru 

aldrei yfirskrifuð, heldur er lesin inn ný færsla þegar breyting á sér stað. Við þetta verður 

til saga tengd hverjum viðskiptalykli. 

Viðskiptalyklar geta verið af þremur mismunandi gerðum.  Þær eru (Linsted & Olschimke, 

2016) [s.95]   

 Auðkenni (e. identity) er til dæmis kennitala, bankareikningur og gjaldmiðill 

 Spor/hreyfing (e. track) er til dæmis færslur á milli reikninga þar sem færslurnar 

geta verið á milli landa í mismunandi gjaldmiðli. Einnig gengisskráning. 

 Staðsetning (e. location) er til dæmis land, borg og banki. 

Ef skipt er um gagnalind þá heldur sagan áfram á gögnum tengdum viðskiptalyklunum og 

sami viðskiptalykill ætti að finnast í nýju gagnalindinni ef hann er valinn rétt. Þetta 

auðveldar að skipt sé um gagnalind. Við val á viðskiptalykli fyrir sporun/hreyfingu er oft 

notaður einkvæmur lykill úr gagnalindinni ásamt tímasetningu og öðrum atriðum. 

 

 

Mynd 2-10 Grunneiningarnar í Data Vault  

Grunneiningar í Data Vault eru töflur af þremur mismunandi gerðum: Hub, Sat og Link. 

Mynd 2-10 sýnir hvernig einingarnar tengjast
16

.  Hub inniheldur einkvæman viðskiptalykil. 

Link tengir tvo eða fleiri viðskiptalykla saman. Sat inniheldur lýsingu sem tilheyrir 

viðskiptalyklum.  Sat tengist einum Hub eða Link en það geta verið margir Sat sem 

tengjast hverjum Hub eða Link.  

Útgáfa 2.0 af  Data Vault, sem kom út 2013, er meira en einungis gagnahögun (Linsted & 

Olschimke, 2016) [s.12] eins og fyrri útgáfa. Í þessu verkefni er stuðst við nýju útgáfuna. 

Helstu breytingarnar í nýju útgáfunni eru: 

 Breytingar á innviðum gagnalíkansins  sem auka innlestrarhraðann og 

skalanleikann.  

 Aðferðafræði sem fylgir Scrum og Agile
17

. 

                                                 

16
 http://www.visualdatavault.com/ 

17
 https://www.agilealliance.org/agile101/  

https://www.agilealliance.org/agile101/
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 Högun sem ræður við að meðhöndla óskipulögð gögn (e. unstructured 

data).  Skipulögð gögn (e. structured data), sem báðar útgáfur ráða við, eru gögn í 

töflugagnagrunnum  (RDBMS e. Relational DataBase Management System) en 

óskipulögð gögn eru til dæmis skrár, myndir og forrit á ýmsu formi.  

 Framsetningin er mynsturuppbyggð sem leiðir til meiri sjálfvirkni í hönnun og þar 

með meiri möguleika á að ná 5. þroskastigi í CMMI staðlinum. 

 
Ástæðan fyrir hraðari vinnslu og meiri skalanleika milli útgáfa er að í útgáfu 1.0 er notaður 

hlaupandi lykill (e. surrogater) en í útgáfu 2.0 er útreiknaður lykill (e. hash key) við hliðina 

á viðskiptalyklinum.   

Til að auka hraða í gagnagrunnum þá er nauðsynlegt að vera með einkvæman lykil sem er 

einsleitur, það er af sömu lengd og gerð.  Viðskiptalykill getur verið samsettur og 

mislangur, þess vegna hentar hann ekki sem aðallykill. 

 

Mynd 2-11 Mismunandi innlestur milli útgáfa 

Útreiknaður lykill er fenginn með falli (e. Hashbytes) í gagnagrunninum.  Þegar sama gildi 

af viðskiptalyklinum er sett í gegnum fallið þá kemur alltaf sama niðurstaða.  Það leiðir til 

að hægt er að lesa inn í allar töflutegundir á sama tíma. Í útgáfu 1.0 af Data Vault þar sem 

stuðst er við hlaupandi  lykil þá er fyrst lesið inn í Hub, þar verður til hlaupandi lykill, 

síðan þarf að sækja lykilinn í Hub þegar lesið er inn í Sat og Link til að tengja töflurnar 

saman. Mynd 2-11 sýnir mismun á innlestri milli útgáfa.  Í nýju útgáfunni er hægt að lesa á 

sama tíma inn í Hub, Sat og Link þar sem útreikningur á einkvæma lyklinum er alltaf sá 

sami. Það er þegar viðskiptalykillinn er settur í gegnum fallið. 
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Mynd 2-12 Þættir í Data Vault aðferðafræði (Linsted & Olschimke, 2016)  [s.34] 

Hönnun Data Vault aðferðafræðinnar nýtir þekktar aðferðir innan hugbúnaðarfræðanna til 

að ná betra skipulagi og afköstum. Mynd 2-12 sýnir myndrænt hvaða aðferðir er stuðst við. 

Ekki er farið dýpra í þessi fræði hér einungis nefnt að einingarnar eru óháðar hver annarri, 

það auðveldar að búta smíðina niður í minni einingar og klára smíði hverrar einingar 

sjálfstætt. Þetta styttir afhendingartíma eininga og hentar vel  þegar stuðst er við 

aðferðafræði eins og sprett (e. Scrum). Það eykur möguleika á að vera með afhendingu á 

nýjum útgáfum af einingunum á tveggja til þriggja vikna fresti.    

