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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 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 (OLAP) určených pro 

strategickou, i taktickou, resp. operativní úroveň řízení, využívajících dat z úrovně 

transakčních systémů – ačkoliv se tato oblast dlouhou dobu nerozvíjela příliš 

dynamicky, v poslední dekádě zaznamenala výrazný nárůst pozornosti jak ze 

strany badatelů v akademické sféře, tak ze strany firemní praxe; 
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 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) – 

obecně jde o analýzu tzv. big data, implikující jisté modifikace ve 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 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. 

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 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. 
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2 Cíl a struktura 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. 

 

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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4 Obsah a metodický postup práce 

Obsahem práce je v prvé řadě návrh metodického postupu návrhu multidimenzionálního 

datového modelu, s důrazem na agilně orientovaný přístup k modelování (iterativní 

charakter procesu budování datové základny). Pro tyto účely byly adaptovány dva hlavní 

principy: 

a) vybraná terminologie a principy metodiky Scrum, která se v praxi osvědčila 

v oblasti zejména v oblasti vývoje software – principy jsou aplikovatelné i pro 

potřeby návrhu datového modelu v prostředí systému BI, který je zpravidla 

nezbytné budovat za aktivnější asistence budoucích uživatelů, a také s ohledem na 

zpočátku spíše méně konkrétní, později konkrétnější, avšak vždy v čase se 

vyvíjející požadavky, 

b) tříúrovňová koncepce datového modelování – princip jednotlivých úrovní, tj. 

sémantické, konceptuální a logické, je postupně konkretizovat zpočátku abstraktní 

pojetí požadované struktury datového modelu, odpovídající definovaným 

uživatelským požadavkům, a dále postupně doplňovat detaily implementace 

budovaného datového modelu za předpokladu, že konceptuální struktura 

budoucího datového modelu odpovídá požadavkům na očekávaný informační 

obsah, přítomný implicitně v deklarované datové struktuře. 

Pro ilustraci aplikace navrhovaného metodického postupu je definován a popsán 

modelový příklad z prostředí fiktivní organizace, ukazující postup modelování 

analytických potřeb vybraného procesu v rámci jedné iterace projektu budování systému 

BI. Podstata procesů zahrnutých v aplikační případové studii odpovídá obvyklé podobě 

těchto procesů. Východiska realizace projektu odpovídají zažitým zvyklostem o průběhu 

plánování obdobných projektů dle informací dostupných v odborné literatuře, resp. 

v obdobně zaměřených praktických případových studiích (z oblasti implementace systémů 

BI).  

Pro jednotlivé úrovně modelování navrhovaného metodického postupu jsou 

definovány konkrétní nástroje, které zahrnují jak grafické prostředky (za účelem podpory 

efektivnější komunikace s uživateli), tak i prostředky statičtějšího charakteru (tabulkový a 

maticový formát), umožňující zachytit metadata navrhovaného datového modelu 

v přehledné, snadno použitelné, ale i eventuálně rozšiřitelné podobě. 

V druhé řadě je obsahem práce analýza aplikovatelnosti techniky kotveného 

modelování, jejíž konceptuální modelovací nástroje jsou využity již v rámci navrhovaného 

metodického postupu. V tomto ohledu tedy jde o analýzu aplikovatelnosti z hlediska 

realizace výsledku metodického postupu na logické, resp. implementační úrovni. Tato 

technika datového modelování je evaluována z pohledu možnosti realizace výsledků 

metodického postupu právě touto metodou realizace datového modelu. Technika je 

implicitně koncipována jako prostředek podpory agilně orientovaného vývoje datové 

základny a způsob realizace datového modelu je zaměřen na vytvoření vysoce 

normalizovaného relačních databázového schématu (5. normální forma resp. 6. normální 

forma jsou-li atributy relací implementovány s využitím specifických principů 

historizace). 

Metodický postup práce, z pohledu analýzy aplikovatelnosti techniky kotveného 

modelování pro realizaci multidimenzionálního datového modelu, zahrnuje následující 

kroky: 
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1) vymezení teoretických předpokladů návrhu a realizace multidimenzionálního 

datového modelu a dotazování v systému BI, 

2) vymezení a realizace struktury dvou vybraných datových modelů dle 

předdefinovaných parametrů a naplnění relací výsledných schémat syntetickým, 

avšak realistickým obsahem – pro účely testování zpracování dotazů nad těmito 

schématy (využití databázového systému Microsoft SQL Server 2008), 

3) vytvoření 250 dotazů typu business questions
1
 (BQ; transformace do 

hvězdicovitého dotazu prostřednictvím jazyka SQL) unikátních pro každý model a 

testování realizace dotazů v softwaru Apache jMeter při 300 opakováních každého 

z nich, 

4) aplikace statistických metod porovnávání dvou závislých výběrů na získaný 
soubor hodnot doby zpracování dotazů QET (query execution time) – determinace 

