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1 Úvod
Jak je datová kvalita důležitý fenomén

Dnešní svět vytváří z informací jednu z nejvíce žádaných komodit. Sběr a uchování 

informací je klíčové ve všech důležitých odvětvích běžného života. Informace jsou 

všude kolem nás. Při jejich sběru se ukládají do počítačů. Práci s těmito daty ulehčují 

rozličné   řídící  systémy  báze  dat.  Takto  uložená  data  mají  různou  reprezentaci, 

nejčastější podoba dat je textová, číselná nebo výčtová, další  je například obrazová, 

zvuková,  binární,  atd.  Dále  se  budeme  zabývat  pouze  daty  textovými,  číselnými 

a výčtovými, s těmito reprezentacemi si rozumí jednoduše jak počítač, tak člověk.

V začátcích sběru informací se hledělo především na kvantitu, mít informace o co 

nejvíce subjektech. Ale časem se ukázalo, že shromažďovaná data musejí mít i svoji 

kvalitu.  Problém nastal,  když  data  byla  využita  k  činnostem,  které  byly spojeny 

s přímými  náklady  –  muselo  se  do  nich  investovat.  V tu  chvíli  již  lze  spočítat 

například kolik bude stát, když je ve třetině údajů o klientech nějaká chyba. Jakmile 

se začala přepočítávat kvalita dat na peníze, data se začala čistit od nekvalitních dat 

a dále čistá udržovat.

Jak je třeba se průběžně starat o datovou kvalitu

Bohužel v datech byly a jsou chyby a i když se začnou čistit a udržovat, vždy v nich 

budou. Absolutně čistá data při netriviálním počtu záznamů neexistují.   S daty se 

musí neustále pracovat, snažit se je udržet v co nejčistší formě. Hranice, do jaké míry 

a jak důkladně provádět čištění dat, záleží na poměru nákladů na čištění a údržbu 

k nákladům na špatné fungování procesů způsobené špatnými daty.

Skórkarta datové kvality jako možnost monitorování

Pro  udržování  kvality  dat  a  zvětšování  jejich  důvěryhodnosti  je  potřeba  měřit 

datovou kvalitu,  tato měření opakovat a sledovat jejich vývoj. Jednou z možností 

sledování a monitorování jsou skórkarty datové kvality. Všechny výsledky měření se 
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ukládají do skladu metrik. Nad tímto skladem se vybudují skórkarty datové kvality. 

Ty  pak  ukazují  aktuální  kvalitu  dat  a  kvalitu  procesů.  Pokud  kvalita  poklesne 

pod určitou  mez,  může  být  automaticky  informován  technik  datové  kvality 

a iniciován proces, který zamezí šíření chyby a jejím dopadům a ošetří její příčiny. 

Skórkarty tedy pomáhají udržovat kvalitu dat v únosných mezích.

1.1 Vznik špatných dat

Důvod  vzniku  špatných  dat  může  být  již  ve  fázi  návrhu  databáze  pro  uchování 

sbíraných informací. Sebraná data  jsou zaznamenaná měření  subjektů skutečného 

světa,  která  se  uloží  do  interní  reprezentace  databáze.  Špatná  data  vznikají 

při špatném  výběru  datového  typu,  konverze  desetinných  čísel  do  binární 

reprezentace  nebo  opomenutím  některých  možností  při  modelování  tabulek 

v databázi, např. v tabulce faktura bude záznam určující typ daně z přidané hodnoty, 

tento údaj by správně měl být u každého řádku faktury. Tedy již databázový architekt 

může způsobit špatnou kvalitu dat. Chyby v datech vznikají nesprávným zapsáním 

údajů,  např.  překlepy,  přeslechy,  diakritika,  velká  a  malá  písmena,  údaje 

v nesprávném pořadí, nestandardní hodnoty. Později budou rozebrány další důvody 

vzniku špatných dat, jako je konverze dat ze starého systému, uživatelský vstup nebo 

dokonce samo čištění dat.

I když jsou data vyčištěna a mají námi požadovanou kvalitu, tak tato kvalita časem 

klesá.  Ať  již  zmíněným  uživatelským  vstupem,  nebo  nějakými  automatickými 

procesy, jež pracují s daty. Bohužel i kdybychom tuto databázi odstřihli od zbytku 

světa, aby se v ní nic nemohlo měnit, i tak by kvalita dat klesala, a to zastaráváním 

údajů. Svět se neustále mění a data by se měla měnit s ním.
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1.2 Sledování kvality dat

Abychom se mohli starat, je potřeba ji měřit

Jak  již  bylo  řečeno,  aby  byla  kvalita  dat  udržována  na  nějaké  akceptovatelné 

hodnotě,  je potřeba kontrolovat data,  která se nahrávají  do databáze.  Jelikož není 

možné kontrolovat to, co není měřeno, je nutné stanovit metriky datové kvality a ty 

sledovat. U dat se měří např. jejich přesnost, úplnost nebo správnost. Při měření se 

mohou sledovat další statistické údaje, jako je rozložení hodnot, průměrné hodnoty 

nebo výchylky od normálu.

Měření musí být v kontextu účelu

Data  slouží  jako  vstup  pro  pracovní  procesy.  Takto  je  třeba  na  ně  nahlížet 

i při konstrukci metrik. Měřený ukazatel by měl mít oporu v procesu, pro který je 

měřen. Pro definování toho, co měřit a co ne, je tedy potřeba znát i procesy, které 

s měřenými  daty  pracují.  Každý  proces  využívá  různá  data  s  různou  prioritou. 

Pro telemarketing  budou  důležitá  telefonní  čísla  zákazníků,  na  druhou  stranu 

telefonní číslo zákazníka  je pro proces fakturace podřadné.

Je to dost, pokud jsou data kvalitní např. z 80%, nebo to je málo? Aby bylo možné 

odpovědět na tuto otázku, musí být položena v kontextu určitého pracovního procesu 

a zároveň vědět, o která data se daný proces opírá. Pokud využívá převážně data, jež 

jsou ohodnocena jako nekvalitní, pak je 80% málo. Z jiného pohledu na položenou 

otázku je pro nalezení odpovědi potřeba zjistit  spojitost  mezi ziskem a měřenými 

daty.  Tedy pokud  informace  zákazníků,  jež  generují  80% zisku,  jsou  mezi  20% 

nekvalitních dat, pak i 80% kvalitních dat je málo. 

