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Název práce: Návrh metodického postupu tvorby multidimenzionálního datového modelu v 

systému Business Intelligence 

Anotace 

Systém Business Intelligence (BI) je klíčovým subsystémem informačního systému zajišťující 

přístup k přesným, včasným a relevantním informacím pro podporu rozhodování 

managementu. Kvalita a použitelnost datové základny systému BI je zásadně ovlivněna 

zejména změnami uživatelských požadavků, a je tedy nezbytné aplikovat metodické postupy 

návrhu, zajišťující co nejvyšší flexibilitu a rezistentnost vůči tomuto fenoménu.  

Prvním cílem práce je návrh metodického postupu návrhu datového modelu pro systém BI, 

který vychází ze zásad agilně orientované iterativní metodiky Scrum, která zde tvoří rámec 

pro efektivní proces analýzy a návrhu multidimenzionálního datového modelu. V práci je 

rovněž uveden příklad aplikace navrhovaného metodického postupu. Druhým cílem práce je 

stanovení předpokladů aplikovatelnosti techniky kotveného modelování v kontextu 

implementace multidimenzionálního datového modelu. Jde o techniku relačního datového 

modelování, která je také kompatibilní s navrhovaným metodickým postupem jako 

potenciální metoda realizace výstupu. Technika nabízí rovněž nástroje pro dosažení flexibility 

procesu tvorby datového modelu datového úložiště systému BI, které jsou kompatibilní 

s filozofií metodického procesu. Aplikovatelnost techniky kotveného modelování je 

analyzována vzhledem ke standardnímu přístupu, založeném na konstrukci 

nenormalizovaného schématu hvězdy. Využity jsou dva typizované multidimenzionální 

datové modely a vzorky 250 hvězdicovitých dotazů, unikátní pro každý model. Statistická 

významnost rozdílů doby zpracování dotazů je analyzována pomocí metod porovnávání 

závislých výběrů (s 5 % hladinou významnosti). Charakteristiky zpracování dotazů, ve smyslu 

aplikace vybraných operátorů fyzického zpracování, jsou využity ke zkoumání vztahu 

k velikosti výstupu zpracovávaných dotazů, s využitím metody vícerozměrné analýzy 

rozptylu. Výsledky analýzy jsou dále využity při detailní analýze výsledků doby zpracování 

dotazů a obsahu dotazů. Závěry práce indikují zjištěný obsah a parametry dotazů, které 

limitují výkonnost zpracování dotazů, při využití přístupu k tvorbě multidimenzionálního 

datového modelu, založeného na aplikaci techniky kotveného modelování. Závěry rovněž 

indikují potenciální omezení pro využití přístupu, jako metody získání výstupu metodického 

postupu. 

Klíčová slova 

Business Intelligence, multidimenzionální datový model, metodický postup návrhu, 

dimenzionální modelování, kotvené modelování, analýza zpracování hvězdicovitých dotazů. 



 

Title: Proposal of Methodical Process of Multidimensional Data Model Design in the 

Business Intelligence System 

Annotation 

Business Intelligence (BI) system is information system’s key subsystem that provides access 

to accurate, timely and relevant information for the support of decision-making in the 

management. BI system’s database quality and usefulness is substantially affected mainly by 

changes in user requirements. It is therefore imperative to apply a methodical process of the 

design that ensures highest level of flexibility and resistance to this phenomenon. 

The first goal is to propose a methodical process of BI system’s data model design that is 

based on principles of the agile oriented methodology Scrum, as a framework for effective 

process of the multidimensional data model analysis and design. In the thesis there is an 

example case study of the application of the proposed methodical process presented. The 

second goal is to assess applicability of the anchor modeling technique in the context of the 

multidimensional data model implementation. It is a relational modeling technique which is 

also compatible with the methodical process as potential method of delivering the output of 

the process. The technique offers also tools for achieving flexibility in the BI system’s data 

model development process and that are compatible with the proposed methodical process’ 

philosophy. The applicability of the anchor modeling technique is analyzed in context of a 

standard approach which is based on the construction of a non-normalized star schema. Two 

typical multidimensional data models are used with unique sets of 250 star queries for each of 

the models. Statistical significance of query execution results’ differences is tested using 

paired samples comparison methods (at the 5 % level of significance). Query processing 

characteristics, in terms of selected physical operators’ performance, are used to explore 

relationships with the resulting query output size, using the multivariate analysis of variance 

method. Results of the analysis are then used during the detailed analysis of query 

performance results and query content. Conclusions of the thesis present indication of 

observed query contents and parameters that constrain the query execution performance when 

using the anchor modeling based approach to construct the multidimensional data model. The 

conclusions also indicate potential constraints for the use of the approach as an output 

delivery method for the methodical process. 

Keywords 

Business Intelligence, multidimensional data model, methodical process of the design, 

dimensional modeling, anchor modeling, star query execution analysis.
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1 Úvod 

V oblasti návrhu a implementace informačních systémů došlo v průběhu posledních čtyřiceti 

let k významnému rozvoji. Zpočátku přímočaře a jednoúčelově koncipované systémy pro 

podporu a automatizaci rutinních a jednodušších úloh (např. dílčí úlohy z oblastí financí a 

účetnictví, plánování a řízení výroby) nabyly postupem času strategického významu. Dílčí 

systémy byly postupně rozšiřovány a propojovány do integrovaných celopodnikových celků 

(řešení), umožňujících komplexní podporu rozhodování, až k úrovni strategického plánování 

a řízení. Tento vývoj se pochopitelně projevil i v rozsahu a rigorozitě plánování a řízení 

projektů zavádění informačních systémů a měl zásadní vliv na vznik a rozvoj dodnes 

používaných metodik vývoje software. K významnému pokroku došlo v oblasti informačních 

technologií, umožňujících data v informačním systému efektivně zpracovávat, uchovávat a 

následně extrahovat, vybírat a využívat k plnění stále složitějších úkolů podnikové řídicí 

praxe. S tím úzce souvisí rozvoj aplikace nástrojů z oblasti Business Intelligence (BI), jejíž 

počátky sahají do 80. let 20. století a jejíž rozvoj akceleroval především počátkem 90. let. 

Hlavní funkcí BI je obecně vzato účinně a účelně podporovat původně řídící činnosti 

výhradně exekutivních složek managementu podniku, prostřednictvím sofistikovaných 

softwarových nástrojů, pracujících s daty specificky strukturovanými pro tento účel. 

V literatuře je tento způsob strukturování zmiňován také pod pojmem multidimenzionální 

pohled na data (Malinowski a Zimányi, 2006). Softwarové nástroje z oblasti Business 

Intelligence zaznamenaly v poslední době, především v souvislosti s probíhající, resp. 

doznívající globální ekonomickou krizí, výrazný nárůst v popularitě. Důvodem je především 

obecné očekávání organizací, že pokud rozšíří možnosti informačního systému o funkce této 

kategorie softwarových nástrojů, dojde rovněž k významnému posunu v možnostech získání a 

udržení konkurenční výhody a zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti podniku. Tento 

stav je však podmíněn odpovídajícím způsobem implementace a užití systému nástrojů BI a 

dalším rozvojem na základě pravidelně revidované, aktualizované a integrované informační 

strategie. 

Od dob prvních informačních systémů došlo k výraznému rozvoji v oblasti metodologie 

návrhu informačních systémů a jejich subsystémů. Z hlediska charakteru používaných 

metodik je patrný posun od dříve populárních strukturovaných přístupů k nástupnickým, a 

v současné době stále populárním objektově orientovaným přístupům, až k aktuálně velmi 

diskutovaným agilním přístupům k projektování informačních systémů. Agilní přístupy 
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rozšiřují možnosti objektově orientovaných metodik (Kaluža, 2010). Z hlediska obsahového 

určení, a souvisejícího zaměření na podporu určité skupiny úloh informačního systému, 

můžeme hovořit o třech klíčových úrovních návrhu subsystémů informačního systému: 

 úroveň návrhu subsystému pro zpracování transakcí (OLTP) – zde se již etablovala 

celá řada metodik a návrhových technik a samotná tato oblast je již relativně 

probádaná, ačkoliv efektivnější propojení návrhových procesů v této úrovní a 

navazujících činností v ostatních úrovních je stále zajímavým výzkumným tématem; 

 úroveň návrhu subsystému pro analytické zpracování dat (Business Intelligence a 

OLAP) určených jak pro strategickou, tak taktickou, resp. operativní úroveň řízení, 

využívajících dat z úrovně transakčních systémů – tato oblast, ačkoliv se dlouhou 

dobu nerozvíjela příliš dynamicky, zaznamenala v poslední dekádě výrazný nárůst 

pozornosti jak ze strany badatelů v akademické sféře, tak ze strany firemní praxe, 

která se snaží nalézt efektivnější uplatnění již používaných informačních technologií 

k získání silnější konkurenční výhody; 

 úroveň návrhu subsystému pro komplexní zpracování událostí (complex event 

processing) (Chaudhuri, Dayal a Narasayya, 2011) a jejich analýzu, určeného téměř 

výhradně pro podporu operativní úrovně řízení, avšak velmi úzce souvisejícího 

s předchozími úrovněmi a inklinujícího k technologiím zpracování a analýzy 

streamovaných dat z událostí, probíhajících v reálném čase (dat z workflow činností 

organizačních procesů, dat ze sledování chování lidí a průběhu přírodních procesů, dat 

zachycujících chování systémů, které neřídíme). Do této oblastí spadá využití a 

analýza velkoobjemových dat (big data), která implikuje jisté modifikace v již 

známých technikách návrhu datové základny i architektury informačního systému. 

V této práci je věnována pozornost úrovni návrhu subsystému pro účely analytického 

zpracování dat. Nebude však opomenut její vztah k ostatním úrovním, se kterými tvoří 

vzájemně integrovaný celek, a jejichž kombinací vzniká komplexní architektura informačního 

systému organizace. Pro uvedený analytický subsystém informačního systému, který je 

v práci kategorizován jako systém Business Intelligence, je navrhován metodický postup 

návrhu datové základny, koncipovaný jako agilně orientovaný postup, využívající vybraných 

principů metodiky vývoje software Scrum. Vedle tohoto postupu je navrhována a evaluována 

také aplikace alternativního přístupu k modelování dat, tzv. kotveného datového modelování. 

Dle Regardta a kol. (2009) umožňuje tato technika datového modelování komponentní a 
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inkrementální vývoj datové základny, a je tedy technikou, která je de facto kompatibilní 

s navrhovaným metodickým postupem. 

Současná praxe uplatňování agilních metodik při vývoji softwarových produktů také výrazně 

ovlivňuje oblast budování informačních systémů jako takových (Ambler, 2003). Tyto 

metodiky však nenacházejí své uplatnění jen v oblasti řízení postupu vývojových prací 

v průběhu projektu tvorby softwaru. Jejich principy a jednotlivé charakteristické aspekty, tj. 

kolaborativní práce členů týmu, důraz na komunikaci zákazníka/uživatele a vývojového týmu, 

prototypování a iterativní vývoj dílčích modulů a subsystémů se uplatňují i v samotném 

způsobu chápání podstaty jednotlivých kroků procesu vývoje informačního systému, a také 

fungování organizace jako takové. V této práci je akcentována potřeba řešit inkrementálně 

proces vývoje datové základny systému Business Intelligence navržením metodického 

postupu, který bude tento aspekt vývoje informačního systému (tj. iterativnost procesu) 

respektovat a přímo podporovat. Měl by tedy implicitně umožnit, bez dodatečných a 

robustních procesních kroků sladit návrh datové základny s nově vznikajícími požadavky 

na jeho funkcionality, resp. v čase se měnícími a vyvíjejícími. 

V systému BI, jako subsystému informačního systému, pro jehož efektivní využití je dle 

DeLone a McLean (2004) aktuálnost kritickým faktorem úspěchu, musí být v rámci procesů 

návrhu a adaptace datové základny bezpodmínečně reflektovány také změny v tržních 

podmínkách. Souběžně by tak měly působit tlaky na aktualizaci strategie podniku v 

návaznosti na změny v požadavcích klíčových uživatelů systému BI (Vercellis, 2009). Tyto 

změny se pak projevují ve změnách klíčových detailních údajů, poskytujících kontext 

k faktům o výkonnosti podnikových procesů (při jejich analýze). Využití agilních principů při 

modelování datové základny systému Business Intelligence směřuje k vytvoření předpokladů 

robustního návrhu tohoto subsystému informačního systému. Cílem této snahy je také 

průběžně dosahovat efektivity strategického řízení, plnění dlouhodobých i krátkodobých cílů, 

získání konkurenční výhody, jejího udržení a budování dlouhodobé konkurenceschopnosti 

organizace v současné dynamicky se vyvíjející informační společnosti. 

Pro navrhovaný metodický postup bude výchozí filozofií koncepce rozdělení procesu návrhu 

datového modelu na úroveň sémantickou, konceptuální a logickou. Z hlediska především 

sémantické úrovně, která definuje strukturu objektů budoucího datového modelu, bude 

důležitá technika dimenzionálního modelování dle Kimballa a Ross (2013). Navrhovaným 

metodickým postupem by měl být možno efektivněji a rychleji transformovat závěry 

sémantické úrovně modelování do úrovně konceptuální, řešící strukturu objektů a jejich 
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vztahy. Pro tuto úroveň poskytuje technika kotveného modelování sadu konstruktorů. 

Metodický postup pokryje rovněž úroveň logickou, konkrétně logickou relační, neboť 

technika kotveného modelování, která je v práci analyzována, je možným kandidátem 

z hlediska způsobu realizace této úrovně, a která je rovněž původně založena na principech 

relačního modelování. 

1.1 Cíle práce 

Prvním cílem práce je návrh metodického postupu, aplikovatelného při konstrukci 

multidimenzionálního datového modelu v prostředí systému Business Intelligence.  

V metodickém postupu je aplikována tříúrovňová koncepce datového modelování, rozšiřující 

možnosti využití techniky dimenzionálního modelování dle Kimballa a Ross (2013) a jsou 

přejaty vybrané koncepty metodiky vývoje software Scrum. Součástí návrhu metodického 

postupu je rovněž návrh způsobu dokumentace průběhu návrhu, včetně zachycení vztahů 

mezi požadavky a součástmi datového modelu s implikacemi pro návrh logického relačního 

modelu a následnou realizaci modelu v datovém úložišti. Navrhovaný metodický postup bude 

koncipován jako agilně orientovaný, tj. měl by umožnit průběžně reagovat na požadavky 

uživatelů a operativně je zapracovávat do návrhu multidimenzionální datové základny. 

Uveden bude rovněž příklad aplikace navrhovaného metodického postupu, v podobě jedné 

iterace modelového projektu budování systému BI. 

Druhým cílem práce je stanovení předpokladů aplikovatelnosti přístupu k návrhu a 

implementaci relačního multidimenzionálního datového modelu, založeného na využití 

principů techniky kotveného modelování. 

Navrhovaná adaptace principů této techniky pro potřeby návrhu multidimenzionálního 

datového modelu je do jisté míry kompatibilní s navrhovaným metodickým postupem. Tento 

přístup je analyzován z hlediska vybraných parametrů zpracování a obsahu hvězdicovitých 

databázových dotazů a v kontrastu s přístupem tradičním, založeném na konstrukci 

nenormalizovaného schématu hvězdy. Testování z pohledu výkonnosti dotazování je 

relevantním předpokladem, neboť se jedná o základní princip získávání informací z dat, 

uložených v datových úložištích informačního systému. Analýza rozdílů v přístupech bude 

provedena mj. prostřednictvím metod statistické indukce. 
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1.2 Struktura práce 

Ve druhé kapitole jsou prezentována teoretická východiska práce a shrnutí současného stavu 

poznání v dané problematice. Kapitola se zabývá obecně pojetím projektování informačních 

systémů a systémů BI v současnosti, se zvláštním zaměřením na klíčové aspekty návrhu 

multidimenzionální datové základny systému BI.  

Ve třetí kapitole je zahrnuto vymezení metodických východisek pro aplikaci statistických 

metod, nezbytných pro analýzu a vyhodnocení aplikace modifikované techniky kotveného 

modelování v kontextu tvorby multidimenzionálního datového modelu, a také východiska pro 

návrh metodického postupu. 

Ve čtvrté kapitole je prezentován navrhovaný metodický postup pro oblast budování datové 

základny systému BI, s vymezením prostředků dokumentace návrhu a včetně příkladu 

aplikace navrhovaného postupu v rámci iterace modelového projektu budování systému BI.  

V páté kapitole jsou shrnuty výsledky aplikace metod, definovaných v metodických 

východiscích práce, pro účely zkoumání a evaluace techniky kotveného modelování, jako 

potenciálního přístupu k realizaci datové základny systému BI. 

V závěru jsou shrnuty poznatky a zjištění plynoucí z výsledků čtvrté a páté kapitoly, včetně 

implikací pro praxi, resp. další vědecko-výzkumnou činnost.  
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2 Informační systém a systém Business Intelligence jako 

předpoklady pro efektivní řízení organizace 

Moderní informační technologie ovlivňují každodenní výkon činností v rámci podnikových 

procesů. Na jedné straně představují výraznou technologickou pomoc při realizaci klíčových 

manažerských rozhodnutí na různých úrovních řízení. Na druhé straně představují značnou 

časovou i zdrojovou zátěž v průběhu návrhu, realizace a při následném řízení architektury 

informačních technologií v rámci informačního systému organizace. Business Intelligence a 

související technologie představují základní zástupce moderních informačních technologií a 

počítačových systémů, které oplývají výše zmíněnými aspekty. Procesy, koncepty a principy 

návrhu a realizace Business Intelligence v organizaci se zabývá tato kapitola práce. Jejím 

účelem je mj. poskytnout formální podklad a vymezit teoretické pozadí pro navrhovaný 

metodický postup návrhu multidimenzionálního datového modelu. 

2.1 Informační systém organizace jako prostředek zpracování dat a 

podpory rozhodování 

Informační systém představuje soubor lidí, technických prostředků a metod (programů) 

zabezpečujících sběr, přenos, zpracování a uchování dat za účelem prezentace informací pro 

potřeby uživatelů, činných v systémech řízení (Molnár, 2000). Přirozenou součástí moderních 

informačních systémů jsou informační a komunikační technologie (ICT). ICT představuje 

souhrn hardwarového a softwarového podporujícího určitou třídu aplikací, např. strategické 

mající rozhodující vliv na danou organizaci, nebo tradiční, podporující běžnou agendu (mzdy, 

účetnictví, personalistika) (Kaluža, 2010). ICT jsou v rámci moderních informačních systémů 

uspořádány v účelově definované architektuře komponent. Architektura zahrnuje, vedle 

jednotlivých komponent (informačních technologií), také vymezení vazeb mezi 

komponentami. Zachycuje však i návaznost na jednotlivé komponenty organizace jako 

takové, myšleno komponenty organizační struktury, resp. jednotlivé podnikové procesy. 

Z hlediska udržovatelnosti informačního systému, hovoříme-li o systému středního až velkého 

rozsahu (dle stupně pokrytí podpory podnikových procesů a následně významu pro systém 

řízení), je nezbytné systém strukturovat a rozčlenit na subsystémy. Gosain, Nagpal a 

Sabharwal (2011) uvádí, že udržovatelnost systému je dána dvěma charakteristikami:  

1) pochopitelností (jednoduchost pochopení struktury), 
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2) modifikovatelností (jednoduchost, s jakou lze v systému provést změny – systém musí 

být pochopitelný, aby byl udržovatelný). 

Jednotlivé subsystémy mohou sdílet určité komponenty a každý subsystém se podílí na 

realizaci cílů informačního systému. Informační systém organizace však není ovlivněn jen 

jeho vnitřním uspořádáním, v návaznosti na koncepci řízení organizace. Okolí interního 

informačního systému, dle Bébr a Doucek (2005) zahrnující např. veřejné informační systémy 

a jiné systémy a prvky (občané, systémy nadřízených orgánů a institucí, externí jednoúčelové 

informační zdroje, komunikační kanály), výrazně ovlivňuje koncepci architektury moderních 

informačních systémů. Rozšiřují škálu relevantních zdrojů dat, jejichž obsah lze 

prostřednictvím interního informačního systému zpracovávat a integrovat tak 

do rozhodovacích procesů organizace. Z hlediska efektivity rozhodovacích procesů 

organizace je důležitým aspektem právě existence informací s relevantním informačním 

obsahem.  

Základními úkoly informačního systému tedy jsou i dle Rob, Coronel a Crockett (2008) 

zabezpečení sběru, uložení a výběrů dat, včetně nezbytné transformace dat do informací a 

jejich řízení, s využitím rozličných ICT prostředků, umožňujících šíření informací a 

kolektivní zpětnou vazbu k dosažení vymezených cílů informačního systému. Data jsou 

obvykle získávána na denní bázi ve formě bitů, čísel, symbolů a objektů. Informace jsou dle 

Michalewicz a kol. (2007) data podle potřeby předzpracovaná, zbavená chyb, organizovaná 

do struktur a očištěná o redundanci. Znalosti představují informace obohacené o dodatečná 

fakta a vztahy, které byly vysledovány, objeveny či jinak zjištěny metodami učení, resp. 

pomocí intuice uživatele informace. Znalosti je vhodné rozlišovat na implicitní, tj. ty, jež jsou 

vlastní uživateli informací, a explicitní, jež jsou formalizovanými implicitními znalostmi – ty 

je možné vytvářet automatizovaně, či manuálně (Řepa, 2007). 

Z jiného pohledu Molnár (2000) uvádí, že informace vznikají až v okamžiku užití dat, tj. u 

uživatele (příjemce), jemuž přinášejí něco nového a snižují neurčitost světa (entropii). 

Klíčovým parametrem je poté informační obsah v datech, tedy přidaná hodnota, či užitek, 

jenž vznikne zpracováním surových dat. Informační obsah by měl být v datech v prvé řadě 

přítomen implicitně, tzn., že obsah, struktura a rozsah datové základny informačního systému 

musí odpovídat potřebám (požadavkům) uživatelů. Využitelnost informačního obsahu 

v datech však také závisí na aktuálním kontextu situace rozhodování a jeho přístupnost 

na vlastnostech ICT prostředků používaných koncovými uživateli k vizualizaci informací a 

práci s obsahem datové základny. 
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2.2 Systém Business Intelligence jako klíčový subsystém informačního 

systému 

2.2.1 Definice pojmu Business Intelligence 

Z hlediska definice pojmu Business Intelligence (BI) lze konstatovat, že existuje mnoho pojetí 

tohoto pojmu. Některé definice si všímají především technologických aspektů, jiné naopak 

filozofie BI jako takového a jeho podstaty ve smyslu podpory systému řízení. Jiné definice 

považují BI jako pouhý zastřešující pojem, sdružující již známé standardní artefakty 

architektury podnikového informačního systému. Novotný, Pour a Slánský (2005) definují BI 

obecně jako „procesy, aplikace a technologie, pracující a existující ve vzájemném vztahu, 

jejichž cílem je účinně a účelně podporovat rozhodovací procesy ve firmě a plánovací a 

analytické činnosti podniků a organizací a jsou postaveny na principech 

multidimenzionálních pohledů na podniková data“. Základní myšlenkou je tedy podpora 

práce managementu organizace, především řízení své domény v podniku, příp. podniku jako 

celku, a to vše na bázi multidimenzionálního pohledu na data a jemu podřízeného uspořádání 

dat v datové základně. 

Stackowiak, Rayman a Greenwald (2007) popisují BI naopak jako „cestu, která na svém konci 

umožní mít správný přístup ke správným datům, nebo informacím, potřebným k tvorbě 

správných rozhodnutí ve správný čas“. Vychází tedy z předpokladu, že by BI nemělo být 

pouze technologickou „hračkou“ informačního manažera, ale filozofií a cestou, jak 

kontinuálně dosahovat kvalitního rozhodování, na základě kvalitních informací. 

Turban, Sharda a Delen (2010) naopak popisují BI jako „zaštiťující pojem pro architektury, 

nástroje, databáze, analytické nástroje, aplikace a metodiky“. Udávají dále, že „hlavním 

úkolem BI je umožnit interaktivní přístup (úroveň technologie dnes umožňuje přístup 

v reálném/téměř reálném čase) k datům, umožnit manipulaci s těmito daty za účelem 

poskytnutí schopnosti manažerům činit lepší, informovanější a přesnější rozhodnutí“. Opět je 

zde společným jmenovatelem účelná podpora výkonu činnosti manažerů, s cílem dosáhnout 

kvalitnějšího rozhodování, a to vše s pomocí technologií, nástrojů a architektur, které jsou 

zahrnuty pod pojem BI. V literatuře se lze setkat také s rozborem samotného termínu 

„intelligence
1
“ v pojmu Business Intelligence, z něhož lze získat doplňující pohled na 

samotný význam spojení Business Intelligence. Haag a Cummings (2010) označují výstupy 

                                                 
1
 Anglický výkladový slovník definuje slovo „intelligence“ jako schopnost naučit se o, porozumět a vypořádat 

se s novými, nebo obtížnými situacemi (the ability to learn or understand or to deal with new or trying 

situations). 



14 

 

informačního systému, které jsou určitým způsobem zhodnoceny, jako business intelligence. 

Klíčové je tedy získání určité přidané hodnoty prostřednictvím aplikace důmyslných 

informačních technologií a postupů, jenž podtrhuje výše uvedené obecné pojetí základní 

úlohy informačního systému. Dle Bureše (2007) je Business Intelligence také významným 

nástrojem při budování znalostní základny (knowledge base) organizace a také při 

prosazování znalostního managementu v organizacích. Především však směřuje k vytvoření 

„jednotného zdroje pravdy“ o tom, co se v podnikových procesech skutečně děje a jak tyto 

skutečnosti chápat a využít pro další zlepšování výkonnosti procesů. Vzhledem ke stále 

rostoucí snaze o procesní orientaci systému řízení organizací je, vedle znalosti tržního 

prostředí, stále nutné znát co nejpodrobněji chod a výkonnost vnitřních procesů organizace 

(Řepa, 2007). V posledních letech jsou navíc interní data z procesů obohacována o data 

získaná z externího prostředí organizace – získává se tak nezbytný kontext k tržnímu prostředí 

a jeho dynamice. BI tedy přispívá jak k lepší znalosti vnitřních procesů, tak i externího tržního 

prostředí. Důležitým faktorem úspěšnosti systému BI v současnosti je tedy existence a 

zajištění dostupnosti zdrojů dat, tj. zajištění přístupu ke zdrojovým systémům (externím a 

interním). 

2.2.2 Vymezení termínu systém Business Intelligence 

Komplex softwarových i hardwarových komponent, jejichž podstatou je sofistikovaná 

podpora manažerských funkcí napříč různými úrovněmi řízení, lze vymezit pojmem systém 

Business Intelligence (systém BI). Záměrem použití tohoto spojení je fakt, že na veškeré 

informační a komunikační technologie, jakož i procesy, metody, principy a nástroje, 

související s úspěšnou realizací jakéhokoliv systému pro podporu rozhodování v organizaci, 

je zpravidla nutné nahlížet systémově, tedy ve všech vzájemných souvislostech. Vývojový 

proces poté směřuje k vybudování jednotlivých komponent systému BI tak, aby byly 

respektovány jejich příčinně-logické návaznosti i technologické vazby. Wixom a 

Watson (2010) uvádí, že procesy jsou velmi důležitou součástí konceptu BI. Procesy zahrnují 

mj. i extrakci, nahrávání a ukládání dat, údržbu metadat pro uživatele a také prioritizaci 

jednotlivých projektů vývoje systému BI. Některé procesy mají na starost členové 

specializovaných týmů pro BI, jiné jsou otázkou společného úsilí členů týmů pro BI a 

uživatelů. 

Dle Michalewicz a kol. (2007) je standardním úkolem BI získat přístup k datům 

z nejrůznějších zdrojů, transformovat tyto data a poté poskytnout přístup k těmto informací 

prostřednictvím snadno použitelného grafického rozhraní, využívajícího specializovaných 
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funkcí pro práci s multidimenzionálně uspořádanými daty. Zvyšuje tak potenciál pro tvorbu 

znalostního kapitálu organizace, který je dnes dle Bureše (2007) jedním z hlavních prostředků 

růstu organizace a dosažení konkurenční výhody. Rovněž se tím realizují i základní úkoly 

informačního systému. 

Systém BI, jako významný subsystém informačního systému, se pro řadu organizací na světě 

stal symbolem efektivní realizace procesů systému řízení. Efektivita procesu budování 

systému BI a propagace výstupů tohoto subsystému do okolí organizace je proto klíčovou 

oblastí, na kterou se informační manažeři, v současné podnikové praxi, i výzkumníci 

zaměřují. Je proto důležité zabývat se prakticky i vědecky nejrůznějšími aspekty tohoto 

procesu a hledat cesty k dalšímu zvyšování efektivity, především z hlediska aktuálních potřeb 

dynamicky se rozvíjející společnosti. 

2.2.3 Význam integrace systému BI do systému řízení v organizaci 

V prostředí stále tvrdší konkurence musí podnikoví analytici a manažeři rozhodovat pod 

časovým tlakem a současně s vysokou zodpovědností. To znamená, že pro tato rozhodnutí 

musí mít dostatek relevantních a objektivních informací – dostupných, s minimální 

technickou a časovou náročností jejích získání a manipulace s nimi. Přitom musí mít možnost 

rychle formulovat nové požadavky na další informace odpovídající aktuální obchodní či 

výrobní aj. situaci. Pro manažery jsou tedy nejdůležitější hodnotné informace, které potřebují 

k tomu, aby mohli činit kvalitní a relevantní rozhodnutí. Nedostatek informací obvykle 

znamená určitou časovou latenci mezi časem, kdy vznikne problém, nebo nastane potenciálně 

využitelná událost (příležitost), časem, kdy jsou informace získány a kdy je formulováno a 

realizováno relevantní rozhodnutí.  

Mezi mezními situacemi (vznik události/problému; rozhodnutí) tedy existuje časový interval, 

během kterého je nutné sesbírat potřebná data, zpracovat a analyzovat je, a získat tak potřebné 

informace pro kvalitní rozhodnutí. Na obr. 2.1 je ilustrován pokles hodnoty informace o určité 

příležitosti, v souvislosti s latencí mezi rozhodnutím o reakci a vznikem příležitosti, na kterou 

je potřeba reagovat v zájmu udržení/zvýšení konkurenceschopnosti, či jen např. navýšení 

zisku. Využití systému Business Intelligence by v této situaci mělo poskytnout přidanou 

hodnotu, a sice zkrácením času potřebného k realizaci jednotlivých subintervalů rozhodného 

časového intervalu. Největší přínos by měl systém přinést v části „analytické latence“, tedy 

zkrácením času, potřebnému pro analýzu dat, ale také dílem v části „datové latence“. Zde 

však ve větší míře záleží na kvalitě a celkové koncepci sběru a uchovávání dat pro jejich další 
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analytické zpracování
2
. Aplikací systému BI by tak mělo dojít k celkovému zvýšení efektivity 

řízení organizace. 

Obr. 2.1 Graf, ilustrující latenci reakční doby mezi časem vzniku události a časem rozhodnutí 

o konkrétní akci – ilustrace efektu poklesu hodnoty informace. 

 

Z hlediska vztahu BI a systému řízení podniku můžeme v současné době hovořit o podpoře 

na všech úrovních řízení: 

 na úrovní strategické podporuje procesy tvorby strategie, formulace strategických 

cílů organizace a měření jejich plnění v kontextu strategického plánování – obecně 

dlouhodobý pohled;  

 na úrovni taktické se zaměřuje na plánování a řešení středně až krátkodobých 

problémů, exekuci dílčích plánů a monitorování činností podnikových procesů;  

 na úrovni operativní se zaměřuje na podporu řešení každodenních problémů, 

v souvislosti s průběhem činností procesů.  

V dnešní době se aplikace BI často uplatňují např. v call-centrech a na zákaznických linkách, 

případně na přepážkách bank a pojišťoven (operativní analýza bonity klienta). Na této úrovni 

se nástroje BI mnohdy označují jako operativní BI či BI v reálném čase (real-time BI) a dle 

Bucher, Gericke a Sigg (2009) je jejich výskyt v architektuře aplikací podnikového 

informačního sytému stále častější. Zejména na taktické a strategické úrovni nacházejí 

uplatnění nástroje pro statistické zpracování dat a dolování v datech (data mining). Tyto 

nástroje využívají standardní známé pokročilé metody matematicko-statistické analýzy, jako 

např. klasifikace, regrese, analýza časových řad, shlukování, aplikace asociačních pravidel, 

strojové učení a neuronové sítě, genetické algoritmy (Vercellis, 2009). Tyto metody se však 

                                                 
2
 Důležitou roli dnes hrají také externí data z tržního prostředí, jejich kvalita, množství a dostupnost (realizace 

konceptu Competitive Intelligence (Murphy, 2005)). 
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začínají užívat i na úrovni operativní, kde však vyžadují určité modifikace, vzhledem 

k rychlosti vzniku dat a obvyklé potřebě je i rychle analyzovat. 

Systém BI, je-li implementován správně, by tedy měl zajišťovat zvyšování kvality a rychlosti 

rozhodování klíčových řídicích pracovníků podniku, a může tedy v konečném důsledku 

přinést mj. i zvýšení zisku, zvýšení prodeje, zvýšení hodnoty podniku a další pozitivní efekty. 

Tyto efekty bývají jedním z hlavních motivů pro implementaci systému BI. Využití systému 

BI s sebou nese realizaci procesu transformace (viz obr. 2.2) s využitím jak intuice 

rozhodovatele, tak i výše zmíněných algoritmů a metod analýzy dat. Tento proces je rovněž 

v souladu s obecnými úkoly systému BI, potažmo informačního systému a jeho subsystémů. 

Obr. 2.2 Proces transformace v souvislosti s využitím BI v podniku a transformační cyklus. 

 

Zdroj: vlastní zpracování a Bureš (2007) 

Obr. 2.3 zachycuje doplněné známé Anthonyho paradigma (Anthony, 1965), zachycující 

hierarchii používaných informačních systémů z hlediska řídící úrovně, resp. neurčitosti 

rozhodování. Zmíněný transformační cyklus prochází postupně všemi úrovněmi schématu.  

Pojem BI velmi úzce souvisí s pojmem „manažerský informační systém“ (MIS). MIS 

z principu poskytuje širší škálu funkcí, poplatnou určité úrovni řízení – v tradičním pojetí 

slouží především taktické a strategické úrovni řízení, v modernějším i úrovni operativní. Jako 

„MIS“ je někdy ne zcela přesně označována běžná ekonomická, účetní a mzdová agenda. Ta 

je obvykle doménou především operativních složek organizace a jim určeným podpůrným 

softwarovým nástrojům. Možnost generovat sestavy (reporty), ačkoliv toto bývá integrální 
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součástí těchto softwarových nástrojů, nelze považovat za sofistikovaný analytický nástroj 

(jde pouze o podpůrný prostředek). Lze je však do určité míry zahrnout do systémového pojetí 

MIS, nicméně je nelze chápat jako samostatnou a plnohodnotnou instanci MIS, ačkoliv vývoj 

v oblasti podnikových informačních systémů již pokročil a je možné nalézt některé 

pokročilejší analytické funkce i ve standardních ERP systémech (speciální modul či 

integrovaná funkcionalita). Sofistikovanější podpora systému řízení je však stále doménou 

analytických komponent systému BI.  

MIS je tedy v širším a obecnějším pojetí souhrn počítačových systémů, z nichž každý slouží 

specifickému účelu, avšak vždy uspokojující informační potřeby konkrétní úrovně řízení 

s patřičnou úrovní neurčitosti rozhodování, a dle potřeby navzájem spolupracující, resp. 

využívající společné zdroje a datová úložiště. Jedná se tedy de facto o zástupný pojem 

pro systém BI a jeho nativní funkcionality a vlastnosti. 

Obr. 2.3 Rozšířené Anthonyho paradigma. 

 

Zdroj: Bébr a Doucek (2005) a doplněno vlastním zpracováním 

2.2.4 Vymezení kvality informací v kontextu informačních potřeb uživatelů 

informačního systému 

Informační potřeby uživatelů jsou definovatelné z pohledu subjektů systému řízení, jejichž 

zájmem je analyzovat a řídit chod organizace. K tomuto úkolu potřebují uspokojit svou 

informační potřebu kvalitních informací, což by měl systém BI zajistit. Analytické schopnosti 

systému BI představují mj. způsob, jak proniknout do skrytých souvislostí v podnikových 

datech za pomocí specializovaných aplikací, technologií a procesů (a rovněž matematických a 
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statistických metod). Poskytuje v prvé řadě možnost získat hodnotné informace, které 

umožňuje ještě dále analyzovat a využívat v rámci procesu řízení, resp. tvorby znalostí. 

Hodnota informace je pak přímo navázána na schopnost rozhodovatele dosahovat 

stanovených cílů. Hodnotné informace pomáhají lidem a jejich organizacím vykonávat práci 

efektivněji a hospodárněji, a je tedy nezbytné zabývat se podrobněji také kvalitou informací 

poskytovaných systémem BI. 

Na kvalitu informací, jež je významným dílem determinována i jejich zpracováním, lze 

nahlížet z určitých hledisek (ve smyslu existence implicitního informačního obsahu). Bébr a 

Doucek (2005) uvádí, že za kvalitní se považuje taková informace, která je spolehlivá (z 

hlediska míry souladu informace s odpovídající předlohy), důvěryhodná (z hlediska míry 

zabezpečení proti znehodnocení) a solidní (z hlediska popsatelnosti pojmy jako korektní, 

rozumná, spravedlivá, poctivá apod.). Stair a Reynolds (2010) vymezují rozsáhlejší sadu 

parametrů hodnotných informací. Uvádí, že kvalitní informace jsou přístupné, přesné, 

kompletní, ekonomické, flexibilní, relevantní, spolehlivé, bezpečné, jednoduché, včasné a 

ověřitelné.  

Kvalita informací, definovaná z hlediska výše uvedených parametrů, je přímo ovlivněna 

kvalitou dat, ze kterých jsou informace derivovány. Kvalitu dat lze obecně vymezit jako 

soulad obsahu konkrétních datových položek s relevantními hodnotami vlastností entit, 

zachycenými hodnotami v datových položkách, v kontextu účelu užití těchto dat. Tvrdíková 

(2008) rozlišuje čtyři základní dimenze kvality dat, jež jsou v souladu s výše uvedenými 

poznatky o vymezení kvality informací, a rozšiřují uvedenou definici kvality dat o aspekt 

dostupnosti
3
: 

1) dostupnost (availability) – vyjadřuje možnosti, jak může uživatel přistupovat k datům 

v okamžiku, kdy je právě potřebuje, v požadovaném místě, kde mají být využity a 

v požadované struktuře a formátu, 

2) přesnost (accuracy) – sleduje, zda jsou všechna data ve správném kontextu (např. zda 

PSČ odpovídá zadané adrese atd.), 

3) úplnost (completeness) – určuje, do jaké míry jsou k dispozici všechna data pro daný 

kontext (např. existuje správné PSČ, ale celá adresa je neúplná), 

4) konzistence (consistency) – specifikuje možné problémy v porušení standardů nebo 

vazeb mezi daty (např. v různých lokalitách mají pro stejného zákazníka různá 

identifikační čísla). 

                                                 
3
 Implicitní informační obsah v datech by měl být s uvedenými parametry v souladu. 
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Výše zmíněnou argumentaci obecných determinantů kvality dat (a potažmo informací) lze 

zobecnit na čtyři základní kritéria, která musí informace, získávané prostřednictvím správně 

implementovaného systému BI, naplňovat: 

1) jsou včasné (timely) – musí být poskytovány v čase, kdy jsou zapotřebí (významnou 

roli hraje také doba odezvy systému), 

2) jsou přesné (accurate) – musí přesně odrážet objektivní realitu (musí tedy poskytovat 

relevantní informace), 

3) jsou vysoce hodnotné (high-value) – poskytují významný hmatatelný efekt (snížení 

nákladů, zvýšení prodeje apod.), 

4) lze je smysluplně a účinně převést do praxe (actionable) – musí být možné převést 

doporučení, získané z rozhraní systému, do praxe, tedy k realizaci plánů a akcí, 

s minimálním dodatečným úsilím. 