2.3.2 Hlutverk eininga 

Hub 

Hub tafla inniheldur einkvæman útreiknaðan lykil sem aðallykil.  

 

Mynd 2-13 Hub tafla  

Mynd 2-13 sýnir dálkana sem þurfa að vera til staðar í Hub. Ef Hub væri yfir banka þá 

gæti nafnið verið HubBank og innihaldið verið eftirfarandi: 
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 Útreiknaður lykill (BankHashKey) CCB1D45FB76F7C5A0BF619F979C6CF36 

 Viðskiptalykill (e. Code) 549 (Íslandsbankaútibú áður í Mosfellsbæ) 

 Innlestrardagsetningin (e. LoadDate) 2018-05-25 13:36:50.220 

 Heiti gagnalindar (e. RecordSource) MDS  

 Keyrslunúmer  (e. BatchId) 23783 

 

Sat 

Sat tafla er með einkvæma aðallykilinn tvískiptan.  Annar er sami og aðallykillinn í Hub  

og hinn er innlestrardagsetningin.  Einn dálkur er síðan endadagsetningin sem er höfð tóm 

þar til ný færsla er lesin inn þá er nýja innlestrardagsetningin sett inn sem lokadagsetning í 

fyrri færsluna. 

 

Mynd 2-14 Sat tafla 

Mynd 2-14 sýnir dálkana sem þurfa að vera í Sat.  Dálkurinn lýsing (e. Description) þarf 

ekki að vera en þarna koma þeir dálkar sem fylgja með viðskiptalyklinum og lýsa honum. 

Ef um væri að ræða SatBank þá gætu verið til dæmis dálkar með heiti banka (Íslandsbanki) 

og nafni útibús (Mosfellsbær)  

Link 

Link tengir tvær eða fleiri Hub töflur saman.  Útreiknaði aðallykillinn í Link er búinn til úr 

aðallyklum á þeim Hub töflum sem tengja á saman.  

 

Mynd 2-15 Link tafla 

Mynd 2-15 sýnir dálkana sem þurfa að vera ef verið er að tengja tvær Hub töflur saman. Ef 

tekið er dæmi LinkBankAccount sem tengir saman banka og reikning þá er einkvæmi 

lykillinn í þeirri töflu BankAccountHashKey og gæti innihaldið verið eftirfarandi: 
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 Útreiknaður lykill (BankAccountHashKey) 8E78B9812D7748A0B518C18C8319A032 

 Útreiknaður lykill (AccountHashKey) F899139DF5E1059396431415E770C6DD 

 Útreiknaður lykill (BankHashKey) CCB1D45FB76F7C5A0BF619F979C6CF36 

 Innlestrardagsetningin (e. LoadDate) 2018-05-25 13:36:50.220 

 Heiti gagnalindar (e. RecordSource) MDS  

 Keyrslunúmer  (e. BatchId) 23784 

 

Hér eru lyklarnir fengnir með því að setja banka- og reikningsnúmer í gegnum fallið.  Sjá 

hér fyrir neðan: 

SELECT convert(varchar(32),HASHBYTES('MD5','549100'),2) as [BankAccountHashKey]  
SELECT convert(varchar(32),HASHBYTES('MD5','100'),2) as [AccountHashKey]  
SELECT convert(varchar(32),HASHBYTES('MD5','549'),2) as [BankHashKey] 

Ef tengja á fleiri Hub töflur saman þá bætast við dálkar HubNameHashKey.  Þar sem Name 

er lýsandi heiti eða skammstöfun á viðskiptalyklinum. 
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3 Útfærsla 

3.1 Gögnin 

3.1.1 Skoðun á gögnunum 

Gögn sem er skilað til Seðlabankans eru FINREP/COREP skýrslur sem er lýst í kafla 

2.2.2. Skýrslurnar eru á XBRL formi byggðar á XML staðli.  Hver skil rúmast í einni línu í 

töflugagnagrunninum. XBRL skýrslan rúmast í einum reit í töflunni. Gögnin eru send á 

milli á þjöppuðu XBRL formi sem hér er kallað sendingarform. Til gera gögnin aðgengileg 

fyrir gagnagrunnsvinnslu þarf að umbreyta þeim yfir á gagnagrunnstöflu form.  

 

Mynd 3-1 Gögn á sendingarformi mæling 1 

 

Mynd 3-2 Gögn á sendingarformi mæling 2 

Mynd 3-1 og Mynd 3-2 sýna XBRL gögn með tveim mælingum, sjá 1  merkt á myndum.  

Landa- og gjaldmiðlavíddir eru mjög stórar og breytast ekki alveg í takt við útgáfu af 

staðlinum, það er því erfitt að hafa þær inni þegar búin er til vörpun á milli mælinga á 

sendingarformi og númers gagnapunkts. EBA leysir þetta í DPM með því að hafa opnar 

víddir.  Dæmi um þetta eru víddirnar „Gjaldmiðill með verulegum skuldum“ (CUS e. 

Currency with Significant liabilities) sjá 2  í Mynd 3-1 og „Land mótaðila“ (RCP e. 