1.3 Cíl diplomové práce

Kde se tento koncept vzal

Inspirací  diplomové práce  je  „A DataFlux White  Paper:  Building  a  Data Quality 

Scorecard for Operational Data Governance“ [1] od Davida Loshina. Jejím cílem je 
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z načerpaných  informací  vytvořit  koncept  skórkarty  datové  kvality,  který  bude 

automaticky  sledovat  kvalitu  dat  a  umožní  na  různých  úrovních  agregace 

kvantifikovat její vztah k výsledkům fungování podnikových procesů nebo dopadů. 

Nejvíce  pozornosti  bude  věnováno  architektuře  a  návrhu  vícedimenzionálního 

modelu  datového  skladu  metrik,  umožňující  jejich  agregování  do  uživatelem 

definovaných skupin a zároveň jejich provázání s pracovními procesy.

K čemu bude výsledek této diplomové práce

Tato práce by měla sloužit jako úvod do datové kvality obecně se zvýšeným důrazem 

na  kontinuální  sledování  kvality.  Ukáže  provázanost  procesů  s  daty a  podrobněji 

problematiku agregace metrik. Navrhne způsob pro přepočítávání metrik v závislosti 

na  pracovních  procesech  a  předvede  nasazení  skórkarty  na  ukázkovém  projektu 

včetně měření kvality dat a zobrazování výsledných reportů. Měla by sloužit jako 

koncept pro levné sledování kvality dat v reálných projektech.  Protože nekvalitní  

data si může dovolit jen bohatá firma.

1.4 Struktura diplomové práce

Celá diplomová práce je rozvržena do čtyř  částí,  ve kterých se postupně probere 

problematika datové kvality obecně, koncept skórkarty datové kvality, praktická část 

a její úskalí a nakonec diskuse použitých postupů a zhodnocení výsledků.

Datová kvalita obecně

Začátek práce slouží jako uvedení do problematiky datové kvality, probere základní 

pojmy, analýzu dat, zlepšování a obohacování dat a tvorbu metadat datové kvality. 

Zbytek první části je zasvěcen datové kvalitě v oblasti jejího nejběžnějšího využití,  

a to  v  pracovních  procesech.  Zlehka  se  zde  dotkneme  pojmů,  jako  je  Data 

Governance a Service Level Agreements. Kapitolu uzavírají popisy různých postupů, 

architektur a technologií využívaných v datové kvalitě.
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Koncept skórkarty datové kvality

Mezi tyto technologie patří i koncept skórkarty datové kvality, který je podrobněji 

vysvětlen v další části práce. Je zde probráno využití, architektura, ale i jiné přístupy.  

Tato  část  se  také  zajímá  o  konstrukci  metrik  a  jejich  sledování,  jejich  agregaci 

i provázání  s  pracovními  procesy,  sledování  fungování  procesů  datové  kvality 

a fungování datové politiky. Zaměřuje se i na samotné fungování skórkarty datové 

kvality jako takové. Nejdůležitější  kapitolou této části  je popis agregační metody 

Phiksa, kterou jsem navrhl pro potřeby skórkarty datové kvality.

Návrh vzorového řešení

V předposlední praktické části se probere tvorba vzorového příkladu. Je zde návrh 

datového a logického vícedimenzionálního modelu, popsán celý návrh architektury 

skórkarty,  propojení  databáze  s  nástrojem  na  měření  metrik  a  s  nástrojem 

na generování  a  zobrazování  reportů.  Dále  je  zde  probrán  postup  řešení, 

dokumentace a ukázka výsledných reportů.

Diskuze a zhodnocení výsledků

V poslední části je zhodnocení výsledků, diskuze k použitým postupům, možnosti 

rozšíření či různá omezení, která skýtá použití skórkarty datové kvality. Návrh změn 

a  doporučení  pro  případné  nasazení  v  reálném  projektu.  Diskuze  použitých 

technologií, s možností jejich nahrazení jinými.
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2 Datová kvalita
Databáze jsou všemožně propojeny pomocí různých informačních systémů, datových 

dávek  nebo  vstupů  v  reálném čase.  Chyby  zavlečené  do  jedné  databáze  se  pak 

v databázovém světě šíří dál a způsobují další chyby, jež jsou příčinou vzniku dalších 

a  dalších  chyb.  Jak  píše  Arkady  Maydanchik  ve  své  knize  Data  Quality 

Assesment [2] chyby v datech jsou jako rakovina, která se šíří z databáze do databáze 

a způsobuje datové a finanční škody.

Podle studie firem SAS a DataFlux nekvalitní data stojí ročně americké firmy 600 

miliard  dolarů.  Asi  nejznámějším  problémem  datové  kvality  byl  Y2K  problém, 

problém roku 2000. Tento problém vznikl zobrazováním roku pomocí posledních 

dvou číslic. Při přehoupnutí se do dalšího tisíciletí se narušila rostoucí posloupnost 

roků 98, 99, 00.  Dalším problémem byla nejednoznačnost 00, je to buď 1900 nebo 

2000.  Tento  problém vyvolal  veliké pozdvižení,  většina systémů se kontrolovala, 

případně předělávala. Dle firmy Gartner Group se vynaložené celosvětové náklady 

pohybovaly kolem $400 - $600 miliard amerických dolarů, dle neoficiálních odhadů 

je tato částka třikrát vyšší. 

2.1 Základní pojmy

Pro další souvislosti v této práci je potřebné definovat a vysvětlit základní pojmy:

• Datová kvalita

• Metrika datové kvality

• Datový steward

• Knowledge worker

• Pracovní proces

• Procesní dopad
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Proto  aby mohl  být  definován  pojem datové  kvality,  se  musíme nejprve  zaměřit 

na pojem  kvality  a  dat  obecně.  Co  je  a  jak  je  chápána  kvalita.  Co  jsou  data 

a informace a jaký je mezi nimi rozdíl.

Kvalita

Kvalitním  výrobkem  se  rozumí  věc  splňující   mnoho  různých  vlastností,  jejich 

preference se mění  člověk od člověka.  Pokud by se provedl  výzkum,  jak si  lidé 

představují kvalitní výrobek, asi by nejčastější odpovědi byly: 

• nesmí být poruchový

• dělá to, co dělat má

• musí mít dlouhou životnost

• výrobce umožňuje kvalitní servis

Stejných nebo podobných odpovědí by se jistě nalezlo více, kvalita je spojována se 

spolehlivostí.  S  kvalitou  dat  je  to  podobné,  důvod  proč  chceme,  aby  data  byla 

kvalitní je ten, abychom se na ně mohli spolehnout. Pokud jsou data kvalitní a je 

na ně spolehnutí, lze s nimi pracovat s plnou důvěrou v jejich správnost. Pokud tomu 

tak  není,  začne  docházet  ke  ztrátám  na  zisku,  zvyšování  časových  i  finančních 

nákladů,  ztrátě  důvěryhodnosti  celé  firmy.  Data  se  v  takovém  případě  musejí 

ověřovat a v lepším případně pokud to jde, tak i opravovat. Jak již bylo napsáno 

dříve, není snadné udržovat data kvalitní.