dotazů se statisticky významnými rozdíly v QET v rámci jednotlivých modelů, 

5) sběr dat o zpracování dotazů z pohledu operátorů fyzického zpracování, příprava 

dat a korekce zařazení dotazů vybraných do množiny se statisticky nevýznamnými 

rozdíly v době zpracování, na základě existence potenciálně zajímavých údajů o 

fyzickém zpracování těchto, jakož i všech ostatních dotazů (u dotazů s původně 

statisticky nevýznamnými rozdíly byly hledány parametry zpracování s hodnotou 

> 0), 

6) aplikace metody vícerozměrné analýzy rozptylu pro determinaci statisticky 

významných rozdílů v průměrných hodnotách parametrů fyzického zpracování 

(proměnných vycházejících z vymezených skupin operátorů fyzického zpracování 

dotazů), z hlediska definovaných tříd (skupin) dotazů determinovaných dle 

rozsahu výstupu dotazů (celkem 3 skupiny pro oba modely v analýze),  

7) využití poznatků z analýzy rozptylu pro určení hlavních hledisek vhodných pro 

detailní zkoumání obsahu dotazů a příslušných hodnot parametrů zpracování 

dotazů k nalezení znaků, které náleží dotazům z množin extrémních kladných a 

záporných hodnot QET, zejména z pohledu množství použitých filtračních hodnot, 

počtu atributů z dimenzí velkého i malého rozsahu a počtu atributů z nich, které 

jsou použity bez uvedení konkrétního filtru na hodnoty daného atributu (opět s 

rozlišením dimenzí malého a velkého rozsahu), 

8) stanovení závěrů o aplikovatelnosti techniky kotveného modelování pro 

účely realizace multidimenzionálního datového modelu. 

  

                                                           
1
 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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5 Aplikované metody práce 

1) Testování výkonnosti zpracování hvězdicovitých dotazů – vzorek 250 dotazů; 300 

vykonání každého dotazu na dvou typizovaných reálných multidimenzionálních 

datových modelech (dotazy realizovány ve dvou variantách tj. pro klasické 

nenormalizované schéma hvězdy a kotvené schéma) – získání hodnot QET pro 

jednotlivé dotazy a modely. 

2) Metody statistické indukce: 

a) Shapiro-Wilkův test pro ověření normality rozložení hodnot ve výběru, 

b) metody porovnávání dvou závislých výběrů prostřednictvím Studentova t-testu pro 

závislé výběry a Wilcoxonova párového testu (výběry s distribucí hodnot 

odporující normálnímu rozložení) – aplikace na výběry hodnot QET pro jednotlivé 

dotazy a varianty schématu a modely a určení statistické významnosti rozdílů 

QET, 

c) jednosměrná vícerozměrná analýza rozptylu a post-hoc analýza rozdílů průměrů 

napříč skupinami s využitím Bonferroniho metody korekce souhrnné chyby I. 

druhu – aplikace na výběry zahrnující parametry fyzického zpracování 

jednotlivých dotazů získaných z výpisu QEP (query execution plan) každého 

dotazů (pro proměnné s identifikovaným porušením předpokladu normálního 

rozložení hodnot aplikován Games-Howellův test). 
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6 Shrnutí dosažených výsledků a závěry práce 

A) Metodický postup tvorby multidimenzionálního datového modelu 

Prvním výsledkem práce je návrh metodického postupu návrhu relačního datového 

modelu systému BI, založeného na aplikaci tříúrovňové koncepce datového modelování. 

Návrh je součástí kapitoly 4 a prezentuje závěry směřující k naplnění prvního cíle práce.  

Navrhovaný metodický postup je koncipován tak, aby v oblasti návrhu datové 

základny systému BI poskytl jistou úroveň formalizace. Měl by přispět ke standardizaci 

zaměřením na využití zejména co 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. 

 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 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. 
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 Modelování sémanticko-konceptuální úrovně v rámci navrhovaného 

metodického postupu 

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 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 degenerovaných dimenzí. 

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 
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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. 

3) Maticově vyjádřené přiřazení dimenzí a množin záznamů faktů procesům. Nástroj: 

bus matrix dle podkladů R. Kimballa (obr. 6.2). 