Nelson, Todd a Wixom (2005) došli, na základě empirických výsledků na vzorku případů 

realizace systému BI, k závěru, že existuje statisticky významná závislost mezi konkrétními 

parametry kvality informací a samotným konstruktem této obecné dimenze úspěšnosti 

informačního systému. Jmenovitě přesnost informací, kompletnost a také formát byly 

vnímány jako statisticky nejsilnější prediktory z pohledu vymezení aspektů této dimenze 

oslovenými uživateli. 

2.3 Životní cyklus procesu budování systému Business Intelligence 

Každý systém, aplikovaný na vyřešení problému v konkrétní oblasti činnosti organizace, 

projde za dobu své existence určitým životním cyklem. Životní cyklus ve své podstatě 

zobrazuje proces, jehož výstupem je vybudovaný systém. Na začátku procesu stojí počáteční 

definice vize, cílů, požadavků na jeho budoucí podobu a strategie, tedy navrhovaného 

postupu, jak se k výslednému řešení dopracovat. Životní cyklus končí uvedením systému do 

praktického užívání. Na úplném konci jednoho průběhu životního cyklu však může stát i 

eventuální začátek nového cyklu (dalšího vývojového stupně). 

Obecný životní cyklus představuje sled formálně i logicky navazujících postupových fází 

neboli etap. Aby byl účel každé etapy (fáze) procesu jasný a jednoznačný, musí být 

definovány a zdokumentovány následující parametry: 

 cíl etapy,  

 vstupní podmínky pro započetí dané etapy,  

 konkrétní metody, včetně technik, které mohou, nebo musí být aplikovány, 
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 základní logika postupu prací,  

 podmínky úspěšného ukončení dané etapy. 

2.3.1 Životní cyklus informačního systému z pohledu principů projektového řízení  

Realizace fází životního cyklu je obvykle řízena na základě principů a metod projektového 

řízení. Jednotlivé fáze životního cyklu jsou zahrnuty v plánu projektu ve smyslu cílevědomé 

činnosti s jasně daným začátkem, postupem řešení a cílem (koncem, výsledkem, produktem) 

(Řeháček, 2011).  

Doucek (2004) dále dodává, že každý projekt IS/ICT je možné sledovat, kontrolovat a vést 

z několika pohledů – dimenzí: obchodní (finanční), technologická a procesní. Procesní 

dimenze představuje souhrn procesů, nástrojů, postupů a činností, které determinují postup 

řízení projektu a projekčních prací. Technologická dimenze se potýká s aspekty použitých 

technologií jak pro realizaci cíle projektu, tak pro realizaci prací na projektu. Pro úspěšnost 

řízení projektu jako celku je dále nezbytné dělit proces řízení projektu do 3 rovin: řízení 

projektu (project management – plánování projektu, přidělení zdrojů), řízení postupu prací na 

projektu (process management) a řízení činností (activity management). Základním modelem 

řízení projektu IS/ICT je model životního cyklu projektu (tj. životní cyklu informačního 

systému, resp. jeho subsystémů). 

Zobecněný model životního cyklu zahrnuje 3 klíčové části, s možností rozpadu na konkrétní 

etapy, upřesněné z pohledu cílů. Tyto fáze se typicky vyskytují v rámci životního cyklu 

budování informačního systému, avšak některé mohou být postupně vypouštěny, jde-li např. o 

velmi pokročilou fázi běhu projektu: 

A) Předprojektové fáze: 

1) identifikace a výběr projektů, 

2) předprojektová analýza a zahájení projektu, 

3) plánování projektu; 

B) Hlavní projektové fáze: 

4) analýza, 

5) návrh, 

6) implementace a testování; 

C) Post-projektové fáze: 

7) předání do rutinního provozu a údržba systému. 
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2.3.2 Obecné principy metodik návrhu informačního systému a jeho subsystémů 

Metodikou je obecně proces realizující všechny kroky, potřebné k analýze, návrhu, 

implementaci a udržování informačního systému a de facto je formalizací modelu životního 

cyklu. Je souhrnem vzájemně konzistentních postupů, metod, technik a nástrojů (Kaluža, 

2010). Metoda určuje, co se provede v určité etapě metodiky (např. analýza procesů, 

sémantické modelování problémové oblasti, logické datové modelování, vymezení případů 

užití apod.). Technika definuje, jakým způsobem lze aplikací metody dosáhnout 

požadovaného výsledku (diagramové zobrazení struktury procesu, textový/schématický popis 

problémové oblasti, translace sémantického popisu do konceptuálního datového modelu, 

definice struktury tříd na základě lexikální analýzy případů užití). Nástroj představuje 

konkrétní prostředek, sloužící k realizaci určité techniky v rámci metody (procesní diagram 

dle notace BPMN, sémantický popis v předem definované struktuře a formátu, diagram 

logického datového modelu např. dle Bachmanovy notace, diagram tříd jazyka UML ad.). 

Mora-Luján a Trujillo (2004) však uvádí, že z pohledu procesu budování systému BI 

v podstatě neexistuje standardní metoda nebo model umožňující modelování veškerých 

aspektů tohoto procesu.  

Určitá filozofie, poplatná době, technologii i stavu společnosti, je vždy zrcadlena v konkrétní 

koncepci metodického rámce budování informačního systému. Metodické rámce se postupně 

vyvíjely od klasického vodopádového modelu přes spirální, resp. iterativní model, až 

po moderní modely využívající nejlepší praktické postupy předchozích modelů a navíc 

principy tzv. agilních metodik, servisních architektur ad. 

a) Tradiční metodické rámce životního cyklu 

Historicky nejstarším modelem je klasický vodopádový model. Základní filozofií je 

postupné plnění jednotlivých etap v přesně určeném pořadí, kdy jedině toto pořadí je správné 

a žádné jiné není efektivní pro splnění cílů projektu (Doucek, 2004). Velká zátěž je přitom 

kladena na vyčerpávající definici požadavků, aby mohly být následující fáze úspěšně 

realizovány. Požadavky se dle Dennis, Wixom a Roth (2009) obecně rozdělují na: 

1. funkční – (např. procesně orientované: který proces musí systém umět podporovat; 

informačně orientované: které informace musí poskytovat) 

2. nefunkční – (např. operativní: fyzické a technické prostředí, kde chceme systém 

provozovat; výkon: kapacita, spolehlivost, ad.; bezpečnost: kdo má oprávnění pracovat 
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se systémem; kulturně-politické: kulturní, politické a právní požadavky, které systém 

ovlivňují). 

Na konci celého procesu poté stojí hotový produkt (cíl). Tento model, ač byl zpočátku 

v oblasti BI upřednostňován W. H. Inmonem, postupem času ztratil význam pro projekty 

budování systémů BI zásadnějšího významu vyznačující se značnou proměnlivostí 

požadavků. Rostoucí proměnlivost požadavků totiž způsobila, že cíl projektu nebyl 

ve značném množství projektů vůbec, nebo téměř vůbec naplněn (Howson, 2008). Vzhledem 

k obvyklému faktu, že lidé a podnikatelské prostředí se mění, existuje vysoká 

pravděpodobnost, že vývojový proces, trvající více než 1 rok, nesplní počáteční očekávání a 

cíle (Simon, 2010). V současnosti je tento přístup vhodnější pro rutinní práce na projektu 

charakteristické předvídatelným, relativně neměnným a prověřeným postupem.  

Jako reakce na typické problémy, které s sebou vodopádový model nesl, začal být hojně 

využíván princip prototypování, jenž je základním nástrojem tzv. spirálového modelu 

(Turban, Sharda a Delen, 2010). Jednotlivé prototypy (nové verze aplikace) budoucího 

systému jsou postupně vyvíjeny a vylepšovány až do finální verze produktu – tento přístup je 

v současnosti pro projekty budování systému BI také využíván.  

Modernější koncepci představuje tzv. iterativní model. Jde v zásadě o aktuální koncepci 

modelů životního cyklu vývoje software. Je založena na filozofii rozložení celého procesu 

na iterace, tj. vývojová stádia, která jsou samostatně řiditelná a lépe kontrolovatelná. Každá 

iterace je poté koncipována jako individuální, ale zároveň koordinovaně plánovaný a řízený 

projekt (v rámci portfolia projektů). V určitých situacích se může přistoupit i k paralelnímu 

souběhu projektů. Iterace na sebe navazují a konec jedné obvykle představuje impulz 

pro začátek následující. 

Jednotlivé iterace bývají koncipovány na principu vodopádového modelu, avšak každá iterace 

je mnohem kratší, vzhledem k celkové době trvání projektu a důležitým nástrojem je zde 

zpětná vazba. Proto lze s velkou pravděpodobností odhadnout, zda dojde ke splnění cíle a 

případně zda přistoupit k operativní úpravě zadání, resp. hotové části výsledného produktu dle 

aktuálních požadavků, než začne další iterace. Tumbas a Matković (2006) uvádí, že vývojový 

proces, a tedy i projekt samotný, musí být flexibilní tak, aby umožnil uživatelům častěji měnit 

požadavky bez vážnějších dopadů na výsledek projektu. Flexibilita průběhu projektu je 

důležitá, neboť řada požadavků obvykle vyvstane až v průběhu řešení a jejich vznik je 

v zásadě méně předvídatelný. Efektivně tento problém do jisté míry řeší metodiky agilní. 
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b) Agilní metodiky 

Jde ve své podstatě o nejmladšího zástupce metodik, které staví zčásti na podstatě iterativních 

metodik, a jejichž základním nástrojem je opět prototypování. V oblasti vývoje softwarových 

aplikací se jedná např. o velmi populární metodiku Scrum, různé variace extrémního 

programování, metodiky Lean a Crystal; v oblasti modelování dat jde např. o agilní 

modelování dat (agile data modeling), agilní data warehousing atd. (Forrester Research, 

2010). Základní filozofií je dodat zákazníkovi požadovaný produkt v nejvyšší kvalitě, v co 

nejkratším čase
4
. Vývojový tým pracuje na postupně vznikajícím produktu, kdy základem je 

intenzivní komunikace a spolupráce zákazníka/zadavatele (uživatele) a tvůrce/tvůrců 

produktu. Dle Sharp a Robinson (2010) intuitivnost, spolupráce a koordinace závisí 

na komunikaci a komunikace, v jakékoliv formě, je ústředním aspektem úspěšného procesu 

vývoje software. V rámci jednoho cyklu jsou řešeny i velmi aktuální požadavky a zákazník se 

přímo podílí na vzniku požadovaného produktu – každý úkol je postupně řešen, dokud není 

vyřešen ke spokojenosti zadavatele/zákazníka. Nejprve je vytvořeno jádro systému a na něj 

jsou postupně „nabalovány“ další funkce, komponenty a moduly. Dle Ambler (2003) 

umožňují agilní metodiky poměrně úspěšně řešit situaci, kdy jsou projektantům systému BI na 

začátku celého životního cyklu obvykle dostupné pouze vágní požadavky a rámcové 

představy o výsledku celého procesu, což také potvrzuje (Biere, 2011). Postupně se podoba 

budoucího produktu upřesňuje podle toho, jak se vyvíjí požadavky a dle nich budovaný 

systém. V případě agilního vývoje software jsou stanoveny funkce, které mají být promítnuty 

do aktuálního vyvíjeného prototypu výsledné aplikace. Odmítnutí případného nevhodného 

prototypu je daleko snadnější, než kompletní přepracování již hotové větší části software. 

Délka jednoho cyklu vývoje prototypu se počítá na týdny až měsíce.  

Barclay (2008) uvádí, že organizace v současném, neustále rostoucím dynamickém 

konkurenčním prostředí, čelí řadě strategických alternativ. Manažeři musí rozhodovat, který 

projekt rozvoje informačního systému zvolit a jak nejlépe může organizace maximalizovat 

výhody z vybraných projektů. Problémem však zůstávají mnohdy protichůdné představy o 

úspěchu a selhání, cíle a požadavky osob zainteresovaných v projektu – stakeholderů 

(uživatelů, vlastníků procesů, vývojářů, manažerů), které je nutné zohlednit při rozhodování o 

nejvhodnější variantě řešení. Aby byl přístup, využívající principy agilní metodiky, úspěšný, 

je nutné, aby stakeholdeři projektu a vývojáři spolu úzce spolupracovali prakticky na denní 

bázi, což s sebou nese určité riziko spojené s případnou časovou nedostupností. Pro vývojový 

                                                 
4
 http://agilemanifesto.org/principles.html 
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tým je také důležité, aby za ním stál silný sponzor projektu (např. vlivný člen vedení, obvykle 

i stakeholder projektu). Tým také musí být velmi flexibilní, aby byl schopen operativně 

reagovat na případné změny v projektu a přizpůsobovat se novým podmínkám a požadavkům.  

Agilní přístup je rovněž výhodný pro projekty menšího rozsahu a dílčí fáze projektu. Hoffer, 

George a Valacich (2011) doporučují použít agilní, či adaptivní proces vývoje mj. ve chvíli, 

kdy projekt zahrnuje nepředvídatelné a dynamické požadavky. U rozsáhlejších je vhodnější 

aplikovat standardní iterativní proces vývoje s prvky přístupu „shora dolů“ (tj. pevná definice 

rozsáhlejší množiny požadavků) a jednotlivé etapy rozčlenit na menší části, na které je poté 

možno případně aplikovat přístupy dle některé z agilních metodik. 

Agilní metodiky kladou velký důraz na zkušenosti a schopnosti projektového týmu a také 

vedoucího projektu. Jedná se totiž o odlišnou filozofii řízení projektu, s mnohdy vyšším 

rizikem neúspěchu, z důvodu většího důrazu na lidský faktor a vzájemnou spolupráci lidí 

(Buchalcevová, 2005). U rutinních a relativně neměnných úkolů (z hlediska obsahové náplně) 

se doporučuje volit spíše proces s rigidněji vymezenou posloupností fází. 

Iterativní modely jsou tedy obecně mnohem odolnější vůči změnám a umožňují dodat 

zadavateli požadovaný produkt (budovaný systém či jednotlivou aplikaci) efektivněji, tj. 

s hospodárnějším využitím zdrojů (personálních a finančních). Výhodnost iterativního (resp. 

agilního) nad tradičním vodopádovým přístupem k projektování v oblasti budování systémů 

BI dokládá také Sabherwal a Becerra-Fernandez (2011). Předpokládají však, jak již bylo 

zmíněno výše, intenzivní a extenzivní zapojení uživatelů, resp. obecně tedy stakeholderů 

projektu, do procesu projektování systému BI. Tento fakt je však v mnoha případech zároveň 

nejužší místo projektu a zdroj potenciálních problémů a rizik, které je potřeba identifikovat a 

dle možností řídit. 

Noble a Biddle (2006) dále uvádí, že striktně agilní metodiky v podstatě minimalizují 

množství dokumentace a modelů a soustřeďují se na vývoj softwarové aplikace. Z principu 

jde o opačný postup než u klasických a iterativních metodik. Z hlediska procesu budování a 

následné údržby/rozšiřování systému BI je však vhodné udržovat dokumentaci systému 

aktuální z důvodu nutnosti častých úprav. Zde se však nabízí argumentace, že rychlý vývoj 

požadavků implikuje minimální množství dokumentace, aby se zamezilo vzniku 

nekonzistence a kumulaci chyb z důvodu vzniku dřívějších dílčích nepřesností v návrhu, které 

nebyly v dokumentaci opraveny. Buchalcevová (2005) však argumentuje, že určitý rozumný 

stupeň dokumentace je nutný vždy a pouhé konstatování, že na dokumentaci procesu vývoje 

není čas, je alibismus vývojářů a pro trvalou udržovatelnost systému je zpravidla nezbytný. 
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Závisí však na stylu dokumentace – preferována je adaptabilní, a pokud možno obecnější 

metadokumentace, umožňující rozšiřitelnost a znovupoužití a způsobech jejího operativního 

pořizování. Ke stejnému názoru se přiklání Hoberman (2009), který rovněž tvrdí, že ač je 

proces vývoje pojat agilně, vždy je nutné dbát na patřičnou úroveň dokumentace, hovoříme-li 

především o datovém modelu, jenž by měl reflektovat uživatelské požadavky, z hlediska dat, 

požadovaných pro podporu řízení organizace. Durdik (2011) však tvrdí, že explicitní snaha 

modelovat vše nemusí být výhodná v úvodní fázi projektu. Čas věnovaný modelování 

architektury se ale vrátí ve fázi rozvoje systému, resp. v případě, kdy mají být části 

architektury znovupoužity napříč různými projekty. Dodává také, že výzkum v oblasti 

procesů vývoje software se obvykle zaměřuje na náročné procesy, které jsou komplikované a 

vysoce časově a zdrojové náročné.  

V případě návrhu multidimenzionálního datového modelu, jenž je svou podstatou kritický 

z hlediska optimálního chodu systému řízení, je však nasnadě vyvíjet postupy, které zajistí 

udržovatelnost a snadný proces konstrukce/rozvoje tohoto datového modelu. Zároveň by měl 

zmíněný návrhový proces zaujímat v celkovém časovém a zdrojovém záběru projektu pokud 

možno co nejmenší podíl a měl by zajistit sladění nových požadavků s realizací iterací vzniku 

výsledného řešení (produktu, cíle, řešení, systému). V tomto kontextu je vhodné také 

identifikovat principy a metody, které jsou přítomny v agilních a agilně orientovaných 

metodikách vývoje software, které by bylo možné do nových postupů návrhu datových 

modelů integrovat a případně tak učinit. 

Z hlediska užití agilních metodik můžeme obecně hovořit o postupném prosazování těchto 

přístupů a souvisejících metod v organizacích v ČR a jejich spíše pasivním užívání, zejména 

pak v oblasti vývoje software. V západních zemích je zvlášť patrná větší zralost postojů 

k těmto metodikám a také aktivnější přístup, který vede mj. i k aktivnímu rozvoji metod. 

V oblasti budování systémů BI se agilní přístupy prosazují obecně o něco pomaleji, neboť jak 

uvádí Howson (2008), agilní přístupy jsou spojeny s riziky, souvisejícími s úrovní znalostí a 

schopnostmi jak vedoucích týmů, tak řadových pracovníků v týmu. U systémů BI jde obvykle 

o projekty kritické z hlediska úspěšnosti a konkurenceschopnosti organizace a panuje zde 

přirozená nedůvěra k méně rigidním a zažitým postupům. Nejen české firmy tak v oblasti BI 

nezřídka sázejí na tradičnější přístupy, za cenu určité jistoty výsledku, a agilní metody aplikují 

na řešení dílčích projektů a úkolů. S postupným prověřováním agilních metodik v praxi 

vývoje software však dochází k postupnému navyšování důvěry k těmto metodikám a k jejich 

postupnému prosazování i v oblasti budování systémů BI, jak tvrdí Simon (2010). 
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2.3.3 Návrh systému BI z pohledu technologické dimenze projektu 

Z pohledu technologií, použitelných při konstrukci systému BI, je z důvodu udržovatelnosti 

výhodné koncipovat architekturu komponent ve formě vrstevnatého modelu. Jednotlivé vrstvy 

poté plní určitou část primárních úkolů informačního systému, realizací funkcí manažerského 

informačního systému (tj. v podstatě systému BI). 

Technologie pro ukládání dat obecně realizují procesy sběru, zpracování a uchování dat, 

včetně dodatečného procesu transformace. Paralelně s tím další nástroje realizují řízení dat 

v úložištích systému BI. Systém BI, který má účinně podporovat procesy systému řízení 

v organizaci, nutně potřebuje kontext k důležitým pojmům, definicím a pravidlům v rámci 

organizace. Tento kontext poskytují tzv. metadata, tedy „data o datech.“ Metadata bývají 

uložena buď ve specializovaném úložišti (repositář metadat), nebo v rámci jednotlivých 

dílčích úložišť systému BI (metadatová vrstva; datový slovník apod.).  Metadata popisují 

strukturu a význam dat v zdrojích dat, čímž přispívají k jejich správnému použití (někdy však 

i nesprávnému). Metadata, jako prostředek pro popis struktury a obsahu informačního 

systému, firmy získala na významu právě s rostoucí mírou využívání BI v organizacích. Právě 

zde vznikla explicitní potřeba efektivně mapovat obsah zdrojových systémů z důvodu 

efektivní transformace pro analytické systémy. Metadata lze dle Mishra a Mohanty (2007) 

roztřídit na technická (datové slovníky a technické popisy architektury) a obchodní (věcná, 

business, kontextuální informace o významech dimenzí, transformačních pravidlech ad.). 

Uložení dat v systému BI je technologicky realizováno prostřednictvím specializovaných 

úložišť, zejména datového skladu a datových tržišť. Datový sklad představuje centralizované 

úložiště historických dat (v literatuře bývá pojem používán obecněji, pro celý systém BI, ale i 

pro virtuální logický celek, složený z integrovaných datových tržišť). Datový sklad je (jako 

jakákoliv jiná databáze) obecně souhrn dat, který je však dle Inmon (2005) navíc: 

 integrovaný – data jsou ukládána v rámci celé organizace a ne jen v rámci 

jednotlivých oddělení,  

 subjektově orientovaný – data jsou rozdělována dle typu a ne dle aplikací, ve kterých 

vznikla (data rozptýlená v různých operativních systémech jsou v centrálním úložišti 

datovém skladu uložena pouze jednou a v jedné databázi),  

 stálý – datové úložiště systému BI je obecně koncipováno pouze pro čtení, a 

nedochází tak ke standardní ruční změně dat uživatelskými nástroji; data existují 
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v datovém skladu po celou dobu jeho existence, výjimečně jsou administrátory 

odstraňována data zastaralá, která přesáhla určitou dobu životnosti, 

 časově rozlišený – data musí být charakterizována z hlediska času, aby bylo možné 

provádět analýzy např. za dílčí období činnosti organizace. 

Z hlediska modelování dat v datovém skladu je toto úložiště typicky realizováno ve formě 

relační databáze, normalizované alespoň ve 3. normální formě. Datový sklad typicky užívá 

relační databázovou technologii z důvodu její značné zralosti a představuje prostředí 

pro efektivní plnění potřeby podpory realizace multidimenzionálních pohledů na data 

(Rundensteiner, Koeller a Zhang, 2000). 

Datové tržiště je souhrn dat, který je obvykle určen užšímu okruhu uživatelů, např. v rámci 

pobočky, oddělení, závodu, divize apod. Dle Hoffer, George a Valacich (2011) je datové 

tržiště podmnožinou datového skladu, jde tedy o „datový sklad“ s omezeným záběrem. 

V určitých případech koncepce architektury lze hovořit také o virtuálním (logickém) datovém 

skladu tvořeným datovými tržišti, navzájem propojenými prostřednictvím metadat (určité 

prvky jsou poté mezi tržišti sdíleny). Tržiště bývají nejčastěji koncipována jako úložiště 

multidimenzionálního charakteru formou relační, resp. multidimenzionální databáze (velmi 

zřídka bývá řešeno jako relační databáze s datovým modelem ve 3. normální formě). Soustava 

datový tržišť může být, z hlediska topologie, řešena jako: 

 nezávislá decentralizovaná úložiště, kdy jsou jednotlivá datová tržiště navzájem 

izolovaná (typické pro pilotní projekty, např. když oddělení organizace zkouší zavést 

své vlastní řešení BI, odděleně od centrálních iniciativ plánování rozvoje informačního 

systému),  

 integrovaná dílčí úložiště, jsou typické pro tzv. architekturu sběrnice (Bus 

Architecture), kdy jsou tržiště prostřednictvím metadat a metody sdílení dimenzí 

navzájem integrována do virtuálně centralizovaného řešení (logicky konzistentní 

celoorganizační řešení), 

 závislá datová tržiště, kdy jsou datová tržiště podmnožinou fyzického centrálního 

datového skladu a jejich obsah je závislý na existenci a obsahu centralizovaného 

úložiště systému BI. 

Vedle těchto typů datový úložišť bývá v rámci architektury komponent systému BI využito i 

úložiště pro dočasná data (angl. staging area) a operativní datové úložiště, které slouží 

k realizaci dotazů nad velmi frekventovanými, ale úzce ohraničenými podmnožinami dat 



29 

 

(načítaných buď z datových tržišť, nebo z centrálního datového skladu). Právě operativní 

datová úložiště úzce souvisí s koncepcí provozu a využití výstupů systému BI v reálném čase 

(operativní BI). Tato koncepce vyžaduje odlišné pojetí plnění úložiště, většinou na bázi 

licitace a analýzy aktuálních ad-hoc požadavků na realizaci konkrétních dotazů, které musí 

být navíc zpracovány ve velmi krátkém čase – řádově do několika sekund. 

Nezbytnou součástí architektury na pomezí zdrojů dat pro systém BI a komponent pro jejich 

uložení stojí datová pumpa. Jedná se o soustavu programů a skriptů, jejichž úkolem je naplnit 

úložiště systému BI relevantními daty prostřednictvím procesů extrakce (získání dat 

ze zdroje), transformace (realizace sady operací pro změnu formátu, struktury a výpočty 

nových hodnot ze zdrojových dat ad.) a nahrání dat (uložení do úložišť v odpovídajícím 

formátu a požadované struktuře). Prostřednictvím systému BI je tak zabezpečen proces 

integrace dat z různorodých zdrojů, který je nezbytný pro zajištění efektivity procesů v 

systému řízení organizace. 

Analytické komponenty architektury systému BI 

Výběry a využití integrovaných a předzpracovaných dat zabezpečují technologie 

pro vizualizaci a analytické zpracování dat v rámci analytických komponent systému BI 

(rozhraní systému). Realizují tak zčásti i funkci zpracování dat informačního systému, ale 

především se starají o transformaci dat v úložištích do informací, resp. znalostí, včetně 

vizualizace vhodnými nástroji. Rozhraní systému BI zahrnuje implementaci řady především 

softwarových komponent architektury systému BI využívajících data v úložištích a 

umožňující je různými metodami analyzovat. Mezi tyto nástroje lze zařadit především: 

1) samostatné softwarové nástroje pro realizaci a čtení výsledků standardních dotazů 

(generátory statických a parametrických reportů), 

2) dashboardy a portálové aplikace pracující na principu technologie OLAP a rozšiřující 

(resp. v mnoha případech integrující) funkce samostatných nástrojů pro dotazování 

(kontextuální analýza faktů o výkonnosti procesů, portálové řešení umožňuje navíc i 

spolupráci pracovníků), 

3) analytické aplikace využívající (volitelnou) prostorovou složku dat, pro přehledné 

zobrazení analytických výstupů v geografických souvislostech (angl. geospatial BI), 

4) softwarové nástroje přímo podporující realizaci strategického plánování a řízení – 

skórovací karty a strategické mapy, které bývají často integrovány i s přístrojovými, 

resp. podnikovými portály, 
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5) standardní statistický software i aplikace umožňující dolování v datech a poskytující 

sofistikovanější analytické funkce – využívají matematicko-statistické metody analýzy 

dat, které obvykle jdou za hranice možností standardních nástrojů systému BI, které 

de facto umožňují primárně vizuální analýzu dat),  

6) softwarové nástroje umožňující analyzovat proudová (streamovaná), resp. big data, 

pocházející z externího prostředí organizace, např. sociálních a klasických médií, 

webových stránek, RSS čteček, e-mailů – obecně tedy různých komunikačních kanálů. 

Metodický postup návrhu multidimenzionální datové základny, navrhovaný v rámci této 

práce, inklinuje k principům přístupu budování decentralizovaných integrovaných datových 

tržišť. R. Kimball (Kimball a Ross, 2013) definuje proces návrhu architektury integrovaných 

datových tržišť, v němž lze přirozeně spatřovat jistou paralelu k obecnému životnímu cyklu 

(obr. 2.4). Jde však o celkovou koncepci řízení projektového portfolia, u něhož je R. 

Kimballem upřednostňován iterativní princip projektování výsledného řešení BI v organizaci. 

Toto potvrzují i Pardillo a Trujillo (2008) kteří tvrdí, že koncept R. Kimballa (tzv. bottom-up 

přístup), je vhodnější pro potřeby uplatnění agilního přístupu k vývoji systému BI a je 

odolnější vůči problémům, které vyvstanou v průběhu integrace jednotlivých datových tržišť 

do celkové architektury systému BI. 

Obr. 2.4 Klíčové činnosti a jejich návaznosti v projektu budování systému BI. 

 

Zdroj: Kimball a Ross (2013) 

2.4 Principy návrhu datové základny systému Business Intelligence  

Efektivní informační podpora manažerského rozhodování a obecně řízení procesů organizace 

vyžaduje zdroj dat uspořádaný způsobem, který co nejvíce usnadňuje jeho užití při řízení 

procesů organizace. Zpravidla tedy tak, jak manažeři obvykle uvažují při analýzách a tvorbě 

rozhodnutí. Tento způsob uvažování je nazýván jako multidimenzionální pohled na data 
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(Malinowski a Zimányi, 2006) a odvíjí se od něj základní principy návrhu struktury i způsobu 

uložení dat v úložištích systému BI označovaných analogicky jako princip 

multidimenzionality. Dle Kimball a Ross (2013), Novotný, Pour a Slánský (2005), Ballard a 

kol. (2006) existují 3 determinanty multidimenzionality pohledu na data: 

1) dimenze = požadované úhly pohledu na data (např. z hlediska produktů, segmentů 

trhu, prodejců, zemí, distribučních kanálů), 

2) metriky = měřené ukazatele výkonnosti, na které je nahlíženo z požadovaných úhlů 

pohledu (např. objem prodeje, celkový počet transakcí, měsíční suma denních 

zůstatků, celkové tržby, skutečnost a plán, procentuální sleva), 

3) čas = aspekt, nezbytný pro analýzu vývoje metrik v čase (např. měsíce, dny, čtvrtletí, 

týdny, roky, časové údaje). 

Potřeba modelování dat z pohledu potřeb řízení organizace je dána faktem, že surová data, 

obsažená ve zdrojových databázích, nejsou typicky uzpůsobena a uspořádána pro efektivní 

realizaci analytických úloh. Důvodem je normalizace datových struktur v těchto datových 

zdrojích. Hovoříme-li o nejčastější podobě zdrojů dat pro systém BI (postavených vesměs 

na technologii relačních databází), jsou v nich objekty reality (entity) uloženy jako relace 

splňující zpravidla, avšak ne vždy, kritéria normalizace alespoň 3. normální formy. Účelem 

normalizace je obvykle zajistit efektivní způsob uložení dat minimalizující redundanci 

obvyklých datových položek a riziko ztráty důležitých informací při aktualizačních operacích 

běžného provozu i při údržbě transakčních databází (migrace, úpravy, restrukturalizace, 

mazání dat).  

Tyto databáze jsou primárně určeny pro komplexní on-line zpracování a uchování velkých 

objemů transakcí (OLTP). Pro operace, které však obvykle realizují analytické komponenty 

systému BI (v rámci funkcionalit technologie OLAP), tedy především agregace údajů, je 

vyžadováno efektivnější, tj. multidimenzionální uspořádání dat. Agregace dat by v tradičním 

normalizovaném databázovém prostředí způsobovaly nadměrné zatížení hardwarového 

vybavení informačního systému. Největším zdrojem problémů by bylo především velké 

množství operací spojení relací v rozvinuté hierarchii, které by byly potřebné k realizaci 

složitých analytických dotazů a obvyklá decentralizace dat (ačkoliv jinak kontextuálně 

provázaných). 

Multidimenzionálně uspořádaná data jsou naproti tomu přímo uzpůsobena k efektivní 

realizaci komplexních výběrových operací, a umožňují tedy rychlé zpracování analyticky 

orientovaných dotazů nad daty integrovanými z různorodých datových zdrojů v jednom 
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úložišti. Multidimenzionální uspořádání dat je navíc charakteristické tím, že jsou data 

uspořádána v logických shlucích dle účelu použití. Pro vysvětlení je zde následující srovnání: 

 v provozních systémech jsou data obvykle organizována a uspořádána dle místa jejich 

vzniku (např. data o zákaznících jsou uložena v databázi CRM systému, data o 

objednávkách jsou uložena v objednávkovém subsystému atd.), 

 multidimenzionální uspořádání se naopak vyznačuje shlukováním detailních 

popisných dat (např. údajů o zákaznících, produktech a času vzniku určitých transakcí) 

okolo konkrétních faktů, které jsou uživatelem sledovány (např. objemy prodejů, 

objemy prodaného zboží za jednotlivé zákazníky, produkty apod. a vybrané časové 

jednotky) – popisná data jsou integrována na jednom místě a pocházejí (nejen) 

ze zmíněných decentralizovaných provozních zdrojových systémů. 

2.4.1 Vymezení pojmů fakta, dimenze a granularita 

Dle Trujillo a kol. (2001) nabízí multidimenzionální modelování dvě hlavní výhody. Zaprvé 

je úzce spjato se způsobem uvažování pracovníků, kteří data analyzují – napomáhá tedy 

datům porozumět. Zadruhé napomáhá předpovědět, co konečný uživatel chce dělat – nabízí 

tedy zvýšení výkonnosti, zpřehledněním údajů o průběhu procesů, příp. i v kontextu okolního 

prostředí organizace, charakterizovaných jako fakta. Požadovaná fakta představují 

v základním zobrazení vektorový prostor   , složený z f vektorů údajů o výsledcích, resp. 

vlastnostech chodu podnikového procesu (metrik), a identifikátorů podstatných pohledů 

na tyto metriky (dimenzí), sloužících následně k jejich kvantitativní, či kvalitativní 

kategorizaci. Jeden vektor zmíněného vektorového prostoru můžeme označit jako záznam 

faktů (ZF) a obecný zápis struktury n-tého záznamu faktů (označeného jako ZFn), z celkového 

počtu f záznamů faktů, popisuje vztah 1:  

            (                                    ),   (1)  

pro n = {1,2,…f}, kde index i představuje celkový relevantní počet identifikátorů (id) pohledů 

na data, který však nemusí odpovídat celkovému počtu počet dimenzí v multidimenzionálním 

datovém modelu, neboť některé dimenze mohou existovat v záznamu faktů ve více rolích
5
. 

Index j označuje celkový počet sledovaných metrik (m) a n reprezentuje pořadí n-tého záznam 

faktů. V relačně orientovaných databázových systémech je unikátnost identifikace 

jednotlivých záznamů v relační tabulce kontrolována prostřednictvím definice n-složkového 

primárního klíče. Základním kritériem relevance užití záznamů faktů při podpoře rozhodování 

                                                 
5
   např. časová dimenze se může vyskytovat v roli data přijetí, vyřízení a odeslání a fakturace objednávky 
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je pravidlo, že všechny identifikátory n-tého záznamu faktů jsou součástí primárního klíče a 

zároveň, aby daná n-tá kombinace i identifikátorů byla ve všech n záznamech faktů unikátní 

(neopakovala se). 

Z pohledu agregovatelnosti se metriky v záznamech faktů dělí na tři typy (Novotný, Pour a 

Slánský, 2005): 

 aditivní – metriky, u nichž lze agregací hodnot získat pro všechny dimenze smysluplné 

výsledky, např. „prodej v Kč“, „prodej v ks“, „náklady v Kč, 

 semi-aditivní – metriky, u nichž agregace hodnot dává smysl pouze pro některé 

dimenze. Např. ukazatel „zásoba v ks“ má smysl agregovat pouze za dimenzi 

Produkty – agregací za časovou dimenzi nezískáme žádné smysluplné a potenciálně 

využitelné informace (nejedná-li se ovšem o fakta, popisující např. proces sledování 

vývoje stavu zásob na skladě – zde by se však s největší pravděpodobností jednalo o 

aditivní ukazatel), 

 neaditivní – metriky, u nichž agregace hodnot nedává smysl v žádné situaci, neboť 

výsledná informace by v tomto případě byla vždy nesmyslná (např. agregace 

procentuálních ukazatelů typu „sazby marže v %“ nebo „sleva v %“). 

Dimenze, ve smyslu úhlu pohledu na fakta, jsou vymezeny třemi kategoriemi: vlastnost 

dimenze (dimension property), člen dimenze (dimension member) a identifikátor člena 

(member identifier). Vlastnosti dimenze představují množinu charakteristik popisujících 

jednotlivé členy dimenze a podporující účel užití dimenze. Vlastnosti dimenze mohou sloužit 

k jednomu z následujících účelů:  

 popisná charakteristika, doplňující kontext člena dimenze z hlediska podstaty pohledu 

na fakta,  

 kategorizace, tedy k definici omezujících podmínek při tvorbě výstupů, 

 zajištění vazby na hlavním zdrojové záznamy ve zdroji dat
6
.  

Členem dimenze je každý výskyt (uložený záznam) daného úhlu pohledu na fakta, který je 

zároveň jednoznačně identifikován identifikátorem člena. Identifikátor pak figuruje 

v některých z vektorů ZFn, jako prvek id. Identifikátory mají obvykle podobu umělého klíče 

s číselnou hodnotou inkrementálního charakteru. Důvodem je fakt, že při seskupování 

záznamů jsou typicky počítány hashové podoby identifikátorů (z důvodu spojení relací) a 

                                                 
6
 např. ve formě klíče relace ve zdroji, dle kterého jsou v rutině datové pumpy identifikovány ty záznamy, které 

již v dimenzi existují – dle tohoto klíče se stanoví, co je nutné nahrát, nebo zda se má zachytit změna v hodnotě 
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výpočet z často řetězcové podoby klíče primární zdrojové relace by zabral více strojového 

času. Také dopad na celkovou velikost uložených záznamů faktů (velikost řetězcové hodnoty 

v bytech) může být mnohem větší, než v případě triviální číselné hodnoty. Obecný zápis 

struktury k-tého člena (vektoru) z celkového počtu r členů dimenze d, z celkového počtu m 

dimenzí, schematicky popisuje vztah 2: 

           (                                   ),   (2)  

pro k = {1,2,…r} a d = {1,2,…m}, kde pi označuje i-tou vlastnost d-té dimenze, zobrazenou v 

k-tém členu d-té dimenze. Základním kritériem relevance užití členů dimenzí při podpoře 

rozhodování je opět pravidlo, aby identifikátor k-tého člena dimenze byl součástí 

jednosložkového primárního klíče, a zároveň aby daný identifikátor byl napříč všemi 

členy dimenze unikátní (neopakoval se). Speciálním případem dimenze je časová dimenze, 

která realizuje časové hledisko, vymezující multidimenzionální pohled na data. Dalším 

speciálním případem je tzv. degenerovaná dimenze. Jedná se o speciální případ dimenze, 

integrované do 1 hodnoty, která může, ale nemusí mít vlastní vnitřní strukturu (např. čísla 

objednávek, čísla vyúčtování, číslo faktury apod.). Časová dimenze může být ve velmi 

ojedinělých případech řešena jako degenerovaná dimenze (netriviální hodnota s vnitřní 

strukturou v podobě komplexního časového/datumového údaje). 