Formální definicí kvality přináší Total Quality Management, kde se říká, že kvalita je 

důsledné plnění očekávání odběratelů. Tedy výrobek odpovídající přesně  specifikaci 

nemusí být kvalitní. V tom případě je závada ve specifikaci. Pro kvalitní výrobek je 

potřeba  komunikovat  s  odběrateli,  co  od  něho  očekávají.  Na  druhou  stranu 

vylepšování věcí, které odběratel nepovažuje za důležité, nemusí vést k vyšší kvalitě, 

nejspíše  však  povede  k  vyšší  ceně.  Pro  definici  datové  kvality  nebo  podle  Lary 

Englishe informační kvality je důležité nejprve říci, co jsou data a co jsou informace.
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Data jako soubor faktů

Dle  oxfordského  slovníku  [11] jsou  data  souborem  faktů  a  statistik  určených 

k odkazu  či  analýze.  Druhá  definice  říká,  že  data  jsou  souborem  čísel,  znaků 

a symbolů,  na jejichž  základě  jsou  prováděny  počítačové  operace,  mohou  být 

uloženy a posílány formou elektrických signálů a nahrávány na magnetické, optické 

nebo mechanické záznamové médium.

Informace

Larry English [3] přináší pěknou definici informací, informace jsou data v kontextu. 

V Oxfordském slovníku jsou informace definovány jako fakta získaná nebo naučená 

o někom nebo o něčem. Tyto definice se nevylučují, jak bylo napsáno výše, data jsou 

souborem faktů, pokud budeme vědět i k čemu se váží, tedy dáme je do kontextu,  

dostaneme informaci.

Převedeme-li tyto definice do souvislosti datové kvality, pak pokud k datům přidáme 

definici toho, co znamenají,  a určíme formát, ve kterém jsou zapsány, dostaneme 

smysluplnou informaci.

Informace = f(Data, Definice, Formát)

Kvalita informací

Kvalita informací určuje, jak přesně uložená data zobrazují objekty v reálném světě, 

jež  reprezentují.  Pokud  budeme  chtít  rozšířit  definici  kvality  na  definici  kvality 

informací,  musíme  určit,  kdo  je  odběratel. Odběrateli jsou  koncoví  uživatelé 

a pracovníci na pozici knowledge worker, kteří pro vykonávání své práce potřebují 

data.

Kvalita informací  je důsledné plnění  očekávání  konečných uživatelů a knowledge  

workerů.
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Kvalita  informací  respektive  kvalita  dat  tedy  popisuje  vlastnosti  dat,  které  ústí 

ve spokojenost uživatelů.

Metriky datové kvality

Pro to, aby bylo možné říci jak jsou data kvalitní, musí být definován nějaký systém 

ohodnocující kvalitu dat. K tomuto účelu se definují metriky datové kvality, které 

říkají,  kolik  procent  z  posuzovaných  dat  vyhovují  definici  měření  –  kvantifikují 

kvalitu.  Metriky  mohou  být  pozitivní,  potom  výsledek  zobrazuje  procento 

vyhovujících záznamů, příkladem může být metrika úplnosti, a to „je atribut název  

vyplněn?“,  čím  blíže  se  bude  metrika  blížit  100%,  tím jsou  data  kvalitnější 

(za předpokladu,  že  chceme  znát  názvy  u  všech  entit).  Naproti  tomu  existuje 

i negativní metrika, v tom případě je zobrazeno procento nevyhovujících záznamů, 

příkladem může být metrika  „je atribut rodné číslo duplicitní?“, u této metriky je 

žádoucí  aby  byla  0%.  Dále  máme  dvoustavové  metriky  nebo  vícestavové. 

Dvoustavová  metrika  rozlišuje  pouze  stavy vyhovuje  a  nevyhovuje.  Vícestavová 

metrika může říkat, z kolika procent vyhovuje či nevyhovuje její definici.

Datový steward a Knowledge worker

O definování a udržování metrik by se měla starat pověřená osoba. Této osobě se 

říká datový steward. Jeho úkolem je dohlídnout na data jako taková. Vědět k jakým 

úkolům  se  data  používají  a  s  tím  koordinovat  výstavbu  metrik.  Oproti  tomu 

knowledge  worker  je  osoba,  která  s  daty  pracuje.  Musí  znát  jejich  význam 

a možnosti  využití.  Při  definování  datové  kvality  tito  pracovníci  musejí  úzce 

spolupracovat.  Jak  říká  definice  datové  kvality  :  důsledné  plnění  očekávání  

konečných uživatelů a knowledge workerů. Důsledné zde mimo jiné znamená,  že 

bude plnit očekávání všech uživatelů na datech závislých. Tedy musí stanovit taková 

pravidla, aby vyhovovala všem.

Pracovní procesy

Data, o která se stará datový steward, jsou využívána v pracovních neboli business 

procesech. Pracovní proces je soupis úkolů, jejichž výstupem je určitá služba nebo 
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produkt. Během plnění úkolů pracovního procesu mohou být využívány služby či 

jiné výstupy ostatních pracovních procesů. Vstupem mohou být také data. Kvalita 

procesu závisí na kvalitě všech jeho podprocesů, ale i na kvalitě vstupních služeb 

i dat.

Procesní dopad

Každá změna v pracovním procesu má dopad na jeho výstup, ať už pozitivní nebo 

negativní. Tento dopad se dále šíří dalšími propojenými procesy až k výstupnímu, 

který vytváří produkt či službu přímo pro zákazníka. Pro zjednodušení odhalování 

negativních dopadů se zavádí kategorizace dopadů. Toto rozdělení je samozřejmě 

závislé  na  druhu  organizace  (společnosti).  Nicméně  jako  příklad  zde  může  být 

uvedeno rozdělení do kategorií dle Laryho Englishe [3]: 

• Finance

• Produktivita

• Rizika

• Dodržování nařízení a standardů (Compliance)

Každý  proces  může  generovat  více  různých  dopadů.  Například  chyba  v  procesu 

fakturace  může  mít  dopad  na  v  lepším  případě  Cash  flow,  v  horším  případě 

na výnosy, ale také například na propustnost či konkurenceschopnost. V následující 

tabulce je příklad kategorizace dopadů:

Finance Produktivita Rizika Dodržování nařízení

Operativní náklady Pracnost Kreditní Státní orgány

Poplatky Propustnost Investiční Autorizace

Prodej Čas zpracování Regulatorní Ochrana soukromí

Cash flow Čas vyřízení Konkurence ...