4) Zachycení struktury dimenzí a jejich vlastností a navrhované struktury a vlastností 
měřitelných ukazatelů v tabulkovém formátu specifikace, viz obr. 6.3 a 6.4. 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. 6.1 ilustruje 

konceptuální model pro podporu komunikace s uživateli a licitace požadavků; obr. 

6.5 ilustruje podobu konceptuálního modelu, doplněnou o vybrané logicko-

implementační aspekty). 

Obr. 6.1 Vizualizace struktury modelu multidimenzionálního pohledu na data na sémanticko-

konceptuální úrovni modelování (pro první sprint z příkladu aplikace metodického postupu) 
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Obr. 6.2 Zachycení průběžné podoby přiřazení měřitelných ukazatelů a dimenzí procesům 

včetně indikace konformity dimenzí (bus matrix z příkladu aplikace metodického postupu). 

 

Obr. 6.3 Ukázka tabulkové specifikace dimenze (z příkladu aplikace metodického postupu). 

 

Obr. 6.4 Ukázka tabulkové specifikace množiny záznamů faktů (z příkladu aplikace 

metodického postupu). 
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Obr. 6.5 Vizualizace kompletního modelu konceptuální úrovně datového modelu 

(navrhovaný způsob z příkladu aplikace metodického postupu). 

 

Pozn.: základní podoba kotveného schématu pochází z nástroje Anchor Modeler 

 Modelování logicko-implementační úrovně v rámci navrhovaného 

metodického postupu 

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 

a) Formální vyjádření souhlasu se splněním  požadavků daného sprintu (uživatelem, 

resp. uživateli) prostřednictvím protokolu o provedení testu, 

b) 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. 

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. 6.6 shrnuje jednotlivé kroky navrhovaného metodického postupu v rámci obou 

definovaných úrovní modelování. 
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Obr. 6.6 Stručné shrnutí rámcových kroků navrhovaného metodického postupu.  

 

c) Dílčí závěry z hlediska navrhovaného metodického postupu 

Navrhovaný metodický postup využívá na sémanticko-konceptuální úrovni aplikované 

principy vizualizace komponent používaných v rámci techniky kotveného modelování. 

Uspořádání navržených kroků je takové, aby na konci sprintu byl vytvořen především 

funkční meziprodukt výsledného multidimenzionálního datového modelu, který může být 

ve spolupráci s uživateli odsouhlasen jako vyhovující.  

Metodický postup je aplikovatelný jak v případě využití tradiční koncepce konstrukce 

multidimenzionálního datového modelu (nenormalizované schéma hvězdy), tak i v 

případě eventuální aplikace 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. 

B) Evaluace aplikovatelnosti upravených principů techniky kotveného 

modelování 

V kapitole 5 práce je prezentována evaluace aplikovatelnosti upravených principů 

techniky kotveného modelování, za účelem splnění druhého cíle práce. Tento koncept je 

kompatibilní také s případnou podporou navrhovaného metodického postupu nativní 

metodou realizace dokumentovaného datového modelu.  

a) 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):  
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b) implicitní možnost budovat datový model inkrementálně a znovupoužít atomární 

konceptuální konstruktory (později relace), v rámci shodné reálné domény entit, 

c) efektivnější dotazování mezi verzemi hodnot atributů (temporal querying),  
d) implicitní možnost absence NULL hodnot (nejsou-li z principu potřebné),  

e) 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
2
), jenž je vlastní většině databázových systémů a jejich 

modulům pro optimalizaci zpracování dotazů (při konstrukci plánu zpracování 

dotazu) – tento aspekt je v práci analyzován v prostředí multidimenzionálního 

datového modelu. 

Aplikací principů techniky kotveného modelování vzniká databázové schéma, zvané 

kotvené schéma. Jedná se 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 

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). 

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} 

                                                           
2
 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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dle toho, kolik kotev (k) je stanovených jako určující identifikátory každého záznamu (n-

tice) relace Tie. 

Vzhledem k evidentnímu faktu, že 6. (resp. pátá) normální forma vede k „explozi“ 

množství relačních tabulek v úložišti
3
, zahrnuje kotvené datové modelování princip 

mnemotechnického odlišení názvů relací. Mnemotechnické zkratky v názvu objektů 

usnadňují orientaci ve schématu (resp. seznamu databázových objektů) a díky těmto 

mnemotechnickým zkratkám je možné se ve struktuře objektů datového modelu 

jednoduše orientovat, avšak pro konceptuální úroveň nejsou klíčové. 

 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 obecná topologie, 

dle principů 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 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. 