Residence of Counterparty) sjá 2  í Mynd 3-2.  Þegar vörpun yfir í gagnapunkt á sér stað, 

þá eru víddir ásamt innihaldi notuð.  Þegar um opnar víddir er að ræða þá þarf að taka 

innihaldið út og setja * í staðinn.   
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Mynd 3-3 Gögn á formi gagnagrunnstöflu mæling 1  

 

Mynd 3-4 Gögn á formi gagnagrunnstöflu mæling 2 

Til að varpa úr sendingarformi yfir í númer gagnapunkts, í DPM, er notast við gildin í 

xbrlKey og Metric. Mynd 3-3 og Mynd 3-4 sýna tvær mælingar sjá 1  á myndum.  Hér 

sést hvernig upplýsingarnar varðandi gjaldmiðilinn 2 , í Mynd 3-3,
 
og landið 2 , í Mynd 

3-4, eru settar sem * en innihaldið sem  var fyrir er sett í nýjan dálk sem nefndur er 

samhengi (e. context) 3 , í Mynd 3-3 og  Mynd 3-4. Númeri á gagnapunktinum 4 , í 

Mynd 3-3 og  Mynd 3-4,  er flett upp í DPM gögnum sem koma frá EBA. 

3.1.2 Vörpun milli gagnaforma 

Til að varpa gögnunum úr sendingarformi yfir í töfluform er notast við fallið OpenXml, í 

Microsoft SQL Server, það nýtir XPath sem er fyrirspurnarmálið í XML setningafræðinni.  

Viðauki A sýnir fyrirspurnina í heild sem er skrifuð fyrir Microsoft SQL Server.  

Fyrirspurnin vinnur með eina XBRL skýrslu í einu. Eftirfarandi er lýsing á hvað hún gerir: 

1.  Handfang/tilvísun skilgreind (idoc) 

2.  Breyta á forminu XML skilgreind (XMLVAL) 

3.  Þjöppuðum gögnum breytt yfir á XML form og þau lesin inn í breytu (XMLVAL) 

4.  Kallað er á fallið sp_xml_preparedocument með skilgreindum breytunum idoc og 

XMLVAL ásamt nafnarými (e. namespace). Nafnarýmið er notað til að túlka XML 

gögnin. 

5.  Allar einingar (e. unit) lesnar inn í minnistöflu (#temp_unit_xml) 

6.  Allar víddir ásamt innihaldi eru lesnar inn í minnistöflu (#temp_context_xml). Hér 

eru skilgreiningar og innihald víddanna sett saman í eina línu ásamt meðhöndlun á 

opnum víddum.  Til að setja víddarskilgreiningarnar í eina línu er notast við 

innbyggt strengjafall (string_agg).  Þetta fall er nýtt í útgáfu 2017 af Microsoft 

SQL Server. 
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7.  Allar mælingar lesnar inn og flett upp í minnistöflunum einingu og samhengi.   

8.  Niðurstöðurnar eru skrifaðar í töflu (TempSatXbrlItem) 

 

Fyrirspurnin tekur stuttan tíma.  Í framhaldi var ákveðið að gera sambærilegar fyrirspurnir 

vegna forprófana á innsendum skýrslum, það er prófun áður en sannprófun (e. validation) á 

sér stað.   Sannprófun á innsendum skýrslum er utan þessa verkefnis. 

 

Áður en þetta verkefni hófst var leitast við að umbreyta gögnum strax í XMLGagnaskil 

kerfinu. Við þá umbreytingu var notast við sérsmíðað forrit, skrifað í C#. Hver skýrsluskil 

er ein lína í XMLGagnaskil kerfinu.  XBRL gögnin eru send inn þjöppuð og rúmast ein 

skýrsla í einum reit í töflunni. Þegar gögnum á XBRL staðli er umbreytt, þá verða línurnar 

eins margar og mælingarnar í XBRL skýrslunni eru. Við umbreytingu margfaldast því 

línufjöldinn. Dæmi um breytingu ef við tökum 659 skýrslur, sem eru jafn margar línur, þá 

verða til 2.214.114 línur. Skýringin á þessari fjölgun er að ein skýrsluskil sem er ein lína í 

XMLGagnaskil kerfinnu inniheldur eina XBRL skýrslu.  Stærsta XBRL skýrslan í skilum 

til Seðlabankans innihélt 95.000 mælingar sem verður eftir umbreytingu jafn margar línur. 

Ef gögnunum er umbreytt of snemma þá þarf að flytja mun meira magn af gögnum á milli. 

Það er þyngra að flytja og vinna með mikið magn af gögnum. Eftir breytingu þá er 

gögnunum umbreytt seinna í ferlinu, einnig er upplýsingum um skýrsluna haldið 

aðskildum frá innihaldinu í XBRL.  Með því þá minnkar endurtekning á upplýsingum um 

skýrsluskilin. 

3.2 Högun  

3.2.1 Heildarferlið 

 

Mynd 3-5 Högun vöruhúsaferlisins í heild 
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Mynd 3-5 sýnir allt ferlið.  Fyrsta skrefið í vöruhúsaferlinu er afritun (e. staging),  keyrslur 

(ETL e. Extract Transform Load)  sækja  töflur óbreyttar úr grunnkerfunum og geyma í 

gagnageymslu (e. extract) meðan verið að vinna með gögnin.  Þetta er gert til að valda 

lágmarkstruflun á grunnkerfinu.  Þessar keyrslur eru yfirleitt framkvæmdar að nóttu til. 