Rozpočet Chybovost Vývoj

Přesčasy Havárie a nehody Úniky

... ... ...
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2.2 Hlavní procesy práce s daty

Aby byly minimalizovány negativní  dopady způsobené špatnými  daty,  je  potřeba 

o tato data stále pečovat. Bohužel datovou kvalitu ovlivňuje mnoho procesů, ať už 

samovolně nebo účelně. Lze je rozdělit do tří hlavních skupin

• Procesy vstupu dat z okolního světa

• Procesy měnící data zevnitř

• Ostatní procesy nepracující přímo s daty

Celá  disciplína  datové  kvality  se  točí  kolem  základních  procesů,  kterými  jsou 

analýza  dat,  zlepšení  kvality  dat,  obohacení  dat,  monitorování  dat  a  vytvoření 

a udržování informací o datech. 
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2.2.1 Zjišťování stavu datové kvality

Zjišťování stavu neboli analýza dat má za úkol získat nejen znalosti o daných datech. 

Cíle  analýzy jsou  identifikovat  problémy datové  kvality,  ověřit,  zda  data  splňují 

požadavky, identifikovat problémy v business procesech. V ideálním světě by bylo 

možné určit, zda je nebo není každý datový element v databázi správný  a pokud je 

nesprávný,  odkud  přišel  a  co  způsobilo  chybu  [2].  Poté  bychom  mohli  opravit 

existující chyby a zjednat nápravu, aby se taková chyba již neopakovala.

Základní profiling

Prvním  z  úkolů  analýzy  dat  je  zjištění  skutečných  metadat  (znalostí  o  datech). 

V některých  případech  jsou  metadata  součástí  posuzovaných  dat,  ale  i  tak  není 

na škodu data  analyzovat a  zjistit,  zda nejsou rozdíly mezi metadaty a získanými 

znalostmi z provedené analýzy. Tomuto procesu se také říká základní profiling. U dat 

se změří obecné charakteristiky bez kontextu, k jakému jsou data využívána.

Profilování  je  hierarchický  proces,  na  začátku  hierarchie  je  zjišťování  znalostí 

o jednotlivých  atributech.  Poté  se  zjišťují  závislosti  mezi  atributy  v  jednotlivých 

tabulkách.  V horní části  hierarchie se  hledají  závislosti  mezi  tabulkami.  Jedná se 

vlastně  o  speciální  dobývání  znalostí  (data  mining)  z  dat.  Výsledek  by měl  být 

překontrolován osobou se znalostmi v doméně, kterou data popisují,  aby vyloučil 

irelevantní nalezené závislosti.

Základní profiling se mimo jiné skládá z :

• Vytvoření datového modelu z nedokumentovaných dat

• Určení datových typů z dat v každém sloupci tabulky

• Analýza domény hodnot, např. rozsah čísel 0 – 100

• Zjištění, zda jsou hodnoty ve sloupci unikátní

• Nalezení maxima, minima, odlehlých hodnot

• Analýzy výskytu null hodnot
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• Frekvenční analýza, rozložení hodnot

• Formáty zápisu dat

• Hledání  závislostí  mezi  sloupci,  jak  ve  stejné  tabulce,  tak  mezi  různými 

tabulkami

• atd.

Rozšířený profiling

Rozšířený  profiling  přibírá  do  posuzování  dat  jeden  velice  důležitý  aspekt  – 

subjektivní potřebu. Nejprve se musí zjistit, kdo má zájem o to, aby byla kvalita dat 

co  nejvyšší.  Tato  osoba  je  také  nazývána  informační  stakeholder.  Po  jejich 

identifikaci je možné určovat jejich subjektivní požadavky na kvalitu dat.  Dalším 

krokem rozšířeného profilingu je  určení  důležitých  skupin  dat  k  posouzení.  Tyto 

klíčové skupiny dat mohou být různé pro každého stakeholdera.

Datové defekty se definují na základě subjektivní potřeby. Jelikož jsou již známy 

osoby, kterým vadí případné defekty dat, lze tyto defekty sledovat. Sledují se nejen 

defekty jako takové, ale také jejich příčiny i jejich důsledky. Nejvíce vypovídající 

hodnotou datové kvality je měření spokojenosti zákazníků – plnění jejich očekávání. 

Pokud  poskytovatel  služeb  nezná  očekávání  svých  zákazníků,  pak  to  je  velký 

problém. Dle poskytovatele jsou služby kvalitní,  ale dle zákazníků ne,  protože se 

jejich  očekávání  neprotnou.  Firma  Lexus  při  návrhu  svého  nového  nejdražšího 

modelu auta vyslala své pracovníky do domácností  majitelů předchozího modelu, 

aby zjistila, jaké druhy kůže, polstrování a další detaily mají rádi jejich uživatelé. 

Tím se pokusila zjistit očekávání svých uživatelů – zjistit jejich subjektivní potřebu.

Audit datové kvality

Audit datové kvality je nejvyšším stupněm analýzy. Nyní se již neprověřují jen data, 

ale i procesy, existující pravidla, vlastníci dat. Zkoumají se příčiny i následky defektů 

dat a jak se celkově zachází s daty. Analyzuje se dopad konkrétních nekvalitních dat 

na konkrétní  pracovní  procesy.  Vyčíslují  se  eliminované ztráty,  úspory a  přínosy. 
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Celé se to projednává s lidmi, jimž datová kvalita přímo ovlivňuje jejich pracovní 

úkoly.  Analyzují  se  příčiny  vzniklých  defektů  a  identifikují  se  úrovně  možných 

řešení od drobných organizačních opatření po změnu business architektury. Součástí 

analýzy je také vyčíslení  nákladů. Celý audit  slouží  jako podklad pro strategické 

rozhodování v oblasti řízení datové kvality.

2.2.2 Zlepšování datové kvality

Po posouzení kvality dat se může přejít k jejímu zlepšení. Tento proces má více fází, 

které vedou ke zlepšení celkové kvality dat.