 Analýza aplikovatelnosti upravených principů kotveného modelování 

Pro potřeby testování aplikovatelnosti konceptu kotveného modelování jsou užity dvě 

logické relační reprezentace multidimenzionálních datových modelů, představující dvě 

                                                           
3
 Pro moderní databázové systémy by tento fakt neměl být z hlediska výkonnosti zpracování dotazů podstatný. 
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rozsáhlejší typizované varianty multidimenzionálního modelu pro úložiště systému BI 

(záznamy faktů čítají 50 000 000 výskytů). Model M03 představuje měsíční periodické 

snímky faktů za jednotlivé měsíce pro sledování metrik, týkajících se účtů klientů 

peněžního ústavu. Model obsahuje pět dimenzí, včetně časové s granularitou na úrovni 

měsíců. Model M09 představuje situaci, kdy je modelován podnikový proces vyúčtování 

služeb zákazníků telekomunikačního operátora, sledovaný pomocí periodických snímků 

faktů za jednotlivé měsíce. Model zahrnuje pět dimenzí, včetně časové dimenze s měsíční 

granularitou. Datové modely pro varianty Star jsou 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. 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. 

a) Analýza rozdílů v dobách zpracování dotazů 

Rozdíl výběrů hodnot       , tj. rozdíl v i-té hodnotě doby zpracování (i = 1,…300) q-tého 

dotazu (q = 1,…250) v modelu m (m = M03, M09) mezi variantami schématu (Anchor 

oproti Star) je určen dle vztahu 1:  

                 
             

       . (1) 

Na výběr z těchto hodnota jsou aplikovány statistické testy porovnávání dvou 

závislých výběrů a jsou určeny statisticky významných rozdíly v QET dotazů. Po inspekci 

plánů zpracování dotazů (query execution plan – QEP), z důvodu ověření, zda QEP 

dotazů neobsahuje interpretačně přínosné údaje, jsou dodatečně určeny dotazy se 

statisticky nevýznamnými rozdíly v QET, které jsou následně také použity při analýze 

rozptylu a detailní analýze obsahu dotazů. Statisticky nevýznamný rozdíl je ve výsledcích 

pro všechny modely indikován zejména u dotazů, kde je velmi nízká hodnota rozdílu 

 
   

  . Tab. 1 sumarizuje zjištění o dotazech použitých v navazujících analýzách. 

Tab. 1 Sumarizace zjištění o pozorováních v souborech dat. 

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 

b) Analýza diferencí v plánech zpracování dotazů 

Pro analýzu rozdílů mezi QEP jednotlivých variant datových modelů jsou stanoveny 

diference dílčích údajů o QEP každého dotazu q dílčí varianty (Star, Anchor) z modelu m. 

Množina dotazů q, relevantních pro tento účel, je dána aplikací postupů metod 

porovnávání závislých výběrů a souvisejících postupů (viz výše). Dílčím výsledkem je 

určení kategorií rozsahů výsledků, mezi kterými se nachází statisticky významné rozdíly 

mezi průměry hodnot jednotlivých vysvětlovaných proměnných. S využitím těchto 

informací je možné podrobněji popsat podmínky, za jakých je kotvené schéma 

efektivnější v rámci definovaných skupin dotazů a klíčové aspekty dotazů, mající spojitost 

s výsledky realizace dotazů. 

Jako vstupní data pro analýzu rozptylu a také následnou detailní analýzu aspektů 

zpracování dotazů jsou použity údaje o parametrech QEP dotazů, resp. obecné souhrnné 

údaje o daném dotazu a jeho výsledcích v podobě údajů o jednotlivých operátorech 
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zpracování. Údaje uváděné dále a jejich popisky, je-li tento údaj předmětem porovnávání 

průměrů a jsou-li tyto proměnné zajímavé jako vysvětlované proměnné, zahrnují (v 

závorce je uvedena zkratka proměnné resp. přídomek zkratky): 

c) rozsah výstupu zpracovaného dotazu        , 

d) průměrná diference dob zpracování dotazu  
   

 (          ), 

e) celkový počet filtračních predikátů k omezení množství vyhledávaných hodnot 

(            ), 

f) údaje o operátorech fyzického zpracování dotazů, z hlediska rozdílů kardinality 

řádků na vstupu (Cardin), nároků na procesor (CPU) a vstupně-výstupních operací 

(IO). 

Pro hodnocení rozdílů mezi QEP jsou jako skupiny        vybrány tři relevantní 

rozpětí z údajů o rozsahu výstupu         (j = 1, 2, 3). Jednotlivé vektory           
 

mají následující obecně vyjádřenou strukturu (vztah 2): 

          
 

{                                                  
                      

                     
                       

 }                 
                   

 . 