Síðan eru breytingarnar, sem hafa orðið til milli innlestra, geymdar (e. archive).  Ef 

töflurnar innihalda lítið af gögnum og breytingum eru þær lesnar beint úr óbreyttum töflum 

áfram í næsta lag.  Ef mikið magn er af gögnum þá eru einungis breytingarnar (e. delta) 

lesnar áfram í næsta lag. Það styttir innlestrartímann. 

Næsta lag, fyrirtækjasýn á gögnin (EDW e. Enterprise Data Warehouse), er hannað út frá 

því hvað einstök fyrirtæki eru að fást við, það er hvernig skýrslur, stjórnun og 

ákvörðunartöku þarf að takast á við.  Það er stundum talað um að þetta sé hjartað í 

vöruhúsinu þar sem saga gagnanna er samfeld þó að breytt sé um grunnkerfi.  Einnig á sér 

stað samþætting (e. integration) í þessu lagi. 

Síðasta lagið er síðan framsetningarlag (e. data access). Gögnin eru sett þannig upp að þau 

henta fyrir fyrirspurnir, það er að fyrirspurnirnar séu einfaldar og svartíminn stuttur.  

Stundum breytast fyrirspurnirnar með tímanum í takt við kröfur, þá er auðvelt að útbúa ný 

gögn fyrir fyrirspurnarlagið.  Ef gögnin eru vel sett upp í fyrirtækjasýninni þá þarf ekki að 

endurbyggja það lag. Það sem getur breyst varðandi fyrirspurnirnar eru spurningar á borð 

við: Á sagan öll að fylgja með? Eiga nákvæmar upplýsingar að fylgja? Er eingöngu þörf á 

samanlögðum gögnum? 

Í flóknari skýrslugerð er gott er að hafa forskrift að því hvernig skýrslurnar eiga að líta út.  

Skýrslugerðartólin geta verið erfið þegar þarf að smíða flóknar skýrslur og mikið er bætt 

við af texta. Hér er notast við hugbúnað frá Microsoft (MDS e. Master Data Service)  Í 

þeim hugbúnaði er hægt að setja upp forskrift að skýrslunum og tengja síðan við önnur 

gögn í vöruhúsinu. 

3.2.2 Högun gagnalíkans 

Þegar gagnalíkan er hannað þá þarf að skoða gögnin vel.  Við skoðun eru gögnin borin 

saman við endanlegar skýrslur, sem  eigandi gagnanna gerir kröfu um að vöruhúsaferlið 

geti skilað af sér. Fyrsta atriðið er að finna viðskiptalyklana.  Hægt er að  annars vegar að 

velja einkvæmnina úr hverri skýrslu á sendingarformi eða hins vegar að velja einkvæman 

gagnapunkt, það er úr gögnum á gagnagrunnsformi.  

 

Mynd 3-6 Vörpun yfir í sama gagnapunkt yfir í mismunandi mælingar og víddir 

Mynd 3-6 sýnir vörpunarreglur fyrir DPM gögnin og mætti skilgreina þær með eftirfarandi 

jöfnu: 

Gagnapunktur 1
 + Gagnapunktur útgáfa 2

 = Mæligildi
 3

 + Víddir 4  
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Til að fá einkvæmni þá þarf að velja mæligildi og víddir úr skýrslu eða gagnapunkt og 

gagnapunktsútgáfu úr DPM gögnunum.  Hér er valið að nota mæligildi og vídd úr skýrslu.  

Skýrslum sem berast er skilað óbreyttum til EBA.  Þegar verið er að rekja sig til baka þá er 

rýnt í þessar óbreyttu skýrslur, þess vegna er kostur að halda í þetta gildi, það er mælingu 

og víddir.  Hér er því tekin ákvörðun að halda í einkvæmnina á gögnunum þegar þau eru á 

sendingarformi. 

 

Hver skýrsla sem er send inn í XMLGagnaskil kerfið er merkt með eftirfarandi gildum: 

 Sendandi 

 Móðurfélag/Samstæða 

 Tegund skýrslu 

 Uppgjörsdagur 

 Hvenær skýrslan er send inn 

 

Hægt er að senda hvert eintak af skýrslu mörgum sinnum inn. Dæmi um að senda þurfi  

skýrslu aftur er ef það uppgötvast að hún sé ekki rétt útfyllt. Ef fleiri en einni skýrslu af 

sömu gerð er skilað þá eru einungis síðustu skýrsluskilin gild. Hér er gögnunum sem 

tilheyra hverjum skilum og innihaldi, allra XBRL mælinga, skipt upp til að forðast 

endurtekningu.  Upplýsingar um skilin fara í eina töflu, en XBRL mælingar eru settar í 

aðra töflu. Töflurnar eru síðan tengdar saman.  Til að finna nýjustu skil þá er leitað í 

töflunni sem inniheldur upplýsingar um skilin.  Til að sækja nýjustu skil og allar XBRL 

mælingar sem tilheyra þeim skilum þá þarf einnig að nýta tenginguna á milli taflanna. 

 

 

Mynd 3-7 Högun gagnalíkans með Data Vault aðferðafræðinni 
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Mynd 3-7 sýnir vel hvernig hægt er að bæta við tengingum ef þess er óskað.  Hér er Link 

sýndur, LinkXbrlMetric???Country 1 , þetta er gert til að sýna dæmi þar sem í staðinn 

fyrir spurningamerkin er hægt að setja inn skammstöfun á opnu víddunum eins og CEG, 

RCP eða RIO 2 . 