Automatické čištění

Jedná se o čištění, které lze provést automaticky, dle definovaných pravidel. Využívá 

se slovníků, etalonů a dalších referenčních seznamů. Úkolem automatického čištění 

je  parsing  jednotlivých  datových  položek,  odstranění  informačního  šumu,  oprava 

typografických  chyb,  překlepy,  velká,  malá  písmena,  atd...  Příklad  parsingu 

v procesu automatického čištění může být adresa v jednom poli, kterou se  pokusí 

rozparsovat do položek ulice, č.p., č.o., město, PSČ...

Standardizace

Pokud  si  vzpomeneme  na  definici  informací,  víme,  že  jedním z  klíčových  částí 

informace je  formát  zápisu.  Standardizace  je  proces,  který  sjednotí  formu zápisu 

jednotlivých  dat  a  nahradí  nestandardní  hodnoty  standardem.  Příkladem 

pro jednotnou formu zápisu data a času může být např. RRRR-MM-DD HH:MM:SS 

nebo UNIX TIME. Pokud existuje záznam 903299200, pak bez dalších informací 

nevíme, co znamená. Při zápisu tohoto čísla ve formátu +420 903 299 200  je už 

jasné,  že  se  jedná  o  telefonní  číslo  České  republiky.  Příkladem pro  nahrazování 

nestandardních hodnot standardy mohou být různé zápisy měst, např. Ústí n. O., Ústí 

nad Orlicí, Ústí nad O., UO, ÚnO.
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Unifikace

Proces unifikace se snaží určit záznamy, které představují jeden stejný objekt, např. 

osoba, auto, adresa. Jedná se o seskupování objektů.

Deduplikace

Deduplikací je myšlen proces sjednocení záznamů, které reprezentují stejný objekt. 

Vybere se nebo se vytvoří tzv. master záznam, který nejlépe reprezentuje požadovaný 

objekt, a na ten se napárují záznamy, o nichž se rozhodlo, že jsou duplicitní  vůči 

stanovenému master záznamu.

2.2.3 Přidaná informace

Vyčištěním dat nekončí zlepšování datové kvality. Data mohou být ještě obohacena 

o další,  někdy i  velmi  cenné informace.  Cílem obohacování  o  další  informace je 

přidání  hodnoty  existujícím  datovým  zdrojům,  odvození  nových  informací 

z existujících dat a podpora rozšířených požadavků.

Obohacení

Data se obohacují o položky, které nejsou vyplněny, ale lze je odvodit z ostatních.  

Jedná se například o položky v adrese jako třeba čtvrť,  městská  část,ulice,  atd... 

Pro tyto účely jsou využívány informace ze zdrojů třetích stran, a to různých registrů. 

V České republice to jsou například veřejně dostupné registry adres1 a ekonomických 

subjektů2 spravované  Českým  statistickým  úřadem.  Další  registry  zabývající  se 

obchodními  společnostmi  jsou  například  Obchodní  rejstřík3 ministerstva 

spravedlnosti  nebo  Administrativní  registr  ekonomických  subjektů4 ministerstva 

financí.  Dále  se  data  mohou  obohatit  o  odvozené  informace  z  telefonních  čísel 

případně o nově vytvořené unikátní identifikátory.

1 http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizeni_rso 

2 http://registry.czso.cz/irsw/ 

3 http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=or&sysinf.@strana=searchSubject 

4 http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz 
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Vztahy

Při základním profilingu se hledají vztahy mezi atributy tabulky, ale i mezi různými 

tabulkami. Pokud se použijí složitější metody pro hledání vztahů, jako je dobývání 

znalostí  z  databází,  je  možné  odhalit  další  zákonitosti.  Při  posuzování  reálných 

objektů jsou nalezeny hypotézy, kde každá vyhovuje více či méně záznamům. Už je 

na pracovníkovi, aby vyčistil seznam hypotéz od elementárních a rozpoznal hypotézy 

významné od ostatních.

Householding

Pro určité pracovní procesy je potřeba seskupit klienty, kteří mají něco společného. 

V tom  případě  se  data  obohacují  o  jakési  sdružovací  informace  –  o  household. 

Household  může  být  například  rodinná  jednotka,  nepříbuzní  lidé  na  téže  adrese, 

členové  klubu  nebo  zaměstnanci  společnosti  nebo  pobočky.  Největší  využití  této 

metody je v obchodním oddělení, marketingu, ošetřování rizik či zjišťování podvodů 

s pojistkami. Householding je velice rozsáhlý proces, který zde nebude probrán.

DQ metadata

Při  profilingu  a  celkové  analýze  dat  jsou  získávány  informace  o  posuzovaných 

datech – metadata. Tyto informace jsou také přidanou hodnotou ke stávajícím datům.

2.2.4 Monitorování datové kvality

Po  provedení  prvotní  analýzy,  vyčištění  dat  a  obohacení  o  další  informace  je 

prováděno monitorování,  aby nedocházelo ke zhoršování kvality.  Nicméně proces 

udržení případně vylepšení datové kvality je cyklický. Po určitém čase je potřeba 

opět provést celkovou analýzu dat a upravit způsob monitorování.

Jak bylo zmíněno na začátku této kapitoly, existují tři základní typy procesů pro práci 

s daty. Každý z těchto procesů může zanášet defekty do dat, proto je nutné stanovit 

osobu,  která  bude zodpovídat  za  daný proces.  Pokud existuje  důvěra  ve  správné 
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fungování  procesů  pracujících  s  daty,  pak  vzrůstá  důvěra  v  samotná  data.  Míru 

spolehlivosti  těchto dat  potřebují  znát  nejen  uživatelé,  kteří  s  nimi  přímo pracují 

a na jejichž  základě  vyvozují  další  skutečnosti,  ale  také  účastníci  podnikových 

procesů,  již  tato  data  využívají.  Definují  se  proto  další  procesy,  rozdělují  se 

odpovědnosti, postupy v případě selhání, vypracují se dopadové analýzy a stanovují 

se různé limity a sankce. Jedná se o rozsáhlou oblast, kterou data a informace v nich 

obsažených zasahují. Celá tato oblast je nazývána Data governance.