V rámci každé dimenze může být mezi vlastnostmi dimenze definována hierarchie, která je 

vyjádřením generalizačně-specializačního vztahu (posloupnosti) mezi hodnotami jednotlivých 

vlastností dimenze, tedy obecněji mezi vlastnostmi jako takovými. Úrovně hierarchie, 

zobrazíme-li posloupnost vlastnosti dimenze jako graf, představují uzly souvislého 

orientovaného grafu s jedním počátečním (kořen) a jedním, případně několika uzly 

konečnými (list, resp. listy). Jednotlivé úrovně hierarchie, zahrnující konkrétní vlastnosti 

dimenze, pak přirozeně odpovídají i určitým výskytům členů dimenze. Obecná (výchozí) 

hierarchie zahrnuje všechny výskyty členů dimenze – taková hierarchie je však používána 

zřídka, díky vysokému rozsahu zahrnutých výskytů dimenzí. Naopak specifikovaná hierarchie 

(s omezením na konkrétní hodnoty vlastností dimenze) zahrnuje pouze podmnožinu všech 

výskytů. Výsledný celkový počet výskytů členů dimenzí, kategorizujících výběr souvisejících 

záznamů faktů, je dle požadované úrovně hierarchie dán výskytem hodnot dané vlastnosti 

úrovní předchozích a hodnotami úrovně aktuální, které na ně logicky (v daném směru) 

navazují. Každý uzel tedy reprezentuje podmnožinu všech hodnot vlastnosti        a z hlediska 

užití dané úrovně musí být upřesněn i hodnotami úrovní předchozích (dopředná souvislost 

posloupnosti hodnot vlastností). Posloupnost mezi úrovněmi hierarchie však nemusí nutně 
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využít jako úrovně postupně všechny vlastnosti dimenze. Hovoří se pak o nevyrovnané (angl. 

unbalanced) a členité (angl. ragged) hierarchii. Členitá hierarchie se od nevyvážené liší tím, 

že v dimenzi existuje více hierarchických posloupností s odlišnými vlastnostmi dimenze na 

listové úrovni hierarchie. Naopak, využívá-li hierarchie jako úrovně postupně všechny 

vlastnosti dimenze, jedná se o vyrovnanou hierarchií (angl. balanced). Obr. 2.5 uvedené 

pojmy ilustruje na příkladu možných hierarchií v dimenzi času. V obrázku, případ (i) ilustruje 

dimenzi, zahrnující vlastnosti {rok, čtvrtletí, měsíc, den v roce}, ve které lze nalézt 1 

vyváženou hierarchii vlastností. Případ (ii) v obrázku naopak ilustruje dimenzi, mající 

vlastnosti {rok, čtvrtletí, měsíc, týden v roce, den v roce}, ve které lze nalézt jednu vyváženou 

a jednu nevyváženou hierarchii. Případ (iii) zobrazuje příklad členité hierarchie, kdy 

v uvedené dimenzi přibyla navíc vlastnost „den v týdnu“. 

Obr. 2.5 Ilustrace principu hierarchie vlastností dimenze (s ukázkovými hodnotami 

vlastností). 

 

Fakta jsou vždy zkoumána na určité úrovni podrobnosti (tj. jemnosti, granularity) zkoumání 

údajů o výkonnosti procesů. Úroveň podrobnosti faktů přímo souvisí s úrovní podrobnosti 

obsahu dimenzí a nejčastějším determinantem podrobnosti je obsah dimenze času. Mějme 

např. dimenzi času definovanou až na 1 den a hierarchie dimenze produktů je definována až 

na dílčí produkty – fakta tedy mohou být z principu zkoumána z hlediska velmi detailních 

hodnot metrik odpovídajících rozlišení na jednotlivé dny, ale i produkty. Naopak, pokud by 

byla podrobnost dimenze času definována na měsíce, tak by bylo nutné provést potřebnou 

agregaci tabulky faktů za jednotlivé měsíce pro každý produkt. 
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Dle příslušné úrovně granularity existují tři typy vektorového prostoru záznamů faktů: 

1) transakční – nejdetailnější; záznamy faktů jsou vázány přímo na jednotlivé transakce 

ze zdroje dat systému BI. Časové úseky mezi záznamy faktů nebudou stejné, ale 

budou závislé na době výskytu jednotlivých transakcí. Záznamy jsou pouze vkládány 

a nejsou prováděny žádné aktualizace (update), 

2) periodické (stavové) snímky – údaje o metrikách z pevně ohraničeného časového 

intervalu (např. snímek za měsíc, kvartál apod.). Obvykle bývají svázány se semi-

aditivními, nebo také neaditivními ukazateli a bývají propojeny s méně dimenzemi než 

transakční typ. Data pak vstupují do úložiště systému BI ve stejných časových 

intervalech (tj. snímcích). Volba časového úseku pak ovlivňuje celkovou granularitu 

záznamů faktů a nárůst objemu dat. Je rovněž závislá na datech o 

zdrojových  transakcích, které jsou zde de facto předem agregovány na vyšší úroveň, 

než jak by tomu bylo u transakčního typu. Záznamy jsou opět pouze vkládány a nejsou 

prováděny aktualizace, 

3) kumulativní snímky – obsahuje data o tom, co se stalo v určitých, ne vždy pevně 

daných časových úsecích, případně slouží ke sledování vývoje aktivit v procesu od 

přesně definovaného začátku až do konce (např. vývoj stavu objednávky, vývoj 

v likvidaci pojistné události apod.). Tento typ bývá obvykle svázán s aditivními 

ukazateli. Každý záznam faktů bývá svázán s jedním konkrétním výskytem aktivity 

v procesu (např. pojistnou událostí, objednávkou apod.). Záznamy jsou jak vkládány, 

tak i průběžné aktualizovány (update), kdykoliv dojde ke změně v dané aktivitě. Tento 

typ je v případě realizace velmi složitý na správu. 

2.4.2 Návrh multidimenzionální datové základny systému BI z pohledu tříúrovňové 

koncepce datového modelování 

Výše uvedené principy je nutné v rámci problémové oblasti nejprve vymezit a následně 

zachytit podstatné aspekty v odpovídajícím modelu. Vyjdeme-li z předpokladu, že model je 

abstrakcí určité části objektivní reality, resp. určité události, pak datový model umožňuje 

zefektivnit komunikaci mezi návrháři datové základny, programátory a uživateli, při snaze o 

popis, resp. návrh způsobu automatizace evidence údajů o dané části objektivní reality, resp. 

události (Rob, Coronel a Crockett, 2008). Prostřednictvím abstrakce je možné odhlédnout od 

aspektů reality nepodstatných pro modelovaný systém a naopak se zaměřit na důležité a ty 

modelovat. Požadovaná úroveň abstrakce a naopak detailnosti vypovídá o úrovni 

komunikativnosti modelu, obvykle z pohledu osoby, s níž má být při konstrukci datového 
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modelu komunikováno (a kdo je tedy zdrojem informaci – požadavků). Těmito aspekty se 

zabývají následující části této subkapitoly. 

Datové modelování náleží do fází analýzy a návrhu v rámci procesu vývoje informačního 

systému (Kaluža a Kalužová, 2012). Výsledkem procesu datového modelování je datový 

model, jenž je vyjádřením datové struktury modelovaného informačního systému. 

Rozšíříme-li předchozí tvrzení na principy multidimenzionality, je výsledkem procesu 

modelování datové základny v oblasti BI speciální datová struktura, jejíž doménou je zejména 

podpora analytických a plánovacích úloh v organizaci, a to na různých úrovních řízení.  

Nechť je speciální datová struktura, zaměřující se na zkoumání určité ohraničené množiny 

aspektů výkonnosti organizace, označena jako multidimenzionální datový model
7
. 

Multidimenzionální datový model je speciálním případem obecného datového modelu a je 

určen k vymezení způsobu fyzického uchovávání multidimenzionálních pohledů na data. 

Fyzická realizace multidimenzionálního datového modelu v konkrétním úložišti nechť je 

označena jako multidimenzionální databázové schéma. Potřeba zachytit esenci problémové 

oblasti, v co největší šíři a v celém kontextu k budovanému systému BI, implikuje jako 

vhodný přístup využití víceúrovňového postupu modelování dat. Kaluža a Kalužová (2012), 

spolu s Connolly, Begg a Holowczak (2008) rozeznávají 3 základní úrovně datového 

modelování: 

a) sémantická,  

b) konceptuální, 

c) logická. 

Jednotlivé úrovně modelování budou kategorizovány z pohledu principů modelem řízené 

architektury (MDA), tj. jako model nezávislý na počítačovém zpracování, implementačně 

(platformně) nezávislý a implementačně závislý model. MDA představuje moderní přístup 

k modelování softwarových aplikací a navrhovaný metodický postup bude plně v souladu 

s podstatou rozdělení na zmíněné úrovně. 

a) Sémantická úroveň modelování 

Expresivita a sémantická síla modelu vypovídá o stupni, na jakém jsou v modelu popisovány, 

resp. reprezentovány koncepty a pravidla reálného světa, a dle Abelló, Samos a Saltor (2002) 

de facto vymezuje schopnost elementů modelu reprezentovat konceptuální struktury a být 

interpretovány jako takové konceptuální struktury. V sémantickém modelu se odráží 

                                                 
7
 Multidimenzionální datový model obsahuje realizaci principů vymezených v subkapitole 2.4.1. 
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nejdůležitější aspekty modelované objektivní reality v co nejsrozumitelnější formě a typicky 

zahrnuje slovně, nebo jinak, ale stále dostatečně expresivně a extenzivně definované a 

charakterizované podstatné objekty zájmu (entity). Sémantikou problémové oblasti obecně 

rozumíme vyjádření popisu podstatných entit, jejich nejdůležitějších vlastností a množin 

vztahů, které mezi entitami existují a prostřednictvím kterých na sebe entity navzájem působí. 

V oblasti budování tradičních datových modelů, určených pro operativní uchovávání 

transakčních (procesních) dat, jsou v sémantickém modelu popsány nejdůležitější aspekty 

modelované objektivní reality, které se budou účastnit zpracování transakcí běžných činností 

organizace. Obsah sémantického modelu musí sloužit k co nejefektivnějšímu a co 

nejjednoduššímu, ale zároveň co nejpřesnějšímu zachycení sémantiky problémové oblasti, za 

účelem zajištění co nejefektivnějšího uložení souvisejících detailních dat. 

V oblasti budování datových modelů pro realizaci multidimenzionálních pohledů na data musí 

být tato problematika vymezena podrobněji. Zohledněn musí být fakt, že rámcová podoba 

datového modelu (myšleno základní rozložení objektů – entit) je de facto předem známá a 

těžiště sémantického modelování zde spočívá spíše ve vyčerpávajícím popisu nejdůležitějších 

aspektů, z pohledu rozhodování a řízení výkonnosti procesů. Tyto aspekty však nelze zcela 

přesně specifikovat některými standardními prostředky sběru požadavků na datový model, 

např. studiem analytických zpráv a podobných dokumentů, neboť mohou odpovídat zastaralé, 

nebo nepřesné koncepci podpory rozhodování (Kimball a Ross, 2013). Naopak některé 

postupy jsou zde zvlášť akcentovány, např. strukturovaný rozhovor (příp. studium scénářů 

práce uživatele), a je také vhodné aplikovat takové metody, které zapojují rovněž účelově 

vybrané prvky konceptuální úrovně modelování. Vizualizace rámcových/prvotních 

analytických potřeb z hlediska sledování výkonnosti v určitém procesu je v tomto kroku, kdy 

jde o vytvoření výpočetně i platformně nezávislého modelu, takřka nezbytná.  

Pro sémantickou úroveň procesu budování úložiště systému BI je klíčová především technika 

dimenzionálního modelování a její rozšiřující aplikace. Dimenzionální modelování 

představuje techniku umožňující efektivní modelování objektivní podnikatelské reality a 

podporující proces analýzy a návrhu struktury a obsahu multidimenzionálního datového 

(informačního) modelu. Autorem techniky je Ralph Kimball. Výsledkem aplikace této 

techniky je obecně vzato sémantický popis faktů a úhlů pohledů na ně (tj. dimenzí), včetně 

soustavy požadovaných ukazatelů (tj. metrik). Umožňuje také definici relevantních atributů 

ke kategorizaci výstupů, které musí budovaný informační model obsahovat, aby byl splněn 

účel užití modelu definovaný obvykle ve formě potřeby realizace analytických požadavků 
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problémové oblasti. Dle Kimballa a Ross (2013) aplikace techniky sestává z realizace čtyř 

klíčových kroků (rozhodnutí). 

1) Výběr podnikového procesu, který chceme v multidimenzionálním datovém modelu 

zachytit, tedy co budeme pomocí záznamů faktů sledovat. V tomto kroku jde o 

vymezení procesu (např. nákup materiálu, objednávky, fakturace, prodej, správa 

majetku, účetnictví), u kterého chtějí uživatelé provádět analýzy výkonnosti s pomocí 

rozhraní systému BI (rozhodují tedy relevantní požadavky uživatelů). 

2) Deklarace úrovně podrobnosti informací o podnikovém procesu (granularity 

sledovaných faktů) – co nejpřesnější vymezení, co bude každý záznam faktů 

vyjadřovat, tj. na jaké úrovni detailu je třeba provádět analýzy výkonnosti vybraného 

procesu (např. jednotlivé položky na účtence zákazníka, jednotlivý palubní lístek pro 

nástup do letadla, denní snímek stavu zásob pro každý produkt na skladě, měsíční stav 

účtu apod.). 

3) Výběr dimenzí, vztahujících se k hodnotám záznamu o každém faktu. V tomto kroku 

jde de facto o zachycení způsobu, jakým rozhodovatelé popisují data, která se 

v procesu vyskytují a která slouží k analýze výkonnosti. Jedná se o vymezení všech 

možných popisů jednotlivých hodnot faktů a při správně stanovené podrobnosti 

pohledu na procesní data by mělo být stanovení dimenzí poměrně jednoduchou 

záležitostí. 

4) Identifikace numerických hodnot faktů (metrik, ukazatelů) v každém záznamu o 

faktech. V tomto kroku jde o hledání odpovědi na otázku, co a jak v daném procesu 

vlastně měříme, a jaké metriky tedy budou uživatelé hledat za účelem analýzy 

výkonnosti daného procesu. Všechny kandidátní metriky musí svou podstatou (a tedy i 

postupem svého výpočtu) náležet do stejné úrovně podrobnosti jako všechny ostatní. 

Ty metriky, které odpovídají jiné úrovni granularity, musí být umístěny do jiné 

množiny záznamů faktů. 

b) Konceptuální úroveň modelování 

Účelem modelu konceptuální úrovně je vizualizace realizace co největšího množství pravidel 

o významu a vzájemných vztazích mezi entitami objektivní reality – vychází z modelu úrovně 

sémantické. Jde o detailnější model, jehož obsah by však stále měl být nezávislý 

na implementaci v databázovém systému – je oproštěn o charakteristiky implementace, 

zejména konkretizace datových typů (Hoffer, George a Valacich, 2011). Při 

konstrukci konceptuálního modelu je kladen důraz na jednoduchost a čitelnost modelu. Měly 
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by v něm tedy být zachyceny datové požadavky reálného světa formou pochopitelnou a 

smysluplnou jak pro návrháře struktury datového úložiště, tak i pro koncového uživatele 

(Torey a kol., 2011). V konceptuálním modelu by však již měla být do určité míry 

zakomponována některá klíčová pravidla budovaného výpočetního zpracování obsahu 

datového modelu. Ne však příliš technicky a podrobně, z důvodu zajištění nutné 

komunikativní schopnosti obsahu konceptuálního modelu (např. způsob řešení generalizace a 

specializace, vícenásobně vztahy ad.). 

Konceptuální model by měl mít pokud možno grafickou podobu, která obecně skýtá značné 

možnosti z hlediska pochopitelnosti konceptuálních konstruktorů a jejich vztahů. V průběhu 

historického vývoje vznikla řada notací pro zachycení struktury konceptuálního datového 

modelu, zejména Bachmannova, Barkerova, IDEF1X, IE, UML, nebo notace dle prof. Kaluži 

a doc. Kalužové (Kaluža a Kalužová, 2012). Notace definuje formálně způsob grafického 

popisu prvků datového modelu a vztahů mezi nimi, včetně způsobu čtení modelu. Toto však 

může být právě naopak úzké místo návrhového procesu, neboť každý takový proces by 

vyžadoval, aby se uživatel postup čtení notace naučil. 

V oblasti modelování multidimenzionálního datového modelu je však toto prakticky 

nemyslitelné a vhodnější je využít zjednodušených prostředků, které zahrnují spíše 

konceptualizaci struktury budoucího modelu z hlediska aspektů a potřeb rozhodování. 

Multidimenzionální datové modely jsou obvykle ve své podstatě přímočařejší než datové 

modely pro zachycení údajů zpracovávaných transakcí a struktura datového modelu nabývá 

některé z očekávaných podob, tj. hvězdy, či sněhové vločky. Směrodatným parametrem 

úspěchu a aplikovatelnosti vybudovaného modelu je však jeho obsah, jenž je kritický 

pro obvykle požadované zefektivnění procesu rozhodování managementu, a tedy jeho 

výslednou úroveň kvality. Přestože existuje řada proprietárních metodik vývoje systému BI, 

řada z nich vychází rámcově ze základních premis dimenzionálního modelování. V oblasti 

budování úložiště systému BI však i přesto neexistuje žádný konsensus ohledně přesné a 

normativní formalizace na úrovni konceptuálního modelu (Sen a Sinha, 2005; Turban, Sharda 

a Delen, 2010). 

V literatuře lze nalézt také řadu teoretických a inovativních návrhů a konceptů. Roussopoulos 

a Karagiannis (2009) zvažují přístup zvaný „schema-during“, ve kterém je konceptuální 

modelování považováno za nekonečný proces, jenž je zároveň v souladu s operativním 

užíváním zdrojových databází. Design schématu je vytvářen neustále, zároveň s nahráváním 

dat, přístupem a dalšími aktivitami v databázi. Uvádí však, že aby tohoto bylo možné dostát, 
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musely by být nástroje pro nahrávání dat (datové pumpy, ETL) použitelné i koncovými 

uživateli. Zároveň by musely být adaptabilní, flexibilní a automaticky reflexivní ke změnám 

ve zdrojových schématech. Tohoto lze v současnosti zatím jen obtížně dosáhnout, a tak je 

tedy potřeba vyvíjet postupy, které utvoří efektivní ontologické přemostění mezi sémantickou 

a realizační fází tvorby datového modelu – jak cestou relačního modelování (tradiční podoba 

následné realizace konceptuálního modelu), tak formou objektově-orientovaného přístupu. 

Sapia a kol. (1998) předkládají vlastní reprezentaci principu tvorby E/R modelu, obohacenou 

o multidimenzionální charakteristiky. Přístup zahrnuje i konceptualizaci hierarchických vazeb 

atributů dimenze, neřeší ale principy sdílení dimenzí (a tedy i atributů). Jejich přístup, ačkoliv 

obsahující zajímavé rozšiřující prvky, zvyšující flexibilitu relačně zaměřeného 

multidimenzionálního datového modelu, je z hlediska přehlednosti na poměrně nízké úrovni a 

řada principů je dnes již databázovými systémy jednoduše automatizována. Kamble (2008) 

předkládá rovněž relačně orientovaný konceptualizační přístup k budování datové základny 

systému BI. Zahrnuje implementaci řady konceptů, předně implementační nezávislost, 

implicitní separaci struktury a obsahu, vícenásobné hierarchie atributů dimenzí a různé úrovně 

granularity. Nenabízí však možnost řešit časovou proměnlivost údajů v dimenzionálních 

atributech a není v práci prakticky ověřován (pouze teoreticky srovnáním s jinými přístupy). 

V současných publikacích se také uvádí, jako relevantní alternativa, přístup k modelování 

multidimenzionálního datového modelu, založený na využití diagramu tříd jazyka UML a 

principů objektově-orientovaného modelování. Např. Ravat, Teste a Zurfluh (1999) definují 

sadu konceptů využívajících jazyk UML k definici konceptuálního modelu úložiště systému 

BI. Proměnlivost údajů v dimenzích, které označují rovněž za klíčový aspekt 

multidimenzionálního pohledu na data. Řeší ji prostřednictvím tzv. temporálního objektu 

speciální třídy, sloužící k rozšíření třídy dimenze, a nabízející operace pro řešení objektového 

dotazování na historické verze údajů. Objektové přístupy však nezískaly v praxi příliš velkou 

oblibu v oblasti modelování struktury datového úložiště systému BI. Vyšší oblibě se těší spíše 

v oblasti konstrukce obslužných a koncových softwarových aplikací. Nabízejí však mnohdy 

potenciálně využitelné koncepty vizualizace určitých klíčových aspektů modelování 

multidimenzionálního pohledu na data a jeho budoucí reprezentace v úložišti formou 

konceptuálního modelu. Nguyen, Tjoa a Wagner (2000) dále prezentují přístup k tvorbě 

konceptuálního multidimenzionálního modelu pro OLAP, s využitím principů jazyka UML, 

který je zvlášť zaměřen na efektivní konceptuální popis hierarchií v dimenzích. Přístup je 

zaměřen na efektivní práci s vyváženými a členitými hierarchiemi a konceptualizaci vztahů 
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mezi dimenzemi a metrikami na úrovni buněk datové kostky. Trujillo a kol. (2001) navrhují 

přístup ke konceptuálnímu modelování rovněž založený na principech jazyka UML. Přístup 

by měl pokrýt více oblastí a rovněž pokrýt dynamické aspekty modelování, spojené 

s procesem budování datové základny systému BI. Navrhovaným přístupům však schází 

zásadnější praktické ověření a zahrnují opět pouze zajímavé potenciálně využitelné koncepty, 

které by mohly být, např. u druhého jmenovaného přístupu aplikovatelné spíše až na úrovni 

logického modelování, pracovníky návrhu struktury datového úložiště. Rizzi (2007) také 

prezentuje teoretický přístup ke konceptuální reprezentaci multidimenzionálního modelu – 

navazuje rovněž na Nguyen, Tjoa a Wagner (2000). Snaží se prezentovat přístup umožňující 

vyšší flexibilitu a zvyšující komunikativní schopnost multidimenzionálního modelu z hlediska 

akceptace návrhu uživatelem. Ačkoliv oba přístupy nejsou v pracích prakticky ověřovány, lze 

z něj aplikovat některé postupy především pro úroveň konceptuálního modelování, např. 

grafický způsob reprezentace hierarchie atributů v dimenzi. 

Zmíněné alternativní přístupy se shodují ve své snaze poskytnout konceptualizační prostředky 

mnohdy pokročilejších aspektů modelování datového modelu pro multidimenzionální pohled 

na data. Používají k tomu nástroje a rozšíření jazyka UML, jehož aplikace je však 

problematičtější z hlediska potřebného objektově-relačního mapování. Navíc výhodnost 

objektových databází v oblasti práce s multidimenzionálně uspořádanými daty dosud nebyla 

dostatečně prokázána jak prakticky, tak teoreticky. 

Přístupy, založené na relačním principu, se snaží zmíněné aspekty konceptualizovat obvykle 

pomocí rozšířených konstruktorů původního Chenova E/R diagramu, případně nabízejí svůj 

vlastní přístup. Tyto přístupy však nejsou bohužel dostatečně prakticky ověřeny v daných 

publikacích. Sémantická expresivita je obvykle na poměrně vysoké úrovni, avšak přístup buď 

nezahrnuje aspekty práce s vyvíjejícími se hodnotami atributů, nebo je poměrně obtížně 

pochopitelný z hlediska možnosti postupné komunikace s uživatelem. Předkládají tak hotový 

produkt, který je však v dané podobě poměrně komplikovaný, z hlediska pochopitelnosti a 

jako potenciální prostředek komunikace mezi návrhářem datového modelu a uživatelem. Dle 

Trujillo a kol. (2001) by měl přístup ke konceptuálnímu modelování v oblasti budování 

systémů BI, vedle počátečních požadavků uživatelů, navíc adresovat některé další relevantní 

aspekty jako např. chování systému, dostupné zdroje dat a specifické problémy, spojené 

s automatickým generováním logických databázových schémat. Na tyto argumenty se bude 

v této práci navrhovaný metodický postup snažit reagovat a v této práci bude rovněž vyvinuta 

snaha navrhnout efektivní a pochopitelnou formalizovanou podobu pro konceptuální model, 
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také s využitím vybraných konceptů z citovaných prací a zároveň rozšířených konceptuálních 

prvků kotveného modelování. 

c) Logická úroveň modelování 

Logický datový model obecně představuje platformně závislé rozšíření konceptuálního 

modelu doplněné o detailnější charakteristiky konkrétní databázové koncepce. Doménové 

charakteristiky jednotlivých atributů relací zahrnují implementační pravidla a omezení entitní 

i referenční integrity. V současných CASE nástrojích však často není vesměs obsaženo 

normativní oddělení konceptuální a logické úrovně modelování. Tento přístup není z principu 

špatný, avšak příslušný CASE nástroj by poté měl funkčně umožnit oddělit fázi, kdy je 

vyvíjena základní koncepce datového modelu, a kdy je podoba modelu detailizována pro 

následnou fyzickou realizaci. 

Dle Torey a kol. (2011) je logická úroveň návrhu v oblasti budování multidimenzionálního 

datového modelu odvozena na základě postupu techniky dimenzionálního modelování. 

S tímto tvrzením lze zčásti souhlasit, mezičlánkem by však měla být určitá vizuální 

reprezentace budoucího modelu. Na tento aspekt se bude navrhovaný metodický postup snažit 

rovněž zaměřit. Hoberman (2009) užívá pojem dimenzionální logický model, u něhož uvádí, 

že se jedná o logický datový model zachycující všechny informace potřebné k zodpovězení 

obchodních dotazů (business questions
8
) na různých úrovních granularity. 

Logický datový model je nejčastěji realizován na základě principů relační databázové 

koncepce. Jednotlivé objekty jsou reprezentovány jako dvojrozměrné relační struktury (a 

v úložišti následně reprezentovány jako relační tabulky). Součásti tvorby logického relačního 

multidimenzionálního datového modelu může být rovněž i rámcová definice hierarchie 

atributů v dimenzi. Tento přístup však již v současnosti není z hlediska koncepce současných 

uživatelských front-end nástrojů příliš typický. Důvodem je prosazování samoobslužnosti 

funkcí rozhraní systému BI, což implikuje uživatelskou definici hierarchií, a rigidní návrh 

hierarchie tak má své místo spíše v oblasti produkčního reportingu, kdy je přednastavení 

typické hierarchie atributů naopak výhodné. Alternativně může mít logický model podobu 

fyzické definice n-rozměrné datové matice, tedy fyzické datové kostky. 

                                                 
8
 Business question – typický dotaz uživatele úložiště systému Business Intelligence, mající charakter 

přirozeného obchodního dotazu, orientovaného na plnění některé z manažerských funkcí. Cílem je získat 

souhrnné, resp. i detailní informace z dat v úložišti, zadáním kombinací vybraných dimenzí, metrik a 

omezujících podmínek (predikátů). 
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Logický datový model již představuje ve své podstatě specifikaci technických metadat o 

struktuře a obsahu úložiště a měl by de facto vyjadřovat možnosti technické realizace business 

metadat. Pardillo, Mazón a Trujillo (2008) však hovoří o dvou typech logického modelu, 

který musí být po vytvoření konceptuálního multidimenzionálního modelu vytvořen. Prvním 

je model repositáře obsahující nezbytná metadata pro strukturování obsahu úložiště systému 

BI a pro vyjádření podstaty existence tohoto obsahu. Druhým je model datových kostek (zde 

zřejmě myšleno jako multidimenzionální logický datový model) obsahující naopak nezbytná 

metadata a dávající možnost uživatelským koncovým nástrojům pracovat s úložištěm 

v kompatibilním formátu. Toto pojetí přesněji odráží současný přístup, kdy jsou komplexní 

metadata o obsahu systému BI ukládána v separátním metadatovém úložišti. Mora-Luján a 

Trujillo (2004) zahrnují do logické úrovně návrhu rovněž definici procesů datové pumpy – 

s tímto přístupem lze souhlasit a s ohledem na flexibilitu postupu konstrukce datového 

modelu je vhodné očekávané zdrojově-cílového mapování řešit rovněž iterativně. Datová 

pumpa využívá základní metadata jak o cílovém úložišti, tak o zdrojových datech, a mapování 

zdrojů je tedy vyjádřením snahy sladit proces vývoje datového modelu s požadavky. Otázkou 

však zůstává míra intuitivnosti a dynamiky prostředí daného softwarového nástroje pro návrh 

a údržbu datových pump pro systém BI, zda umožňuje dostatečně flexibilní spolupráci 

vývojáře datového modelu a uživatele. 

Na tomto místě je nutno zdůraznit, že řada databázových systémů používá pro vymezení 

skupiny souvisejících fyzických datových objektů, včetně relevantních technických metadat, 

pojem schéma. Tento pojem však lze použít také ve spojitosti s grafickou reprezentací 

datového modelu. Jde poté de facto o schéma logického, resp. obecněji i konceptuálního 

datového modelu – v oblasti systémů BI tedy jde analogicky o multidimenzionální schéma. 

Logický datový model však lze reprezentovat také textově, o čemž hovoří Hoberman, 

Burbank a Bradley (2009). Při realizaci logického datového modelu v příslušném 

databázovém systému dochází k naplnění (tedy i ke vzniku) databázového schématu úložiště 

dat (postupně z fyzické realizační podoby logického datového modelu, viz dále). Analogicky, 

jde-li o realizaci logického datového modelu v úložišti systému BI, můžeme hovořit o 

zmíněném multidimenzionálním databázovém schématu (Bonifati a kol., 2001). 

d) Schéma s topologií hvězdy a princip datové kostky 

Způsoby reprezentace a uložení multidimenzionálního datového modelu zahrnují především 

model s realizací formou relačního schématu a schématu tříd se základy v jazyce UML. 

Každý multidimenzionální datový model, tedy i multidimenzionální databázové schéma, 
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obsahuje jako podmnožinu jednu z n možných datových kostek. Datová kostka obvykle 

nabývá podoby logické datové kostky. Za takovou můžeme de facto považovat libovolnou, 

avšak z hlediska objektivní reality a potřeb rozhodování relevantní kombinaci metrik (v rámci 

záznamů faktů) a dimenzionálních vlastností, které lze definovat nad fyzickým relačním 

schématem (resp. fyzickým schématem tříd). Datová kostka však v tomto případě 

nepředstavuje přímou fyzickou instanci této kombinace uloženou v úložišti. Jde pouze 

logickou podmnožinu vymezených vztahů mezi metrikami a dimenzemi zachycených 

v logickém relačním modelu (logická, nepřímá instance). Fyzická datová kostka
9
 představuje 

vybraná fakta, předkalkulovaná z hlediska určitých vlastností dimenzí, a uložená v podobě 

přímé fyzické instance v datovém úložišti systému BI. Tento postup je vhodný u dostatečně 

dobře zmapovaných analytických požadavků, kde je známo, jaká fakta a v jakých 

kombinacích s dimenzemi budou potřeba. Logická datová kostka je pak hlavním prostředkem 

sloužícím k realizaci dotazů typu business questions. 

Tzv. schéma hvězdy, které představuje dle Patel a Patel (2012) tradiční podobu logické relační 

úrovně multidimenzionálního datového modelu, standardně umožňuje výše zmíněnou definici 

logické datové kostky. Jedná se také o tradiční způsob realizace datového modelu především 

pro datová tržiště (resp. obecně virtuální logický datový sklad). Dle Levene a Loizou (2003) 

může být ze schématu hvězdy odvozeno také schéma sněhové vločky, jenž umožňuje mít 

logický multidimenzionální datový model normalizován např. ve 3. normální formě. Tento 

typ schématu však není tak častý jako schéma hvězdy. Topologie hvězdy je v této práci 

využívána jak v tradiční, tak i v rozšířené formě, tj. v podobě kotveného schématu. 

a) Návrh fyzické realizace (implementace) logického datového modelu 

Podstatou návrhu fyzické realizace logického datového modelu je zajištění optimálního 

výkonu pro očekávané i neočekávané dotazy, resp. operativní úpravy dat (hovoříme-li o 

transakční úrovni zpracování dat). V oblasti multidimenzionálních datových modelů jde i o 

zajištění optimálního způsobu fyzické realizace evidence změn v klíčových hodnotách a také 

odpovídající fyzické replikace dat za účelem zvýšení výkonu a ochrany klíčových dat (Torey 

a kol., 2011). Fyzický model zahrnuje rovněž specifikaci logického modelu v jazyce a syntaxi 

poplatné databázovému systému, ve kterém má být model realizován. Zahrnuje dále vymezení 

způsobu uložení dat (typu úložiště a technologie uložení), např. na základě očekávané 

intenzity přírůstku množství dat, resp. intenzity dotazování na aktuální data. Relevantní jsou 

                                                 
9
 Grafické zobrazení fyzické datové kostky lze také použít jako prostředek vizualizace daného souboru dat. 
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tedy v kontextu plánování také odhady nárůstu velikosti datového úložiště (Rob, Coronel a 

Crockett, 2008). 

Ve fyzickém modelu je zahrnuta také specifikace užití relevantních optimalizačních technik, 

např. rozdělení relací (angl. partitioning), replikace a vymezení strategie indexace záznamů, 

komprese, či počáteční setřídění členů dimenze dle určité vlastnosti, opět v závislosti na 

očekáváné intenzitě užívání dat v úložišti (Hoberman, Burbank a Bradley, 2009). 

2.4.3 Principy realizace dotazů v prostředí systému BI a technologie OLAP 

Obecné vlastnosti, typické pro relační přístup tvorby logického datového modelu, jako tabulka 

a atribut (sloupec) nepředstavují, z hlediska analýzy sémantiky problémové oblasti v kontextu 

návrhu multidimenzionálního datového modelu systému BI, příliš přesné kategorie (Riazati a 

Thom, 2011). Z hlediska realizace dotazování na data v multidimenzionálním schématu však 

jde o velmi přesné kategorie, se kterými pracují i nejrůznější dotazovací nástroje. Dotazy na 

obsah schématu hvězdy, příznačně nazývané jako hvězdicovité dotazy (angl. star query), 

typicky užívají projekce atributů (vlastností) dimenzí přes relevantní členy dimenze (řádky) 

pro výběr odpovídajících záznamů faktů. Jsou tedy užívány k seskupování řádků faktů za 

účelem získávání sumarizovaných informací, dle vybraných kategorií, resp. obecně vytváří 

pohledy na podkladovou datovou kostku, resp. obecně multidimenzionální datový model 

(Torlak, 2012). Trujillo a kol. (2001) dále uvádí, že z hlediska optimalizace zpracování dotazů 

však není na překážku ani vícenásobný výskyt operací spojení se záznamy faktů (především v 

souvislosti se schématem sněhové vločky), ve kterých lze nalézt potřebné záznamy většinou 

v rámci jednoho průchodu. Tento fakt je příhodný pro potenciální aplikaci techniky kotveného 

modelování, nicméně je nasnadě jeho platnost náležitě ověřit. 

Z pohledu procesu normalizace relačního datového modelu pracuje tradiční přístup (relačně 

orientovaný) s předpokladem, že multidimenzionální logický relační datový model není 

normalizovaný, ve smyslu tradičních postupů normalizace (viz např. Kaluža a 

Kalužová (2012) a Connolly, Begg a Holowczak (2008)). Relace se tak mohou de facto 

nacházet v 0. normální formě, přesněji jako nenormalizované
10

. Takto řešené relace jsou 

v podstatě uzpůsobené pro extrémně rychlé čtení záznamů, a do datového úložiště systému BI 

jsou proto data v drtivé většině případů pouze nahrávána (v předem určených intervalech 

spouštění datové pumpy). V menším procentu případů jsou prováděny úpravy v datech, 

nejde-li ovšem o akumulační snímek (kde jsou úpravy naopak poměrně časté), či jejich 

                                                 
10

 V literatuře je někdy uváděno, že se jedná o datové struktury „denormalizované“, což však implikuje proces 

normalizace, který však v běžném pojetí většinou ani nenastane. 
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smazání většinou po uplynutí doby potřebnosti či z legislativních důvodů (např. pro účely 

daňové evidence obvykle 5 let). 

Nenormalizovaný logický datový model nicméně má jisté nevýhody v souvislosti s evidencí 

změn v klíčových hodnotách důležitých atributů dimenzí. Normalizovaná datová struktura 

tento problém naopak může pomoci řešit velmi efektivně, což dokladuje i fakt, že logický 

datový model centrálního úložiště (datového skladu) systému BI bývá obvykle normalizován 

ve 3. normální formě. V takovém případě jsou zabezpečeny podmínky pro efektivní evidenci 

extrémního rozsahu historie dat organizace, avšak za cenu odklonu od datové struktury, která 

je bližší manažerskému uvažování (tj. multidimenzionální pohled na data).  V tomto kontextu 

můžeme uvažovat o jiném postupu, než jaký nabízí tradiční normalizace do 3. normální 

formy, resp. nenormalizované klasické relační schéma hvězdy. Dle Regardt a kol. (2009) je 

vysoký stupeň normalizace datové struktury výhodný především z hlediska evoluce datových 

struktur. Na tomto principu staví právě technika kotveného modelování, kterou se tato práce 

rovněž zabývá. Dále zvážíme-li fakt, že při hledání odpovídajících záznamů faktů, je 

z principu nutné procházet celé řádky relační tabulky dimenze, nabízí se tedy argument, že 

standardní relační nenormalizované schéma hvězdy bude náročnější z hlediska potřebného 

množství vstupně-výstupních diskových operací. Dotazování na základě business questions 

však obvykle využívá jako filtrační predikáty užší výběr ze všech hodnot přítomných v menší 

podmnožině všech vlastností dimenze. Z tohoto důvodu tedy může aplikace kotveného 

modelování vést k nižší náročnosti vstupně-výstupních operací, a tedy potenciálně i vyšší 

výkonnosti zpracování dotazů společně s efektivním řešením evidence změn v hodnotách 

vlastností dimenzí. 

Datová kostka, resp. relační schéma hvězdy úzce souvisí s technologií OLAP, která 

představuje obecně sadu základních principů pro práci s multidimenzionálně uspořádanými 

daty. Nástroje, pracující na principu technologie OLAP, umožňují analýzu dat pro potřeby 

rozhodování, ale také business modelování a operační výzkum (Rob, Coronel a Crockett, 

2008). Aplikace principů technologie OLAP nabízí rozhodovateli možnost rozšířit 

jednoduché vizuální analýzy dat v rozhodovacím procesu tím, že umožňuje navíc zkoumat, 

z jakého důvodu došlo k určitému jevu místo pouhého konstatování, že tento jev prostě nastal. 

Ačkoliv nejde o realizaci sofistikovaných matematicko-statistických metod analýzy dat, jedná 

se stále o jeden z nejčastějších způsobů práce s daty v  rozhraní systému BI, vedle 

analytických a prediktivních nástrojů, resp. nástrojů pro matematické modelování. 
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OLAP zahrnuje typické operace, které jsou využívány nástroji pracujícími na tomto 

technologickém principu a využívajícími tyto operace při vizualizaci výsledků dotazů: 

 drill-down (roll-down) – operace pohybu v hierarchii dimenze směrem dolů k většímu 

detailu (od vysoce agregovaných údajů k jemnějším), nebo přidávání další dimenze, 

 drill-up (roll-up) – operace pohybu v hierarchii dimenze směrem nahoru 

(od detailnějších k agregovaným hodnotám), nebo odebrání dimenze, 

 drill-through (drill-into nebo drill-across) – operace přechodu až za úroveň nejnižšího 

detailu, dostupném v databázi systému BI. Jsou zkoumány detailní údaje např. o 

transakci na úrovni zdrojového systému (např. pohyby na účtech, detaily účetních 

dokladů, nebo skladové transakce), 

 pivoting – operace výměny dimenzí na osách pozorování faktů (tj. změna úhlu 

pohledu na data, de facto otáčení pomyslnou datovou kostkou), 

 slicing – operace řezu datovou kostkou, tj. jedna dimenze je fixována v jisté agregační 

úrovni a hodnotě (de facto se jedná o filtr aplikovaný na jednu dimenzi datové kostky), 

 dicing – operace podobná „slicingu“, avšak umožňuje nastavit filtr přes více hodnot 

atributů v dimenzi. 

Je-li technologie OLAP realizována nad relačním datovým úložištěm, pro který je dominantní 

dotazovací jazyk SQL
11

, jsou např. operace slicing a dicing obvykle řešeny aplikací 

filtrovacích predikátů v SQL dotazu (v části klauzule WHERE). Operace pivoting bývá 

prováděna buď integrovanými funkcemi databázového systému, nebo specializovanými 

algoritmy implementovanými buď v BI nástroji, nebo v OLAP modulu aplikačního serveru. 

Operace drill-up, resp. drill-down, jsou prováděny de facto uživatelem v rámci operativní 

parametrizace výstupu v konkrétním BI nástroji. Drill-through je otázkou možnosti propojení 

analytického nástroje se zdrojovým systémem jak z hlediska technického (konektivita a 

operativní přístupnost zdrojového systému), tak i z hlediska obsahu datové základny. Závisí 

pak na tom, zda je evidována metrika na extrémní úrovni podrobnosti, na které jsou i záznamy 

ve zdrojových systémech, a zda existuje propojovací identifikátor schopný ukázat na 

odpovídající zdrojové záznamy. Vedle klasického relačního přístupu lze dotazování v systému 

BI založit také na definici multidimenzionálních dotazů, obvykle psaných v dotazovacím 

jazyce MDX, které však vyžadují jako zdroj dat fyzickou datovou kostku. 