 

Tafla 3.1 HubXbrlReport 

HubXbrlReport, sjá Tafla 3.1, heldur utanum skýrsluskil fyrir ákveðnar skýrslur, eitt 

uppgjörstímabil, einn skilaaðila ásamt skilgreiningunni móðurfélag/samstæða.  Einkvæmu 

lyklarnir, staðsettir í reit XbrlReportCode, fyrir þessar tvær mælingar eru 64-20180331-8-I 

og 62-20180531-6-I.  Fyrri lykillinn, í þessu dæmum, er samansettur úr eftirfarandi 

gildum: 

 Tegund skýrslu 64 

 Uppgjörsdagur 20180331 

 Númer skilaaðila 8 

 Móðurfélag I   (Samstæða er C) 

 

Seinni lykillinn er sambærilegur. Einkvæmu lyklarnir eru síðan notaðir til að búa til 

einkvæman xbrlReportHashKey lykil. 

 

Tafla 3.2 SatXbrlReport 



23 

SatXbrlReport, sjá Tafla 3.2, heldur utan um söguna á hverjum skilum.  Hér er 

einkvæmur lykill (xbrlReportHashKey) sá sami og í HubXbrlReport að viðbættum 

skiladeginum.  Hér er LoadEndDate NULL þangað til eins skýrslu er skilað aftur af sama 

aðila og með sama uppgjörsdegi. Þá er LoadEndDate, á gömlu færslunni, uppfært sem 

skiladagur nýju skýrslunnar. Allar skýrslur sem eru í gildi eru með LoadEndDate sem 

NULL. 

 

 

Tafla 3.3 HubXbrlItem 

HubXbrlItem, sjá Tafla 3.3, heldur utanum einkvæma lykilinn fyrir XBRL innihald í 

hverri skýrslu. Hver skýrsluskil í skýrsluskilakerfinu fá einkvæmt númer.  Þetta númer er 

notað til að tengja við innihald skýrslu.   

 

 

Tafla 3.4 SatXbrlItem 

SatXbrlItem, sjá Tafla 3.4,  heldur utanum XBRL innihald allra skýrslna sem er skilað.  

Þegar verið er að setja inn í þessa töflu þá er flett upp gagnapunkti sem er í DPM, hann  er 

látinn fylgja með.  

 

Tafla 3.5 LinkXbrlReportItem 
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LinkXbrlReportItem, sjá Tafla 3.5,  tengir saman upplýsingar um skýrsluna sem er skilað 

og innhaldið í  XBRL. 

3.3 Tenging við lýsigögn 

Lýsigögn (Xplor), sem eru nefnd í kafla 2.2.3, eru sótt af heimasíðu EBA.  Þau eru á Excel 

formi.  Þeim er umbreytt þannig að þau passi fyrir Microsoft SQL Server og lesin inn í 

aðgangslagið í vöruhúsagrunninum. Nýjar útgáfur af lýsigögnum koma út einu sinni til 

tvisvar á ári.  Hægt er að fylgjast með útgáfunum á heimasíðu EBA
18

. 

 

Mynd 3-8 Gagnagrunnslíkan af teningnum  

Mynd 3-8 sýnir hvernig staðreyndatafla 1  (e. fact) er tengd við lýsigögnin (Xplor).  Ekki er 

hægt að tengja staðreyndatöfluna beint við lýsigögnin með gagnapunktinum, þar sem 

gagnapunkar eru margir á móti mörgum.  Hægt væri að tengja gagnapunktinn ásamt 

gagnapunktsútgáfunni saman. Þá væri einungis hægt að skoða gögn í hverri skýrslu miðað 

við ákveðna útgáfu.  Það er krafa á kerfið að geta skoðað gögnin óháð útgáfum. Til að gera 

það mögulegt þá eru gögn úr DPM lesin inn í töflu með einkvæmum gagnapunktum 2 ,  

hún sett á milli sem brúar-/tengitafla. Við þetta er hægt að skoða hverja mælingu óháð 

útgáfum af skýrslunum.    

                                                 

18
 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks  

https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks
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3.4 Skýrsluskil til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 

Seðlabanka Íslands ber að skila ýmsum skýrslum til AGS.  Dæmi um eina skýrslu er 

Fjárhagslegar vísbendingar
19

 (FSI e. Financial Soundness Indicators). 

 

Mynd 3-9 Partur af skýrslusniðmáti Fjárhagslegar vísbendingar. 

Mynd 3-9 sýnir hluta af sniðmáti fyrir skýrsluna Fjárhagslegar vísbendingar. Í þessa 

skýrslu fara upplýsingar úr FINREP og COREP skýrslum. Upplýsingar um gildin byggja á 

staðsetningu gagnapunkta 1 . Ef gefin er upp staðsetning á gildinu og fyrir liggur 

uppgjörsdagurinn, þá er hægt að finna gagnapunksnúmerið. Gildin eru ýmist lögð saman 

eða dregin frá 2 .  Textann í dálkunum Item 3  og Label 4  þarf að setja inn þar sem 

hann kemur ekki með innsendum skýrslum.  Hér er valið að nota Microsoft MDS (e. 

Master Data Services) forrit, sem er fylgir með Microsoft SQL Server hugbúnaðinum, til 

að halda utanum sniðmát af skýrslunni.  MDS hjálpar við að halda utan um gögn sem 

vistuð eru í gagnagrunninum og tengingu þeirra á milli.  

 

Mynd 3-10 Sniðmát af skýrslu uppsett í MDS forriti. 