2.3 Data governance

Data  governance  je  mladá  rozvíjející  disciplína,  která  spojuje  data  management, 

datovou kvalitu, business procesy a risk management. Tedy vše co se děje v nějaké 

organizaci okolo jejích dat. Data Governance Institute definuje Data governance jako 

systém rozhodovacích práv a odpovědností v informačních procesech, vykonávaných 

podle modelů  popisujících  kdo může provést  jakou akci  s  danou informací,  kdy, 

za jakých okolností  a  jakým způsobem.   Intelligent  Business  Strategies  formálně 

definuje Enterprise Data governance jako sadu procesů, kterými jsou všechna aktiva 

strukturovaných  i  nestrukturovaných  dat  formálně  řízena  tak,  aby  byla  data 

srozumitelná a věrohodná napříč celou organisací.

Datovým stewardům je  pro realizaci  Data  governance  svěřena  důvěra  za  účelem 

vykonávání  pečlivé  a  zodpovědné  správy dat.  Tito  datový  stewardi  fungují  jako 

výkonná moc.  „Zákony“,  pravidla,  nařízení  a  postihy jsou tvořeny zákonodárnou 

mocí, která je složena z Data Governance Steering Committee a Competency Center. 

Úkolem Data  governance  je  nastavovat  cíle  správy dat  na  základě  business  cílů 

podniku,  nastavovat  pravidla  pro  používání  podnikových  dat  s  ohlídáním  jejich 

dodržování a zajišťovat efektivitu agendy správy dat.

Data  governance  je  nástroj  pro  zajištění  datové  kvality  ve  dvou  kontextech. 

Umožnění ochrany před nežádoucími dopady datové kvality, např. odeslání peněz 

na neexistující  účty,  a  také  zvyšuje  důvěryhodnost  dat  a  jejich  spolehlivost. 

Představuje  průsečík  vztahů  mezi  kvalitou  dat,  správou  metadat  a  master  data 
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managementu pro zajištění komplexní strategie správy a řízení informací. Skórkarty 

datové kvality jsou významným nástrojem pro podporu Data governance.

2.4 Inspekce datové kvality

Součástí Data governance je také inspekce datové kvality. Ta má za úkol redukovat 

počet chyb na rozumnou a zvládnutelnou úroveň. Umožnit okamžitou nápravu tak, 

aby mohly být dokončeny pracovní procesy a zařídit eliminaci nebo zmírnění příčiny 

vzniku chyby v definovaném (dojednaném) čase.  Hlavní hodnota inspekce datové 

kvality je ve zvyšování důvěry uživatelů, že jakýkoliv problém datové kvality bude 

identifikován a odstraněn dříve, než napáchá významné škody.

Proto,  aby  mohl  být  problém datové  kvality  identifikován,  musí  být  definována 

datová politika organizace a Service Level Agreements datové kvality (viz. níže). 

Dalším důležitým faktorem úspěšného řízení datové kvality je automatizace celého 

procesu.  Tedy  od automatického  sběru  a  inspekce  metrik  datové  kvality, 

přes automatické  vyhodnocování  vůči očekáváním (očekávání  definováno  pomocí 

limitů  akceptovatelnosti),  po  automatické  spuštění  nápravných  akcí.  Součástí 

automatického procesu je monitorování nápravných opatření.

2.5 Service Level Agreements datové kvality

Pro stanovení standardů kvality dat a procesů, jež s nimi pracují, je použit koncept 

Service Level Agreements, který je uzpůsoben na míru řízení datové kvality.

Co jsou SLAs obecně

Většina společností i fyzických osob nabízejících služby mají buď málo, nebo spíše 

nemají  vůbec stanovenu  natož  zaručenu  jejich  kvalitativní  úroveň.  U  některých 

služeb není potřeba mít stanovenu úroveň poskytovaných služeb, avšak když vinou 

nekvalitní služby vznikne ztráta, v lepším případě jen na penězích. Pak se zákazník 
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začne  ptát,  jak  je  to  možné.  Je  potřeba  přesně  definovat  služby,  které  budou 

poskytnuty, jejich kvalitu a časový rámec.

Service  level  agreement  (SLA)  je  sjednaná  dohoda  mezi  2  stranami, 

a to dodavatelem  a  zákazníkem.  Jedná  se  o  důležitý  dokument,  který  pojednává 

o využitelnosti  nabízených  služeb.  Specifikuje  jaké  služby budou  dodány,  jak  se 

budou řešit případné problémy, bezpečnost či ukončení spolupráce.

SLAs datové kvality

Tento princip je převzat do managementu datové kvality (Data Quality Service Level 

Agreement). Je to klíčová součást řízení datové kvality, kde se pro každé zpracování 

dat definuje SLA. Příklady SLA standardů, pravidel a procesů:

• Místo v procesu zpracování dat, kterého se SLA týká

• Datové elementy, jež jsou SLA pokryty

• Dopady na obchod spojené s jednotlivými defekty

• Dimense datové kvality pro jednotlivé elementy

• Očekávaná úroveň datové kvality

• Metoda měření očekávané úrovně datové kvality

• Akceptovatelný limit pro každé měření

• Osoba, jež bude vyrozuměna při nedodržení limitu

• Předpokládaný čas vyřešení problému

• Eskalační strategie při nedodržení času vyřešení problému

Pokud jsou definována  SLA standardy,  pravidla  a  procesy vzniká  možnost  měřit 

účinnost procesů datové kvality – měřit v jakém čase se provede náprava, při zjištění 

nesrovnalosti dat vůči nastaveným pravidlům. Pomocí SLA lze měřit také výkonost 

pracovníků  s  daty,  datových  stewardů,  managerů  datové  kvality...  Pro  definování 

SLA datové  kvality  je  potřeba  měřit  míru  plnění  očekávání  koncových uživatelů 
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a vědět, kdy je pokles kvality už problém a s tím vyrozumět datové stewardy. Proto 

se  musí  vybrat  metoda  měření  plnění  očekávání  –  metoda  kvantifikace  shody 

a zároveň se musejí definovat limity akceptovatelnosti.

2.6 Sledování kvality dat

Aby tedy bylo možné zaručovat kvalitní služby koncovým uživatelům, je třeba měřit 

kvalitu dat, vzhledem k očekávání různých pracovních procesů, které je využívají. 

Mít nastavené limity akceptovatelnosti, definované co se má dít v případě incidentu 

a kdo je za danou nápravu zodpovědný. To vše se musí dít automaticky.

2.6.1 Architektura

Od systému podporujícího SLAs datové kvality v organizaci se očekává,  že bude 

automaticky  sbírat  vybrané  metriky  do  úložiště  metrik,  bude  hlídat  překročení 

nastavených  limitů  akceptovatelnosti  a  bude  umožňovat  přehledné  reportování. 