                                                 
11

 Structured Query Language (SQL) je strukturovaný dotazovací jazyk, užívaný v prostředí relačních databází 

jako jazyk pro manipulaci s daty v databázi a získávání výstupů. 



49 

 

2.5 Technika kotveného modelování v kontextu návrhu 

multidimenzionálního datového modelu 

Kotvené modelování představuje techniku datového modelování, která dle Regardt a 

kol. (2009) umožňuje agilní orientaci procesu vývoje datového modelu, což je zvlášť výhodné 

(a autory upřednostňované) v prostředí datového skladu (v citované práci myšleno v podobě 

centralizovaného normalizovaného úložiště systému BI). Kotvené modelování zahrnuje 

konečnou sadu jednoduše pochopitelných principů a konceptů, které by měly do určité míry 

usnadnit proces vývoje datového modelu. Kotvené modelování se řadí mezi techniky, jež jsou 

postavené na využití principů standardního modelování logického relačního modelu, avšak je 

teoreticky možné využít i principy objektově-orientovaného modelování. Mezi relevantní 

potenciální výhody lze zařadit především (Regardt a kol., 2009):  

 implicitní možnost budovat datový model inkrementálně a znovupoužít atomární 

konceptuální konstruktory (později relace), v rámci shodné reálné domény entit, 

 efektivnější dotazování mezi verzemi hodnot atributů (temporal querying),  

 implicitní možnost absence NULL hodnot (nejsou-li z principu potřebné),  

 možnost použití selektivní komprese vedoucí k možné vyšší efektivitě uložení dat a 

s tím související vyšší výkonnost zpracování databázových dotazů, dle předpokladu 

dáno také existencí funkcionality eliminace tabulek ve spojení (table elimination in the 

join
12
), jenž je vlastní většině databázových systémů a jejich modulům pro 

optimalizaci zpracování dotazů (při konstrukci plánu zpracování dotazu – Query 

Execution Plan). 

Poslední zmíněný aspekt je této práci analyzován v prostředí multidimenzionálního datového 

modelu – autoři techniky nekategorizují použití této techniky jako nevhodné, nebo nemožné 

v oblasti modelování multidimenzionálních pohledů na data. Výsledky stran tohoto aspektu 

jsou uvedeny v kapitole 5. 

Aplikací techniky kotveného modelování vzniká databázové schéma, zvané kotvené schéma. 

Z hlediska logické úrovně modelování se jedná o vysoce dekomponované databázové schéma 

charakteristické vysokým stupněm normalizace. Relace v kotveném databázovém schématu 

se nacházejí v 5. normální formě, avšak v konkrétních případech se nacházejí v 6. normální 

formě. Relace, která je v 6. normální formě, je zároveň v 5. normální formě. Podstatou 

                                                 
12

 Tato funkce však není dle Regardt a kol. (2009) implementována ve všech dostupných moderních 

databázových systémech (nefunguje např. v databázovém systému MySQL). 
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normalizace relací do 5. normální formy je dekompozice do dále nedekomponovatelných 

relací (komponent) obsahujících pouze klíčový atribut, resp. klíčový atribut a atribut 

neklíčový. Další dekompozicí by pak došlo ke ztrátě informačního obsahu v relaci. 

6. normální forma je dle Date, Darwen a Lorentzos (2003) založena na rozšíření principu 

normalizace do 5. normální formy přidáním dalšího atributu, případně atributů do primárního 

klíče relace Attribute vyznačujících časovou platnost hodnoty neklíčového sloupce v jednom 

záznamu. V rámci principů kotveného modelování je tento atribut nepovinný, je-li však 

v relaci obsažen, jedná se o tzv. historizaci a relace se pak nachází v 6. normální formě. 

Mezi základní konstruktory kotveného datového modelu na konceptuální úrovni patří kotva 

(Anchor), atribut (Attribute) a vazba (Tie). Dodatečným konstruktorem je také uzel (Knot), 

který představuje další zajímavý koncept kotveného modelování, avšak v této práci není užit. 

Obsahuje pouze odkazovatelné doménově unikátní hodnoty, čímž pomáhá redukovat 

redundanci hodnot v jiné relaci, s kterou je relace typu Knot ve vztahu (např. unikátní názvy 

měst ad.). Obr. 2.6 zobrazuje grafickou reprezentaci konstruktorů kotva, vazba a atribut. 

Obr. 2.6 Grafická reprezentace konceptuálních konstruktorů techniky kotveného modelování. 

 

Zdroj: webová aplikace Anchor Modeler 

Vzhledem k evidentnímu faktu, že 6. (resp. pátá) normální forma vede k „explozi“ množství 

relačních tabulek v úložišti
13
, zahrnuje kotvené datové modelování princip 

mnemotechnického odlišení názvů relací. Mnemotechnické zkratky v názvu objektů 

usnadňují orientaci ve schématu (resp. seznamu databázových objektů). Struktura označování 

je následující („{}“ = řetězec alfanumerických znaků): 

1) kotva: {dvouznaková zkratka kotvy}_plný_název_kotvy, 

2) atribut: {dvouznaková zkratka kotvy}_{tříznaková zkratka atributu}_ 

plný_název_atributu, 

3) vazba: {dvouznaková zkratka vztažené kotvy 1}_{dvouznaková zkratky vztažené kotvy 

2}_{…}_{dvouznaková zkratky vztažené kotvy n}. 

Konstruktor používá podobné značení. Díky těmto mnemotechnickým zkratkám je možné se 

ve struktuře objektů datového modelu jednoduše orientovat, avšak pro konceptuální úroveň 

                                                 
13

 Pro moderní databázové systémy by tento fakt neměl být z hlediska výkonnosti zpracování dotazů podstatný. 
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nejsou klíčové. Obr. 2.7 zobrazuje zjednodušeně graficky logickou relační reprezentaci řešení 

kotveného logického datového modelu, včetně indikace primárního (PK) a cizího klíče (FK). 

Obr. 2.7 Zjednodušené schématické grafické zobrazení kotveného logického relačního 

datového modelu. 

 

Kotva (Anchor) reprezentuje obecně jednotlivé objekty v rámci sémantického modelu 

popisujícího danou modelovanou reálnou situaci. Kotva       je pak řešena jako relační 

tabulka, která modeluje určitou entitu, a obsahuje úplnou množinu všech identifikátorů 

výskytů dané entity. Atribut K# obsahuje hodnoty primárního klíče dané entity. Z hlediska 

jednoduchosti vazeb mezi kotvami a ostatními konstruktory jsou upřednostňovány umělé 

klíče, není však vyloučena přítomnost přirozeného klíče entity. Doménou atributu K je pak 

libovolný neprázdný datový typ (jako nejvýhodnější varianta se jeví triviální číselný).  

Atribut (Attribute) reprezentuje jednotlivé atributy určité entity. Atribut Attr(K*, P) je pak 

řešen jako relační tabulka, kde atribut K je identifikátorem v podobě složeného klíče, tedy 

primárního klíče a cizího klíče směřujícího na odpovídající identifikátor výskytu kotvy A. 

Doménou K je rovněž neprázdný datový typ shodující se typem atributu identifikátoru 

výskytu kotvy. Atribut P již reprezentuje konkrétní výskyty hodnot atributu dané entity a 

doménou P je  libovolný neprázdný datový typ. Rozsah množiny záznamů Attr nemusí přesně 

odpovídat počtu záznamů v kotvě A, neboť NULL hodnoty nemusí být nutně zaznamenávány 

(pokud však toto není explicitně vyžadováno). 

Vazba (Tie) reprezentuje asociaci a je implicitním konstruktorem pro vyjádření vazby M:N 

mezi dvěma a vice entitami (kotvami). Tie(K*1,….K*n) je opět řešena jako relační tabulka, 

kde n je celkový počet asociovaných kotev, a každý Ki pro i = {1,…n} je cizím klíčem 

do odpovídající i-té kotvy. Primárním klíčem Tie je podmnožina Ki pro i = {1,…k} dle toho, 

kolik kotev (k) je stanovených jako určující identifikátory každého záznamu (n-tice) relace 

Tie. 
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2.5.1 Navrhovaný způsob aplikace techniky kotveného modelování 

Ačkoliv je technika kotveného modelování původně pojata jako prostředek modelování 

normalizovaného datového skladu, využití principů pro konstrukci multidimenzionálního 

datového modelu prakticky nic nebrání. Výsledný kotvený multidimenzionální datový model 

je koncepčně řešen podobně jako schéma hvězdy – zachována je koncepce obecné topologie, 

dle principu multidimenzionality, a rozšířeno je zobrazení a logická reprezentace dimenzí. 

a) Způsob reprezentace dimenzí v kotveném schématu 

V rámci kotveného schématu bude každá dimenze dekomponována do jedné Anchor relace 

  
   , kde n je počet navržených dimenzí a množiny m Attribute tabulek        

   , kde 

m = {1,… r-1} a r je celkový počet navržených atributů, vyjma primárního klíče. Primární 

klíč n-té dimenze je reprezentován primárním klíčem n-té Anchor relace   
     Logická 

relační reprezentace je řešena relační tabulkou   
       , kde K je opět identifikátor ve 

smyslu primárního klíče s neprázdným číselným datovým typem. Odpovídající Attribute 

relace        
    jsou vztaženy k odpovídající relaci   

    pomocí jednosložkového složeného 

klíče (primárního a zároveň cizího klíče). 

b) Způsob reprezentace záznamů faktů v kotveném schématu 

Pro multidimenzionální datový model je nezbytné, aby každá kotva (ve smyslu výskytů jejího 

primárního klíče) byla zároveň identifikátorem. Tento fakt vychází z předpokladu, že musí 

existovat unikátní kombinace identifikátorů členů dimenzí tak, aby nenastal případ duplicity 

výskytů n-tic v záznamech faktů, což je z hlediska podpory rozhodování v organizaci 

nežádoucí. 

Z hlediska reprezentace metrik v rámci návrhu multidimenzionálního datového modelu však 

bylo v rámci dosavadního výzkumu autora zjištěno, že výchozí teoretický postup, vycházející 

ze základních principů techniky kotveného modelování, je neefektivní. Postup totiž implikuje 

vytvoření relace Tie a k ní vztažené kotvy s  navázanými Attribute relacemi obsahujícími 

metriky. Toto se ukázalo jako nevhodný postup z hlediska průměrné doby zpracování dotazů 

– všechny dotazy byly zpracovány řádově pomaleji v kotveném schématu než ve schématu 

hvězdy (Němec, 2012). Bude tedy vytvořena hybridní Tie relace (       ), obsahující mimo 

klíčů do vztažených kotev (dimenzí) také jednotlivé metriky a z výše uvedených důvodů tedy 

de facto imituje tabulku faktů schématu hvězdy. Logická reprezentace je řešena jako relace 

       (K*1,….K*n , M1,… Mj), kde M je množina j metrik, popisujících požadované aspekty 

výkonnosti sledovaného podnikového procesu. 
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Z hlediska návrhu a praktické realizace multidimenzionálního datového modelu lze 

identifikovat několik potenciálních výhod, souvisejících s realizací datového modelu, 

prostřednictvím principů kotveného modelování: 

 možnost vytvořit podmnožinu atributů dimenze a tu duplikovat/replikovat – nabízí 

potenciální možnost snazší fyzické replikace/duplikace i části dimenze (atributů), 

 možnost separátního řazení každého atributu, příp. duplikace daného atributu 

s individuálním způsobem řazení záznamů – v tomto kontextu je podstata relací 

kotveného schématu podobná způsobu uložení sloupců ve sloupcově orientovaném 

úložišti, včetně možnosti komprese jednotlivých atributů, 

 možnost separátní evidence změn na úrovni jednotlivých atributů dimenze (unifikace 

prostřednictvím principu historizace), 

 možnost modifikace relace Kotvy, přidáním přirozeného klíče dimenze (namísto 

řešení relací Attribute), 

 výhody pro proces datové pumpy - možnost např. řešit chyby v datech individuálně v 

jednotlivých atributech, resp. jednodušeji indikovat změny v hodnotách. 

Uvedený výčet však nutně nemusí tvořit kompletní množinu očekávaných výhod. Odpovídá 

obvyklým požadavkům, kladeným na multidimenzionální datový model v průběhu jeho 

implementace a užití v praxi, resp. očekávaným novým, v souvislosti s novými trendy 

v oblasti aplikací BI. Podoba kotveného multidimenzionálního datového modelu 

v konceptuální úrovni podrobnosti je uvedena v aplikačně-ověřovací části práce (modely, 

na nichž je koncept multidimenzionálního kotveného datového modelu ověřován a 

diskutován). 

Výsledky analýzy stran předpokladu, zda je vysoký stupeň normalizace aplikačně relevantní 

z hlediska modelování datového modelu pro uchovávání multidimenzionálních pohledů na 

data, budou podrobněji uvedeny v kapitole 5. 

c) Historizace obsahu a struktury dimenzí 

Nezřídka lze zaznamenat kontinuální charakter projektu vývoje systému BI. Je-li systém 

vybudován dostatečně flexibilně, a datové struktury jsou navrženy pro pružné 

doplňování/revize, je možné operativně řešit nové požadavky. Jde poté o změny z hlediska 

struktury a obsahu datové základny systému BI (vertikální změny) a z těchto vlastností je poté 

odvozena i schopnost datové struktury efektivně vstřebat změny hodnot v čase (horizontální 

změny) (Torey a kol., 2011). Stackowiak, Rayman a Greenwald (2007) dodává, že většina 
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podnikových datových modelů podléhá řadě změn z důvodu vzniku změn v podmínkách 

podnikání. Pokud je pravděpodobnost změny v podmínkách (požadavcích) vysoká, měl by být 

navrhovaný datový model koncipován co nejflexibilněji z pohledu absorpce možných 

budoucích změn – ať už z hlediska přidávání nových dat, tak i změn aktuálně uložených 

(zdůrazňují tedy především změny horizontálního charakteru). Liu a kol. (2011) z hlediska 

časově-evolučních aspektů dodávají, že proces evoluce databáze zahrnuje nejen úpravu 

schématu databáze (evoluce schématu), ale i evoluci dat na nové schéma. Uvádí také, že tento 

proces je podpořen aktuálním trendem, kdy změny jsou dány požadavky na nové znalosti a 

obecně novými požadavky na systém jako takový. 

Malinowski a Zimányi (2006) uvádí, že standardní pojetí modelování multidimenzionálního 

datového modelu počítá s časem jako dimenzí pro realizaci OLAP operací nad metrikami 

z pohledu času. Tvrdí však, že neexistuje způsob reprezentace, který by umožňoval zachytit 

konzistentně a flexibilně delší historii změn bez nutnosti aplikovat sofistikovanější 

konceptuální prostředky modelování. V oblasti modelování a implementace 

multidimenzionálních datových modelů se, s ohledem na nutnou absorpci efektu času v rámci 

obsahu datového úložiště systému BI, vžily určité postupy. Vlček (2002) uvádí, že podle 

změn v tržních a interních provozních podmínkách dochází ke změnám zejména 

v následujících formách: 

 přidáním nových prvků (např. nové produkty, zákazníci apod.), 

 zrušením prvků (např. zrušení produktu), 

 změnami názvů prvků (názvy produktů, jména pracovnic apod.), 

 změnami ve struktuře – zatřídění (výrobků, pracovníků apod.) do vyšších skupin.  

Rundensteiner, Koeller a Zhang (2000) také uvádí obecnější příklady typických změn 

ve zdrojových datech, které mají vliv na obsah a strukturu datového modelu úložiště systému 

BI, a shodují se vesměs s již uvedenými: 

 úpravy dat, tj. např. přidání řádků a změny hodnot, 

 změny ve schématu, tj. např. přidání sloupců, výmaz tabulky, 

 úpravy statistik a metadat, např. úpravy v selektivitě určitých atributů a rozsahu relací. 

Pracovat s tímto faktem implicitně, při návrhu multidimenzionálního datového modelu, 

znamená, mít v prvé řadě na paměti zachování kvality dat v datové základně systému BI 

(konzistence obsahové stránky z hlediska objektivní reality a její dynamiky). Potřeba 

evidence změny v klíčových hodnotách je obvykle zdůrazňována také v kontextu schopností 
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(vlastností) úložiště systému BI z hlediska přehledu o historii z horizontálního pohledu 

(napříč časy vzniku události v procesu), ale i z vertikálního pohledu (změny v hodnotách 

atributů v konkrétním časovém okamžiku (Malinowski a Zimányi, 2006). Prosté přepsání 

hodnoty tedy není optimálním řešením z důvodu potřeby zajistit určitý stupeň flexibility 

struktury datového modelu pro budoucí použití. 

Nejčastěji je řešení změn uplatněno na úrovni dimenzí a jejich vlastností. Dle Novotný, Pour a 

Slánský (2005) však lze změny řešit i na úrovni faktů, což je výhodné v případech, kdy je 

takový atribut součástí dalších kalkulovaných ukazatelů (např. prodejní plocha apod.). 

Postupy zachycení změn v dimenzích se obecně zabývá problematika tzv. pomalu a rychle se 

měnících dimenzí (Slowly Changing Dimensions – SCD) (Kimball a Ross, 2013); (Ballard a 

kol., 2006). K této problematice existují jak řešení již standardizovaná, tak některá inovativní 

teoretická, z nichž je citováno zejména řešení tzv. historizací, patřící mezi principy kotveného 

modelování. 

Tyto postupy jsou obecně aplikovány v klasické variantě řešení multidimenzionálního 

datového modelu – schématu hvězdy. Nicméně lze je považovat za aplikovatelné také 

v případě kotveného schématu, avšak zde je vhodnější spíše implicitní technika historizace 

(srovnání z pohledu projekce možného nárůstu fyzické velikosti schématu viz Němec (2013)). 

Klasické přístupy k řešení SCD jsou zvlášť výhodné, dochází-li ke změně v omezeném 

množství atributů. Pokud však dochází k častým změnám více atributů najednou, je tento 

přístup poměrně zdrojově i algoritmicky náročný. R. Kimball definuje pro tento případ pojem 

Rapidly Changing Dimensions (RCD), které předpokládají existenci části dimenze, která se 

často nemění a část, která se naopak mění velmi často (např. demografické údaje o 

zákaznících). Často se měnící část dimenze je obvykle separována a umístěna do samostatné 

dimenzionální tabulky tzv. mini-dimenze (mini-dimension), figurující v záznamech faktů jako 

dodatečný úhel pohledu – kompletní přehled řešení problematiky SCD a RCD viz Kimball a 

Ross (2013). 

V kontextu techniky kotveného modelování již zmíněný, a stručně popsaný princip tzv. 

historizace, představuje rozšiřující mechanismus a zároveň základní nástroj evidence změn 

hodnot měnících se atributů entit. Podstatou historizace (ve smyslu kotveného modelu) je 

přidání dodatečného atributu časové platnosti záznamů (mono-temporální historizace), 

případně doplnění více než jednoho temporálně orientovaného atributu, např. pro indikaci 

času vytvoření a změny záznamu (bi-temporální historizace). Tento přístup tedy vede 

k přidání nového sloupce T do relace Attr(K#, P) a T poté indikuje, v jakém čase začala 
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hodnota v daném záznamu relace Attr platit (analogicky označuje konec platnosti předchozí). 

Doménou atributu T je neprázdný datumový a/nebo časový datový typ. Relace Attr tedy bude 

rozšířena na tvar Attr(K*, T#, P), kde dvojice (K, T) je primárním klíčem dané Attribute 

relace a K je opět cizím klíčem odkazujícím na odpovídající výskyty kotvy A. Zápis logické 

relační podoby dimenzí, resp. atributů měnících se, a tedy podléhajících koncepci SCD a 

principu historizace, vychází ze zmíněného schématického popisu výše. Princip historizace je 

tedy poměrně jednoduchý, co se týče využití v logickém relačním modelu, avšak zároveň 

nabízí velmi flexibilní a efektivní řešení evidence změn bez dodatečné potřeby aplikovat 

velmi složité postupy algoritmizace práce s dimenzemi typu SCD. Značný potenciál však 

nabízí pro efektivní řešení případů dimenzí typu RCD. 

2.6 Dílčí shrnutí 

Systém BI, jako klíčový subsystém informačního systému organizace, je v současnosti jedním 

z hlavních a důležitých nástrojů podpory řízení a rozhodování organizací. Umožňuje realizaci 

funkcí informačního systému, související jak se sběrem, zpracováním, uchováním, a dále 

následným užitím dat i jejich transformaci, do podoby vhodné pro podporu procesu řízení a 

efektivní realizaci klíčových rozhodnutí. Životní cyklus vývoje informačního systému a 

systému BI by měl zahrnout všechny fáze potřebné jednak k vybudování datové základny 

systému BI, ale také technologické a softwarové architektury informačního systému. 

Multidimenzionalita představuje výchozí princip, kterému je podřízen proces návrhu datové 

základny systému BI. Návrhový proces, na jehož konci stojí použitelný datový model, by měl 

v současnosti oplývat rovněž agilními charakteristikami. Podstatou tohoto přístupu je vytvořit 

datový model co nejrychleji, ale zároveň hospodárně vzhledem k omezenému času uživatelů a 

realizačního týmu, a celkové době vyhrazené v projektu pro tuto činnost. Vrstevnaté pojetí 

návrhového procesu je poté aspektem, umožňujícím soustředit se postupně na konkrétní 

aspekty, a tak vytvářet model inkrementálně – tímto směrem bude směřován i návrh 

metodického postupu. Postup zahrne iterativní aspekty konstrukce datového modelu, tj. 

doplňování o detailnější charakteristiky problémové oblasti, s možností realizace modelu 

v úložišti, a na základě komunikace s uživatelem operativní zapracovávání požadavků. 

Metodický postup zahrne konceptuální konstruktory kotveného modelování, zejména pro 

vytvoření výstupu sémanticko-konceptuální úrovně datového modelu. Kapitola 5 dále 

poskytne informace o možnosti realizace multidimenzionálního datového modelu s využitím 

uvedených adaptovaných principů této techniky datového modelování. 
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3 Metodická východiska dizertační práce 

V této kapitole jsou prezentována metodická východiska aplikace metod a postupů použitých 

ke splnění cílů dizertační práce. 

3.1 Metodická východiska pro návrh metodického postupu 

Pro potřeby ilustrace postupu aplikace navrhovaného metodického postupu bude využit 

příklad z projektu iterativní konstrukce systému BI, konkrétně iterace, v níž je budována první 

verze datového modelu. Příklad je zasazen do prostředí fiktivní organizace zabývající se 

nákupem a prodejem široké škály zboží prostřednictvím různých prodejních kanálů. Při 

popisu situace této organizace byly využity informace z řady případových studií a také 

z monografických zdrojů, zejména Ballard a kol. (2006), Haag a Cummings (2010) a Turban, 

Sharda a Delen (2010). Podrobnější informace o prostředí fiktivní organizace jsou uvedeny 

v podkapitole 4.4. 

Pro jednotlivé úrovně modelování bude využito spojení úrovní sémantické a konceptuální, 

neboť tyto úrovně jsou obvykle při návrhu multidimenzionálních datových struktur prováděny 

paralelně. Produktem je pak obecně konceptuální vizualizace datového modelu, modelujícího 

multidimenzionální pohled na data. Detailnější charakteristiky obsahu datového modelu jsou 

poté dalším přirozeným východiskem této úrovně. Úroveň logická bude propojena s úrovní 

fyzickou, tj. implementační, neboť tyto úrovně jsou rovněž realizovány v podstatě paralelně, 

s cílem realizovat navržený datový model a naplnit jej relevantními daty. Vzniklé fáze, tedy 

sémanticko-konceptuální a logicko-implementační budou aplikovány v rámci metodiky 

Scrum. Tato vývojová metodika je kompatibilní se zamýšlenou filozofií metodického 

postupu. Tato metodika sází především na změny podpořené předchozími zkušenostmi, a ne 

čistou teorií, a je zároveň jednou z velmi často užívaných metodik při vývoji software 

(Ambler, 2003). Pro navrhovaný metodický postup tedy budou adaptovány vybrané principy a 

pojmy této metodiky s aplikací na proces návrhu multidimenzionálního datového modelu pro 

systém BI. 

3.1.1 Metodika Scrum v kontextu navrhovaného metodického postupu 

Základem je tzv. sprint, který označuje jednu iteraci tvorby vybrané části výsledného řešení, 

obvykle trvající 1 – 4 týdny. Každé iteraci předchází plánovací setkání (sprint planning 

meeting), na kterém je stanoven podrobný plán činnosti v rámci sprintu. V rámci sprintu se 

uskutečňují průběžná denní setkání („daily scrum meeting“), na nichž jsou stanoveny kroky a 
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úkoly, které se v daný den budou řešit. Závěrečné vyhodnocení iterace pak probíhá na 

závěrečném setkání („end meeting“), kdy dochází ke zhodnocení plnění požadavků, je 

rozhodováno o zařazení nových požadavků (tj. i o aktualizaci plánu projektu) a případně se 

rozhoduje o dalším pokračování projektu. Za optimální chod sprintů jsou odpovědní vedoucí 

týmů (Scrum master), kteří dohlížejí a vyhodnocují plnění úkolů sprintu. 

Pro celý projekt je definován a postupně aktualizován tzv. produktový backlog. Backlog je 

obecně užívané označení pro postupně rozšiřovaný seznam prioritizovaných požadavků na 

výsledné řešení, tj. požadovaných funkcionalit. V rámci navrhovaného metodického postupu 

je produktový backlog nedílnou součástí globálního repozitáře dokumentace, u kterého jde o 

prostředek sdílení veškeré doposud vytvořené dokumentace řešení (tedy včetně seznamu 

požadavků). Produktový backlog slouží k vymezení úkolů, které mají být vykonány v rámci 

jedné iterace (sprintu), a jejich plnění je diskutováno a kontrolováno v rámci denních setkání 

(scrum meetings). V rámci procesu budování systému BI jsou relevantní setkání s uživateli 

v řidších intervalech z důvodu vyšší předpokládané časové vytíženosti a časté náročnosti 

některých činností, které nevyžadují přímou účast uživatele. Výkonná část projektového týmu 

se však může scházet na pravidelné bázi. V oblasti budování multidimenzionálního datového 

modelu tedy může být průběh prací spíše pozvolnější, a až postupně dochází k nárůstu 

množství vyřešených požadavků.  Nástrojem vizualizace dosavadního postupu prací je tzv. 

„sprint burndown chart“, na úrovni sledování postupu tvorby výsledného řešení jde o tzv. 

„product burndown chart“. Vizualizace postupu může být realizována jak automatizovaně, 

tak i ručně prostřednictvím tabule v centrální mítinkové místnosti, avšak automatizovaná 

dokumentace je nespornou výhodou. 

3.1.2 Realizace iterací v rámci metodiky Scrum  

Cílem každé iterace v rámci metodiky Scrum by měla být funkční a použitelná část 

zamýšleného výsledku (použitelný meziprodukt), která splňuje požadavky uživatele (tzv. 

„shippable functionality“). V rámci procesu budování systému BI však dochází k souběhu 

více iniciativ, především návrhu a realizace datového modelu s nasazením a nastavením 

aplikačního prostředí. Proces budování multidimenzionálního datového modelu jako 

výsledného produktu, který je od určité chvíle použitelný uživatelem, je nutné rozčlenit na 

dvě verze: testovací a předprodukční (ověřitelnou již v prostředí konkrétního BI nástroje). 

Ověření obsahu testovací verze modelu by zpravidla probíhalo v prostředí softwarového 

nástroje pro návrh a testování databázových dotazů. Obě verze by však měly pracovat s daty, 
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nahranými v testovacím prostředí úložiště systému BI, což je předpoklad pro jakékoliv 

prvotní testování a také pro ukončení prvního sprintu. 

Jednotlivé iterace, v kontextu navrhovaného metodického postupu, by měly být rovněž řešeny 

v co nejkratších, nejlépe maximálně čtyřtýdenních časových intervalech. Přesné stanovení je 

však významně ovlivněno vyšší náročnost pochopení procesů a prvotní i postupné 

zapracovávání požadavků uživatelů, které mívají komplexnější charakter a vyžadují hlubší 

pochopení problematiky rozhodování a řízení. Může tedy dojít k dílčím zpožděním prací na 

projektu, které by měly být na závěrečných mítincích zdůrazněny a předmětné řešené 

požadavky přesunuty do dalšího sprintu. Proto není podmínkou, aby se průběžných denních 

setkání (daily scrum meeting) účastnili také budoucí uživatelé, je-li v plánu např. tvorba rutin 

datové pumpy, která aktuálně nevyžaduje zapojení uživatele, nebo rutinní práce na realizaci 

datového modelu, či studium dokumentace k procesům organizace. 

3.1.3 Dokumentace procesu návrhu 

Pro potřeby dokumentace procesu návrhu budou využity grafické prvky adaptované 

z konceptuální podoby kotveného modelu. Tyto prostředky poskytují konceptuální prvky, jež 

jsou vhodné pro konstrukci srozumitelného konceptuálního datového modelu, vhodného pro 

následnou realizaci na logicko-implementační úrovni. Pro popis struktury a obsahu dimenzí a 

záznamů faktů budou navrženy přehledné evidenční nástroje. 

3.2 Testování výkonnosti zpracování hvězdicovitých dotazů 

Pro účely analýzy aplikovatelnosti techniky kotveného modelování v rámci procesu návrhu 

multidimenzionálního datového modelu (konkrétně jeho logické relační podoby), budou 

definovány dva multidimenzionální modely různého rozsahu. Vybrané modely budou 

převzaty z publikace Kimball a Ross (2013). Tato publikace byla vybrána z důvodu přímého 

zaměření na aspekty procesu tvorby datového modelu pro multidimenzionální pohled na data 

na základě rozsáhlých praktických zkušeností autorů publikace. V publikaci je diskutován 

kontext zejména techniky dimenzionálního modelování a její reálné aplikace v typických 

situacích, v nichž se dimenzionální modelování v oboru Business Intelligence používá. 

Publikace obsahuje poměrně rozsáhlé množství nejrůznějších variant multidimenzionálních 

modelů od velmi malých, až po velmi rozsáhlé. Kritérii pro výběr modelů proto jsou 

následující požadavky: 
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1) alespoň pět dimenzí v modelu (dle Kimballa mohou modely s méně než pěti 

dimenzemi postrádat podstatné pohledy na data podnikového procesu zachyceného 

multidimenzionálním datovým modelem),  

2) alespoň tři metriky v každém záznamu faktů, které zároveň nepředstavují 

kumulativní snímky (výběr proběhne mezi modely, které mají obsahovat pouze fakta 

transakčního, resp. periodicky-snímkového typu, neboť jde o častější případy), 

3) alespoň jedna vlastnost v dimenzi, tedy vedle primárního identifikátoru člena 

dimenze alespoň jedna popisná vlastnost (atribut), umožňující kategorizaci (filtraci) 

záznamů faktů. 

Každý z vymezených modelů bude rozpracován do varianty tradičního schématu a dále 

kotveného schématu. 

3.2.1 Postup testování zpracování dotazů 

Pro každý model je definováno deset základních dotazů charakteru business questions 

a 25 variant pro každý z nich. Celkový počet dotazů na každý model je tedy 250. Jednotlivé 

varianty dotazů obsahují aplikace různých filtrovacích predikátů, vycházejících z hodnot 

vlastností konkrétních dimenzí. Dotazy jsou inspirovány uznávanou metodikou TPC-DS (The 

Performance Council – Decision Support; benchmark databázových strojů pro provoz 

rozsáhlých analyticky orientovaných datových úložišť), mnohé byly adaptovány téměř 

v plném znění (s úpravou na obsah použitých modelů). Jednotlivé varianty dotazů budou 

realizovány prostřednictvím příkazů jazyka SQL, aby bylo možné testovat výkonnost dotazů 

v prostředí řádkově orientovaného relačního databázového systému Microsoft SQL Server 

2008
14

. Dotazy jsou navrženy tak, aby využily postupně určité omezené množiny členů (resp. 

vlastností) dimenzí, resp. metrik ze záznamů faktů, s využitím filtrovacích podmínek tak, jak 

by činil skutečný uživatel při realizaci podobných dotazů. Proto budou určité vlastnosti 

dimenzí (typicky obsahující kategorie používané při filtraci záznamů) naplněny 

smysluplnými, ale menšími množinami dat (např. kategorie produktů, názvy měst, způsoby 

platby apod.). 

Pro účely testování bude do datových modelů vygenerován syntetický obsah v podobě 

realistických a smysluplných testovacích dat obsahující také údaje z českého prostředí (česká 

                                                 
14

 V Němec a Zapletal (2013) zvolen jako vyhovující z hlediska jednak vyšší univerzálnosti a propracovanosti 

softwarové architektury, nevyžadující extrémní škálování hardwaru k dosažení srovnatelných výsledků 

zpracování dotazů, a dle výsledků analýzy také výrazně příznivějších výsledků zpracování dotazů nad kotveným 

schématem, než t. č. přímý konkurent – databázový systém Oracle 11g. 
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jména, české názvy měst, produktů apod.). Především však jde o data relevantní z hlediska 

struktury a vazeb v obsahu (vztahy mezi záznamy faktů a členy dimenzí), včetně relevantních 

domén identifikátorů, metrik a vlastností dimenzí, typických pro aplikace BI v různých 

odvětvích. 

V rámci záznamů faktů bude vygenerován počet záznamů v řádu několika desítek miliónů a 

do dimenzí bude vygenerováno vždy takové množství záznamů, aby kombinace množství 

členů dimenzí (záznamů) v jednotlivých dimenzích dosahovaly maximálně množství záznamů 

faktů (záznamy faktů mohou teoreticky obsahovat i kartézský součin počtu všech členů 

souvisejících dimenzí).  

V jednotlivých modelech bude vytvořeno rozdílné množství záznamů v dimenzích tak, aby 

modely obsahovaly dimenze menšího rozsahu (< 50 000 členů), ale i většího rozsahu (≥ 

50 000 členů). Každý model pak bude obsahovat typizovanou univerzální časovou dimenzi 

s granularitou na úrovni dnů, resp. měsíců (dle zaměření daného modelu). Podoba 

vygenerovaných dat bude také ověřena tak, aby z nich bylo možné generovat na základě 

definic business questions smysluplné výsledky dotazů. 

Testování doby zpracování dotazů, během kterého budou získána data pro stanovení dílčích 

závěrů práce, bude probíhat v prostředí open-source testovacího software Apache jMeter. 

Po vykonání 300 realizací každého z navržených dotazů budou získána data v podobě dílčích 

průměrných časů zpracování každého dotazu (v ms). Tato data budou použita dále 

pro evaluaci kotveného modelování a celkem budou získány dva výběrové vzorky pro dobu 

zpracování dotazů – pro každou variantu schématu konkrétního datového modelu, 

schematicky nazvané „Star“ (tradiční podoba schématu) a „Anchor“ (podoba kotveného 

schématu). Hodnota 300 byla v předchozím výzkumu ověřena jako dostačující z hlediska 

počtu opakování každého dotazu, a to ze dvou důvodů: (a) zamezí se výraznému ovlivnění 

výsledků odlehlými hodnotami a (b) získané hodnoty doby zpracování dotazů kolísají okolo 

výběrového průměru stabilněji s nižší směrodatnou odchylkou od očekávané hodnoty doby 

zpracování daného dotazu (při potenciálním položení stejného dotazu opakovaně 300krát). 

Každé z 300 realizací dotazu musí proběhnout bez indikace chyby při zpracování, aby mohl 

být test považován za úspěšný (Askarunisa, Prameela a Ramraj, 2009). 
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3.3 Metody statistické indukce 

Metody statistické indukce budou aplikovány ve statistickém softwaru IBM SPSS Statistics 

22 s následnou vyčerpávající interpretací získaných výsledků. Pro vyhodnocení statistických 

hypotéz je stanovena výchozí hladina významnosti 5 %, tj.       . 

3.3.1 Metody porovnání dvou závislých výběrů 

Pro výchozí porovnání průměrné doby zpracování dotazů variant Star a Anchor bude použita 

metoda testování statistických hypotéz, s využitím parametrického resp. neparametrického 

párového testu. Dané výběry nemohou být získány odděleně, ale v jisté závislosti na sobě, a 

pro porovnání obou variant schématu musí být otestována jedna, a v návaznosti na první pak i 

druhá. Relevantním statistickým testem je proto jednak Studentův t-test pro dva závislé 

výběry v případě, že rozložení hodnot neodporuje zásadně předpokladům normality (Box, 

Hunter a Hunter, 2005). Stane-li se tak, bude použit Wilcoxonův párový test.  

K posouzení normality rozložení hodnot ve výběru bude použit Shapiro-Wilkův statistický 

test, který pomůže určit, na které párové výběru bude použit odpovídající statistický test. 

Ačkoliv je parametrický t-test poměrně robustní vůči porušení normality, a u výběrů většího 

rozsahu rovněž nepředstavuje porušení normality zásadní problém. Přesto bude Shapiro-

Wilkův test aplikován za účelem získání spolehlivějších výsledků.  

a) Popis vstupních dat 

Vstupní data tedy představují výsledné hodnoty o době potřebné pro zpracování (QET v 

milisekundách) každého z 300 opakování jednotlivých 250 dotazů a každého ze dvou 

vybraných modelů a z hlediska jednotlivých variant schématu. Pro variantu „Star“         
     a 

pro variantu „Anchor“         
      , kde m je číslo testovaného multidimenzionálního modelu 

(pro m = M03, M09), q je číslo dotazu (pro q = 1, …250) a i představuje i-tou hodnotu 

výsledku doby zpracování q-tého dotazu v modelu m (pro i = 1, …300). Získaná data jsou 

kvantitativní spojitá. 

b) Studentův t-test pro závislé výběry 

Studentův t-test pro závislé výběry bude v této práci použit pro testování rozdílů mezi dobami 

zpracování dotazů QET, v rámci variant multidimenzionálních databázových schémat. Rozdíl 

výběrů hodnot        je určen dle vztahu 3:  

                 
             

       . (3) 
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Pozitivní hodnota        vyjadřuje rychlejší zpracování dotazu ve variantě „Anchor“ a 

negativní hodnota        vyjadřuje naopak rychlejší zpracování ve variantě „Star“. 

Za předpokladu existence vypočteného rozdílu mezi soubory pro varianty schématu jako 

průměru  
   

 z vypočtených rozdílů       , tj.     
 

 

   
∑       

   
    (pro model m a q-tý 

dotaz) je definována nulová hypotéza             
    a alternativní hypotéza       , 

říkající, že průměr rozdílů mezi výběry není stejný na hladině α = 0,05, tj.             
   . 

T-test je zvlášť robustním testem pokud jsou porovnávané vzorky stejného rozsahu. Z 

hlediska počtu 300 realizací dotazů a díky platnosti centrální limitní věty lze předpokládat, že 

lze rozložení naměřených hodnot v takovém počtu považovat za přibližně normální (Box, 

Hunter a Hunter, 2005). Alternativou u výběrů s rozložením hodnot porušujícím normalitu, je 

Wilcoxonův párový test, založený obecně na porovnání pořadí hodnot vzhledem k mediánu 

výběru. 

c) Wilcoxonův párový test 

Postup aplikace testu vychází opět z hodnot rozdílů        seřazených dle velikosti a dále 

z předpokládané hodnoty mediánu  ̃    
 rozdílů. Podstata testu vychází z určení pořadí 

rozdílů, u kterých se hodnoty měření nachází pod předpokládaným mediánem     , a zvlášť 

pořadí rozdílů, která leží nad ním     . Minimum součtů pořadí se použije jako testovací 

kritérium                , které se porovná s tabelovanou hodnotou pro Wilcoxonův 

test (      ). Je-li          (v této práci pro N = 300 a α = 0,05), nepřijímáme H0: 

 ̃    
  , tedy nulovou hypotézu o shodnosti rozdělení obou souborů (statisticky významný 

rozdíl mezi soubory na hladině významnosti α při p < 0,05) a naopak nezamítneme 

alternativní hypotézu HA stanovující, že soubory jsou de facto různé (na dané hladině 

významnosti). 