(2) 

Rozsah výstupu je důležitým hlediskem pro určení, 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 dotazů, které jsou dle Fritchey (2009) typicky 

používány jmenovitě v rámci databázového systému SQL Server při zpracování dotazů 

(tedy i hvězdicovitých) – jde o operátor řazení, dále skupiny operátorů paralelního 

zpracování, spojování záznamů, vyhledávání záznamů agregace (jednotlivým skupinám je 

přiřazena schématická zkratka z důvodu nastavení názvů proměnných). Jde obecně o 

logické operátory s fyzickou realizací, které jsou však typické i přes určité obměny v řadě 

jiných databázových systémů, jak tvrdí Akdere a kol. (2012) a Ganapathi a kol. (2009). 

Tab. 2 shrnuje základní charakteristiky skupin     . 

Tab. 2 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. 

Po aplikaci metody vícerozměrné analýzy rozptylu jsou vymezeny proměnné (dle 

skupin operátorů), u kterých lze napříč skupinami očekávat rozdíly mezi jednotlivými 

dotazy. Tabulky 3 a 4 shrnují výsledky vícenásobného porovnávání diferencí průměrů 

skupin pro oba modely (uvedené proměnné v tabulkách jsou případy, kdy byly metodou 
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vícerozměrné analýzy rozptylu indikovány statisticky významné rozdíly mezi průměry 

skupin). 

Tab. 3 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. 

Tab. 4 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 

c) Shrnutí detailní analýzy rozdílů ve zpracování dotazů při aplikaci 

techniky kotveného modelování 

S využitím údajů o jednotlivých aspektech zpracování dotazů (dle vymezených 

proměnných) jsou identifikovány předpoklady o charakteru a parametrech dotazů, které 

lze spojit s výskytem kladných, resp. záporných diferencí QET (proměnná AvgDiff). Z 

důvodu zkoumání podmínek aplikovatelnosti techniky v kontextu realizace 

hvězdicovitých dotazů jsou však zásadní zejména parametry dotazů se zápornými 

hodnotami AvgDiff. Na tyto parametry tedy byl zejména brán zřetel při detailní analýze 

parametrů dotazů s tím, že budou pro úplnost shrnuty i parametry ostatních dotazů. 

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 hodnot 

AvgDiff. V podkapitole 5.4 práce jsou proto specifikovány co nejpodrobněji údaje o 

dotazech, které jsou ve variantě Anchor zpracovány efektivněji (zejména extrémní případy 
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kladných diferencí) a které jsou naopak zpracovány méně efektivně (zejména extrémní 

případy záporných diferencí). Ostatní jsou shrnuty buď graficky (menší množiny dotazů), 

nebo tabulkově s využitím základních popisných statistik. Z analýzy parametrů vyplynula 

obecná zjištění (tab. 5 shrnuje průměrné hodnoty a směrodatné odchylky parametrů za 

jednotlivé skupiny modelů a množiny hodnot AvgDiff): 

d) zejména u modelu M03 hraje 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), 

e) množství použitých nefiltrovaných kontextových atributů z malé a menší dimenze 

je větším problémem u modelu M09, kde se mezi malé a menší dimenze počítala i 

dimenze Obchodní zástupce (5000 členů) – důležitou roli však stále hraje i počet 

takových atributů pocházejících z jedné dimenze (v řadě případů byl problémem 

počet větší než 1, více však počet větší než 3), 

f) u dotazů skupin s menším rozsahem výstupu a kladnými hodnotami AvgDiff je 

patrné, že větší filtr, obvykle pro atributy malých a menších dimenzí, měl mnohdy 

za následek hodnotu AvgDiff příznivější pro variantu Anchor – klíčová je 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), 

g) 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 také data relace – dochází k násobení operace Clustered 

Index Scan/Seek – tento fakt bývá spojen s náročnější operací spojení a 

v konkrétních případech je spojen s převahou počtu řazených řádků (operace Sort), 

při jinak vyrovnanějších hodnotách jiných parametrů, 

h) řada případů problému s indexem primárního klíče dimenze byla vyvážena 
extenzivní aplikací paralelního zpracování, 

i) 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. 

Tab. 5 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) 
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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 práce) 

Z argumentace obsahu dotazů v kontextu s parametry fyzické realizace a diferencí 

průměrů QET vyplývá, 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 použit pokud možno žádný nefiltrovaný 

atribut z velké dimenze, v posledním případě pak jde-li zejména o situace, kdy je 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 je kotvené schéma zároveň přínosné z hlediska vyšší rychlosti 

zpracování dotazu. Klíčovým parametrem efektivnějšího zpracování dotazů nicméně je 

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). 
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9 Summary  

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 data 

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. 
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