Na obrázku je vidět architektura takového to systému. Uprostřed obrázku je úložiště 

metrik, do kterého se zapisují výstupy monitorovacího softwaru, další měřené údaje 

z ostatních  systémů a uživatelská  nastavení.  Data  z  úložiště  se  dále  zpracovávají 

pro přehledné  zobrazování,  případně  pro  další  zpracování  v  automatizovaném 

procesu řízení datové kvality.
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2.6.2 Proč použít skórkartu datové kvality

Pro proces automatizovaného řízení kvality dat je vhodné využít skórkartu datové 

kvality.  Jedná  se  o  nástroj,  který  zobrazuje  agregovanou  hodnotu  kvality  dat 

(tzv. skóre) v kontextu procesů organizace. Umožňuje uživatelské nastavení vztahu 

dat  k  procesům  a  nastavení  limitů  akceptovatelnosti,  při  jejichž  překročení  je 

iniciována nápravná akce.
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Obr. 2: Architektura měření a prezentace datové kvality
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Skórkarta datové kvality přináší přehledné zobrazení kvality dat. Umožňuje vysokou 

míru  flexibility  od  zobrazování  jednoduchých  reportů  naměřených  metrik  datové 

kvality  po  agregované  zobrazení  úrovně  datové  kvality  vůči procesům  či  vůči 

dopadům. Agregované zobrazení využijí jak manažeři, kteří rovnou vidí jakou mají 

pracovní procesy oporu v datech,  ale i  datový stewardi,  kteří  si  mohou skórkartu 

zobrazit více dopodrobna a odhalit tak chyby a jejich příčiny.
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3 Skórkarty datové kvality
Jak již bylo zmíněno k zajištění dostačující kvality dat a plnění očekávání koncových 

uživatelů je zapotřebí monitorovat změny kvality dat. Jedním z možných přístupů je 

použití Skórkarty Datové Kvality (Data Quality Scorecards), jejich způsob využití 

popsal  David  Loshin  ve  svém  pojednání  Building  a  Data  Quality  Scorecard 

for Operational Data Governance.

3.1 Zařazení do kontextu celé datové kvality

Skórkarta svojí podstatou je zařazena do části monitorování celého kontextu datové 

kvality. Pro její funkčnost musejí být definovány zdroje dat, nad kterými skórkarta 

pracuje, metriky datové kvality, vazby procesů na data a datový stewardi, kteří vše 

spravují.  Tedy musí  být  jasně  stanovená datová politika a  zodpovědnost  za  data. 

Skórkartu mohou využívat také vedoucí sekcí a manažeři. Díky své univerzálnosti 

lze generovat reporty oproštěné od technických věcí, přímo orientované na pracovní 

procesy, případně dopady.

Skórkarta může plnit také funkci jednorázového ohodnocení kvality dat s následným 

přepočtem na finanční ztráty pracovních procesů v důsledku nekvalitních dat. Toho 

je využito při  tvorbě nabídky zprávy dat  externí  firmou.  Více o této možnosti  je 

popsáno v kapitole 3.8 Odlišný model přístupu ke skórkartě datové kvality z praxe.

3.2 Použití

Jedná se o souhrnný náhled na kvalitu dat rozdělený do kategorií podle pracovních 

procesů, kterých se tato data týkají,  např. Prodej,  Marketing,  Finance...  Skórkarta 

zobrazí u každé kategorie agregované skóre datové kvality, dále zde může zobrazovat 

skóre,  jak  je  plněna  politika  datové  kvality  u  jednotlivých  kategorií,  zda  jsou 

identifikované dopady na podnikání a k nim přidružené metriky a zda akceptační 
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prahy a SLA datové kvality odpovídají nárokům klíčových zákazníků. Nakonec je 

zde  uveden  sloupec  sledující  celkově  dění  kolem dat,  určující  Data  Governance 

skóre. Patří tam například sledování toho, jak dlouho trvá náprava konfliktu datové 

kvality od upozornění osoby zodpovědné za datovou kvalitu.

Monitorování datové kvality je neustálý proces, skórkarta se tedy v čase mění. Aby 

nedošlo k opomenutí zaregistrování poklesu datové kvality, je vhodné nastavit limity 

akceptovatelnosti  a  automatické  workflow,  zajišťující  upozornění  obsluhy 

při překročení limitního prahu.  Prahy se snadno nastaví přímo prahovým procentem, 

od kterého se jedná již o konflikt datové kvality. Pro rychlejší reakci lze přidat práh 

pro klesání kvality,  jakmile by začala kvalita dat rapidně klesat, znamenalo by to 

konflikt  datové  kvality  ještě  před  dosažením limitního  prahu  a  obsluha  by  byla 

vyrozuměna dříve.

Skórkarta datové kvality přináší agregovaný pohled na kvalitu dat ve společnosti. 

Jelikož  je  sestavena  nad  datovým skladem je  jednoduché pro  datového  stewarda 

provést  rozpad  pro  lepší  identifikace  konfliktu  datové  kvality  a  ten  následně 

odstranit.

Skórkarta  datové  kvality  přináší  uživatelům jistotu,  že  jejich  produkty  či  služby 

splňují sjednaný standard se zákazníkem (tedy alespoň ze strany dat a práce s daty).

3.3 Architektura systému

Architektura tohoto řešení počítá s dávkovým zpracováním dat v cílové (produkční) 

databázi. Tedy než se data dostanou do databáze jsou uložena v tzv. staging area. 

Odtud se např. v pravidelných intervalech dostávají do hlavní databáze či datového 

skladu. Když jsou data v staging area jsou prozkoumána libovolným kontrolorem 

kvality,  v  případě této diplomové práce je  použit  nástroj  DataFlux Power Studio 

od společnosti  SAS.  Díky  tomuto  přístupu  lze  rozlišovat  a  v  konečné  fázi 

i zobrazovat  data  například  z  různých  poboček.  Toto  řešení  lze  použít 
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i na jednoduché databáze bez staging area. V tom případě je použit pouze jeden zdroj 

– cílová databáze. Pro rozlišení zdrojů by bylo možné ke každému záznamu přidat 

informaci o jeho původu, a tím získat možnost selekce dle zdrojů dat.