Objektivně nelze říci, že by byly velmi malé hodnoty  
   

 (řádově v jednotkách resp. 

několika málo desítkách milisekund) rozeznatelné běžným člověkem, uvážíme-li, že 

průměrný člověk je schopen rozlišit až cca 30 ms rozdíl (30 snímků za sekundu). Přesto však 

budou tyto výsledky do analýzy parametrů výkonnosti zpracování zahrnuty. Očekávaným 

dílčím výsledkem aplikace zmíněných metod bude závěr, zda existují hvězdicovité dotazy, 

které jsou v prostředí testovaných datových modelů potenciálně shodné, a u kterých jsou dále 

rozdíly v QET statisticky významné a vyšší resp. nižší. Zjištěná statistická významnost 

diferencí umožni také stanovit, které dotazy by mohly být potenciálně vyjmuty z následné 
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analýzy rozdílů v náročnosti zpracování. Předpokladem pro toto budiž fakt, že takové dotazy 

mohou mít zároveň mizivé diference údajů o náročnosti zpracování, a pro porovnání koncepcí 

datového modelování tak nejsou nijak zvlášť přínosné. 

3.3.2 Metoda analýzy rozptylu a detailní analýza aspektů zpracování dotazů 

Analýza rozptylu (ANOVA) je jedním z nástrojů zkoumání závislostí mezi proměnnými a 

sleduje dílčí příspěvek jednoho, nebo několika faktorů na změny střední hodnoty 

vysvětlované proměnné (Box, Hunter a Hunter, 2005). Vícerozměrná ANOVA (MANOVA) 

je pak zobecněnou variantou analýzy rozptylu s jednou vysvětlovanou proměnnou – počítá 

s více vysvětlovanými proměnnými kvantitativního typu. Vysvětlující proměnná nabývá 

pouze malého počtu obměn (úrovní) – jde o tzv. faktor (jednocestná ANOVA počítá pouze 

s jedním faktorem, který může být buď fixní, nebo náhodného charakteru). Podstatou aplikace 

jednofaktorové metody ANOVA je stanovení závěru o přijetí, či zamítnutí nulové hypotézy o 

vlivu faktoru   na jednu, či více vysvětlovaných proměnných        na vymezené hladině 

významnosti α. Model rozkládá celkovou variabilitu vysvětlovaných proměnných (celkový 

rozptyl SSqT) dle vztahu 4: 

              , (4) 

kde SSqT je vypočten jako      ∑ ∑ (     )
   

   
 
   , SSqb udává rozptyl meziskupinový, 

tj.      ∑         
    a SSqw je rozptylem vnitroskupinovým, tj. 

     ∑ ∑ (     
 
)
   

   
 
    (k představuje celkový počet skupin a ni představuje počet 

pozorování v i-té skupině). Porovnání rozptylů mezi skupinami a uvnitř skupin je realizováno 

na základě F-testu a výpočet F statistiky je vymezen vztahem 5: 

  
   

   ⁄

   
   ⁄

           , 
(5) 

kde n je celkový počet pozorování v souboru. H0 v této práci stanovuje, že hodnoty rozdílů 

v náročnosti plánů zpracování jsou z pohledu hledisek CPU, I/O a Cardin (promítnuto do 

vysvětlovaných proměnných Yi s celkově nenulovými hodnotami viz Popis vstupních dat) 

shodné napříč skupinami hodnot proměnné X (při p < 0.05). Nepřijetím H0 a přijetím HA 

stanovujeme, že se hodnoty diferencí naopak statisticky významně liší. Schmider a kol. 

(2010) uvádí, že ANOVA je poměrně robustní vůči porušení normality rozložení hodnot 

vysvětlovaných proměnných a zároveň je vhodnější k porovnání průměrů v rámci skupin, než 

velké množství jednotlivých t-testů. Zároveň je tím minimalizována pravděpodobnost 

souhrnné chyby I. druhu (tedy odmítnutí nulové hypotézy v případě její platnosti kumulované 
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dle počtu vysvětlovaných proměnných). Předpoklady aplikace metody ANOVA dle Box, 

Hunter a Hunter (2005): 

1) vysvětlovaná proměnná je spojitá, 

2) vysvětlující proměnná je kategorická se dvěma a více skupinami (skupiny by měly 

vyjadřovat různá konzistentní hlediska vymezení situace), 

3) všechna měření jsou vzájemně nezávislá uvnitř skupin i mezi skupinami (tedy že 

realizace jedné skupiny měření není závislá na realizaci jiné skupiny), 

4) výběry pocházejí z normálního rozložení – porušení tohoto předpokladu zvyšuje 

pravděpodobnost chyby I. druhu a snižuje sílu testu. Citlivost vůči porušení 

předpokladu normality se snižuje, je-li soubor adekvátně velký, tj. je-li ve skupině 

obvykle 30 a více naměřených hodnot (díky platnosti centrální limitní věty), 

5) rozptyly ve skupinách jsou homogenní (homoskedasticita) – statistickým testem 

pro adekvátní posouzení homoskedasticity je parametrický, resp. neparametrický 

Levenův test (pro proměnné s rozložením četností pozorování odporujícímu 

normálnímu rozložení), v případě porušení homogenity rozptylů i po aplikaci těchto 

testů je potřeba aplikovat test alternativní, např. Welchův test testující H0 o shodnosti 

dvou populačních průměrů. Pro porovnání průměrů mezi skupinami je poté 

doporučeno využít alternativní post-hoc testy, uzpůsobené pro práci se soubory, 

porušujícími předpoklad homogenity rozptylů (zejména Games-Howellův test). 

a) Posouzení homogenity rozptylů ve skupinách 

Tradiční parametrický Levenův test se hodí v případě, že měřená proměnná splňuje 

předpoklad normálního rozložení. Testujeme H0 o homogenitě rozptylů napříč skupinami a 

statisticky významné hodnotě testové statistiky (p < 0,05) zamítáme H0 o homogenitě 

rozptylů skupin. V případě p ≥ 0,05 nezamítáme H0 a předpokládáme, že rozptyl vysvětlované 

proměnné je na hladině významnosti α napříč skupinami homogenní. 

Neparametrický Levenův test je dle Nordstokke a Zumbo (2010) vhodný pro testování 

statistické významnosti rozdílů mezi skupinami s rozložením hodnot, které porušuje 

předpoklad normality. Testuje se H0 udávající, že populace jsou z hlediska tvaru rozložení 

různé napříč skupinami. Tato varianta Levenova testu pracuje s pořadím i-té naměřené 

hodnoty v j-té skupině a průměrem pořadí v j-té skupině. Při statisticky významné hodnotě 

testové statistiky (p < 0,05) zamítáme H0 a předpokládáme, že populace mají na dané hladině 

významnosti α napříč skupinami přibližně shodný tvar (tedy že rozptyly budou homogenní). 

V případě p ≥ 0,05 nezamítáme H0 a předpokládáme tak, že jsou tvary rozložení různé. 
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K indikaci statistické významnosti rozdílů mezi skupinami nezávislé proměnné v rámci 

souhrnného vícerozměrného modelu, složeného ze všech vysvětlovaných proměnných, je 

použita souhrnná statistika. Největší vypovídací schopnost má Pillai-Bartlettova Λ statistika 

(vztah 6) a Wilksova Λ statistika (vztah 7), počítající s vlastním číslem   , coby kořenem 

inverzní matice k matici rozptylů náhodné proměnné modelu. 

                 ∑
 

    
   

 (6) 

       ∏
 

    
 

   

 (7) 

Relativní významnosti jedné závislé proměnné oproti jiným udává determinační poměr (míra 

účinku)                ⁄  , který zároveň uvádí míru závislosti znaku Y na znaku X. 

Po určení, zda jsou průměry ve skupinách statisticky významně různé, je možné provést sérií 

jednorozměrných ANOVA testů, k určení statisticky významných diferencí mezi jednotlivými 

skupinami nezávislé proměnné. U statisticky významných ANOVA testů je vhodné dále 

postupovat s aplikací vícenásobného porovnání průměrů mezi skupinami, k určení kde 

konkrétně se rozdíly mezi skupinami vyskytují. 

b) Post-hoc testy statistické významnosti rozdílů průměrů 

Jde o porovnání průměrů všech úrovní vysvětlující proměnné vzhledem ke všem 

vysvětlovaným po provedení prvotního experimentu. Určení statisticky významných rozdílů 

je relevantní v případě, že ANOVA test ukáže na dané hladině významnosti statisticky 

významný rozdíl mezi průměry. Při vícenásobném porovnání je žádoucí adjustovat 

spolehlivosti testu z hlediska souhrnné chyby I. druhu. V této práci bude použita Bonferroniho 

metoda, neboť je obecnější a o něco striktnější než často citovaná Tukeyho HSD metoda, 

která požaduje vyvážené experimenty (tj. rozsahy skupin). Pro proměnné, u nichž nebude 

Welchovým testem dodatečně stanovena shoda populačních průměrů, tedy jsou apriori 

předpokládány nehomogenní rozptyly mezi skupinami, bude použit Games-Howellův test, 

který je zvlášť vhodný pro soubory dat porušující tento předpoklad. 

c) Popis vstupních dat 

Jako vstupní data pro analýzu rozptylu a následnou detailní analýzu aspektů zpracování 

dotazů budou použity údaje o parametrech plánu zpracování dotazu, resp. obecné souhrnné 

údaje o daném dotazu a jeho výsledcích v podobě údajů o jednotlivých operátorech 

zpracování. Údaje uváděné dále a jejich popisky, je-li tento údaj předmětem porovnávání 
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průměrů a jsou-li tyto proměnné zajímavé jako vysvětlované proměnné, zahrnují (v závorce je 

uvedena zkratka proměnné resp. přídomek zkratky): 

1) rozsah výstupu zpracovaného dotazu        , 

2) průměrnou diferenci dob zpracování dotazu  
   

 (          ), 

3) celkový počet filtračních predikátů k omezení množství vyhledávaných hodnot 

(            ), 

4) údaje o operátorech fyzického zpracování dotazů, z hlediska rozdílů kardinality řádků 

na vstupu (Cardin), nároků na procesor (CPU) a vstupně-výstupních operací (IO). 

Rozsah výstupu je důležitým kritériem z hlediska vymezení, zda se jedná o dotaz, který by 

potenciální uživatel systému BI položil při snaze získat malý konkrétnější výstup (ad-hoc 

reporting; jednotky až desítky získaných řádků), resp. i rozsáhlejší výstupy, avšak s úžeji 

zaměřeným obsahem (méně časté úlohy ad-hoc reportingu směřující k získání výstupů o 

rozsahu do několika stovek řádků), nebo jde o dotaz, který je relevantní spíše při realizaci 

úloh produkčního reportingu (velmi rozsáhlé výstupy, stovky až tisíce výstupních řádků). 

Operátory fyzického zpracování, které jsou dle Fritchey (2009) typicky používány jmenovitě 

v rámci databázového systému SQL Server při zpracování dotazů (tedy i hvězdicovitých), 

jsou stručně popsány v tab. 3.1 (s uvedením zkratky skupiny použité v tabulkách výsledků).  

Tab. 3.1 Stručná charakteristika zástupců ve skupinách operátorů. 

Skupina  

(zkratka) 

Označení 

operátorů 
Stručný popis účelu 

Operátor 

řazení 

(Sort) 

Sorting Operátor řazení záznamů, buď přímo výstupních, nebo 

operativně řazených po získání vyhledávací operací (jde o 

poměrně náročný operátor z hlediska CPU i I/O, je-li použit) 

Operátory 

paralelního 

zpracování 

(Paral) 

Stream 

distribution 

Operátor distribuující všechny požadované operace určené pro 

paralelní zpracování mezi uzly zpracování 

Stream 

gathering 

Finální operátor paralelního zpracování – sdružuje všechny 

výsledky paralelní operací pro dokončení zpracování výsledků 

Stream 

repartition 

Operátor sbírající proudy dat s výsledky operací určených pro 

paralelní zpracování ze všech relevantních uzlů zpracování 

Bitmap 

create 

Operátor vytvářející bitmapový index pro zefektivnění operací 

spojení na podmnožinách průběžně získávaných záznamů 

Operátory 

spojování 

záznamů 

Hash match 

join 

Standardní operátor spojující výsledky dvou operací 

prohledávání indexů, zahashovaním řádků menší relace a 

postupným spojováním dle hashové podoby větší relace (hash 

table) – nejnáročnější operátor, častý u velkých souborů dat 
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(Join) Nested 

loops join 

Operátor iterativního spojování záznamů dvou vstupních 

relací se záznamy větší či menší relace (nejlépe indexované) – 

méně častý u velkých souborů dat 

Merge join Operátor spojující dvě předtříděné množiny dat (může vést 

k dodatečné aplikaci operátoru Sort za účelem operativního 

předtřídění záznamů) 

Operátory 

vyhledávání 

záznamů 

(DimScanSeek, 

FactScanSeek) 

Clustered 

index seek 

Operátor pro zúžené vyhledávání v indexu primárního klíče 

(typicky B-stromu) – při znalosti poměrově menší množiny 

vyhledávaných hodnot 

Clustered 

index scan 

Operátor pro úplné prohledávání indexu primárního klíče – 

při znalosti poměrově větší množiny vyhledávaných hodnot 

Non-

clustered 

index seek 

Operátor pro vyhledávání v indexu cizích klíčů (při znalosti 

menší množiny vyhledávaných hodnot a je-li vyhledávání 

v indexu cizího klíče výhodnější z hlediska rychlosti) 

Operátory 

agregace 

(Agg) 

Hash match 

aggregation 

Standardní operátor agregace záznamů, seskupuje hodnoty na 

základě hashové podoby klíčů 

Hash match 

partial 

aggregation 

Speciální operátor agregace, seskupuje hodnoty průběžně na 

základě hashové podoby klíčů (uzná-li optimalizační utilita 

databázového systému tento režim agregace za výhodnější) 

Streamed 

aggregation 

Paralelní podoba agregačního operátoru provádějící dílčí 

agregace hodnot v průběhu zpracování jednoho proudu dat 

Jde o logické operátory s fyzickou realizací, které jsou typické i přes určité obměny v řadě 

jiných databázových systémů, jak tvrdí Akdere a kol. (2012) a Ganapathi a kol. (2009), 

používající tyto ukazatele k predikci doby zpracování dotazů v rámci obdobného 

multidimenzionálního datového modelu, resp. datového modelu, určeného pro systém OLTP. 

Autoři pracovali jmenovitě s databázovým systémem PostgreSQL 9 a použili pouze údaje o 

celkové kardinalitě dílčích operátorů. Tento údaj však sám o sobě nemůže být jediným 

objektivním ukazatelem náročnosti fyzického zpracování dotazu, neboť i totožná kardinalita 

vstupu může být zpracována efektivněji resp. méně efektivně, v závislosti na použité 

kombinaci operátorů. Doba zpracování dotazu bude rovněž objektivně závislá na konkrétní 

hardwarové a softwarové konfiguraci databázového serveru, která ovlivňuje zejména fyzické 

charakteristiky aplikace zmíněných operátorů. Z tohoto důvodu jsou v této práci používány i 

hlediska CPU a I/O jako hlavní hlediska hodnocení. Kardinalita vstupu nicméně dále slouží 

jako další ukazatel, který má význam při vyhodnocení náročnosti zpracování dotazu. 

Pro analýzu rozdílů mezi plány zpracování dotazů (QEP) jednotlivých variant datových 

modelů budou stanoveny diference dílčích údajů o QEP každého dotazu q dílčí varianty (Star 
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a Anchor) z modelu m (pro m = M03, M09). Množina relevantních dotazů q je dána aplikací 

postupů metod porovnávání průměrů souborů a následnou inspekcí QEP, zda dotazy 

vyloučené na základě statistické nevýznamnosti rozdílu průměrů QET i přesto neobsahují 

z hlediska analýzy QEP užitečné informace o rozdílech ve zpracování dotazů. Pro hodnocení 

rozdílů mezi QEP budou jako skupiny        vybrány tři relevantní rozpětí z údajů         

(j = 1, 2, 3). Jednotlivé vektory           
 mají následující obecně vyjádřenou strukturu 

(vztah 8): 

          
 

{                                                  
                      

                
                   

                      
                       

 }. 

(8) 

Očekávanými závěry bude určení kategorií rozsahů výsledků, mezi kterými se nachází 

statisticky významné rozdíly mezi průměry hodnot jednotlivých vysvětlovaných proměnných. 

Na základě těchto výsledků bude možné podrobněji popsat podmínky, za jakých je kotvené 

schéma efektivnější v rámci definovaných skupin dotazů. V rámci těchto skupin budou také 

stanoveny klíčové aspekty dotazů, mající spojitost s konkrétními výsledky realizace použitých 

dotazů. 

3.4 Dílčí shrnutí 

V této kapitola byla uvedena metodická východiska metod, použitých v dizertační práci pro 

analýzu výsledků zpracování navržených hvězdicovitých dotazů. Tyto metody jsou použity 

pro analýzu aplikovatelnosti techniky kotveného modelování v kontextu návrhu a realizace 

multidimenzionálního datového modelu. Aplikovatelnost techniky je evaluována z důvodu 

možnosti jejího využití jako jednoho z možných způsobů fyzické realizace 

multidimenzionálního datového modelu, ve smyslu produktu návrhového procesu, 

probíhajícího dle kroků navrhovaného metodického postupu. 
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4 Metodický postup tvorby multidimenzionálního 

datového modelu 

Z účelu, cíle a celkové podstaty procesu modelování multidimenzionálního datového modelu 

vyplývá, že technika dimenzionálního modelování R. Kimballa poskytuje sadu obecných 

metodických vodítek, která v zásadě dostatečně vystihují kroky nutné ke kvalifikovanému 

posouzení výchozí situace rozhodování a následnému vybudování kvalitní datové základny 

systému BI. Na základech této techniky rovněž staví nejrůznější její derivace, v rámci řady 

existujících a používaných proprietárních metodik vývoje systému BI, jejichž detaily 

přibližují Sen a Sinha (2005). Ve své práci shrnují dostupné informace o těchto metodikách, 

vymezují rámcové zaměření každé z nich z pohledu aspektů vztažených k procesu budování 

systému BI a uvádí jejich srovnání
15
. Detaily použití konkrétních technik, resp. nástrojů 

pro podporu komunikace s uživateli při modelování však zpravidla nejsou uvedeny (nebo jen 

velmi stručně a nepříliš konkrétně), neboť jsou zjevně předmětem obchodního tajemství 

poskytovatele metodiky a autoři si některá fakta odvozují. Základní logika postupu návrhu 

multidimenzionálního datového modelu však bude obdobná jako u navrhovaného 

metodického postupu, neboť tento musí vycházet z rovnocenných předpokladů. 

Stran formalizace postupů na sémantické a konceptuální úrovni při návrhu datové základny 

systému BI se však v odborné literatuře nenachází jednoznačný konsenzus, i přes značné 

množství zkušeností a informací o problematickém průběhu a konci mnoha BI projektů 

(význam těchto úrovni byl již diskutován v kontextu modelování multidimenzionálního 

pohledu na data v části 2.4.2). Tento fakt potvrzuje také Rizzi (2007), který uvádí, že je v této 

oblasti modelování dat patrný nedostatek standardizace. Návrh datového modelu 

na zmíněných úrovních představuje procesní krok, který lze označit za jeden 

z nejdůležitějších a řada metodik ve velké míře spoléhá v této oblasti na osvědčené praktické 

postupy (best practices). Tento přístup není ničím závadný, ba naopak je pro kontinuitu 

existence organizace a jejího informačního systému prospěšný. Veškeré poznatky z nejlepší 

praxe však nejsou veřejně dostupné, což znesnadňuje objektivní a podrobnější zkoumání 

těchto praktik, jejich následné zobecňování a případně nezávislé zdokonalování. 

Navrhovaný metodický postup by tak mohl poskytnout v této oblasti jistou úroveň 

formalizace a přispět tak ke zmíněné standardizaci tím, že se zaměří na využití co 

                                                 
15

 Zaměření řady z nich spadá do oblasti přístupu R. Kimballa, založeného na budování architektury 

integrovaných datových tržišť. 
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nejobecnějších a nejsnáze pochopitelných komunikačních a grafických vizualizačních 

prostředků. Návrh metodického postupu jde spíše cestou zobecnění základních předpokladů 

návrhu multidimenzionálního datového modelu s následnou aplikací postupů, které by mohly 

standardizaci zabezpečit a s implicitním zahrnutím principu abstrakce, resp. postupného 

zvyšování podrobnosti dokumentace. Zároveň je prioritou co nejužší spolupráce s uživateli, 

k čemuž pomohou poznatky o principech agilně orientovaných postupů, platných v oblasti 

vývoje software i tvorby obecných datových modelů. O praktickém ověření těchto principů již 

existuje mnoho informací a jejich výhodou je obvykle implicitní zaměření na aktivní 

komunikaci a spolupráci s uživatelem. 

Navrhovaný metodický postup je koncipován jako iterativní, s průběžnou revizí již hotové 

části datového modelu, vzhledem k vývoji požadavků uživatelů a organizace obecně. Účelem 

této koncepce je co nejefektivnějšího promítnutí změn do struktury datové základny systému 

BI. Tento fakt představuje významný problém, který musí návrháři a business analytici často 

řešit v průběhu procesu rozvoje systému BI. Zde by navrhovaný koncept mohl přinést další 

zefektivnění. Nutno však poznamenat, že významnější, pokud by byl následně aplikován 

v rámci CASE nástroje, který by však musel být pro tento účel buď vytvořen, nebo 

implementován ve snadno dostupných nástrojích (např. Microsoft Excel aj.) Návrh 

konkrétního řešení automatizace v rámci CASE nástroje nicméně značně přesahuje rámec této 

práce a nebude tedy řešen. Bude však stanovena především navrhovaná podoba prostředků 

dokumentace, s ohledem na filozofii navrhovaného metodického postupu. Další zvýšení 

efektivity by mohla poskytnout také implicitní modularita kotveného schématu – analýzou 

možnosti aplikace tohoto přístupu k modelování multidimenzionálního pohledu na data se 

zabývá kapitola 5. 

Navrhovaný metodický postup by měl být použitelný univerzálně, tedy jak v situaci, kdy je 

realizován logický datový model tradičně (klasické nenormalizované schéma hvězdy/sněhové 

vločky), tak i v situaci, kdy by jako výsledná podoba bylo zvoleno kotvené 

multidimenzionální schéma (tj. vysoce normalizované schéma). Příloha 3 obsahuje ilustraci 

předpokládaného průběhu aplikace navrhovaného metodického postupu v kontextu realizace 

souvisejících úloh. Tato kapitola tímto směřuje ke splnění prvního dílčího cíle práce. 

4.1 Plánování projektu a předběžná analýza situace rozhodování 

Prerekvizitou, kterou je nezbytné splnit před započetím procesu návrhu multidimenzionálního 

datového modelu, je sestavení plánu projektu. V plánu je vymezen pro daný projekt mj. 
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i záběr, tj. rozsah a hloubku rozpracování problematiky, kterou má výsledek projektu 

pomáhat efektivněji řešit. Záběr projektu dále ovlivňuje funkční rozsah produktu konkrétní 

iterace, čímž je ovlivněno také stanovení konkrétních cílů projektu. Záběr a cíle projektu 

dohromady determinují předpokládanou dobu trvání a náročnost průběhu prací v rámci iterace 

(tj. fáze projektu). Tyto úkony je nutné provést zpravidla vždy za účelem komplexnějšího 

zabezpečení efektivnosti řízení celého životního cyklu systému BI. Vytvořený plán je však 

vhodné před započetím každé další iterace zrevidovat, došlo-li ke změnám v požadavcích. 

Plánování projektu obvykle vychází ze závěrů úvodní studie proveditelnosti, v níž jsou 

definovány a kvantifikovány základní předpoklady pro sestavení plánu projektu, mj. i 

z hlediska návrhu datového modelu budovaného systému BI (zajišťuje komplexní zmapování 

situace a podmínek realizace). Jde tedy především o následující body: 

1) Identifikace a základní popis oblasti působení organizace – obor působení, obchodní 

cíle dle podnikatelské strategie, vymezení typických obchodních pojmů a metrik 

hodnocení výkonnosti, které předběžně vymezují možný seznam jednak pozdějších 

metrik v záznamech faktů, ale také rámcových možností pohledů na tyto metriky 

(obchodní pojmy obvykle formující záchytné body pro kreativní setkání s uživateli). 

2) Vymezení a analýza relevantních procesů organizace – cílů, struktury, charakteru a 

smyslu těchto procesů a jejich podprocesů, eventuální užší vazby mezi procesy a 

zjištění osob zodpovědných za průběh procesů (vlastníci). 

3) Vymezení a analýza struktury zdrojových systémů
16

 – stanovení typu každého systému 

(centrální datové úložiště – jiný datový sklad, ERP, samostatná databáze organizační 

jednotky, samostatné soubory, externí zdroje), vlastníka dat v systému (např. 

oddělení), umístění (země, město), platforma (Oracle, DB2, Microsoft apod.) a 

frekvence aktualizací (denně, hodina, minuty atd.). Součástí může být rovněž 

ohodnocení parametrů každého systému (stanovení váhy např. metodou pořadí dle 

stupnice 3=nejlepší, 2=průměr, 1=nejhorší, nebo bodovací metodou aj.) – důležitými 

parametry jsou z hlediska budování systému BI: komplexita (KOM), kvalita 

dokumentace (DOK), kvalita dat (KD), dostupnost systému (DOS). 

4) Přiřazení procesů ke zdrojovým systémům a jejich prioritizace – maticové vyjádření 

trasování zdrojových systémů k procesům (příp. i podprocesům) a stanovení priority 

jednotlivých procesů a podprocesů. Priorita může být např. stanovena na základě 

                                                 
16

 Ballard a kol. (2006) uvádí, že „business uživatelé“ obvyklé mají jasnou představu, jaký zdroj dat je potřeba – 

je proto nutné mírnit snahu o integraci všeho možného v zájmu plnění požadavků. Přesná analýza zdrojů dat 

pomáhá minimalizovat problémy s náročností a náklady procesu návrhu datové základny systému BI. 
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ohodnocení úrovně strategického významu procesu (např. opět stanovením váhy 

pomocí ordinální stupnice 3=vysoký, 2=střední, 1=nízký) a celkového ohodnocení 

přiřazených zdrojových systémů
17

 (jde tedy de facto o orientační stanovení významu 

procesu a náročnosti práce se zdroji dat pro daný proces). 

5) Stanovení klíčových uživatelů – skupiny, či jednotlivci, se kterými bude návrh 

datového modelu kooperativně realizován. 

6) Stanovení struktury realizačního tým (resp. týmů) – vedle řídicích pracovníků a 

sponzorů projektu jde o členy, kteří společně s uživateli zajišťují realizaci prací na 

jednotlivých iteracích postupu budování systému BI (postupně datoví návrháři, 

systémoví analytici, návrháři datové pumpy, DBA ad.) 

7) Stanovení pravidel vzájemné komunikace a koordinace – způsoby komunikace a 

koordinace prací a aktivní kooperace, tj. stanovení formálních pravidel komunikace, 

vyjasnění pravomocí, organizace týmů, způsobu dokumentace, formy vzájemné 

komunikace (pravidelná osobní setkání, pravidelné skupinové mítinky, závěrečné 

shrnující mítinky, příp. měsíční reporty na webových stránkách pro budoucí 

potenciální širší uživatelskou základnu atd.). 

8) Stanovení softwarového zajištění projekčních a realizačních prací – stanovení 

konkrétních nástrojů pro komunikaci, spolupráci, návrh datového modelu, návrh rutin 

datové pumpy, testování dotazů, dokumentaci. 

Tyto úkony jsou v zásadě standardní pro projekt z oblasti BI a stanovují také výchozí 

podmínky pro modelování datového modelu systému BI (se zaměřením zejména na řešení 

datových tržišť). Před započetím první iterace je vybrán první proces, resp. procesy dle 

nejvyšší priority, pro realizaci výchozí fáze tvorby multidimenzionálního datového modelu. 

Procesy s nejvyšší prioritou jsou obvykle takové, které organizaci přináší zásadní obchodní 

přínos. Kvalita výstupů rozhodovacího procesu v nich ovlivňuje celkovou obchodní úspěšnost 

organizace, ačkoliv tyto procesy bývají obvykle složité. Řešení zde nabízí rozčlenění procesu 

na předmětné oblasti (subject areas), které jsou vnitřně logicky soudržné, při detailní analýze 

požadavků snadněji uchopitelné – proces analýzy jinak komplexnějšího procesu je tak 

efektivnější. V jedné iteraci by však měla být řešena pouze užší množina vybraných procesů 

(nebo jen jeden) – řízení průběhu prací a komunikace týmu s uživateli je pak flexibilnější. Pro 

efektivnější sladění požadavků více uživatelů je vhodné použít skupinové formy kreativních 

                                                 
17

 Sofistikovanější postupy posouzení a ohodnocení variant z hlediska těchto kritérií nabízí např. metoda AHP a 

další pokročilejší metody vícekriteriálního rozhodování. 



74 

 

setkání s uživateli, především jde-li o situaci, kdy je určitá kooperace více klíčových uživatelů 

nezbytná pro realizaci určité části budoucího multidimenzionálního datového modelu. 

4.2 Modelování sémanticko-konceptuální úrovně 

Cíl fáze 

Vytvoření implementačně nezávislého datového modelu, popisujícího a zobrazujícího 

strukturu multidimenzionálního pohledu na data, na základě vymezené skupiny požadavků. 

Počáteční podmínky 

a. První iterace – definovaný plán projektu s prioritizovanými procesy, definován 

způsob evidence a synchronizace dokumentace. 

b. Následující iterace – navíc odsouhlasený, realizovaný a otestovaný meziprodukt 

výsledného datového modelu úložiště z předcházející iterace a aktualizovaný repositář 

dokumentace. 

Očekávaný postup 

1. Sběr a postupná analýza požadavků – vymezení možných dotazů typů business 

questions (BQ) vzhledem k analyzovanému procesu, včetně zachycení metainformací 

v dokumentaci a uložení do produktového backlogu. 

2. Deklarace a rafinace úrovně podrobnosti sledování údajů o daném procesu, 

identifikace případů vícenásobné granularity (separátní množiny záznamů faktů) pro 

proces, který je předmětem iterace, na základě seznamu možných BQ. 

2.1. Deklarace typu záznamů faktů (transakční, periodický nebo akumulační snímek) 

pro analýzu daného procesu. 

2.2. Vymezení navrhovaných dimenzí použitelných v modelu dané iterace, zejména 

z hlediska vymezených BQ, ale také případně na základě předběžných informací 

z analýzy oblasti působení organizace. 

2.3. Vymezení navrhovaných metrik, relevantních z hlediska vymezených BQ, 

pro model dané iterace na vymezené úrovni granularity. 

3. Detailizace dimenzí modelu (s průběžným zachycením do dokumentace) 

3.1. Úplná identifikace a rafinace všech relevantních dimenzí pro danou iteraci 

budování datového modelu (na základě analýzy definic možných BQ), včetně 

identifikace případů tzv. degenerovaných dimenzí
18

. 

                                                 
18

 dimenze agregovaná do hodnot jediného atributu 
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3.2. Identifikace a rafinace případů sdílení dimenzí mezi případnými již hotovými 

dílčími částmi řešení budoucí kompletní datové základny, resp. navrhovanými 

úrovněmi granularity sledování výkonnosti procesu, klíčového pro danou iteraci. 

3.3. Identifikace a rafinace relevantních atributů dimenzí, včetně návrhu možných 

typických hierarchií a navrhovaného zdrojově-cílového mapování, ve spolupráci 

s dokumentací zdrojových systémů (eventuálně i s výsledky profilování dat). 

3.4. Identifikace speciálních případů dimenzí (auditní, stavové, okrajové a dimenze 

s více rolemi). 

3.5. Identifikace a rafinace případů dimenzí s měnícím se obsahem (na základě 

informací uživatele, resp. po studiu dokumentace a obsahu zdrojových systémů je 

možno indikovat předpoklad četnosti změn). 

3.6. Ověření souladu úrovně granularity sdílených dimenzí množinami záznamů faktů, 

které je dle návrhu mohou sdílet. 

4. Detailizace a rafinace relevantních metrik 

4.1. Detailizace struktury relevantních metrik pro danou iteraci modelu, s vymezením 

typů navržených metrik (aditivní, semi-aditivní, neaditivní) a způsobu kalkulace 

hodnot, resp. zdroje (na základě předběžné struktury metrik vymezených 

při analýze BQ). 

4.2. Identifikace případů konformity definice metrik. 

Podmínky ukončení 

Přikročení k definici logicko-implementační podoby multidimenzionálního datového modelu 

vyžaduje souhlas uživatele (resp. uživatelů) se sémanticko-konceptuálním návrhem. 

Metody, techniky a nástroje 

1) Techniky sběru požadavků kombinované s tvorbou výstupů (kreativní setkání) – 

skupinové rozhovory, skupinová metoda JAD, příp. i pozorování uživatelů při práci 

s následným rozborem získaných informací; analýza strategické, procesní a technické 

dokumentace; v některých případech i studium analytických reportů z předchozí 

koncepce reportingu. 

2) Konstrukce seznamu relevantních BQ s identifikací možných úhlů pohledů a metrik, 

potřebných k získání definovaného výstupu (vhodná je i prioritizace jednotlivých BQ). 

Nástroj: tabulka s popisem, určením původu a kontexty daného požadavku (proces i 

sprint) a indikací splnění požadavku. 
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3) Maticově vyjádřené přiřazení dimenzí a množin záznamů faktů procesům. Nástroj: 

bus matrix dle R. Kimballa (obr. 4.3). 

4) Zachycení struktury dimenzí a jejich vlastností a navrhované struktury a vlastností 

měřitelných ukazatelů v tabulkovém formátu specifikace, viz přílohy 1 a 2. Jde nejprve 

o konceptuální verzi dokumentace, která by měla být pro logicko-implementační 

úroveň dostatečná, avšak je vhodné ji dále zpřesňovat. 

5) Grafické vizualizační nástroje – grafické zobrazení je důležité pro zamýšlenou agilní 

orientaci metodického postupu; počítačová automatizace grafického zpracování nabízí 

také možnost automatického předzpracování ostatních dílčích nástrojů, zejména 

doprovodné tabulkové dokumentace. Hlavním nástrojem je grafická vizualizace 

struktury multidimenzionálního pohledu na data (konceptuální reprezentace 

multidimenzionálního pohledu na data) pomocí konceptuálních konstruktorů 

z techniky kotveného modelování (obr. 4.2 v příkladu aplikace metodického postupu 

v části 4.4 ilustruje konceptuální model pro podporu komunikace s uživateli a licitace 

požadavků; obr. 4.4 ilustruje podobu konceptuálního modelu, doplněnou o vybrané 

logicko-implementační aspekty). 

4.3 Modelování logicko-implementační úrovně 

Cíl fáze 

Vytvoření implementačně závislé úrovně sémanticko-konceptuálního datového modelu dané 

iterace a nasazení a otestování výsledného meziproduktu, v následujících bodech: 

a. zachycení logické podoby multidimenzionálního datového modelu, včetně 

konkrétních implementačních detailů (logický relační datový model),  

b. implementace fyzicky realizovatelné podoby logického datového modelu iterace 

ve vybraném typu datového úložiště (testovací prostředí), 

c. návrh potřebných rutin datové pumpy pro naplnění navržených množin záznamů faktů 

a dimenzí, 

d. v pozdějších fázích řešení projektu také určení pokročilých způsobů optimalizace 

fyzického uložení dat. 

Počáteční podmínky 

Uživatelem (resp. uživateli) odsouhlasená verze sémanticko-konceptuálního meziproduktu 

multidimenzionálního datového modelu, vhodného k realizaci a testování. 
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Očekávaný postup (dokumentace zde může být vytvářena zčásti i automatizovaně): 

1. Transformace konceptuálního modelu do logického relačního datového modelu 

pro konkrétní databázový systém, včetně návrhu doménových charakteristik veškerých 

atributů relací pro realizaci dimenzí a prvků množin záznamů faktů (na základě 

analýzy dokumentace zdrojových systémů) a stanovení způsobu a metody zachycení 

změn v údajích (návrh realizace algoritmů pro SCD a RCD). 

2. Fyzická realizace logického datového modelu ve schématu testovacího prostředí 

vybraného databázového systému. 

3. Odhad nárůstu velikosti datového úložiště a návrh řešení optimalizace uložení dat, 

zálohování a spouštění dotazů (indexace, partitioning, replikace, komprese, počáteční 

setřídění). 

4. Návrh rutin datové pumpy potřebných k otestování multidimenzionálního schématu 

dané iterace, eventuálně včetně návrhu řešení přechodného úložiště dat (DSA). 

5. Jednotkové testování meziproduktu řešení na základě vymezené skupiny požadavků 

v rámci sprintu; ověření shody granularity měřitelných ukazatelů s deklarovanou 

podrobnosti množin faktů a aktualizace návrhu optimalizačních technik; ověření 

definice podobných, nebo shodných definic měřitelných ukazatelů. 

6. Po úspěšném testu meziproduktu zakončení sprintu a realizace Závěrečného setkání. 

Podmínky ukončení 

 Formální vyjádření souhlasu se splněním  požadavků daného sprintu (uživatelem, 

resp. uživateli) prostřednictvím protokolu o provedení testu, 

 synchronizace průběžné dokumentace s globálním úložištěm dokumentace projektu. 

Metody, techniky a nástroje:  

1) Relační modelování – realizace sémanticko-konceptuální úrovně modelu, v podobě 

relačního databázového schématu (příp. i kotveného relačního databázového 

schématu); nástroj: principy konstrukce relačního databázového schématu, včetně 

způsobu zajištění referenční a entitní integrity (dle specifikace doménových 

charakteristik pro vlastnosti dimenzí, resp. prvků množiny záznamů faktů, tj. obecně 

atributů relací); navazuje fyzický návrh s doplňujícími úkony směrem k optimalizaci 

dotazování a uložení dat. 
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2) Návrh dílčích rutin datové pumpy – včetně implementace řešení zachycení změn 

v údajích (SCD historizací, nebo standardními algoritmy; realizace RCD); návrh a 

realizace úložiště DSA. 

3) Testování realizace specifikovaných BQ, nejprve v testovacím prostředí nástroje 

pro správu databázového prostředí (nebo nástroje pro vizuální návrh a testování 

dotazů) a v pokročilejších fázích zralosti projektu již v konkrétním uživatelském 

nástroji BI. 

Obr. 4.1 shrnuje jednotlivé kroky navrhovaného metodického postupu v rámci obou 

definovaných úrovní modelování. 

Obr. 4.1 Stručné shrnutí rámcových kroků navrhovaného metodického postupu. 

 

4.4 Příklad aplikace navrhovaného metodického postupu 

Následující příklad slouží k ilustraci aplikace navrhovaného metodického postupu v rámci 

jednoho sprintu, jehož cílem je vytvoření funkčního prototypu výsledného 

multidimenzionálního datového modelu pro budovaný systém BI. Není zde prezentován 

postup sestavení plánu projektu, neboť tato činnost není přímo předmětem návrhu 

metodického postupu, avšak je jeho prerekvizitou ve struktuře, která je však typická 

pro většinu podobných projektů a která je již uvedena v subkapitole 4.1. V následujícím 

příkladu je tedy již zahrnut jeden z možných výsledků plánovací fáze – prioritizovaný seznam 

procesů, relevantních pro budovaný systém BI. Dále je zde uveden seznam zdrojů dat, 

přiřazených k vymezeným procesům, které jsou v rámci každého procesu využívány 
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k ukládání transakčních dat, resp. jako doplňkové zdroje pro další zpracování (předmětná sada 

procesů je uvedena v tab. 4.1). 