Mynd 3-10 sýnir sniðmát af skýrslunni Fjárhagslegar vísbendingar.  Hér eru settar inn allar 

línur og texti sem á að koma fram í skýrslunni.  

                                                 

19
 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/risk-indicators-guide  

https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/risk-indicators-guide
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Mynd 3-11 Gildi sem fara í skýrslu eru tengd við línu í sniðmáti 

Mynd 3-11 sýnir hvernig staðsetning allra gagnapunkta sem koma fram í skýrslunni eru 

skráðir.  Einnig eru þeir tengdir/hengdir á rétta línu í sniðmátinu af skýrslunni.  

 

Mynd 3-12 Skýrslugerð með PowerBI forritinu 

Mynd 3-12 sýnir sjálfa skýrslugerðina.  Búið er að tengja saman sniðmát af skýrslunni og 

innsend gögn og setja í tening.  Skýrslugerðartólið Power BI
20

, frá Microsoft, er tengt við 

teninginn og skýrslan smíðuð. 

                                                 

20
 https://powerbi.microsoft.com/en-us/  

https://powerbi.microsoft.com/en-us/
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3.5 Áframhaldandi vinna 

Í núverandi útgáfu er tveggja stafa skammstöfun, sem skilgreining fyrir hvert land, sett í 

staðreyndatöfluna (e. fact).  Sama á við varðandi gjaldmiðla, nema þar er þriggja stafa 

skammstöfun.  Með þessu er lausnin að virka en ef krafa er um að hægt sé að velja landa- 

og/eða gjaldmiðlaheiti þá þyrfti að vinna meira með opnu víddirnar.  Búa til vídd með 

þessum upplýsingum og tengja við staðreyndatöfluna. Slíka vinnu mætti framkvæma fyrir 

allar opnar víddir.   

Uppfærsluferlið þegar nýjar útgáfur af  DPM og Xplor eru gefnar út af EBA mætti bæta. 

Nýjar útgáfur eru gefnar út einu sinni til tvisvar á ári.  

Setja LEI (e. Legal Entity Identifier) kóða upplýsingar í vöruhúsið og tengja við XBRL 

gögnin. Það mætti líta á LEI kóða svipaðan kennitölu, það er notaður til að auðkenna 

meðal annars mótaðila. Kóðinn fylgir með í XBRL skýrslunni. 

Skoða hvort hægt sé að útfæra skýrsluna Fjárhagslegar vísbendingar í PowerBI forritinu án 

þess að setja inn sniðmát í MDS forritið.   
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4 Lokaorð 

Verkefnið fólst í að taka við skýrslum á stöðluðu XBRL formi og færa gagnainnihaldið í 

vöruhús gagna til að auðvelda frekari vinnslu og skýrslugerð. 

Grunnhugmynd að lausn og vali á aðferðafræðum var ákveðin í byrjun verkefnisins og tók 

nær engum breytingum út allt verkefnið. 

XBRL staðallinn er flókinn þar sem hann nær yfir nánast alla upplýsingaöflun sem þarf 

fyrir fjárhagslegt eftirlit Evrópuríkja.  Það hjálpaði að bíða með að skrifa um XBRL 

staðalinn þar til búið var að skilja gögnin, ásamt því að hanna og útfæra lausnina. Mikið 

hefur verið skrifað um XBRL staðalinn og lýsigögnin sem fylgja honum, en þær 

útskýringar eru oft á tíðum mjög flóknar.  Það hefði verið erfitt að skrifa í stuttu máli um 

staðalinn án þekkingar á gögnunum. Í upphafi var tekin sú ákvörðun að skrifa einungis um 

þau atriði sem þarf til að útfæra og skilja lausnina. 

Tólf ára reynsla í notkun á Data Vault aðferðafræðinni auðveldaði mikið þegar 

gagnahögunin var útfærð einnig hjálpaði reynsla af smíði og útfærslu vöruhúsa töluvert.  

Þetta verkefni tvinnaði því vel saman fyrri reynslu og vinnu með nokkuð flókna og 

sérhæfða staðla fyrir gagnaflutninga. Data Vault aðferðafræðin hentar mjög vel á XBRL 

gögnin.  Skýrsluskilin eru þannig að það er hægt að senda inn aftur og aftur skýrslur ef 

fyrri innsendar skýrslur eru ekki réttar. Til að halda utanum sögu endursendra gagna nýtist 

Data Vault aðferðafræðin vel þar sem hún styður einmitt mjög vel við rekjanleika gagna. 

XBRL gögnin eru þannig uppbyggð að það er möguleiki á yfir 200 víddum, sem mætti 

túlka sem mögulegar tengingar við mæligildin.  Ef það ætti að útfæra alla þá möguleika í 

upphafi, þá tæki lengri tíma að útfæra lausn. Með Data Vault aðferðafræði er hægt að byrja 

smátt, með nánast engum tengingum, en bæta svo tengingum við síðar.   

Til að smíða vöruhús þá er verið að færa gögn á milli staða með keyrslum sem kallast ETL. 

Slíkar keyrslur sækja gögn  með fyrirspurn, umbreyta  og í lokin eru gögnin lesin inn í 

töflu.  Þegar OpenXml er notað þá verður til fyrirspurn en ekki forrit.  Að sækja gögn með  

fyrirspurn hentaði vel þegar ETL keyrsla var útfærð.  Fyrri lausn byggði á að nota C# 

forritun til að umbreyta gögnum. 