Tab. 4.2 obsahuje specifikaci zmíněných datových zdrojů, které jsou klíčové pro chod 

stanovených procesů a sloužily jako doplňující zdroj pro určení priority procesů, vedle 

nezbytného zdroje technických údajů pro logický návrh multidimenzionálního datového 

modelu. Tab. 4.3 obsahuje specifikaci přirazení datového zdroje k procesům s vymezením 

výsledné priority procesů (pro určení předmětu řešení konkrétního sprintu). Vedle sponzora 

dále tvoří projektový tým: 

 klíčoví uživatelé – Novák (manažer), Moravec (manažer), Janík (manažer), Peterková 

(manažer), Nový (analytik prodeje), tedy osoby zodpovědné za chod procesů, 

 realizační tým projektu – jeden analytik (Scrum master), dva návrháři datového 

úložiště, jeden DBA, dva návrháři rutin datové pumpy. 

Organizace kreativních setkání s uživateli je zprvu plánována jako setkání analytika s jedním 

uživatelem (sémanticko-konceptuální úroveň) a následně se zbytkem realizačního týmu 

(logicko-implementační úroveň). Důvodem je snaha získat užší množinu požadavku a prvotní 

verzi prvků multidimenzionálního datového modelu. Po osvědčení nástrojů komunikace a 

sběru požadavků budou zapojení ostatní uživatele do hromadnější formy kreativních setkání. 

Tab. 4.1 Hlavní procesy modelové organizace. 

ID 

procesu 
Proces 

Odpovědnost za proces 

(vlastník) 

Strateg. 

význam 

P1 Řízení objednávek Oddělení objednávek a fakturace (Moravec) 3 

P2 Fakturace Oddělení objednávek a fakturace (Janík) 3 

P3 Zásobování Oddělení zásobování a expedice (Novák) 3 

P4 Expedice Oddělení zásobování a expedice (Peterková) 3 

Tab. 4.2 Zdrojové systémy v architektuře informačního systému organizace. 

ID 
Označení 

zdroje dat 
Typ (platforma) Vlastník dat Update 

K

O

M 

K

D 

D

O

K 

D

O

S 

∑ 

1 NAV ERP (Microsoft) Org. jednotka on-line 1 3 3 3 10 

2 
Vendor 

portal 

Externí zdroj 

(webová služba) 

Externí 

organizace 
1-2 dny 1 2 1 2 6 

3 GPS lokace GIS (ArcGIS) Org. jednotka 10 dní 2 2 2 1 7 
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Následně je uvedena aplikace kroků navrhovaného metodického postupu, v rámci první 

iterace projektu, jejímž cílem je rozpracovat analytické potřeby pro proces P1. Primárním 

uživatelem, se kterým bude analýza a návrh realizován, bude vlastník procesu P1. 

Tab. 4.3 Matice přiřazení zdrojových systémů k procesům. 

 Zdroj dat 
Priorita 

1 2 3 

P
ro

ce
s 

P1 x   13 

P2 x x  11 

P3 x x  11 

P4 x  x 11,5 

Pozn.: priorita procesu je určena jako součet hodnoty strategického významu procesu a průměru 

součtu ohodnocení zdrojů (dle počtu přiřazených zdrojových systémů) 

4.4.1 Sémanticko-konceptuální úroveň modelování – analýza a návrh 

Tab. 4.4 obsahuje specifikaci výchozí množiny možných dotazů (BQ) klíčového uživatele, 

které definoval v rámci prvních kreativních setkání, během kterých byl uživatel se svolením 

pozorován při výkonů svých běžných povinností v práci. V rámci seznamu BQ 

v produktovém backlogu jsou uvedeny i dimenze a měřitelné ukazatele, identifikované u 

jednotlivých specifikovaných BQ. 

Tab. 4.4 Obsah produktového backlogu požadavků pro modelový příklad (navrhovaná 

podoba). 

BQ 

# 

Úplné, resp. rámcové znění BQ 

(zadal) 

Měřitelné 

hodnoty 

(ukazatele) 

Úhly 

pohledu 

(dimenze) P
ri

o
ri

ta
 

P
ro

ce
s/

 

sp
ri

n
t 

V
y
ře

še
n

?
 

1 

Celkové objednané množství produktu 

‚XYZ‘ 23. 2. 2013, včetně čísel 

objednávek  (analytik) 

Celkové 

objednané 

množství 

Produkt, 

Čas, číslo 

objednávky 

3 P1/1  

2 

Celková cena objednaného zboží 

v kategorii produktů ‚Elektro‘ v prvních 

2 týdnech let 2012 a 2013  (analytik) 

Celková cena 

objednaného 

zboží 

Čas, 

Produkt 

3 P1/1  

3 
Celková výnosnost jednotlivých způsobů 

dopravy v roce 2012  (analytik) 

Celková 

výnosnost 

Čas, způsob 

dopravy 

2 P1/1  

4 

Průměrná výše slevy poskytnutá 

objednatelům z města „Ostrava“ v září 

roku 2011 a 2012  (analytik) 

Průměrná 

výše slevy 

Objednatel, 

čas 

3 P1/1  
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5 

Celková cena objednávky a výše slevy 

produktu „XYZ“ v 1. čtvrtletí roku 2012  

(analytik) 

Celková cena 

objednávky, 

výše slevy 

Produkt, 

Čas 

3 P1/1  

6 

Celkové odeslané množství zboží 

v kategorii „YYY“ v 1. a 2. týdnu roku 

2012 a 2013  (analytik) 

Celkové 

odeslané 

množství 

produktu 

Zboží, čas 3 P1/1  

7 

Celkové množství produktů z kategorie 

„ZZZ“ objednaných u obchodních 

zástupců v kamenných prodejnách 

v Ostravě v 1. čtvrtletí roku 2012  

(analytik) 

Množství 

produktů 

Produkt, 

čas, 

obchodní 

zástupce, 

prodejna, 

typ 

objednávky 

3 P1/1  

8 

Počet zákazníků, kteří ve 3. čtvrtletí roku 

2012 a 2011 objednali zboží přes e-shop 

a platili platební kartou  (analytik) 

Počet 

zákazníků 

Zákazník, 

čas, zboží, 

typ 

objednávky, 

způsob 

platby 

2 P1/1  

9 

Průměrná délka dodání zboží ve dnech v 

1. čtvrtletí roku 2012 u kategorie 

produktu “Elektro” a oddělení “Pračky”   

(analytik) 

Průměrná 

doba mezi 

objednáním a 

dodáním 

Čas 

objednání, 

Čas dodání, 

produkt 

2 P1/1  

Pozn.: priorita nově přidaných BQ je nastavena na výchozí hodnotu 3, operativně je možno ji 

pozměnit. 

V rámci vymezeného procesu pro daný sprint a dle analýzy aktuální sady BQ, spolu 

s informacemi uživatelů, byly nalezeny dvě možné úrovně sledování ukazatelů. První úrovní 

je zkoumání prodejnosti jednotlivých prodávaných produktů v hlavních kategoriích a 

odděleních každé kategorie. Prvotním zájmem je tedy nahlížet na množství produktů 

objednávaných z hlediska jednotlivých položek objednávek. Druhou úrovní je analýza 

objednávek jako celků, především pak z pohledu jednotlivých zákazníků a také času, který je 

však univerzálním hlediskem – dvě základní úrovně zkoumání faktů (úrovně granularity).  

Na základě průběžné analýzy seznamu definovaných možných BQ v produktovém backlogu 

byly dále identifikovány možné dimenze, které se vyskytují v jednotlivých BQ jako hlediska 

pro analýzu numerických ukazatelů. Seznam dimenzí bylo nutné konsolidovat, neboť 

v seznamu se vyskytovaly redundantní, nebo významově marginální definice dimenzí, které 

byly ve spolupráci s uživatelem identifikovány a sloučeny do jediné, např. navrhovaná 
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dimenze prodejna sloučena s obchodním zástupcem, navrhovaná dimenze zboží je totožná 

s navrhovanou dimenzí produkt). V rámci analýzy seznamu BQ v produktovém backlogu byly 

stanoveny výchozí návrhy měřitelných ukazatelů, které mohou sloužit k analýze výkonnosti 

procesu na první vymezené úrovni granularity. Některé měřitelné ukazatele byly 

identifikovány jako případy sumarizace počtu výskytů identifikátorů dimenzí, a nejedná se 

tedy o konkrétní ukazatel; některé ukazatele byly agregovány pod jednotný pojem. 

Vizualizace výsledné množiny dimenzí a navrhovaných metrik z hlediska první úrovně 

sledování výkonnosti procesu P1 ukazuje obr. 4.2.  

Obr. 4.2 Vizualizace struktury modelu multidimenzionálního pohledu na data na sémanticko-

konceptuální úrovni modelování v rámci prvního sprintu 

 
Pozn.: základní podoba kotveného schématu pochází z nástroje Anchor Modeler 

Jedná se o navrhovaný způsob vizualizace, který používá pro indikaci dimenze písmeno „D“ a 

pro označení množiny záznamů faktů písmeno „F“ a využívá konstruktory kotveného modelu. 

Strukturou modelu multidimenzionálního pohledu na data byla uživatelem přijata. Na obr. 4.3 

je následně zachycen předpokládaný stupeň konformity dimenzí v rámci dosavadních 

požadovaných záznamů faktů, na navržených úrovních podrobnosti pro proces P1. V obrázku 

je také dodatečně indikován očekávaný počet rolí dané dimenze, v kontextu konkrétní 

množiny faktů (násobnost použití značky přiřazení „x“). Výsledná konformita dimenzí byla 

předběžně schválena a granularita členů dimenzí by se poté měla shodovat s granularitou 

vymezených množin záznamů faktů, což by mělo být dodrženo v rámci logicko-

implementační úrovně (správnost shody granularity bude otestována na úrovni logicko-

implementační). Časová dimenze je dále z hlediska očekávané transakční podrobnosti 

záznamů faktů stanovena na podrobnost na jednotlivé dny. Dimenze Produkty nejsou sdíleny 
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u obou aktuálně navržených analytických pohledů na výkonnost procesu P1, neboť na více 

agregované úrovni nedává použití jednotlivých produktů smysl. V aktuálním sprintu se 

v rámci obou množin záznamů faktů vyskytují měřitelné ukazatele, které by mohly být úplně, 

nebo částečně konformní napříč oběma množinami z hlediska definice podstaty (konkrétní 

konformita bude následně ověřena a shrnuta v rámci testování meziproduktu). Obě prvotní 

navržené množiny záznamů faktů jsou však velmi podobné a identifikace přímé konformity 

definice metrik zde není příliš podstatná. Tento úkon však má zásadní význam u množin 

záznamů faktů, které modelují zcela odlišné procesy, resp. jeho podprocesy, avšak měřitelné 

ukazatele jsou naopak z podstaty a definice stejné (procesy jsou v daných aspektech nejspíš 

propojeny). 

Následně je možné přikročit k postupnému návrhu struktury vlastností dimenzí, z pohledu 

obsahu zdrojového systému pro proces P1 (vychází se z návrhů dimenzí, specifikovaných 

při analýze BQ). Výsledné návrhy struktury jednotlivých dimenzí, získané také ve spolupráci 

s uživatelem, jsou zachyceny v příloze 1 (z důvodu vyšší obsáhlosti dokumentace a omezení 

rozsahu této práce). Byl identifikován jeden případ degenerované dimenze v podobě „čísla 

objednávky“. Dimenze s více rolemi byly indikovány a dodatečně zachyceny v matici bus 

matrix (obr. 4.3). Pro definované vlastnosti dimenzí bylo vymezeno i očekávané zdrojově-

cílové mapování, které by mělo usnadnit tvorbu rutin datové pumpy a mělo by poté dojít také 

k ověření správnosti navrženého mapování. Obr. 4.4 následně zobrazuje kompletní pojetí 

konceptuální struktury multidimenzionálního datového modelu v rámci daného sprintu. 

Obr. 4.3 Zachycení průběžné podoby přiřazení měřitelných ukazatelů a dimenzí procesům 

včetně indikace konformity dimenzí (bus matrix). 
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slevách 

xx   x x x x x  
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Dále byly společně s uživatelem specifikovány způsoby kalkulace ukazatelů a 

konkretizovány z pohledu zdrojů dat pro kalkulované měřitelné ukazatele (viz příloha 2).  

Obr. 4.4 Vizualizace kompletního modelu konceptuální úrovně datového modelu 

(navrhovaný způsob). 

 

Pozn.: základní podoba kotveného schématu pochází z nástroje Anchor Modeler 

V dokumentaci je použit symbolický, avšak co nejpřesnější popis kalkulace měřitelných 

ukazatelů z důvodu usnadnění následné tvorby rutin datové pumpy. Výsledná dokumentace 

struktury a postupu naplnění záznamů faktů bude dále použita v rámci logicko-implementační 

úrovně modelování. Navržené měřitelné ukazatele byly také upřesněny z hlediska 

agregovatelnosti za jednotlivé dimenze a agregovatelnost je indikována symbolickými 

zkratkami „MA“ (metrika aditivní), „MSA“ (metrika semi-aditivní) a „MNA“ (metrika 

neaditivní); „DD“ vyznačuje případ degenerované dimenze. 
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4.4.2 Logicko-implementační úroveň modelování – dokumentace a realizace 

meziproduktu řešení 

Logicko-implementační úroveň zahrnuje kroky nutné k realizaci meziproduktu 

multidimenzionálního datového modelu. Řada operací je závislá na konkrétní platformě 

(zejména návrh a realizace rutin datové pumpy), avšak klíčová je zde inklinace k celkové 

koncepci metodického postupu, tedy kolaborativní a co nejvíce iterativizovaná práce 

na prototypu jako součásti zamýšleného výsledku. Na základě analýzy dat ve zdrojovém 

systému byly pro případy dimenzí s měnícím se obsahem identifikovány relevantní algoritmy 

SCD, resp. RCD, na základě množství očekávaných změn. 

Pro dimenzi Objednatel byl zvolen postup rozdělení dimenze na 2 části (mini-dimenze), tj. 

relační tabulky, kdy první (DIMobjednatel_STABLE) obsahuje neměnné, nebo jen velmi 

málo proměnlivé údaje a druhá (DIMobjednatel_CHANGE) obsahuje údaje, které se mohou 

měnit velmi často. Tyto údaje byly uživatelem identifikovány jako relativně často se měnící 

(z dosavadního celkového počtu 100 000 zákazníků dochází v průměru ke 200 změnám 

v osobních, nebo demografických údajích za čtvrtletí) – jde tedy o případ, kdy je nutno 

aplikovat algoritmus pro řešení RCD. U dimenze Obchodní zástupce nedochází příliš často 

ke změnám pracoviště zástupce (v průměru 1-2x za rok). Pro tuto dimenzi, stejně jako pro 

dimenzi Produkty, byla zvolena varianta algoritmu pro SCD typu 2 (tj. tříštění historie dle 

změn přidáváním dodatečných členů dimenze a záznamů faktů). Výsledná vizuální podoba 

logického relačního datového modelu je zachycena na obrázku v příloze 8 a obrázek zahrnuje 

i zapracování požadovaného způsobu řešení změn v údajích. Z návrhu logického relačního 

modelu je patrné, že rapidně se měnící dimenze Objednatel znamená další zátěž z hlediska 

údržby konzistence dimenze, při zachycování změn, zejména v demografických údajích o 

stálých objednatelích. V tomto bodě je zřejmý eventuální přínos při užití kotveného schématu 

v podobě logické relační reprezentace konceptuálního modelu – kotvený návrh by umožnil 

řešit jakoukoliv kombinaci rychle se měnících vlastností dimenzí jednotným způsobem 

(historizace). SQL kód pro vytvoření struktury objektů databázového schématu, dle 

navrhovaného logického relačního modelu, byl spuštěn v testovacím prostředí a schéma 

vytvořeno v rámci dedikované testovací databáze. V tomto prostředí bude postupně probíhat 

také testování výsledného meziproduktu řešení. 

Předpoklad nárůstu velikosti je možno provést různými způsoby, jako efektivní se jeví např. 

metoda dle (Novotný, Pour a Slánský, 2005), avšak cílem této práce není vyvinout 

efektivnější způsob odhadu nárůstu velikosti obsahu datového úložiště systému BI a tyto 
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činnosti mají vesměs standardizovaný charakter. Pro prvotní testování byl pro nahrání zvolen 

kratší časový úsek celkové historie zdrojových dat odpovídající snímkům požadovaných dat 

za roky 2012 a 2013.  

Následně analytik a návrháři datové pumpy zpracovali návrh rutin datové pumpy nezbytných 

k naplnění aktuální verze navrhované části datového modelu systému BI, k návrhu využili 

softwarovou podporu v podobě nástroje, vybraného v rámci Plánovacího setkání (konkrétní 

příklad nástroje není pro ilustraci metodického postupu příliš podstatný). Úložiště DSA 

nebylo prozatím potřeba zakládat, neboť časový úsek testovaných dat je prozatím relativně 

malý a nepředpokládá se příliš náročný běh nahrávacího procesu. Pro první testování byla 

zvolena pouze standardní optimalizace, pomocí indexů cizích klíčů, směřující do relačních 

tabulek dimenzí. Tyto indexy byly po nahrání prvotních testovacích dat vytvořeny. Pro další 

iterace je plánována aplikace pokročilých konceptů optimalizace a zavedení úložiště DSA. 

Po naplnění databázového schématu daty, relevantními pro testování meziproduktu dané 

iterace, je možné přikročit k jednotkovému testování modelu, dle vymezených a prozatím 

nevyřešených BQ. V příloze 9 je umístěn obrázek možného způsobu jednotkového testování 

jednotlivých navržených BQ (konkrétně na příkladu realizace požadavku BQ2 dle tab. 4.4) 

v testovacím nástroji. Otestovány byly postupně všechny navržené BQ a z výsledku testu 

vyplynula následující zjištění (možný výsledek vzhledem k obecně známým informacím 

obvykle dostupným na konci testování hotových dílčích částí řešení systému BI): 

1) v názvech objednatelů se vyskytují typografické chyby, byly rovněž objeveny i 

neplatné adresy (chybějící nebo zjevně nesmyslné údaje), 

2) průběžným posouzením smysluplnosti výsledků spouštěných dotazů uživatel došel 

k závěru, že podrobnost záznamů faktů a jednotlivých dimenzí je na kompatibilní 

úrovni,  

3) doba mezi spuštěním dotazů a zobrazením výsledků se pohybovala od 10 ms do 2 

minut (1 případ). 

Po otestování je vyhotoven protokol o provedení jednotkových testů na konkrétních 

vymezených BQ. Navrhovaná podoba protokolu je zachycena v tab. 4.5. Jedná se o 

navrhovaný způsob dokumentace výsledku testování meziproduktu a v praktickém užití by 

pravděpodobně byly potřebné další informace. Tyto však představují hlavní kategorie 

nezbytné pro fundamentální vyhodnocení úspěšnosti předchozího postupu a také uvedený 

obsah je spíše ilustrativní, v kontextu možného průběhu sprintu. Jde ovšem o příklad 

základních informací, které jsou důležité pro plánování dalšího postupu navazujícího sprintu. 
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Tab. 4.5 Návrh struktury protokolu o provedení testu na konci sprintu. 

Zpracoval: analytik1 Sprint 

TESTDOC_ID 

1 

1 Potvrdil:  Moravec 

Nevyřešené požadavky Všechny BQ sprintu úspěšně otestovány 

Struktura dimenzí 
Struktura odpovídající, množinu dimenzi je vhodné dále 

rozšířit 

Struktura množin 

záznamů faktů 

Odpovídající; množiny faktů je možno rozšířit o další 

měřitelné ukazatele 

Granularita faktů a 

dimenzí 
Úroveň podrobnosti je odpovídající 

Konformit definice 

měřitelných ukazatelů 

Podobnost definice zjištěna i přes agregovanost jedné 

množiny u ukazatelů množin faktů FACTorders 

(celkem_po_slevach, celkem_slevy, celkem_pred_slevou) a 

FACTorder_lines (celkem_pred_slevou, sleva, 

celkem_po_sleve) 

Kvalita dat 
Typografické chyby v názvech objednatelů, neplatné údaje 

v adrese, číselné údaje OK 

Výkon a implikace pro 

úložiště 

Celková velikost nahraných dat v úložišti = 5000 MB, 

vzhledem k obvyklé praxi prozatím nejde o extrémně velký 

rozsah dat; při dalším rozšíření časových snímků pro 

testování dalších části budoucího modelu zvážit partitioning 

relací dle určité vlastnosti dimenze Čas 

Návrhy a doporučení pro 

optimalizaci uložení dat 
Zavedení indexace cizích klíčů, seřazení dat v dimenzi Čas 

VÝSLEDEK TESTU OK 

Vzhledem k úspěšnému provedení testu všech vymezených BQ a také vzhledem k neexistenci 

limitujícího faktoru, v podobě indikace nevhodnosti struktury aktuální verze 

multidimenzionálního datového modelu, je možné první iteraci ukončit. Dokumentace byla 

ověřena a označena k synchronizaci s hlavním repositářem dokumentace projektu. Výsledný 

obsah protokolu (resp. protokolů v případě zahrnutí více uživatelů v rámci sprintu) je 

následně diskutován na Závěrečném setkání. Na tomto setkání je také před započetím další 

iterace proběhlý proces sprintu rekapitulován a dochází ke stanovení priorit nových úkolů, 

které jsou předmětem dalšího řešení v rámci projektu. Jsou-li všechny požadavky doposud 

definované požadavky vyřešeny a cíl projektu je vyhodnocen jako splněný (v závislosti na 

detailnosti a kvalitě definice cíle), je možné označit verzi celkového logického relačního 

schématu za vhodnou pro implementaci do produkčního prostředí (production-ready). 
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Výsledek tohoto metodického postupu je poté možno integrovat v rámci projektu do fáze 

implementace směřující ke spuštění systému BI do skutečného provozu.  

Uvedený příklad přepokládal zapojení jednoho uživatele, resp. omezené množiny členů 

realizačního týmu. Zapojení více osob znamená uplatnění sofistikovanějších postupů 

synchronizace průběhu konstrukce na všech vymezených úrovních modelování, ale také vyšší 

časovou náročnost v závislosti na komplexnosti procesů, podkladových zdrojových datových 

základen a také náročnosti a způsobu použití technik sběru a analýzy požadavků. 

4.5 Dílčí shrnutí 

V rámci navrhovaného metodického postupu jsou na sémanticko-konceptuální úrovni 

aplikovány principy vizualizace komponent používaných v rámci techniky kotveného 

modelování. Metodický postup je možné použít jak v případě využití tradiční koncepce 

konstrukce multidimenzionálního datového modelu (nenormalizované schéma hvězdy), tak i 

v případě eventuální aplikace principů techniky kotveného modelování. Mezi potenciální 

problémy, které by mohly limitovat použití tohoto přístupu lze vedle rychlosti zpracování 

dotazů zařadit také případné nutné změny v zavedených nástrojích rozhraní BI. Definice a 

využití abstraktní vrstvy (na bázi formátu XML), umožňující odstínit uživatel od 

implementačních specifik kotveného schématu, by mohla potenciálně řešit tento problém. 

Dále byl prezentován příklad aplikace navrhovaného metodického postupu, ve kterém byl 

ilustrován možný průběh jedné z iterací projektu budování systému BI na základě aplikace 

navrhovaného metodického postupu. Koncepty navrhované v této práci by bylo možné 

zpracovat rozšířením nástroje Anchor Modeler. Rovněž by takto mohla být realizována 

automatická tvorba dokumentace procesu návrhu v rámci metodického postupu, 

v zamýšleném rozsahu a ve standardizovaném formátu, ilustrovaném na přiložených 

obrázcích. Jedná se o webový nástroj a tato platforma poskytuje vysokou úroveň flexibility 

pro případné řešení agilně orientovaného CASE nástroje, založeného na aplikaci 

navrhovaného metodického postupu. Návrh tohoto řešení, jakož i zmíněného konceptu 

abstrakční vrstvy, však opět přesahuje rámec této práce, avšak je jedním ze zamýšlených 

směrů dalšího rozvoje výsledků této práce. 

V následující kapitole bude provedena analýza možnosti využití navržených adaptovaných 

principů techniky kotveného modelování, pro účely případné podpory navrhovaného 

metodického postupu nativní metodou realizace dokumentovaného datového modelu. 
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5 Evaluace aplikovatelnosti upravených principů techniky 

kotveného modelování 

Tato kapitola směřuje k naplnění druhého dílčího cíle práce. V kapitole je prezentována 

analýza aspektů aplikace modifikovaných principů techniky kotveného modelování, 

v kontextu možnosti implementace navrhovaného multidimenzionálního datového modelu ve 

formě kotveného schématu. Nejprve budou analyzovány obecně rozdíly výsledků zpracování 

navržených hvězdicovitých dotazů, vytvořených na základě definice modelových business 

questions pro každý model. Následně budou analyzovány výsledky zpracování dotazů 

z pohledu proměnných, obsahujících informace o fyzických charakteristikách zpracování 

s cílem určit proměnné, u nichž lze hovořit o statisticky významných rozdílech mezi 

definovanými skupinami dotazů. Tato zjištění budou následně využita při stanovení aspektů 

zpracování vybraných dotazů (dle první části analýzy) s cílem vymezit parametry dotazů, 

které souvisí s kladnými či zápornými diferencemi doby zpracování dotazů. Tyto výsledky tak 

v podstatě obecněji vymezí, kdy by aplikace modifikovaných principů techniky kotveného 

modelování mohla být potenciálně vhodným alternativním přístupem při realizaci 

multidimenzionálního datového modelu. 

5.1 Charakteristika vybraných multidimenzionálních datových modelů 

Pro potřeby testování konceptu kotveného modelování byly vytvořeny logické relační 

reprezentace dvou multidimenzionálních datových modelů, představující rozsáhlejší 

typizované varianty multidimenzionálního modelu pro úložiště systému BI. Charakteristika 

obsahu a struktury těchto datových modelů následuje. 

V modelu M03 jsou zahrnuty periodické snímky faktů za jednotlivé měsíce pro sledování 

metrik, týkajících se účtů klientů peněžního ústavu. Záznamy faktů čítají 50 000 000 výskytů. 

Vedle faktů je zahrnuto rovněž pět dimenzí, včetně časové dimenze s granularitou na úrovni 

měsíců. Záznamy faktů jsou tedy rovněž na měsíční úrovni granularity. Model popisuje 

situaci, kdy každá domácnost, má otevřeny 1-2 účty, které se vztahují k některému z 20 

bankovních produktů. Vedle toho může z historických důvodů každý účet nabývat určitého 

stav, např. uzavřeno, blokováno, nebo ve výchozím nastavení aktivní. Každý účet jak pak 

veden u některé z 1000 poboček ústavu. 

V modelu M09 je zahrnuto sledování vyúčtování služeb zákazníků telekomunikačního 

operátora, pomocí periodických snímků faktů za jednotlivé měsíce. Záznamy faktů čítají 
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50 000 000 výskytů a model zahrnuje pět dimenzí, včetně časové dimenze s měsíční 

granularitou. V model jsou zahrnuty také dimenze linek, zde myšleno především mobilních 

telefonních čísel a dimenze účtovacích plánů obsahuje základní identifikaci konfigurace 

služeb pro jednotlivé linky. Organizace má být zaměřena na užší počet zákazníků (50 000). 

Jednotlivé zákazníky má na starosti jeden z 5000 obchodních zástupců, včetně externích 

organizací. Tab. 5.1 shrnuje specifikace jednotlivých modelů. 

Tab. 5.1 Specifikace obsahu testovaných multidimenzionálních modelů. 

Model 

Dimenze 
Počet 

měřitelných 

ukazatelů 
Název 

Počet vlastnosti  

(vč. identifikátoru) 

Rozsah 

(počet členů) 

M03 

Měsíc 7 156 6 

Domácnost 9 200000 

Účet 10 220000 

Stav účtu 3 4 

Bankovní produkt 4 20 

Pobočka 4 1000 

M09 

Měsíc 7 156 7 

Linka 6 400000 

Účtovací plán 6 100 

Obchodní zástupce 7 5000 

Zákazník 8 50000 

Číslo vyúčtování degenerovaná dimenze 

Stanovený rozsah záznamů faktů byl v předchozím výzkumu autora ustanoven jako 

dostatečný z hlediska výsledné doby zpracování dotazů, která by u řádově menších množin 

nabývala desetin, až jednotek milisekund – takové hodnoty by byly obtížně rozeznatelné, 

analyzovatelné a interpretovatelné z hlediska přínosů pro praktické užití. Datové modely pro 

varianty Star byly vytvořeny v nástroji podpory návrhu datové základny DBDesignerFork 

v1.5 a datové modely pro varianty Anchor byly vytvořeny v modelovacím nástroji Anchor 

Modeler v0.96
19

. U daných modelů jde vždy o relevantní situace, kdy je vhodné aplikovat 

multidimenzionální přístup k pohledu na data u konkrétních procesů, a lze v nich hledat 

odpovědi na různé otázky formou business questions. 

                                                 
19

 http://www.anchormodeling.com/modeler/latest/ 
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5.2 Analýza rozdílů v dobách zpracování dotazů 

Tab. 5.2 a 5.3 zobrazují výsledky aplikace Studentova párového t-testu, resp. Wilcoxonova 

párového testu pro určení statistické významnosti rozdílů doby zpracování u jednotlivých 

testovaných datových modelů (pro N = 300 opakování každého z dotazů). 

Tab. 5.2 Výsledky párových testů pro hodnoty QET modelu M03. 

BQ 
Var. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
s
 234,1

***
 797,4

***
 139,7

***
 -4,2 24,1

***
 -8,8 -3,9 s

 692,2
***

 334,1
***

 98,1
***

 

2 
s
 -5,2 533,7

***
 83

***
 24,2

***
 64,5

***
 -17

***
 s

 12,2 
s
 650,1

***
 250,1

***
 103,6

***
 

3 
s
 66,3

***
 331,7

***
 47,1

***
 15,6

*
 39,4

***
 s

 -6,6
**

 
s
 10,9 

s
 416,4

***
 230,6

***
 77,8

***
 

4 
s
 23,3

***
 154,5

***
 24,2

***
 12

***
 16,4

***
 -7,3

***
 s

 6,3 
s
 300,2

***
 113,8

***
 24

***
 

5 
s
 22

***
 89,4

***
 18,3

***
 19,1

***
 19

***
 5,2

***
 s

 12,1
***

 
s
 233

***
 74,4

***
 28,6

***
 

6 
s
 -135,5

***
 1316

***
 62,1

***
 12,1

**
 -154,7

***
 -135,3

***
 45,1

***
 s

 607
***

 616,6
***

 -24,9
***

 

7 
s
 -33,5

*
 -176,3

***
 30,9

***
 2 -154,9

***
 -83,7

***
 29,9

***
 s

 552,9
***

 468
***

 -31,3
***

 

8 
s
 -14,3 1442,8

**

*
 

28,2
***

 9,7
*
 -68,6

***
 -60,9

***
 28,1

***
 s

 508
***

 341,8
***

 -30,2
***

 

9 
s
 -24,9 223,6

***
 8,4

***
 26,5

***
 -10,5

***
 -46,7

***
 11,5

***
 -1,7 228,9

***
 -12,5

***
 

10 
s
 -18,6

*
 -70,8

***
 8

***
 3,8

*
 20,2

***
 -26,2

***
 11,4

***
 20,3

***
 47,3

***
 5,2

***
 

11 435,8
***

 325,8
***

 37,2
***

 -15,3 95
***

 -3996,6
***

 42,7
***

 47,2
***

 1913,1
***

 -320,2
***

 

12 305,9
***

 271,7
***

 34,2
***

 0,4 66,8
***

 -3184,5
***

 20,8
***

 44,4
***

 1525,2
***

 -281,7
***

 

13 261,3
***

 283,2
***

 20,1
***

 39,6
***

 36,3
***

 -2375,1
***

 22,2
***

 42,3
***

 1201,9
***

 -214,1
***

 

14 161,1
***

 250,5
***

 8,6
***

 10,5
***

 22,1
***

 -1530,2
***

 13,4
***

 30,5
***

 706,6
***

 -150,1
***

 

15 101,8
***

 190,5
***

 14
***

 11,5
***

 13,4
***

 203,1
***

 14,5
***

 18,4
***

 s
 361,7

***
 -83,5

***
 

16 -97,9
***

 -54,6
***

 49
***

 42
***

 59
***

 -614,3
***

 53,7
***

 60,6
***

 179,2
***

 -124,6
***

 

17 -161,9
***

 -34,4
***

 26,8
***

 25,5
***

 53,7
***

 -482
***

 48,8
***

 53,9
***

 141,8
***

 -109,6
***

 

18 -175,8
***

 -25,9
***

 23,7
***

 s
 37

***
 28,4

***
 -323,7

***
 37

***
 56,2

***
 100,2

***
 -105,3

***
 

19 -217
***

 -25,4
***

 17,6
***

 16,6
***

 17
***

 -178,2
***

 23,8
***

 22,2
***

 61
***

 -34,5
***

 

20 -630,7
***

 -13
***

 18,7
***

 14,2
***

 7,9
***

 933,9
***

 11,6
***

 7,8
***

 18,4
***

 -34,4
***

 

21 199
***

 -206,5
***

 22,1
***

 -507
***

 35
***

 -1053
***

 71,6
***

 54,3
***

 -149,9
***

 -57,7
***

 

22 516,3
***

 -593,5
***

 15,1
***

 -412,9
***

 71
***

 -819,4
***

 48,4
***

 36,9
***

 -158
***

 -67,3
***

 

23 -25,9
***

 -45,2
***

 13,6
***

 -306,5
***

 20,5
***

 -553,7
***

 43,4
***

 27,2
***

 -123,2
***

 -72,2
***

 

24 501,5
***

 -418
***

 6
***

 -220
***

 16
***

 -320,7
***

 25,1
***

 14,2
***

 7
***

 -17,5
***

 

25 309,3
***

 -196,9
***

 2,8
***

 -112,1
***

 5,4
***

 -75,4
***

 10,3
***

 7,9
***

 35,9
***

 -22,9
***

 

***
 rozdíl statisticky významný na 0,1 % hladině významnosti (p < 0.001); 

**
 rozdíl statisticky 

významný na 1 % hladině významnosti (p < 0.01); 
*
 rozdíl statisticky významný na 5 % hladině 

významnosti (p < 0.01); „s“ značí výsledek dle Studentova párového t-testu; N = 300. 

Z celkového počtu 250 unikátních dotazů testovaných v modelu M03, bylo v daném souboru 

celkem 13 dotazů, u nichž je vypočtený rozdíl hodnot QET statisticky nevýznamný (případy 

jsou vyznačeny šedou barvou). V rámci těchto dotazů jsou pak patrné některé dotazy, které 
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mají vyšší, ačkoliv statisticky nevýznamný průměr rozdílů QET. U těchto dotazů bude 

dodatečně ověřeno, zda nevykazují vyšší diference ve fyzických charakteristikách zpracování, 

využitelné při detailní analýze rozdílů v QEP. 

Tab. 5.3 Výsledky párových testů pro hodnoty QET modelu M09. 

BQ 
Var. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 46,4
***

 -22,5
***

 46,8
***

 27,4
***

 -17,2 17,1
***

 3,7
***

 -573
***

 11,6
***

 2,4
**

 

2 -26,9
***

 -11,7
***

 34,2
***

 -10,6
***

 -14,2 -4,3 5,4
***

 -491,2
***

 -6,7
*
 5,2

***
 

3 -8,0
***

 -12,5
***

 22,8
***

 -10
***

 18,5 4,4
***

 4,7
***

 -367
***

 1 0,4 

4 0,02
*
 -13,4

***
 9,1

***
 6,2 -13,2

***
 4,6

***
 -2 -249,2

***
 -3,5

***
 -1,4

*
 

5 -3,2
***

 -10,7
***

 5,1
***

 -3,7
***

 4,4
*
 4,8

***
 16,1

***
 -53

***
 -6,4

***
 2

***
 

6 -7,7
***

 -13,1
**

 -32,3
***

 -4,3 -98
***

 -8,5 -4,2
***

 -802
***

 -79,5
***

 -0,8 

7 -8,7
**

 -33,2
***

 -11,7
***

 -1,7 -123,8
***

 -2
***

 -5,6
***

 -598,3
***

 -32
***

 15,4
***

 

8 -14
***

 -24,5
***

 -20,7
***

 -2,6 -81,8
***

 9,8
***

 -2,1
***

 -449,4
***

 -37,2
***

 7,5
***

 

9 -1,2
**

 -28,7
***

 -29
***

 -4
***

 -45,7
***

 -3,9 1,7
***

 -316,6
***

 -11,2
***

 10,4
***

 

10 3 -18,1
***

 -20,3
***

 0,4
*
 -21,2

***
 2,1

*
 -2,8

***
 -144,7

***
 -20

***
 -1,8

***
 

11 0,2 -24,5
***

 -77,1
***

 -49,6
***

 -37,9
***

 30,8
***

 -91,5
***

 -45,5
***

 7,5 1,8
*
 

12 9 6,5
***

 -89,6
***

 -43,8
***

 -47
***

 19
***

 -115,9
***

 -28,7
***

 -2,8
***

 -1,8
*
 

13 -2,9 8,1
***

 -73,2
***

 -25,9
***

 -24,8
***

 17,3
***

 -57,1
***

 -33
***

 -6
***

 3,5
***

 

14 5,4 7,1
***

 -53,6
***

 -27
***

 -25,2
***

 -6,9
***

 -17,2
***

 -49,7
***

 -3,1
***

 -5,1
***

 

15 1,1
***

 -10
***

 -19,7
***

 -32
***

 19,3
***

 -3,6
***

 2,7
***

 9,3
***

 -6,6
***

 0,9
***

 

16 -290,4
***

 -33,7
***

 -78,8
***

 -39
***

 -2,6
***

 277,8
***

 14
***

 -204,7
***

 -49,6
***

 2,5
***

 

17 -184,6
***

 -36,2
***

 -74,8
***

 -20,1
***

 -2,3
*
 326,9

***
 21,7

***
 -158,4

***
 -64,7

***
 0,7 

18 -135,2
***

 -34,8
***

 -63,9
***

 -25,1
***

 8,2
***

 359,6
***

 21,3
***

 -100,7
***

 -40,2
***

 4,4
***

 

19 -86,3
***

 -23,5
***

 -60
***

 -18,6
***

 -10,7
***

 -1,2 13,8
***

 -104,2
***

 -42,9
***

 5,8
***

 

20 -54
***

 -28,9
***

 -70
***

 -21
***

 -28,9
***

 -6,4
***

 7,3
***

 -15,7
***

 -53,6
***

 2
***

 

21 -7,7
**

 -25,1
***

 -169,3
***

 -24,4
***

 236,5
***

 28,3
***

 -7,9
***

 -304
***

 140,1
***

 4,4
***

 

22 -3,7 -24,1
***

 -123,9
***

 -19,3
***

 282,7
***

 29
***

 -14,8
***

 -17,7
***

 192,9
***

 -7,7
***

 

23 7,5
*
 -16,2

***
 -118,2

***
 -27,2

***
 330,6

***
 941,8

***
 -22,4

***
 211

***
 232,1

***
 1,9

**
 

24 1,9 -41,3
***

 -108,9
***

 -34,7
***

 -23,7
***

 8
***

 -19,8
***

 250
***

 333,6
***

 -3,7
***

 

25 -2,1
*
 -10

***
 193,3

***
 -241,8

***
 -30,9

***
 0,3 7,2 -3,5 -36

***
 4

***
 

***
 rozdíl statisticky významný na 0,1 % hladině významnosti (p < 0.001); 

**
 rozdíl statisticky 

významný na 1 % hladině významnosti (p < 0.01); 
*
 rozdíl statisticky významný na 5 % hladině 

významnosti (p < 0.01); „s“ značí výsledek dle Studentova párového t-testu; N = 300. 

Z celkového počtu 250 unikátních dotazů testovaných v modelu M09 bylo v daném souboru 

27 dotazů, u nichž je vypočtený rozdíl hodnot QET statisticky nevýznamný (hodnoty jsou 

v tabulce vyznačeny opět šedou barvou). Dotazy s vyššími hodnotami statisticky 
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nevýznamného rozdílu budou následně prozkoumány, za účelem zajištění konzistence 

hodnocení výsledků diferencí v charakteristikách fyzického zpracování.  