Í upphafi var útfærð aðeins ein tegund af XBRL skýrslu, ALM/COREP en fljótlega bættist  

önnur tegund við, LCR/COREP.  Í lausninni sem var forveri þessa verkefnis var einungis 

hægt að vinna með seinni skýrslutegundina.  

Í þessu verkefni stytti það hönnunarferlið, að þarfir notenda gagnanna voru þekktar.  

Einnig stytti það prófunartímann hve mikil þekking er innanhúss  á þessum gögnum.  Við 

smíði á ETL keyrslum þá var það gert á staðlaðan hátt og leiðbeiningum (Linsted & 

Olschimke, 2016) [k.12] fylgt.   

Lausnin var útfærð, prófuð og komin í rekstur tæpum þrem mánuðum eftir að byrjað var á 

vinnunni.   Í byrjun voru tvær tegundir af XBRL skýrslum.  Eftir þrjá mánuði bættust fjórar 

tegundir við.  Þessar mismunandi tegundir af inntaksskýrslum, sem bættust við, eru 
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skýrslur sem skilað er til Fjármálaeftirlitsins en Seðlabankinn hefur aðgang að.  Rúmum 

þremur mánuðum eftir að lausnin fór í rekstur er heildarfjöldi inntaksskýrslna, sem hafa 

verið lesnar inn í vöruhúsið, kominn yfir 700. Allt er tilbúið fyrir smíði á úttaksskýrslum 

þar sem ein skýrsla gæti innihaldið gögn úr öllum innsendum skýrslum.   

Um áramótin 2018-2019 tók gildi ný útgáfa af  XBRL skýrslum og lýsigögnum, útgefnum  

af EBA. Lausn þessa verkefnis var  komin í rekstur en það vantaði ferli til að fylgjast með 

og innleiða þessar nýju útgáfur af XBRL skýrslum.  Lýsigögnin og skýrslurnar voru ekki 

uppfærð í rétta útgáfu um áramótin.  Við þetta atvik sýndi sig hversu auðvelt það er að eiga 

við nýjar útgáfur og leiðréttingar ef eitthvað fer úrskeiðis í þessu nýja kerfi.  Það tók einn 

dag að henda út skýrslum sem höfðu farið rangt inn og uppfæra lýsigögnin.  Síðan voru 

skýrslurnar handræstar frá þeim stað sem tekið er á móti þeim og látnar klára að lesast inn í  

allt ferlið.  Þeir aðilar sem höfðu skilað inn gömlum útgáfum af skýrslum voru beðnir um 

að útfylla nýjar útgáfur af skýrslum og senda inn aftur. Við þessa leiðréttingarvinnu reyndi 

því töluvert á rekjanleika gagnanna.   

Það eru nokkrar opnar víddir í gögnunum sem eru að berast í vöruhús SÍ.  Þessar opnu 

víddir innihalda meðal annars upplýsingar um lönd og gjaldmiðla.  Eins og útfærslan er í 

dag þá eru lönd skilgreind með skammstöfun sem kemur úr XBRL inntaksskýrslunum.  

Dæmi um skammstöfun er IS er tákn fyrir Ísland. Gjaldmiðlar eru einnig táknaðir með 

samskonar hætti. Hægt er að tengja landavídd við gögnin í vöruhúsinu.  Þá gætu 

úttaksskýrslur innihaldið fullt landaheiti.  

Unnið er að sameiningu Fjármálaeftirlitsins og Seðlabanka Íslands.  Fleiri gerðum af 

skýrslum er skilað til FME, en Seðlabankans, þar er því mögulega þörf á áframhaldandi 

vinnu við að bæta þessum skýrslutegundum inn í lausn SÍ.   

Við prófanir var notað aðkeypt forrit, K-Helix, sem birtir XBRL inntaksskýrslurnar á Excel 

formi og les gögnin um leið og þau berast inn, áður en eitthvað er átt við þau.  Til að 

framkvæma prófanir var smíðuð skýrsla sem birtir gögnin á sambærilegan hátt, en les 

gögnin úr vöruhúsinu. Innihald skýrslanna var síðan borið saman. Forritið K-Helix forrit er 

verðlagt þannig að kostnaður við hvern notanda sem skoðar skýrslur er mjög hár.  Það er 

möguleiki á sparnaði ef hægt er að komast af með færri leyfi af K-Helix og nýta skýrsluna 

sem byggir á okkar lausn.   

Lausnin sem er útfærð hér uppfyllir allar kröfur sem eru í dag hjá SÍ.  Aðferðafræðin er 

sveigjanleg, sem auðveldar að bæta tengingum við önnur gögn. Sem dæmi mætt nefna 

skráð gengi ýmissa gjaldmiðla, landavíddir og lýsingar á gjaldmiðlum.   
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Viðauki A 

--   Fyrirspurn sem varpar gögnum úr XBRL sendingarformi yfir í töfluform sjá kafla 
3.1.2 

 

     IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = 
OBJECT_ID(N'[dbo].[TempSatXbrlItem]') AND type in (N'U')) 
drop  table [dbo].[TempSatXbrlItem]; 
 
--   1. Handfang/tilvísun skilgreind 
DECLARE @idoc int; 
 
--   2. Breyta á forminu XML skilgreind 
Declare @XMLVAL xml; 
 
--   3. Þjöppuðum gögnum breytt yfir á XML form og Þau lesin inn í breytu 
set  @XMLVAL   =(select convert(XML,RawDocument) as [Xml] FROM 
archive.XMLGagnaskil_dbo_DeliveredReports_XBRL_Delta where DeliveredReportId=?) 
 
--   4. Kallað er á fallið sp_xml_preparedocument með skilgreindum breytum idoc og 
XMLVAL ásamt nafnarími 
exec sp_xml_preparedocument @idoc OUTPUT, @xmlVal, 
'<xbrli:xbrl  
   xmlns:eba_met="http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/met"  
   xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi"  
   xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance"  
   xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> 
</xbrli:xbrl>' 
 
--   5. Allar einingar (unit) lesnar inn í minnistöflu 
select  
  id 
 ,measure   as Unit  
into  [#temp_unit_xml] 
from OPENXML (@idoc,'/xbrli:xbrl/xbrli:unit',1) 
 WITH ( 
  Id varchar(10) '@id' 
  ,measure varchar(20) 'xbrli:measure') 
 
--   6. Allar víddir ásamt innihaldi lesnar inn í minnistöflu.  Hér eru 
skilgreiningar og innihald víddanna set saman í eina línu ásamt meðhöndlun á opnum 
víddum  
select c.id as id 
      ,c.scheme as scheme 
      ,c.instant as instant 
  ,string_agg(c.dimension+'='+c.dim,',') within group (order by c.dimension                    
asc) as dimension  
      ,string_agg(c.context,';' ) within group (order by c.dimension asc) as context 
into [#temp_Context_xml] 
from ( 
select      
      id as id 
     ,scheme as scheme 
     ,instant as instant  
     ,replace(dimension,'eba_dim:','') as dimension 
     ,case when substring(dimension,9,3)='CUS' then '*'  
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           when substring(dimension,9,3)='RCP' then '*' 
           when substring(dimension,9,3)='CEG' then '*'   
           when substring(dimension,9,3)='RIO' then '*' 
  when substring(dimension,9,3)='OER' then '*' 
  when substring(dimension,9,3)='LEC' then '*' 
  when substring(dimension,9,3)='STC' then '*' 
           else dim end as dim 
     ,case when substring(dimension,9,3)='CUS' then substring(dimension,9,3)+'='+dim  
           when substring(dimension,9,3)='RCP' then substring(dimension,9,3)+'='+dim  
           when substring(dimension,9,3)='CEG' then substring(dimension,9,3)+'='+dim  
           when substring(dimension,9,3)='RIO' then substring(dimension,9,3)+'='+dim  
  when substring(dimension,9,3)='OER' then substring(dimension,9,3)+'='+dim  
  when substring(dimension,9,3)='LEC' then substring(dimension,9,3)+'='+dim  
  when substring(dimension,9,3)='STC' then substring(dimension,9,3)+'='+dim  
           else NULL end as context 
from (  
select   Id, scheme, instant, dimension, dim 
 from OPENXML 
(@idoc,'/xbrli:xbrl/xbrli:context/xbrli:scenario/xbrldi:explicitMember',1) 
  WITH ( 
   Id varchar(50) '../../@id'  
   ,scheme varchar(100) '../../xbrli:entity/xbrli:identifier' 
   ,instant datetime '../../xbrli:period/xbrli:instant'  
   ,dimension  varchar(100)   
   ,dim varchar(20) 'text()') 
union all 
select Id, scheme, instant, dimension, 'eba_'+eba+':'+ dim as dim 
from OPENXML 
(@idoc,'/xbrli:xbrl/xbrli:context/xbrli:scenario/xbrldi:typedMember/*',1) 
       WITH ( 
             Id varchar(50) '../../../@id'  
             ,scheme varchar(100) '../../../xbrli:entity/xbrli:identifier' 
             ,instant datetime '../../../xbrli:period/xbrli:instant'  
             ,dimension  varchar(100)   '../@dimension' 
             ,eba varchar(20) '@mp:localname' 
    ,dim varchar(20) 'text()' ) 
     ) b  
  ) c 
  group by c.id,c.scheme,c.instant 
 
--   7. Allar mælingar lesnar inn og flett upp í minnistöflunum #temp_unit_xml og 
#temp_context_xml 
 
  set nocount on; 
select  
   ? as LoadDate 
  ,? as DeliveredReportId 
  , m.metric as Met 
  ,m.contextRef as ContextId  
  ,isnull(m.unitRef,'') as UnitRef 
 ,isnull(m.decimals,0) as Decimals 
 ,m.reportValue 
  ,isnull(u.Unit,'') as Unit  
 ,isnull(context,'')  as [Context] 
  ,c.scheme as [Identifier] 
  ,c.instant as [Instant] 
 ,c.dimension as [xbrlContext] 
 
--   8. Niðurstöur skirfaðar út í töflu 
into [dbo].[TempSatXbrlItem]  
from ( 
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select * from OPENXML (@idoc,'/xbrli:xbrl/eba_met:*',1) 
 WITH ( 
  contextRef varchar(50) '@contextRef' 
  ,unitRef varchar(10) '@unitRef' 
  ,decimals int '@decimals'  
  ,reportValue ntext 'text()' 
  ,metric varchar(10) '@mp:localname' ) ) m 
left join  [#temp_unit_xml] u on u.id=m.unitRef 
left join [#temp_Context_xml] c on c.id=m.contextRef 
drop table  [#temp_Context_xml] 
drop table  [#temp_unit_xml] 

 