Statisticky nevýznamný rozdíl je ve výsledcích pro všechny modely indikován zejména u 

dotazů, kde byla velmi nízká hodnota rozdílu  
   

   a šlo o soubory vstupních hodnot se 

statisticky nevýznamně různými výběry z hodnot QET. Ostatní podobné výsledky jsou 

tvořeny rozdíly vyššími než 0, avšak zde jde převážně (dle popisných statistik souborů v 

párech) o případy vesměs s jednou odlehlejší hodnotou a jinak hodnotami podobnými v obou 

souborech v párech. Mezi těmito dotazy se však mohou vyskytovat případy, kdy jsou 

diference fyzických charakteristik zpracování nenulové, a přesto je indikována statistická 

nevýznamnost rozdílů mezi soubory. Tyto výsledky proto slouží k prvotnímu určení, zda a 

jaké množství dotazů je statisticky nevýznamné z hlediska rozdílů doby zpracování mezi 

realizacemi dle obou koncepcí datového modelování. 

Po inspekci diferencí plánů zpracování byly určeny k ponechání následující dotazy z případů, 

indikovaných jako statisticky nevýznamné z pohledu rozdílů QET ve výběrech: 

 m = M03; q = {152,153}, 

 m = M09; q = {22, 24, 79, 81, 82, 83, 131, 134, 144, 150, 175, 203, 211, 242}. 

Diference v           
 jsou u těchto uvedených dotazů užitečné z hlediska zkoumání rozdílů 

mezi variantami datových modelů, ačkoliv je rozdíl označen jako statisticky nevýznamný a 

souhrn zjištění je uveden v tab. 5.4. 

Tab. 5.4 Sumarizace zjištění o pozorováních v souborech dat dle výsledků párových testů s 

úpravou po inspekci detailů plánů zpracování. 

Model 
Min. 

     

Max. 

     

Počet sig. 

  
   

   

Počet  sig. 

      
  

Použito celkem 

(sig. i nesig.     ) 

Nepoužité 

(nesig.     ) 

M03 -3997 1914 166 73 239 11 

M09 -802 942 79 158 237 13 

V následující části kapitoly budou interpretovány výsledky aplikace analýzy rozptylu a 

použity také při komparaci vektorů QEP z hlediska nalezených statisticky významných 

operátorů fyzického zpracování dotazů. 

5.3 Analýza diferencí v plánech zpracování dotazů 

Základní deskriptivní charakteristiky j-té kategorie dotazu v kategorizační proměnné     , 

vytvořené v souladu s klíčem, uvedeným v subkapitole 3.3, jsou shrnuty v tab. 5.5. Rozmezí 
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skupin vycházela v první řadě z počátečního určení hranic kvartilů pro údaje         u obou 

modelů, ze kterých byly následně vytvořeny shodné intervaly, z nichž u prvních dvou skupin 

odpovídá horní hranice průměrům hraničních hodnot 2. resp. 3. kvartilu. Výsledná hodnota 

byla ověřena také z hlediska rozsahů vzniklých skupin, neboť ty by neměly být pokud možno 

příliš odlišné (přílišná odlišnost rozsahů ovlivňuje homoskedasticitu proměnných napříč 

skupinami a také nekonzistence v intervalech spolehlivosti pro průměry). Rozdělení v tab. 5.5 

je také konzistentní s kategoriemi dotazů dle praktického užití systému BI, tj. jak z hlediska 

úloh ad-hoc, tak i produkčního reportingu. Toto rozdělení také umožní konzistentní posouzení 

použitelnosti upravených principů kotveného modelování. 

Tab. 5.5 Charakteristiky intervalů skupin     . 

  

Rozpětí  

hodnot 

        

Popisné charakteristiky skupiny      

m = M03 m = M09 

Počet 

dotazů 

S. h. (s. o.)  

        

Počet 

dotazů 
S. h. (s. o.)         

1  1, 50  98 13,9 (12,7) 75 20,2 (14,8) 

2  51, 500  48 197,1 (121,9) 41 202,9 (137,9) 

3  501, max) 93 97240,5 (211493,5) 121 18673,8 (24473,7) 

Pozn.: „max“ – největší údaj         modelu m.

U některých operátorů bylo zjištěno, že se mezi variantami navzájem vylučují a rozdíl v 

náročnosti operací je poté přibližně stejný (rozdíl náročností pro hledisko CPU se u alternativ 

operátorů pohybuje v průměru okolo 0,0000021), nebo jsou naopak některé z hlediska 

náročnosti shodné (diference je 0). Vzhledem k tomuto faktu, zjištěném na základě empirické 

znalosti vzorku dat, budou aspekty vybraných operátorů agregovány (souhrnná náročnost 

skupiny operátorů). Postup určení agregovaných proměnných je uveden dále s využitím 

syntaxe symbolického pseudokódu: 

JoinCardin = Cardin[Hash Match Join] + Cardin[Nested Loops Join] + Cardin[Merge Join] 

JoinCPU = CPU[Hash Match Join] + CPU[Nested Loops Join] + CPU[Merge Join] 

ParalCardin = Cardin[Stream distribution] + Cardin[Stream gathering] + Cardin[Stream repartition] + 

Cardin[Bitmap create] 

ParalCPU = CPU[Stream distribution] + CPU[Stream gathering] + CPU[Stream repartition] + CPU 

[Bitmap create] 

AggCardin = Cardin[Hash match aggregation] + Cardin[Hash match partial aggregation] + 

Cardin[Streamed aggregation] 

AggCPU = CPU[Hash match aggregation] + CPU[Hash match partial aggregation] + CPU[Streamed 

aggregation] 
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FactScanSeekCardin = Cardin[Clustered index seek][Fact] + Cardin[Clustered index scan][Fact] + 

Cardin[Non-clustered index seek][Fact] 

FactScanSeekCPU = CPU[Clustered index seek][Fact] + CPU[Clustered index scan][Fact] + 

CPU[Non-clustered index seek][Fact] 

FactScanSeekIO = IO[Clustered index seek][Fact] + IO[Clustered index scan][Fact] + IO[Non-

clustered index seek][Fact] 

DimScanSeekCardin = Cardin[Clustered index seek][Dim] + Cardin[Clustered index scan][Dim] 

DimScanSeekCPU = CPU[Clustered index seek][Dim] + CPU[Clustered index scan][Dim] 

DimScanSeekIO = IO[Clustered index seek][Dim] + IO[Clustered index scan][Dim] 

Použito bude celkem 17 vysvětlovaných proměnných Y – vyjma tří operátorů skupiny 

vyhledávání a operátoru skupiny Sort nejsou pro hledisko I/O z důvodu nulovosti všech 

diferencí v QEP relevantní I/O údaje ostatních operátorů. Tab. 5.6 zobrazuje základní popisné 

statistiky definovaných proměnných za jednotlivé stanovené skupiny     . 

5.3.1 Shrnutí souhrnných výsledků ANOVA testů 

U modelů M03 a M09 jsou před provedením jednotlivých ANOVA testů a souhrnného testu 

statistické významnosti celkového modelu nejprve určeny proměnné, které nesplňují 

předpoklad homogenity rozptylů napříč skupinami (test pomocí parametrického Levenova 

testu a následně pomocí neparametrické varianty testu). Na proměnné nesplňující tento 

předpoklad bude aplikován Welchův test, aby byly p-hodnoty následného vícenásobného 

porovnávání důvěryhodné (pro parametrický test, resp. Welchův test jsou klíčové p ≥ 0,05 a 

pro neparametrický naopak p < 0,05). Poté budou v souladu s metodickými východisky 

aplikovány postupy aplikace metody ANOVA na soubory dat. Tab. 5.7 zobrazuje statistickou 

významnost souhrnných modelů z hlediska všech vysvětlovaných proměnných (hodnoty 

statistik ΛPillai-Bartlett a ΛWilks). Modely složené z vybraných proměnných jsou pro jednotlivé 

modely statisticky významné (existuji statisticky významné diference mezi skupinami     ). 

Determinační poměr souhrnných modelů ve všech případech není nízký a lze očekávat, že i 

individuální ANOVA testy budou vykazovat poměrné vysoké hodnoty η
2
. Je tedy možné 

pokračovat s individuálními ANOVA testy pro jednotlivé proměnné a dále s vymezením 

vícenásobných párových porovnání mezi dvojicemi skupin      v rámci vysvětlovaných 

proměnných. 
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Tab. 5.6 Popisné statistiky vysvětlovaných proměnných v rámci definovaných skupin     . 

Y 

M03 M09 

1 2 3 1 2 3 

S. h. s. o. S. h. s. o. S. h. s. o. S. h. s. o. S. h. s. o. S. h. s. o. 

FilterVal 5,42 2,76 7,19 3,82 7,97 3,32 5,89 3,10 11,46 2,98 7,12 3,69 

AvgDiff 86,78 253,10 -164,73 899,55 29,42 356,15 -13,31 47,45 0,27 102,75 -32,98 178,42 

SortCardin -3,2 8,0 -169,9 686,1 4926,8 71181,3 7,3 92,6 256,8 1713,1 -322,9 2138,14 

SortCPU -0,00003 0,0001 0,002 0,01 -2,28 6,05 0,001 0,003 0,01 0,08 1,15 10,66 

SortIO -0,002 0,004 -0,002 0,01 0,0001 0,01 0,001 0,004 -0,002 0,004 -0,0005 0,002 

AggCardin 0 0 142,2 512,2 48518,1 257376,0 -18,0 343,6 -7,9 420,9 -0,3 4871,70 

AggCPU -0,19 0,89 0,23 0,79 -0,45 7,01 0,0005 0,003 0,003 0,004 1,27 6,69 

JoinCardin -210640,8 1011273,1 -219526,7 2757447,8 -964500,3 3823566,9 87054,3 894973,1 -303487,6 4096061,4 3049460,8 6196852,4 

JoinCPU -1,31 4,71 1,07 3,02 -2,30 8,64 0,09 0,98 -0,54 4,80 3,18 8,20 

ParalCardin -14575,6 56263,2 -224759,9 1047921,0 54157,7 1324926,6 -2666,4 13449,6 93750,8 432542,4 -133908,9 1210719,1 

ParalCPU -0,49 2,39 -0,07 2,26 0,24 4,62 0,17 1,49 1,40 3,84 2,39 8,90 

DimScanSeekCardin -11227,7 48656,8 -42892,9 97178,1 -71167,6 112192,5 -1201,9 8164,2 -13762,0 28311,1 -27273,9 67192,8 

DimScanSeekCPU -0,003 0,01 -0,001 0,02 -0,02 0,05 -0,0001 0,003 -0,004 0,02 -0,01 0,05 

DimScanSeekIO 1,49 1,26 1,42 1,43 1,77 0,88 0,54 0,32 0,59 0,21 0,92 0,44 

FactScanSeekCardin 0 0 -140057,8 2391932,4 225567,2 699763,9 3742980,6 5401016,7 6451385,9 8005662,2 4671897,9 5756049,7 

FactScanSeekCPU 0,002 0,01 0,02 0,05 0,01 0,03 0,14 0,17 0,24 0,20 0,15 0,21 

FactScanSeekIO 1,49 0,09 0,98 0,92 0,66 0,81 0,97 1,20 1,64 1,38 0,97 1,39 

Tab. 5.7 Statistická významnost a celkové determinační poměry souhrnných modelů. 

Statistika 
M03 M09 

p η
2
 p η

2
 

ΛPillai-Bartlett < 0,001 0,351 < 0,001 0,396 

ΛWilks < 0,001 0,370 < 0,001 0,396 
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Tab. 5.8 Výsledky testů homogenity rozptylů a ANOVA testů pro vymezení statisticky významných rozdílů průměrů napříč skupinami. 

Y 

M03 M09 

T. h. r. Dílčí ANOVA testy T. h. r. Dílčí ANOVA testy 

F(2,243) p F(2,243) p η
2
 F(2,234) p F(2,234) p η

2
 

FilterVal 4,29 np 0,015 15,527 0,000 0,116 1,92 pa 0,150 37,018 0,000 0,240 

AvgDiff 14,28 np 0,000 4,378 0,014 0,036 7,65 np 0,001 1,071 0,344 0,009 

SortCPU 19,32 np 0,000 10,336 0,000 0,081 40,05 np 0,000 ,663 0,516 0,006 

AggCPU 33,41 np 0,000 ,380 0,685 0,003 98,18 np 0,000 2,080 0,127 0,017 

JoinCPU 10,56 np 0,000 4,521 0,012 0,037 77,69 np 0,000 8,507 0,000 0,068 

ParalCPU 32,92 np 0,000 1,103 0,334 0,009 163,28 np 0,000 2,619 0,075 0,022 

DimScanSeekCPU 31,58 np 0,000 5,566 0,004 0,045 48,39 np 0,000 ,623 0,537 0,005 

FactScanSeekCPU 72,33 np 0,000 4,982 0,008 0,041 4,72 np 0,010 3,875 0,022 0,032 

SortCardin 1,63 np 0,203 ,358 0,700 0,003 8,263 np 0,000 2,110 0,124 0,018 

AggCardin 17,96 np 0,000 2,584 0,078 0,021 2,66 pa 0,072 ,001 0,999 0,000 

JoinCardin 38,57 np 0,000 2,099 0,125 0,017 60,80 np 0,000 12,566 0,000 0,097 

ParalCardin 41,18 np 0,000 1,384 0,253 0,012 101,24 np 0,000 1,190 0,306 0,010 

DimScanSeekCardin 13,99 np 0,000 11,061 0,000 0,086 52,13 np 0,000 6,448 0,002 0,052 

FactScanSeekCardin 22,70 np 0,000 1,813 0,165 0,015 2,91 pa 0,056 2,616 0,075 0,022 

SortIO 5,53 w 0,005 5,418 0,005 0,044 19,40 np 0,000 10,402 0,000 0,082 

DimScanSeekIO 10,87 np 0,000 1,977 0,141 0,016 4,65 np 0,010 28,117 0,000 0,194 

FactScanSeekIO 172,78 np 0,000 39,200 0,000 0,249 1,53 pa 0,218 4,332 0,014 0,036 

Pozn.: η
2
 – míra účinku; np – neparametrický Levenův test, pa – parametrický Levenův test, w – Welchův test, T. h. r. – test homogenity rozptylů 
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Tab. 5.8 zobrazuje výsledky ANOVA testů. Pro proměnné, u nichž jsou ANOVA testy 

statisticky významné, bude provedeno také vícenásobné párové porovnání a budou hledány 

statisticky významné rozdíly mezi průměry jednotlivých skupin. 

5.3.2 Shrnutí výsledků porovnávání průměrů pro model M03 

Pro model M03 bylo stanoveno 9 vysvětlovaných proměnných, u nichž lze hovořit o 

statisticky významných rozdílech mezi průměry dle definovaných skupin. Vysoká míra 

účinku η
2 

je v jednotlivých ANOVA testech stanovena zejména pro proměnné FilterVal, 

FactScanSeekIO, DimScanSeekCardin a SortCPU. 

Dle tab. 5.9 existují pro proměnnou FilterVal statisticky významné rozdíly průměrů mezi 

skupinami 1 a 2 a 1 a 3 a ukazují, že počet filtračních predikátů statisticky významně roste 

směrem ke skupině 3, tj. velmi rozsáhlé výstupy orientované spíše na produkční reporting. U 

proměnné AvgDiff existuje statisticky významný rozdíl jen mezi skupinami 1 a 2. Dotazy 

skupiny 2 vykazují v průměru o 251,5 ms horší výkonnost zpracování, směrodatná odchylka 

však naznačuje přítomnost vysokých odlehlých hodnot. Nelze však jasně stanovit, že je 

v každé skupině přítomno jednoznačně více dotazů s diferencemi  
     

  , resp. zda se ve 

skupině vyskytují dotazy pouze s diferencemi blíže       
     

 , nebo       
     

 .  

Z hlediska proměnných SortCPU a SortIO byl zaznamenán statisticky významně odlišný 

průměr pouze u skupiny 3, v průměru však záporný, naznačující možnou vyšší náročnost 

jednotlivých dotazů ve variantě Anchor pro tuto kategorii dotazů (rozdíl I/O náročnosti je 

však mizivý). U proměnné SortCardin je dle hodnot průměrů v tab. 5.6 patrné, že dotazy 

skupiny 2 byly v určitých případech velmi neefektivní z hlediska množství řazených záznamů 

(vyšší směrodatná odchylka však indikuje vyšší rozptyl hodnot). Ve skupině 3 pak lze 

očekávat naopak dotazy, u nichž došlo k efektivnějšímu využití operace Sort (rozdíl však není 

statisticky významně různých oproti skupinám 2 a 1 – půjde tedy o jednotlivé případy).  

Hodnoty AggCPU kolísají okolo nízké průměrné hodnoty a jsou statisticky nevýznamně 

různé; u dotazů skupiny 3 naznačuje vyšší směrodatná odchylka výskyt více odlehlých 

pozorování. S nárůstem velikosti výstupu roste průměr hodnot AggCardin (se zvyšující se 

směrodatnou odchylkou), avšak hodnoty průměrů jsou kladné. Dále pro proměnou JoinCPU 

je statisticky významně odlišný průměr jen ve skupině 2 oproti skupině 3 – kladná hodnota a 

nižší směrodatná odchylka poukazuje na možnou nižší náročnost většího množství 

jednotlivých dotazů ve skupině 2. Velmi vysoké hodnoty průměrů v proměnné JoinCardin u 
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všech skupin naznačují, že se v nich vyskytují dotazy s výraznými problémy s kardinalitou 

spojovaných záznamů pro variantu Anchor. 

Průměrná kardinalita paralelních operací (ParalCardin), vedle značného rozptylu, vykazuje 

vysoké hodnoty, naznačující výskyt dotazů s výrazně náročnějším zpracováním pro variantu 

Anchor, až na dotazy skupiny 3, kde je průměr naopak kladný (rozptyl je stále vysoký). 

Rozdíl procesorové náročnosti paralelních operací (ParalCPU) není statisticky významný, u 

skupiny 3 je však hodnota kladná, avšak nízká s vyšší směrodatnou odchylkou. Tento fakt 

bude také zohledněn v následné detailní analýze údajů o zpracování dotazů. 

Kardinalita vyhledávání v dimenzích (DimScanSeekCardin) se zvyšuje s rostoucí velikostí 

výstupu – ve variantě Anchor je počet prohledávaných záznamů dle tab. 5.6 mnohem vyšší. 

Menší průměrná vstupně-výstupní náročnost (DimScanSeekIO) však naznačuje, že použití 

kotveného schématu (vysoký stupeň normalizace) je u varianty Anchor v tomto ohledu 

výhodnější. Statisticky významný je však rozdíl jen u skupiny 3 oproti skupině 1. Průměrná 

kardinalita vyhledávání v tabulce záznamů faktů (FactScanSeekCardin) není indikována jako 

statisticky významně různá, údaje v tab. 5.6 však naznačují, že ve skupinách 2 a 3 se budou 

vyskytovat znatelně odlehlá pozorování. Statisticky významné jsou však rozdíly vstupně-

výstupních operací (FactScanSeekIO), kde jsou stejně jako u proměnné DimScanSeekIO 

zaznamenány kladné diference a s nízkou směrodatnou odchylkou. Náročnost vyhledávacích 

operací na procesor (FactScanSeekCPU) byla shledána statisticky významně různá, nicméně 

hodnoty diferencí jsou i přesto velmi nízké. 

Tab. 5.9 Výsledky vícenásobného porovnávání diferencí průměrů skupin (model M03). 

Y 
       

–        
p 

       

–        
p 

       

–        
p 

FilterVal -1,77 < 0,01 -0,78 > 0,05 -2,55 < 0,001 

AvgDiff 251,50 < 0,05 -194,15 > 0,05 57,36 > 0,05 

SortCPU -0,0017 > 0,05 2,28 < 0,01 2,28 < 0,001 

JoinCPU -2,38 > 0,05 3,38 < 0,01 0,99 > 0,05 

DimScanSeekCPU -0,002 > 0,05 0,02 < 0,05 0,01 < 0,05 

FactScanSeekCPU -0,01 < 0,05 0,002 > 0,05 -0,01 < 0,05 

DimScanSeekCardin 31665,26 > 0,05 28274,66 > 0,05 59939,93 < 0,001 

SortIO
GH

 0,0003 > 0,05 -0,002 > 0,05 -0,002 < 0,01 

FactScanSeekIO 0,51 < 0,001 0,32 < 0,05 0,83 < 0,001 

Pozn.: GH – párové porovnání prostřednictvím Games-Howellova testu. 
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5.3.3 Shrnutí výsledků porovnávání průměrů pro model M09 

V modelu M09 jde o 8 proměnných, u nichž se napříč všemi třemi definovanými skupinami 

vyskytují statisticky významné rozdíly. Relativní významnost dle determinačních poměrů je 

nejvyšší zejména u proměnných FilterVal, DimScanSeekIO, JoinCardin a SortIO.  

Rozdíly průměrů proměnné AvgDiff nejsou statisticky významné a také dle tab. 5.6 

jednoznačně stanovit, zda je ve skupinách přítomno více dotazů s diferencemi  
     

  , 

resp. zda se ve skupině vyskytují dotazy pouze s diferencemi blíže       
     

 , nebo 

      
     

 . Z hlediska proměnné FilterVal je opět dle tab. 5.6 patrné, že s rostoucí velikostí 

výstupu se zvyšuje také průměrné množství filtrovacích predikátů, nicméně u skupiny 2 je 

filtrovacích predikátů v průměru nejvíce. Rozdíly v průměrném množství filtrovacích 

predikátů jsou napříč skupinami zároveň statisticky významné (tab. 5.10). 

Procesorová náročnost operací řazení (SortCPU) je pro skupiny 1 a 2 prakticky neznatelná, 

pro skupinu 3 je však v průměru o něco vyšší a méně náročná ve variantě Anchor (rozdíly 

jsou však statisticky nevýznamné). Směrodatná odchylka skupiny 3 je poměrově k ostatním 

skupinám vysoká, což poukazuje na jednotlivé případy dotazů s extrémními hodnotami – 

tento fakt bude následně prozkoumán při detailní analýzy dotazů. Z pohledu proměnné 

SortCardin, jejíž rozdíly průměrů jsou napříč skupinami statisticky nevýznamné, což spolu 

s vyšší a zvyšující se směrodatnou odchylkou naznačuje existenci jednotlivých extrémních 

pozorování. Průměry proměnné SortIO, ačkoliv jsou statisticky významné, jsou zanedbatelné.  

Procesorová náročnost a celková kardinalita operací agregace (AggCPU a AggCardin) také 

poukazují na situaci, kdy ve skupinách 2 a 3 existují jednotlivá extrémní pozorování, mezi 

jinak velmi nízkými hodnotami průměrů pro operaci agregace. Tato fakta budou dále 

prozkoumána při detailní analýze dotazů. 

Statisticky významně různé průměry procesorové náročnosti operací spojení (JoinCPU) 

naznačují, že ve skupině 3 i ve skupině 2 je možnost nalézt v průměru významnější množství 

případů dotazů s náročnějším i méně náročným zpracováním ve variantě Anchor (vyšší 

směrodatná odchylka). Průměry proměnné JoinCardin s vysokými směrodatnými 

odchylkami, se statistickou významností rozdílů průměrů skupin 2 a 3, rovněž naznačují, že 

v těchto skupinách lze z pohledu operace spojení očekávat výskyt zajímavých pozorování. 

Procesorová náročnost paralelního zpracování (ParalCPU) v průměru roste, avšak také více 

kolísá se zvyšující se velikostí výstupu, rozdíly jsou ale statisticky nevýznamné. Průměrné 
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hodnoty výsledků proměnné ParalCardin jsou také statisticky nevýznamné, značný výkyv je 

však zaznamenán opět ve skupině 2. Toto zjištění bude zohledněno a prozkoumáno.  

Procesorová náročnost vyhledávání v dimenzích (DimScanSeekCPU) je zanedbatelná, 

průměrná kardinalita (DimScanSeekCardin) však roste do záporných hodnot se zvyšující se 

velikostí výstupu. Až rozdíl skupiny 3 je oproti skupině 1 statisticky významně různý, 

směrodatná odchylka je však vzhledem k průměru u všech skupiny vysoká. Tento fakt bude 

v následné detailní analýze podrobněji sledován. Oproti výsledkům pro model M03 je 

vstupně-výstupní náročnost vyhledávání v dimenzích (DimScanSeekIO) u modelu M09 

v průměru o něco vyšší pro variantu Anchor (rozdíly jsou statisticky významné u skupin 2 a 

3). Procesorová náročnost vyhledávání v tabulce záznamů faktů (FactScanSeekCPU) 

vykazuje vyšší kladné průměrné hodnoty s nepatrně vyšší směrodatnou odchylkou, v 

porovnání s modelem M03 (statisticky významná z pohledu všech skupin). Průměrné hodnoty 

FactScanSeekCardin (statisticky nevýznamně rozdílné) ukazují, že z hlediska kardinality 

prohledávání tabulky faktů je zpracování dotazů ve variantě Anchor ve všech skupinách 

mnohem efektivnější. Rovněž vstupně-výstupní náročnost prohledávání indexu tabulky 

záznamů faktů (FactScanSeekIO) je mezi skupinami 1 a 2 a 2 a 3 statisticky významně různá, 

a ve skupině 2 jde o výraznější hodnotu rozdílu. 

Tab. 5.10 Výsledky vícenásobného porovnávání diferencí průměrů skupin (model M09). 

Y 
       

–        
p 

       

–        
p 

       

–        
p 

FilterVal -5,50 < 0,001 4,35 < 0,001 -1,22 < 0,05 

JoinCPU 0,64 > 0,05 -3,72 < 0,01 -3,08 < 0,01 

FactScanSeekCPU -0,10 < 0,05 0,09 < 0,05 -0,01 > 0,05 

JoinCardin 390541,86 > 0,05 -3352948,38 < 0,001 -2962406,52 < 0,001 

DimScanSeekCardin 12560,17 > 0,05 13511,88 > 0,05 26072,06 < 0,01 

SortIO 0,003 < 0,001 -0,002 < 0,05 0,001 < 0,05 

DimScanSeekIO -0,05 > 0,05 -0,33 < 0,001 -0,38 < 0,001 

FactScanSeekIO -0,67 < 0,05 0,67 < 0,05 -0,002 > 0,05 

V následující podkapitole tedy budou jednotlivé dotazy podrobněji prozkoumány v kontextu 

uvedených zjištění z analýzy rozptylů. Závěry z navazující analýzy pomohou blíže určit, jaké 

parametry dotazů vedou k tomu, že je zpracování určitých dotazů ve variantě Anchor 

výhodnější, a jaké naopak vedou k opačným výsledkům. 
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5.4 Detailní analýza rozdílů ve zpracování dotazů při aplikaci techniky 

kotveného modelování 

Na základě údajů o aspektech zpracování dotazů (proměnných dle skupin operátorů fyzického 

zpracování) budou identifikovány předpoklady o charakteru a parametrech dotazů, které lze 

spojit s výskytem kladných, resp. záporných diferencí QET. Z důvodu zkoumání podmínek 

aplikovatelnosti techniky v kontextu realizace hvězdicovitých dotazů jsou však zásadní 

zejména parametry dotazů se zápornými hodnotami proměnné AvgDiff. Na tyto parametry 

tedy bude zejména brán zřetel při detailní analýze parametrů dotazů s tím, že budou přirozeně 

a pro úplnost shrnuty i parametry dotazů s kladnými diferencemi. 

5.4.1 Podrobnější analýza dotazů pro model M03 

Na obr. 5.1 je zachyceno rozložení hodnot proměnné AvgDiff v souboru modelu M03 

z pohledu jednotlivých skupin a s vymezením extrémních pozorování. 

Obr. 5.1 Krabicový diagram rozložení hodnot AvgDiff dle skupin velikosti výstupu (M03). 

 

a) Skupina 1 (výstup 1-50 řádků) 

Počet filtrovacích predikátů je v rámci skupiny pro kladné hodnoty AvgDiff v průměru o 1,11 

nižší než pro záporné, avšak samostatně není směrodatným výsledek, neboť nejde o 

několikanásobný rozdíl. Rovněž z hlediska korelace mezi FilterVal a AvgDiff nelze hovořit o 

lineárním vztahu (rxy = -0,188; p ≥ 0,05) pro skupinu 1. Korelace mezi proměnnými AvgDiff a 

DimScanSeekCardin rxy = 0,367 (p   0,001) však naznačuje, že existují dotazy, u nichž je se 

zvyšujícím se rozdílem v kardinalitě vyhledávání v dimenzi zvyšuje i rozdíl v průměru QET. 

Dle obr. 5.1 patří dotazy č. 96, 97, 98, 99, 100, 221, 222 a 223 mezi případy se zápornými 

extrémními hodnotami AvgDiff (          = -248,6;           = 146,5;  N = 8). Při detailní 

analýze dotazů byla zjištěna následující fakta.  
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 Dotazy č. 96, 97, 98, 99, 100 vykazují shodně DimScanSeekCardin = -220 000, což 

odpovídá rozsahu celé dimenze Účet. Je realizován výběr záznamů dle dvou atributů 

této dimenze, z nichž pouze na jeden je aplikován filtr. Ve variantě Anchor tedy jde de 

facto o připojení kontextově souvisejícího nefiltrovaného atributu (související je vyšší 

náročnost spojení:            -10,66;           = 5,24). 

 Dotazy č. 221, 222 a 223 (          -143,66;           = 18,34; N = 3) vykazují větší 

náročnost spojení (           -21,7;           = 5,42) a agregace (          -4,79; 

         = 1,19). Tyto dotazy obsahují celkově větší počet filtračních hodnot pro jeden 

ze dvou filtrovaných atributů téže dimenze (Měsíc, jde o malou dimenzi) a tento stav 

ústí v                      -48 a pokles AvgDiff pod hodnotu nula. Dle údajů jsou pro 

variantu Anchor aplikovány extenzivněji operace paralelního zpracování (           = 

-12,96;            = 3,24). 

U těchto dotazů se s poklesem počtu filtrů rozdíly ve výkonnosti zpracování dotazů mezi 

variantami schémat vyrovnávají a dotazy nevyužívaly nefiltrovaný kontextový atribut 

z jakékoliv malé dimenze. Celkově jde o dotazy s větším počtem atributů na 

výstupu/filtrovaných oproti dotazům množiny kladných extrémních hodnot AvgDiff. 

Podrobněji tyto informace ilustruje obr. 5.2
20

. 

Obr. 5.2 Hlavní parametry dotazů množiny extrémních záporných hodnot AvgDiff a 

přidružených dotazů (M03, sk. 1). 

 

Dotazy s kladnými extrémními hodnotami AvgDiff (          = 442,1;           = 372,6; 

N = 19) sdílejí společnou vlastnost, a sice že žádný dotaz nezahrnuje nefiltrovaný kontextový 

atribut z velké dimenze. Dotazy celkově používaly malé množství atributů na výstup, vyjma 

hodnot atributů ukazatelů z tabulky záznamů faktů, což je z obr. 5.3 patrné u dotazů č. 177 až 

180 (1 ukazatel), v porovnání s dotazy č. 212 až 215 (4 ukazatele). Malé množství výstupních 

                                                 
20

 Vysvětlení k tomuto a následujícím grafům tohoto typu: levá svislá osa vyjadřuje absolutní počet 

filtračních predikátů pro atributy velké, nebo malé dimenze (Filt. pred. VD/MD), resp. absolutní počet atributů 

nefiltrovaných pro danou kategorii velikosti dimenze (Počet nef. VD/MD). Hodnoty na pravé svislé ose 

představují hodnoty proměnné AvgDiff pro dotazy, jejichž čísla jsou uvedena na ose vodorovné. 
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atributů z dimenzí je spojeno se zajímavými efekty, ve spojitosti s vysokými hodnotami 

AvgDiff (výsledné hodnoty diferencí údajů o operátorech jsou zanedbatelné):  

 větší množství filtrovaných hodnot malé dimenze je obecně výhodnější v kombinaci 

s dalšími efekty – výjimkou jsou dotazy č. 216, 217 a 218, kde je počet predikátů 

poměrově vyšší oproti ostatním dotazům, s poklesem počtu AvgDiff opět klesá k nule, 

 použití jednoho nefiltrovaného kontextového atribut malé dimenze nezpůsobuje 

snižování hodnoty AvgDiff směrem k nule (snižování filtrace hodnot atributu malé 

dimenze však ano). 

Obr. 5.3 Hlavní parametry dotazů množiny extrémních kladných hodnot AvgDiff a 

přidružených dotazů (M03, sk. 1). 

 

U zbylých dotazů v rámci 1,5násobku mezikvartilního rozpětí hodnot AvgDiff (          = 

29,5;           = 21,8; N = 71) byly identifikovány kombinace různých, také již uvedených 

efektů, které jsou ilustrovány na obr. 5.4 (dotazy s výskytem nefiltrovaných kontextových 

atributů) a obr. 5.5 (ostatní případy). Jde o následující zjištění (v rámci AvgDiff se nevyskytují 

záporné hodnoty): 

 dotazy č. 224 a 225 navazují na č. 221 až 223 z množiny záporných hodnot AvgDiff, 

nyní s kladnými hodnotami a menším filtrem na jeden atribut malé dimenze 

(kombinace dvou kontextových filtrovaných atributů, malého filtru na hodnoty 

atributu velké dimenze je zachována), 

 ostatní dotazy pracovaly s atributy velkých i malých dimenzí tak, že vždy šlo o takové, 

které nebyly kontextově svázané v rámci konkrétní dimenze – v takových situacích 

bylo v řadě případů větší množství filtrů výhodnější (i s ohledem na filtraci atributů 

velkých dimenzí). 

Parametry dotazů této skupiny ukázaly, že existuje spojitost hodnoty AvgDiff s množstvím 

použitých atributů a zároveň s množstvím záznamů, které je nutné prohledat při realizaci 
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spojení relací z důvodu současného užití většího množství nefiltrovaných atributů z velké, 

resp. i malé dimenze. 

Obr. 5.4 Hlavní parametry dotazů z mezikvartilního rozpětí hodnot AvgDiff s nefiltrovanými 

atributy (M03, sk. 1).  

 

Obr. 5.5 Hlavní parametry dotazů z mezikvartilního rozpětí hodnot AvgDiff jen s filtrovanými 

atributy (M03, sk. 1). 

 

b) Skupina 2 (výstup 51-500 řádků) 

Počet filtrovacích predikátů je v rámci skupiny pro kladné diference v průměru o 2,45 nižší 

než pro záporné, samostatně však není směrodatným výsledek, neboť nejde o 

několikanásobný rozdíl. Z hlediska korelace mezi FilterVal a AvgDiff však lze hovořit 

silnějším lineárním vztahu (rxy = -0,442; p < 0,001), tedy s vyšším počtem predikátů zde roste 

rozdíl v průměrné hodnotě QET. Korelace mezi proměnnými AvgDiff a DimScanSeekCardin 

rxy = 0,753 (p < 0,001) dále naznačuje, že se zde vyskytují případy dotazů, u nichž je se 

zvyšujícím se rozdílem v kardinalitě vyhledávání v dimenzi výrazně vyšší i rozdíl v průměrné 

hodnotě QET. Zjištění z kapitoly 5.3.2 nastínily, že lze očekávat dotazy, které vykazují větší 

rozdíly zejména z hlediska proměnných SortCardin, JoinCPU a FactScanSeekCardin. 
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Jako případy s extrémními zápornými hodnotami AvgDiff jsou dle obr. 5.1 uvedeny 

v prvé řadě dotazy č. 136, 137, 138, 139 a 20. K dotazu č. 20 lze doplnit dotazy č. 19, 18, 17 a 

16 a dále podobné parametry sdílející dotazy č. 241 až 245 z mezikvartilního rozpětí AvgDiff  

(souhrnně tedy           = -912,7;           = 1329,7;  N = 14). Zjištění z podrobné analýzy 

parametrů těchto dotazů následují. Obr. 5.6 shrnuje hlavní parametry dotazů z hlediska počtu 

filtrů a množství nefiltrovaných atributů a jejich celkového množství na výstupu (bez 

ukazatelů z tabulky faktů) 

U dotazů č. 136 až 139 (          = -2771,5;           = 1059,9;  N = 4) je použit filtr 

vyhledávající hodnoty pěti let započetí platnosti účtu (nekontextový nefiltrovaný atribut 

z dimenze Účet), zároveň více let z dimenze Měsíc a více měst z dimenze Pobočka. Tato 

konfigurace obsahu dotazu vedla k: 

 vyššímu průměrnému množství řazených záznamů (             = -1984;              = 

1607,2) v poměru k množství vrácených řádků dotazů (       = 217;        = 80). 

Fritchey (2009) uvádí, že operace řazení (Sort) je neefektivní, je-li použito více 

záznamů z relace při řazení, než je vráceno jako výsledek dotazu. Pro variantu Anchor 

je hodnota vyhledávání v dimenzích, na kterou bývají operace vyhledávání přímo 

napojeny, velmi nepříznivá (                    = -264490,25;                     = 

132084,4). S klesajícím počtem filtračních predikátů se hodnota AvgDiff přibližuje 

směrem k 0. 

 Operace spojení je u těchto dotazů paradoxně výrazně méně náročná pro variantu 

Anchor (          = 8,91;           = 0,69), spolu s dalšími ukazateli, zejména 

procesorovou náročností a kardinalitou paralelního zpracování, prohledáváním tabulky 

faktů a agregací. 

U dotazů č. 16 až 20 (          = -256,8;           = 213,5;  N = 5) je aplikováno střídavě se 

měnící množství filtrací pro roky z dimenze Měsíc a typů Bankovních produktů. Zjištění 

z analýzy obsahu a parametrů: 

 je použito více kontextových filtrovaných a souvisejících nefiltrovaných atributů, 

ačkoliv z menší dimenze, 

 operace spojení jsou náročnější (             = -384828;              = 860053,5), 

nejvýše u dotazu č. 20 – je filtrováno celkově 5 typů produktů (zastoupeny ve velkém 

množství v tabulce záznamů faktů), ale jen 1 rok z dimenze Měsíc a u dotazů č. 16 a 
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17 je          = 4,55 (         = 0,71). Toto značí, že menší počet filtrací bankovních 

produktů je o něco výhodnější, neboť hodnota směrem k dotazu č. 20 výrazně klesá. 

U dotazů č. 241 až 245 (          = -81,6;           = 43,64;  N = 5) byly identifikovány 

následující parametry: 

 vyšší počet filtrační predikátů (5) na atribut města dimenze Domácnost (problém také 

u dotazů skupiny 1, zde navíc v kombinaci s vyšším rozsahem výstupu), 

 použití kontextově svázaného nefiltrovaného atributu dimenze Domácnost – atribut je 

prohledáván operací Clustered Index Scan vícenásobně 

(                    = -200000;                     = 0). 

Obr. 5.6 Hlavní parametry dotazů množiny extrémních záporných hodnot AvgDiff a 

přidružených dotazů (M03, sk. 2). 

 

V množině extrémních případů s kladnými hodnotami AvgDiff se rovněž nachází několik 

dotazů s významnými hodnotami parametrů zpracování. Jde o dotazy č. 211, 176, 183 a 25, 

ke kterým lze připojit na základě podobnosti parametrů přidat ještě dotazy č. 1, 21 a 140 

z mezikvartilního rozpětí AvgDiff  (souhrnně           = 580;           = 616,2;  N = 7). 

Z detailní analýzy obsahu dotazů vyplynuly následující zjištění a obr. 5.7. 

 Dotazy č. 1, 176 a 211 (          = 947;           = 868,3;  N = 3) mají na výstupu 

shodně 2 atributy z dimenzí (vedle ukazatelů z množiny záznamů faktů), nejde o 

kontextově svázané atributy a u dotazu č. 211 je řazení ponecháno na rozhodnutí 

optimalizační - u ostatních je řazení explicitně stanoveno, u dotazu 1 však pouze pro 

jeden z těchto atributů. 

 Dotaz č. 183 (AvgDiff = 508) – podobný č. 1, 176 a 211, z dimenze Měsíc je navíc 

použit i atribut měsíců (kontextově svázaný s atributem rok, tedy DimScanSeekCardin 

= -36); počet filtračních hodnot je však 3.  
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 Dotazy č. 21 a 25 (         = 254;           = 55;  N = 2) jsou případy podobné 

dotazům č. 16 až 20, avšak oproti tomuto obsahuje navíc filtraci měst z dimenze 

Domácnost – pro variantu Anchor mírně vyšší nároky na spojení (JoinCPU = -1,73), 

efektivnější agregace (AggCPU = 2,14) a paralelní operace (ParalCPU = 3,54)
21

. 

 Dotaz č. 140 (AvgDiff  = 203) – filtrovány jsou kontextově nesouvisející atributy, 

z nichž však jen jeden je filtrován počtem predikátů rovným 1. 

Obr. 5.7 Hlavní parametry dotazů množiny extrémních kladných hodnot AvgDiff a 

přidružených dotazů (M03, sk. 2). 

 

U ostatních dotazů v rámci 1,5násobku mezikvartilního rozpětí hodnot AvgDiff, které 

ještě nebyly uvedeny (          = 30;           = 33,2; N = 27) byly opět identifikovány 

kombinace různých již uvedených efektů, z nichž hlavní jsou ilustrovány na obr. 5.8.  

Obr. 5.8 Hlavní parametry dotazů z mezikvartilního rozpětí hodnot AvgDiff (M03, sk. 2). 

 

Jde tedy o následující zjištění (v rámci AvgDiff se vyskytují jen tři nízké záporné hodnoty): 

 nevyskytují se dotazy používající zároveň atribut filtrovaný a nefiltrovaný z velké 

dimenze, resp. všech použitých nefiltrovaných, 

                                                 
21

 Přítomnost více záznamů z atributu větší dimenze znamená v kombinaci s jedním predikátem dimenze Měsíc 

vytvoření menší hashovací tabulky pro agregaci, a tedy možnost více využít výhod paralelního zpracování. 
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 použití nekontextového atributu z dimenze Pobočka (město), nebo více než jednoho 

nekontextového atributu z dimenzí Měsíc a Bankovní produkt (zejména typ produktu) 

snižovalo hodnotu AvgDiff směrem k nule, 

 ostatní dotazy, které neměly uvedené parametry, a vracely výstup jen se dvěma 

atributy z malých dimenzí, měly většinou vyšší hodnotu AvgDiff, 

 větší množství různých filtrů (až na výjimky) opět zvyšovalo AvgDiff směrem od nuly. 

c) Skupina 3 (výstup 501-1176590 řádků) 

Počet filtrovacích predikátů je pro kladné hodnoty AvgDiff v průměru o 5,55 nižší než pro 

záporné, samostatně však nejde o příliš směrodatný výsledek (nejde o několikanásobný 

rozdíl). Tato zjištění již byla patrná v tab. 5.9. Z hlediska korelace mezi FilterVal a AvgDiff 

však lze hovořit o silnějším lineárním vztahu (rxy = -0,442; p < 0,001), tedy s vyšším počtem 

predikátů zde roste rozdíl v průměrné hodnotě QET. Korelace mezi proměnnými AvgDiff a 

DimScanSeekCardin rxy = 0,407 (p   0,001) dále naznačuje, že se zde vyskytují méně výrazné 

případy dotazů, u nichž je se zvyšujícím se rozdílem v kardinalitě vyhledávání v dimenzi 

výrazně vyšší i rozdíl v průměrné hodnotě QET. Těžiště interpretace tedy bude ležet spíše 

v kombinaci s ostatními parametry. U této skupiny je však nutno poznamenat, že rozsahy 

výstupů z dotazů jsou značné – kladné diference QET mají průměrný rozsah 230133,5, 

záporné pak 173674,1, tedy dotazy s kladnými hodnotami AvgDiff vracejí v průměru více 

řádků než dotazy se zápornými. Dle obr. 5.1 je také patrný velký rozptyl v hodnotách AvgDiff. 

Jako extrémní případy se zápornými hodnotami AvgDiff jsou dle obr. 5.1 uvedeny v prvé řadě 

dotazy č. 47, 49, 141 až 143, 146 až 149 a k těmto dotazům lze dle podobnosti parametrů a 

výsledků proměnných operátorů přiřadit dotazy č. 32, 46, 50, 144 a 236 až 239 

z mezikvartilního rozpětí hodnot AvgDiff (souhrnně tedy           = -406,1;           = 252,9;  

N = 17). Výstup celkově zahrnuje větší počet atributů (4 resp. 5) a další zjištění z detailní 

analýzy obsahu dotazů jsou následující (obr. 5.9 ukazuje hlavní parametry dotazů). 

U dotazů č. 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149 (          = -543,4;           = 286,9;  

N = 8) jde shodně o případy, kdy je užita operace Sort navíc pro průběžné seřazení mnohem 

více řádků (             = -52062;              = 58233,2), než je velikost výstupu (       = 

3906;        = 1978). Další parametry jsou následující: 

 vybírány záznamy dle vysokého množství filtračních predikátů pro atributy dimenze 

Domácnost, což vedlo ke značnému navýšení množství operací vyhledávání 



110 

 

(                   = -233786,                    = 129478,3), ačkoliv náročnost 

operace spojení je u těchto dotazů nižší (         = 9,31;           = 0,83), 

 s poklesem počtu predikátů pro malou dimenzi roste hodnota AvgDiff směrem k 0. 

U dotazů č. 32, 46, 47, 49 a 50 (          = -318,2;           = 182,2;  N = 5) jsou patrné 

následující parametry:  

 velmi vysoký rozsah výstupu (      = 470627;        = 322171,4),  

 rozsah intervalového filtračního predikátu na atribut dimenze Domácnost ústí opět ve 

větší potřebu prohledávat ostatní atributy extenzivněji ve variantě Anchor 

(                   = -141247,                    = 0), 

 působení množství vybíraných a nefiltrovaných hodnot z ostatních logicky 

souvisejících atributů dimenze Měsíc, 

 s poklesem počtu predikátů pro malou dimenzi roste hodnota AvgDiff směrem k 0. 

U dotazů 236 až 239 (          = -543,4;           = 286,9;  N = 4) jde o již uvedený efekt 

koexistence kontextového filtrovaného a nefiltrovaného atributu z velké dimenze, společně 

s větším počtem filtračních predikátů pro malou i velkou dimenze. Tomuto odpovídá také 

údaj                    = -200000 (                   = 0). 

Obr. 5.9 Hlavní parametry dotazů množiny extrémních záporných hodnot AvgDiff a 

přidružených dotazů (M03, sk. 3). 

 

Jako extrémní případy s kladnými hodnotami AvgDiff jsou dle obr. 5.1 uvedeny dotazy č. 

11, 22, 24, 26, 27, 31, 33, 145, 181 a 182 a k těmto dotazům lze dle podobnosti parametrů a 

výsledků proměnných operátorů přiřadit dotazy č. 12 až 15, 36 až 40, 31, 33, 34, 26 až 29 a 

181 a 182 z mezikvartilního rozpětí hodnot AvgDiff (souhrnně           = 477,3;           = 

359,9;  N = 22). U těchto dotazů je platný opět jeden společný klíčový fakt, a sice neexistence 

nefiltrovaného kontextového atributu z velké dimenze (shodně jako u skupiny 1 a 2). Zjištěná 

fakta o dotazech jsou následující: 
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 vzhledem k celkovému rozsahu výstupu této skupiny je z obr. 5.10 patrné, že pro 

extrémní a přidružené pozorování s kladnými hodnotami AvgDiff jsou typické velké 

rozsahy filtrů pro atributy malých i velkých dimenzí, 

 vyšší počet atributů je rovněž příznakem většího rozsahu, zvlášť v kombinaci s 

určitým počtem nefiltrovaných atributů malých dimenzí, 

 opět platí, že s klesajícím rozsahem filtru klesá i hodnota AvgDiff (vždy v rámci určité 

posloupnosti dotazů s podobnými parametry), dotazy však mají oproti množině 

extrémních záporných hodnot AvgDiff v průměru menší rozsahy filtrací, 

 z hlediska obsahu dotazů lze vymezit, že výhodnější byly dotazy, které vracely větší 

množství záznamů, 

 počet filtračních predikátů na jeden filtrovaný atribut částečně koreluje vlivem počtu 

nekontextových atributů z malé dimenze s AvgDiff (       = 0,473; p < 0,05). 

Obr. 5.10 Hlavní parametry dotazů množiny extrémních kladných hodnot AvgDiff a 

přidružených dotazů (M03, sk. 3). 

 

U dotazů v rámci 1,5násobku mezikvartilního rozpětí hodnot AvgDiff  (souhrnně 

          = -15,7;           = 58,4;  N = 53; množina záporných hodnot:           = -55,4; 

          = 42,7;  N = 30; množina kladných hodnot           = 36;           = 26,7;  N = 23) 

byly identifikována základní fakta, shrnutá v tab. 5.11. Vysoký rozsah výstupu dotazů 

umožnil do určité míry aplikovat některé kontraproduktivní prvky, zejména použití 

nefiltrovaného kontextového atributu z velké dimenze. Větší množství nefiltrovaných atributů 

však posouvá dotazy do množiny záporných hodnot. 

Tab. 5.11 Shrnutí průměrných hodnot parametrů dotazů z mezikvartilního rozpětí AvgDiff 

(M03, sk. 3). 
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5.4.2 Podrobnější analýza dotazů pro model M09 

Na obr. 5.11 je zachyceno rozložení hodnot proměnné AvgDiff v souboru modelu M09 

z pohledu jednotlivých skupin a s vymezením extrémních pozorování. Z obr. 5.11 je dále 

patrné, že ve skupině 1 se vyskytuje několik odlehlých hodnot a ostatní hodnoty kolísají velmi 

slabě okolo nuly. Ve skupině 2 je rozptyl o něco vyšší a největší je ve skupině 3.  

Obr. 5.11 Krabicový diagram rozložení hodnot AvgDiff dle skupin velikosti výstupu (M09). 

 

a) Skupina 1 (výstup 1-50 řádků) 

Počet filtrovacích predikátů je v rámci skupiny pro kladné diference v průměru o 0,8 vyšší 

než pro záporné, samostatně však není směrodatným výsledek, neboť nejde o 

několikanásobný rozdíl, a navíc se většina hodnot AvgDiff pro tuto skupinu pohybuje velmi 

blízko hodnotě 0 (viz obr. 5.11). Z hlediska korelace mezi FilterVal a AvgDiff nelze hovořit o 

lineárním vztahu (rxy = 0,097; p ≥ 0,05), a ani korelace mezi proměnnými AvgDiff a 

DimScanSeekCardin nehovoří o jednoznačně shodném efektu jako u modelu M03 (rxy = 

0,043; p ≥ 0,05). Nicméně existuje korelace mezi FactScanSeekCardin a AvgDiff a Pearsonův 

korelační koeficient je záporný (rxy = -0,607; p < 0,001) což poukazuje na zajímavý efekt, a 

sice že s růstem rozdílu QET směrem k nevýhodnosti varianty Anchor roste naopak kladný 

rozdíl v počtu řádků vyhledávaných v tabulce faktů při spojení. Jde o souhrnný jev u všech 

dotazů se zápornými hodnotami AvgDiff (                     = 7728134;                      = 

6165269,5; N = 38), zatímco u dotazů s kladnými hodnotami je menší (                     = 

1247040;                      = 2873871; N = 37). 

Jako extrémní případy se zápornými hodnotami AvgDiff jsou dle obr. 5.11 uvedeny 

dotazy č. 16 až 20, 107 a 108, k nimž lze na základě podobnosti parametrů zpracování přiřadit 

také dotazy č. 109 a 110 z mezikvartilního rozpětí hodnot AvgDiff (souhrnně 

          = -113,7;           = 83,5; N = 9). Extrémní a přidružená pozorování souhrnně 
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vykazují relativně nízké výsledky z pohledu proměnné AvgDiff. Na základě analýzy obsahu a 

parametrů zpracování dotazů byly zjištění uvedení skutečnosti (obr. 5.12 ilustruje hlavní 

zjištění o parametrech): 

 u všech dotazů je použit kontextový nefiltrovaný atribut z dimenze Měsíc (vzhledem 

k velikosti výstupu je tato kombinace podobně jako u modelu M03 a skupiny 1 méně 

výhodná pro variantu Anchor), 

 záporné diference v proměnné JoinCardin naznačují, že daná kombinace faktorů vedla 

na dané hladině průměrné velikosti výstupu skupiny 1 k náročnějšímu spojení relací, 

což dokladuje               -33,3 (             = 16,7) – celkově jde o velmi nízké 

rozdíly; z podpůrných zjištění dále vyplývá, že: 

o korelace hodnot AvgDiff a JoinCardin je rxy = 0,899 (p < 0,001),  

o korelace hodnot FilterVal a AvgDiff je rxy = -0,954 (p < 0,001). 

U této skupiny dotazů s rostoucím počtem filtrů rostla také náročnost zpracování těchto 

dotazů a také disproporce mezi průměrnými QET dotazů obou variant. 

Obr. 5.12 Hlavní parametry dotazů množiny extrémních záporných hodnot AvgDiff a 

přidružených dotazů (M09, sk. 1). 

 

Jako extrémní případy s kladnými diferencemi AvgDiff jsou dle obr. 5.11 uvedeny jen 

dotazy č. 1 a 76, které tedy budou připojeny k množině ostatních dotazů v rámci 

mezikvartilního rozpětí hodnot proměnné AvgDiff (          = 0,38;           = 11,03; N = 

66). Vzhledem k celkově nízkému rozpětí hodnot jak v množině kladných (N = 37), tak i 

záporných hodnot AvgDiff (N = 29) budou shrnuta obecná zjištění o průměrných údajích 

parametrů dotazů obou skupin (tab. 5.12). Dotazy č. 1 a 76 jsou jednoduché, pouze s jedním, 

resp. dvěma filtrovanými atributy. 
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Tab. 5.12 Shrnutí průměrných hodnot parametrů dotazů z mezikvartilního rozpětí AvgDiff 

včetně extrémních kladných případů (M09, sk. 1). 

A
vg

D
if

f Celkový 

počet atr. 

(s. o.) 

Počet atr. 

s filtrem 

(s. o.) 

Počet atr. 

bez filtru z 

VD (s. o.) 

Filtrační 

pred. VD 

(s. o.) 

Počet atr. 

bez filtru z 

MD (s. o.) 

Filtrační 

pred. MD 

(s. o.) 

Výstup 

(s. o.) 

+ 3,03 (1,3) 2,2 (0,7) 0,32 (0,5) 3,3 (2,5) 0,5 (0,7) 2,8 (1,3) 16,6 (12,9) 

- 2,8 (1,2) 1,9 (0,8) 0,24 (0,4) 2,9 (3,1) 0,7 (0,8) 3,1 (1,5) 22,7 (7,1) 

b) Skupina 2 (výstup 51-500 řádků) 

Počet filtračních predikátů je pro kladné diference v průměru o 3,44 vyšší než pro záporné; 

samostatně však není směrodatným výsledek (nejde o několikanásobný rozdíl), nicméně 

poskytuje jedno z vodítek k vysvětlení rozdílů v AvgDiff. Z hlediska korelace mezi FilterVal a 

AvgDiff lze hovořit o slabém lineárním vztahu (rxy = 0,368; p < 0,05), což lze interpretovat 

tak, že rozdíl v průměru QET  lineárně roste (zvyšuje se záporný rozdíl) s poklesem počtu 

predikátů, avšak nepříliš znatelně. Korelace mezi proměnnými AvgDiff a DimScanSeekCardin 

rxy = 0,151 (p ≥ 0,05) nepoukazuje na jednoznačně shodný efekt jako u modelu M03. 

Nicméně opět je patrný shodný efekt jako u skupiny 1, tedy korelace mezi 

FactScanSeekCardin a AvgDiff, kde Pearsonův korelační koeficient je opět záporný 

(rxy = -0,576; p < 0,001). 

Jako extrémní případy se zápornými hodnotami AvgDiff jsou dle obr. 5.11 uvedeny 

dotazy č. 100 a 106 a dále č. 161 a 162, k nimž lze na základě podobnosti parametrů přiřadit 

také dotaz č. 163 z množiny pozorování v mezikvartilním rozpětí AvgDiff (          = -121; 

          = 70,7; N = 5). Podrobnější zjištění z detailní analýzy dotazů jsou následující (shrnutí 

základních parametrů viz obr. 5.13). 

 Dotaz č. 100 (AvgDiff = -242) – výběr dvou kontextově souvisejících atributů dimenze 

Měsíc (výchozí filtr je na 1 rok) a větší filtr pro dimenzi Zákazník (10 názvů 

zákazníků) – kombinace parametrů vedla k nárůstu počtu předřazovaných řádků a 

náročnosti této operace ve variantě Anchor (SortCardin = -2023; SortCPU 

= -0,00136). 

 Dotaz č. 106 (AvgDiff = -98) – selekce jednoho kontextově souvisejícího atributu 

stejné dimenze bez filtrace, vedoucí k nárůstu potřebného počtu spojovaných řádků 

(JoinCardin  = -60), bez filtrace velké dimenze.  
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 Dotazy č. 161, 162, 163 (          = -88,3;           = 29,7; N = 3) – jeden atribut z 3 

kontextově spojených z dimenze Měsíc je filtrován (2 roky), zbylé dva jsou 

nefiltrovány (zjevně z důvodu normalizace schématu a použití převážné atributů malé 

dimenze je           = 8,03;           = 0;            = 12,49;            = 0,2;           

= -0,005;           = 0;          = -0,002;           = 0). 

Obr. 5.13 Hlavní parametry dotazů množiny extrémních záporných hodnot AvgDiff a 

přidružených dotazů (M09, sk. 2). 

 

Jako extrémní případy s kladnými hodnotami AvgDiff jsou dle obr. 5.11 uvedeny jen 

dotazy č. 141, 142 a 143 a budou připojeny k ostatním dotazům z mezikvartilního rozpětí 

hodnot AvgDiff (souhrnně           = 39,4;           = 95,4, N = 36). Zjištění v rámci této 

množiny dotazů jsou následující (dotazy s kladnými hodnotami:           = 12,4;           = 

9,6, N = 8; dotazy se zápornými hodnotami:           = -17,9;           = 14,8, N = 25). 

Souhrnné průměry hlavních parametrů ukazuje tab. 5.13. 

 U dotazů č. 141, 142 a 143 (          = 322;           = 41,3, N = 3) bylo extenzivně 

použito paralelní zpracování (           = 8,05;            = 0,6), neboť operace 

spojení je jinak náročnější (          = -14,7;           = 5,7), nefiltrován je však jen 

jeden atribut z dimenze Měsíc. 

 V množině se zápornými hodnotami AvgDiff se vyskytují dotazy, které zahrnují 

kontextový nefiltrovaný atribut z dimenze Zákazník (tomuto odpovídá často se 

vyskytující hodnota                   ≈ -49900), nebo představují menší výstup 

s aplikací užšího filtru (8 dotazů s kladnými hodnotami AvgDiff kromě 141 až 143).  

Tab. 5.13 Shrnutí průměrných hodnot parametrů dotazů z mezikvartilního rozpětí AvgDiff 

(M09, sk. 2). 
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Mnohé dotazy této skupiny těžily z menší náročnosti operací vyhledávání v indexech, 

zejména podrobnější údaje o operátorech, tvořící parametr FactScanSeekCardin a 

FactScanSeekCardin ukázaly, že jde o operaci Clustered Index Seek, tedy přímé vyhledání 

hodnoty v indexu tabulky záznamů faktů. Tyto jsou ve variantě Anchor uplatněny celkově 

podstatně efektivněji (                             ;                      ; 

                      ), také díky extenzivnější aplikaci paralelního zpracování dotazů. 

c) Skupina 3 (výstup 501-115007 řádků) 

Počet filtračních predikátů je pro kladné hodnoty v průměru o 1,99 vyšší, než pro záporné; 

samostatně však není směrodatným výsledek, neboť nejde o několikanásobný rozdíl. 

Z hlediska korelace mezi FilterVal a AvgDiff lze hovořit o slabém lineárním vztahu (rxy = 

0,252; p   0,05), což znamená, že rozdíl v průměru QET opět lineárně roste (zvyšuje se 

záporný rozdíl) s poklesem počtu predikátů, avšak nepříliš znatelně. Rozdíl FilterVal mezi 

kladnými a zápornými diferencemi odpovídá této síle lineárního vztahu. Korelace mezi 

proměnnými AvgDiff a DimScanSeekCardin rxy = -0,053 (p ≥ 0,05) nehovoří o jednoznačně 

shodném efektu jako u modelu M03, a jev v podobě efektivnějšího procházení indexu 

primárního klíče tabulky záznamů faktů už ve skupině 3 není znát, dle korelace mezi 

FactScanSeekCardin a AvgDiff (rxy = -0,155; p ≥ 0,05). 

Jako extrémní případy se zápornými hodnotami AvgDiff jsou dle obr. 5.11 uvedeny 

dotazy č. 176 až 179, 181 až 185, dále 191, 192, ke kterým lze na základě podobnosti 

parametrů připojit 193 až 196, dále 71, k němuž lze připojit také č. 72 až 74 z množiny dotazů 

v rámci mezikvartilního rozpětí AvgDiff (souhrnně            -284,2;           = 211,8, N = 

19). Obr. 5.14 zobrazuje hlavní parametry těchto dotazů. Hlavní zjištění z podrobnější 

analýzy jsou následující: 

 dotazy č. 71 až 74 vybíraly záznamy na základě nefiltrovaného atributu z velké 

dimenze (            -130;           = 26,7),  

 zbylé dotazy vybíraly pro změnu z více než jednoho kontextového atributu z dimenzí 

Obchodní zástupce a Měsíc (           -325,3;           = 221,2;                     = -

5052,8;                    = 82,6;                             ), 

 se snižujícím se rozsahem filtrace atributů malých a menších dimenzí vedlo u této 

skupiny k posunu hodnoty AvgDiff směrem k nule. 
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Obr. 5.14 Hlavní parametry dotazů množiny extrémních záporných hodnot AvgDiff a 

přidružených dotazů (M09, sk. 3). 

 

Jako extrémní případy s kladnými hodnotami AvgDiff jsou dle obr. 5.11 uvedeny dotazy 

č. 75, 121 až 123, 148, 198, 199, 221 až 224 (          = 304,1;           = 219,5; N = 11). 

Podrobnější zjištění z detailní analýzy těchto dotazů jsou následující (obr. 5.15 zobrazuje 

shrnutí hlavních parametrů těchto dotazů). 

 Dotaz č. 75 (        = 194) je opakem dotazu č. 71 z množiny záporných diferencí, 

nyní však s filtrem pro jednu hodnotu z atributu dimenze času (efekt snižování počtu 

filtrovaných hodnot).  

 U dotazů č. 121, 122, 123 (          = 283,3;           = 47; N = 3) jde o situaci, kdy 

je sice aplikováno větší množství filtrů, avšak konfigurace dotazů dovolila, aby jeden 

atribut navíc, který není filtrovaný a souvisí s filtrovanými z totožné dimenze, 

neumožnil, i díky efektivnější aplikaci paralelních operací (             

                                                              ), pomalejší 

zpracování dotazů ve variantě Anchor. Z hlediska rozsahu výstupu jde zároveň o 

dotazy s průměrně menším počtem vrácených řádků (1194,33), vzhledem k maximu 

dané skupiny (115007).  

 Dotazy č. 221 až 224, 198, 199 a 148 (          = 328,9;           = 276,8; N = 7) jsou 

příklady, které ukazují výhodnost použití relativně užší množiny filtrů přes více 

atributů, kdy je sice výstup v průměru větší (17059,3), nicméně průměr QET je 

výhodnější pro variantu Anchor. Opět je u těchto dotazů klíčové efektivnější paralelní 

zpracování (                                                            ; 

          = 15,5), neboť operace spojení jsou náročnější a hodnoty značně kolísají, 

díky užití nefiltrovaných kontextových atributů z velké, malých i menších dimenzí 

(                                                                         ). 
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Obr. 5.15 Hlavní parametry dotazů množiny extrémních kladných hodnot AvgDiff a 

přidružených dotazů (M09, sk. 3). 

 

Ve zbylých dotazech v rámci 1,5násobku mezikvartilního rozpětí AvgDiff (záporné 

hodnoty:           = -31,7;           = 21,5; N = 71; kladné hodnoty:           = 15,6; 

          = 11,6; N = 20) jsou zejména v množině záporných hodnot AvgDiff uplatněny 

kontextové atributy, většinou z dimenzí Obchodní zástupce a Zákazník. Tyto způsobují 

zvýšenou náročnost operací spojení, paralelní operací a také vyhledávání v indexech 

primárních klíčů zejména dimenzí. V kombinaci s užšími filtry hodnot jsou však tyto 

nevýhody u dotazů z hlediska průměru QET částečně stírány. Tab. 5.14 shrnuje průměrné 

hodnoty hlavních parametrů. 

Tab. 5.14 Shrnutí průměrných hodnot parametrů dotazů z mezikvartilního rozpětí AvgDiff 

(M09, sk. 3). 

A
vg

D
if

f Celkový 

počet atr. 

(s. o.) 

Počet atr. 

s filtrem 

(s. o.) 

Počet atr. 

bez filtru z 

VD (s. o.) 

Filtrační 

pred. VD 

(s. o.) 

Počet atr. 

bez filtru z 

MD (s. o.) 

Filtrační 

pred. MD 

(s. o.) 

Výstup 

(s. o.) 

+ 3,6 (1,1) 2,7 (0,9) 0,7 (0,7) 3,9 (1,9) 0,2 (0,5) 3,9 (2,9) 7501 (11811) 

- 4,5 (1,1) 2,5 (0,9) 1,3 (0,8) 2,9 (2,8) 0,7 (0,8) 3,3 (1,9) 19754 (21360) 

5.5 Shrnutí výsledků realizace hvězdicovitých dotazů nad kotveným 

schématem 

U jednotlivých dotazů, zahrnutých do definovaných skupin každého z modelů, nelze hovořit o 

absolutní nepoužitelnosti přístupu založeného na aplikaci modifikovaných technik kotveného 

modelování, nebo naopak o absolutní převaze kladných diferencí v průměrné hodnotě QET. 

Byly proto specifikovány co nejpodrobněji parametry dotazů, které jsou ve variantě Anchor 

zpracované efektivněji (zejména extrémní případy kladných diferencí) a které jsou naopak 

zpracovány méně efektivně (zejména extrémní případy záporných diferencí). Ostatní byly 
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shrnuty graficky (menší množiny), nebo tabulkově s využitím základních popisných statistik. 

Z analýzy parametrů dotazů vyplynula tato zjištění (tab. 5.15 shrnuje průměrné hodnoty a 

směrodatné odchylky parametrů za jednotlivé skupiny modelů a množiny hodnot AvgDiff): 

 zejména u modelu M03 hrálo důležitou roli použití nefiltrovaného kontextového 

atributu na výstupu, především z velké dimenze (obě dimenze mají přes 200 000 

členů), u modelu M09 byl tento efekt méně patrný, neboť mezi velké dimenze byla 

často zahrnována i dimenze Zákazník (50 000 členů), 

 množství použitých nefiltrovaných kontextových atributů z malé a menší dimenze 

bylo větším problémem u modelu M09, kde se mezi malé a menší dimenze počítala i 

dimenze Obchodní zástupce (5000 členů) – důležitou roli však stále hrál i počet 

takových atributů pocházejících z jedné dimenze (v řadě případů byl problémem počet 

větší než 1, více však počet větší než 3), 

 u dotazů skupin s menším rozsahem výstupu a kladnými hodnotami AvgDiff bylo 

patrné, že větší filtr, obvykle pro atributy malých a menších dimenzí, měl mnohdy za 

následek hodnotu AvgDiff příznivější pro variantu Anchor – klíčová byla ale 

kombinace s ostatními parametry, zejména počtem nefiltrovaných atributů a dále také 

rozsahem filtrů (počet filtrovaných hodnot z atributu dimenze je z principu v úzkém 

vztahu s celkovým množstvím členů dimenzí, resp. záznamů faktů), 

 problém s nefiltrovanými kontextovými atributy (v několika případech i s filtrovanými 

s rozsáhlým filtrem) pramení mj. i v technologickém řešení indexu primárního klíče 

relace v systému SQL Server (varianta B-stromu), který na nejnižší úrovni obsahuje i 

data relace – dochází k násobení operace Clustered Index Scan/Seek – tento fakt býval 

spojen s náročnější operací spojení a v konkrétních případech i s převahou počtu 

řazených řádků (operace Sort), při jinak vyrovnanějších hodnotách jiných parametrů, 

 řada případů problému s indexem primárního klíče dimenze byla vyvážena extenzivní 

aplikací paralelního zpracování, 

 u většiny dotazů byla patrná jistá výhodnost vysoké normalizace schématu, neboť 

zejména hodnoty proměnné DimScanSeekIO a FactScanSeekIO byly většinou kladné. 

Možné řešení některých problémů se nabízí na jedné straně v předřazení atributů (z podstaty 

kotveného schématu jde o snadnější a flexibilnější úkon než u tradičního schématu hvězdy). 

Kompresí relací Attribute by mělo dojít k zefektivnění vyhledávací operace pro dotazy s vyšší 

náročností na rozsah indexu primárního klíče (podobně jako u sloupcově orientovaných 

úložišť dat). Tato řešení budou předmětem dalšího výzkumu v rámci tohoto tématu.  
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Tab. 5.15 Průměry a směrodatné odchylky hlavních parametrů dotazů (oba modely). 
S

k
u

p
in

a
 

Množina 

AvgDiff 

+ 

- 

Celkový 

počet atr. 

(s. o.) 

Počet 

atr. s 

filtrem 

(s. o.) 

Počet atr. 

bez filtru z 

VD (s. o.) 

Filtrační 

pred. VD 

(s. o.) 

Počet atr. 

bez filtru z 

MD (s. o.) 

Filtrační 

pred. MD 

(s. o.) 

Výstup  

(s. o.) 

M03 

1 

Extrém 
- 

3,63 3 0,63 2 0 4,13 11,6 

N = 19 (0,52) (0) (0,52) (0) (0) (2,03) (5,5) 

1,5m.k.r. 
+ 

2,50 2,01 0,42 1,24 0,23 3,39 15,5 

N = 71 (0,73) (0,87) (0,39) (1,59) (0,3) (2,63) (12,4) 

Extrém 
+ 

1,79 1,37 0 0,42 0,42 3,95 18,6 

N = 8 (0,42) (0,5) (0) (0,84) (0,51) (2,55) (15,1) 

2 

Extrém 
- 

3,71 2,64 0,36 4,29 0,71 5,64 206 

N = 14 (0,47) (0,5) (0,5) (3,54) (0,99) (2,53) (100,5) 

1,5m.k.r. 
+ 

3,07 2,11 0,33 1,26 0,63 4,56 190,4 

N = 27 (0,87) (1,01) (0,48) (1,89) (0,56) (3,14) (118,2) 

Extrém 
+ 

3,14 1,86 0 1,86 1,29 5,14 204,9 

N = 7 (1,35) (1,07) (0) (2,34) (0,76) (1,07) (183,4) 

3 

Extrém 
- 

4,47 3,47 0,24 5,06 0,76 6,94 140933,2 

N = 17 (0,51) (0,51) (0,44) (2,19) (0,44) (2,56) (3906) 

1,5m.k.r. 
- 

3,77 2,6 0,4 3,97 0,73 3,8 24574,0 

N = 30 (1,1) (1,2) (0,5) (3,1) (0,6) (1,9) (41676) 

1,5m.k.r. 
+ 

3,58 2 0,6 0,48 0,63 5,56 50712,0 

N = 23 (1,1) (0,7) (0,3) (1,1) (0,5) (2,9) (76746) 

Extrém 
+ 

4,05 2,64 0 2,86 1,41 3,68 205559,8 

N = 22 (0,79) (0,95) (0) (1,58) (0,5) (1,59) (326636,8) 

M09 

1 

Extrém 
- 

3 1,56 0,44 0 1 3,89 26,67 

N = 9 (0) (0,53) (0,53) (0) (0) (1,9) (13,4) 

1,5m.k.r. 
- 

2,79 1,9 0,24 2,93 0,66 3,07 22,69 

N = 29 (1,21) (0,77) (0,44) (3,14) (0,77) (1,46) (16,6) 

1,5m.k.r. 

+ Extrém + 
3,03 2,22 0,32 3,32 0,49 2,84 16,57 

N = 37 (1,34) (0,67) (0,47) (2,46) (0,73) (1,3) (12,9) 

2 

Extrém 
- 

4 1,8 0,4 4,4 1,8 2,4 141,60 

N = 5 (0,71) (0,45) (0,55) (3,65) (0,45) (1,52) (124,2) 

1,5m.k.r. 
- 

3,72 2,27 0,64 7,2 0,76 4,36 209,24 

N = 25 (0,61) (0,79) (0,49) (2,92) (0,52) (2,36) (135,6) 

1,5m.k.r. 

+ Extrém + 
4 3,09 0,18 5 0,73 7,82 216,36 

N = 11 (1) (0,54) (0,4) (0) (0,65) (2,27) (153,5) 

3 

Extrém 
- 

5,05 2,74 0,21 1,68 2,11 5,68 30664,79 

N = 19 (0,71) (0,81) (0,42) (1,25) (1,2) (2,83) (38067,8) 

1,5m.k.r. 
- 

4,46 2,46 1,25 2,89 0,75 3,32 19753,85 

N = 71 (1,09) (0,86) (0,77) (2,8) (0,79) (1,96) (21359,7) 

1,5m.k.r. 
+ 

3,55 2,65 0,7 3,40 0,2 3,9 7501,30 

N = 20 (1,05) (0,88) (0,73) (1,96) (0,52) (2,94) (11810,6) 

Extrém 
+ 

5 3,55 0,73 4,73 0,73 5,64 11304,82 

N = 11 (0) (0,52) (0,47) (1,49) (0,79) (3,14) (23011,7) 

Pozn.: "1,5m.k.r.“ - 1,5násobek mezikvartilního rozpětí; množina "Extrém" může obsahovat i 

pozorování z 1,5m.k.r. (viz interpretace zjištění ve skupinách v podkapitole 5.4) 
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6 Závěr 

Prvním cílem práce bylo navrhnout metodický postup, aplikovatelný při konstrukci 

multidimenzionálního datového modelu v prostředí systému Business Intelligence. Druhým 

cílem práce bylo stanovit předpoklady aplikovatelnosti přístupu k návrhu a implementaci 

relačního multidimenzionálního datového modelu, založeného na využití adaptovaných 

principů techniky kotveného modelování. 

V druhé kapitole práce byly uvedeny teoretické podklady pro realizace plnění definovaných 

cílů práce, jakož i pro propojení postupu plnění cílů s obecnými předpoklady oblasti 

implementace systémů BI. V rámci třetí kapitoly byly popsány postupy, použité jak při 

návrhu a ilustraci navrhovaného metodického postupu (formou příkladu aplikace), tak i při 

evaluaci možnosti aplikace kotveného modelování, jako možného nástroje realizace 

budovaného multidimenzionálního datového modelu.  

Ve čtvrté kapitole byl popsán postup navrhovaného metodického postupu, včetně způsobů 

dokumentace jednotlivých aspektů návrhu. Dále byl v této kapitole vymezen modelový 

příklad pro ilustraci způsobu aplikace navrhovaného metodického postupu (modelový příklad 

má formu aplikační případové studie ve fiktivní organizaci). Součástí návrhu byl rovněž návrh 

způsobu dokumentace postupu v průběhu navrhování datového modelu, včetně způsobu 

řešení zamýšleného iterativního charakteru postupu tvorby částí modelu, na základě 

uživatelských požadavků definovaných jako konkrétní dotazy typu business questions. 

V páté kapitole byly, s ohledem na druhý cíl práce, specifikovány parametry dotazů, které 

mají spojitost s vyšší či nižší efektivitou při zpracování dotazů nad kotveným 

multidimenzionálním schématem (podrobnější shrnutí viz podkapitola 5.5). Z hlediska 

evaluace možnosti aplikace kotveného modelování v kontextu návrhu multidimenzionálního 

datového modelu byly popsány zjištěné podmínky, za jakých je kotvené schéma efektivnější 

variantou při realizaci použitých hvězdicovitých dotazů, a za jakých jde naopak o méně 

vhodné až nevhodné řešení. Vymezené cíle dizertační práce jsou tímto naplněny. 

6.1 Implikace pro vědu a výzkum 

Z hlediska závěrů páté kapitoly je patrné, že na logické relační úrovni je do jisté míry možné 

kotvené schéma použít a to jak pro úlohy ad-hoc reportingu (včetně rozsáhlejších výstupů), 

tak i pro úlohy produkčního reportingu. V prvním případě není-li použít pokud možno žádný 

nefiltrovaný atribut z velké dimenze, v posledním případě pak jde-li zejména o situace, kdy je 
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aplikován i větší počet filtračních predikátů. Rovněž je důležité, jsou-li filtrovány všechny 

atributy na výstupu, zejména je-li potřeba zobrazit údaje z atributů rozsáhlejších dimenzí. 

V takových a podobných případech dotazů bylo kotvené schéma zároveň přínosné z hlediska 

vyšší rychlosti zpracování dotazu nad implementovaným multidimenzionálním datovým 

modelem. Klíčovým parametrem efektivnějšího zpracování dotazů nicméně bylo mnohdy 

extenzivní užití paralelního zpracování, tj. i náročněji oproti variantě Star. Tento jev mnohdy 

vyvažoval častý problém s neefektivitou vyhledávání v indexech primárních klíčů relací 

Attribute, zvláště pokud šlo o výstupy pracující s velkými dimenzemi (nad 50 000 členů). 

Z hlediska rozvoje vědecko-výzkumných poznatků v oblasti návrhu a realizace datových 

struktur v systému představují zajímavá výzkumná témata především rozvoj navrženého 

metodického postupu, v kontextu flexibilní implementace do CASE nástrojů resp. využití 

principů metodického postupu a jejich propojování v rámci kolaborativních funkcí. 

Matematická analýza efektivity návrhového procesu je rovněž dalším tématem, které je 

možné na základě výstupů této práce rozvíjet. 

Dalším možným navazujícím výzkumným tématem je zkoumání aplikovatelnosti nativní 

metody historizace relací Attribute v kotveném modelu v kontextu historizace obsahu a 

struktury dimenzí a v kontrastu s využitím klasických principů RCD/SCD dle Kimballa a 

Ross (2013). Také prozkoumání vlivu předřazení a komprimace Attribute relací na výsledky 

zpracování dotazů je dalším tématem, které by mohlo rozvinout poznatky o možnostech 

aplikace techniky kotveného modelování při implementaci systémů BI. 

6.2 Implikace pro praxi 

Z hlediska praktického užití výsledků je nejdůležitějším výsledkem návrh metodického 

postupu, aplikovatelného pro agilně orientovaný proces návrhu multidimenzionální datové 

základny systému BI. Otevřená dokumentace postupu, možnost generalizace a rozšiřování 

jsou hlavními devizami pro rozvoj navrhovaného metodického postupu, který je možné buď 

implementovatelnost do komplexního CASE nástroje, příp. použít jen jako metodický rámec. 

Z hlediska výsledků analýzy aplikovatelnosti kotveného modelování v kontextu návrhu 

multidimenzionálního datového modelu systému BI byly uvedeny konkrétní podmínky, za 

nichž je tento přístup přínosný z hlediska doby zpracování dotazů (ve spojitosti s uvedenými 

dalšími přínosy). Širší aplikace v praxi však vyžaduje extenzivnější ověření tohoto přístupu a 

zátěžové testování v podmínkách reálného systému BI. 
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obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní dílo; 

 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, dizertační práci užít (§ 35 odst. 3); 

 souhlasím s tím, že dizertační práce bude v elektronické formě archivována v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího dizertační práce. Souhlasím 

s tím, že bibliografické údaje o dizertační práci budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO; 

 bylo sjednáno, že užít své dílo, dizertační práci, nebo poskytnout licenci k jejímu využití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

V Ostravě dne ……………………… 

 

 

 

…………………………….. 

 Radek Němec  
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