Výstupem kontroly datové kvality jsou naměřené metriky, které se vhodnou formou 

ukládají  do  datového  skladu  metrik.  Datový  sklad  musí  být  navržen  tak,  aby 

umožňoval  ukládat  libovolné  metriky  k  libovolným  datům  a  umožňoval  jejich 

zpětnou trasovatelnost. Tedy musí existovat určitý stupeň izolace od zdrojových dat, 

díky tomu se zaručí přenositelnost a využitelnost u jiných systémů. Zapojení měření 

metrik datové kvality do databázové architektury organizace.
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Obr. 3: Architektura - měření metrik
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Datový  sklad  naměřených  metrik  musí  umět  ukládat  měření  dle  různých  druhů 

metrik  a  zároveň  umožňovat  jejich  agregaci,  ale  i  trasovatelnost,  tedy  možnost 

identifikace záznamu,  kterému dané měření odpovídá.  Na datový sklad může být 

napojen buď datamart, nebo přímo nad ním může operovat libovolný OLAP nástroj, 

v případě této diplomové práce je použito Enterprise Business Intelligence serveru 

od společnosti SAS Institute. EBI server je velice rozsáhlý a komplexní, řešení v této 

diplomové  práci  využívá  hlavně  SAS  OLAP Cube  studia  pro  definování  OLAP 

krychle metrik datové kvality a Web Report Studia pro zobrazování reportů. Pomocí 

OLAP nástroje jsou počítány jednoduché agregace přes dimenze datového modelu 

vyjma sjednocené dimenze metrik datové kvality a dimenze datových elementů,  ty 

jsou počítány pomocí funkcí naprogramovaných v databázi úložiště metrik.
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Obr. 4: Architektura - zpracování a zobrazení
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V databázi, kde jsou ukládány naměřené hodnoty jednotlivých metrik, jsou tabulky 

pro definování  vztahu metrik datové kvality a procesů respektive dopadů, kde se 

kromě vyjádření této závislosti zaznamenávají také limitní prahy akceptovatelnosti. 

Volitelným  rozšířením  je  napojení  automatického  workflow,  které  po  správném 

nastavení limitních prahů automaticky upozorní obsluhu v případě jejich překročení. 

Lze nastavit metriky, které měří čas od vzniku incidentu a informování zodpovědné 

osoby do nápravy incidentu. Tato měření jsou také součástí skórkarty datové kvality.

3.4 Identifikace měřených metrik

Úložiště metrik je konstruované jako datový sklad s jednou faktovou tabulkou a pěti 

dimenzemi.  Do  faktové  tabulky se  ukládají  naměřené  hodnoty  –  počet  záznamů 

vyhovujících  metrice  a  počet  posuzovaných  záznamů.  Pomocí  dimenzí  se 

jednoznačně identifikuje záznam ve faktové tabulce, určí se tak jaká metrika, kde 

a kdy byla změřena. Dimenze datového skladu:

• Čas

• Dávka

• Zdroj

• Datový element

• Metrika

3.4.1 Dimenze metrik datové kvality

Dimenze metrik datové kvality nejsou dimenzemi datového modelu datového skladu. 

Jedná  se  o kategorizaci  metrik  datové  kvality  do  skupin,  ve  skutečnosti  to  jsou 

elementy  dimenze  datové  kvality  v  tomto  modelu.  Tyto  skupiny  mohou  být 

navrhnuty jakkoliv, nicméně existuje seznam doporučených dimenzí (Best practices):
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Přesnost Jak data odpovídají reálným objektům, jenž reprezentují. Často se 

měří pomocí zjišťování shody s nějakým ověřeným registrem.
Úplnost Metriky úplnosti zjišťují zda jsou data vyplněna či nikoliv, jelikož 

data  jsou  buď  povinná,  povinná  na  základě  nějakých  dalších 

podmínek nebo plně volitelná.
Strukturální 

konzistence

Striktní  definice  konzistence  říká,  že  dvě  hodnoty  datových 

elementů z různých datových  množin spolu nesmí být v konfliktu 

[12].
Jedinečnost Entity zachycené v databázi jsou jedinečné. Tedy v databázi nejsou 

duplicity.
Dostupnost Časové očekávání pro zpřístupnění dat.

Aktuálnost Aktuálnost  odpovídá  jak  jsou  data  aktuální  se  světem  jenž 

modelují.
Shoda s oborem 

hodnot

Určujícím  faktorem  u  této  dimenze  je,  zda  hodnoty  datových 

elementů jsou z univerza(oboru hodnot) těchto datových elementů.

32

Obr. 5: Příklad rozložení dimenzí metrik datové kvality
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Tato  sada  dimenzí  není  dogma,  je  to  doporučení  nebo  jakýsi  startovací  bod 

při konstrukci metrik. Každá organizace, odvětví jsou specifická a dimenze metrik se 

jim musí přizpůsobit. Dimenze metrik datové kvality umožňují agregaci metrik podle 

typu měření. Usnadňují práci datovým stewardům, jsou univerzální, trvanlivé a svojí 

podstatou podporují skórkarty. Na obrázku je vidět příklad rozložení dimenzí metrik 

datové  kvality.  Vyplněný  mnohoúhelník  vyznačuje  jak  jsou  data  kvalitní  podle 

vyznačených dimenzí metrik datové kvality.

Výběr a konstrukce metrik

Aby byla při  výběru  a  konstrukci  metrik  naplněna  business  očekávání  od  řízení 

datové kvality je třeba rozlišit metriky a měření, jež jsou skutečně relevantní, a jasně 

je odlišit od nahodilých. Zásadou pro výběr a konstrukci metrik je jejich hierarchický 

rozpad a oddělení definice od kontextu jejich využívání. Díky tomu lze použít totéž 

měření  v  různých  situacích  s  různými  stupni  důležitosti  a  různými  limity 

akceptovatelnosti.

3.5 Sledování metrik

Pro  jednoduchost  a přímočarost  řešení  skórkarty  jsou  metriky  konstruovány jako 

dvoustavové a pozitivní. Tedy všechny metriky jsou pozitivní a tato vlastnost se musí 

chovat  tranzitivně  vzhledem k jejich  agregování.  Ještě  zbývá  rozebrat  nad  jakou 

množinou či podmnožinou záznamů se počítají definované metriky.

Způsob měření metrik:

1. Každá metrika se měří vůči všem posuzovaným záznamům (např. vůči celé 

dávce)

2. Některé metriky se měří  vůči všem posuzovaným záznamům, jiné se měří 

vůči záznamům, u kterých má daná metrika smysl (např. metrika je vyplněn 

u atributu základní kapitál nemá smysl u fyzických osob)
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Výhody a nevýhody:

Výhoda  prvního  způsobu  je  jeho  jednoduchost,  metriky  jsou  měřeny  nezávisle 

na sobě i na datech. Nevýhodou je snížení jejich vypovídací hodnoty, respektive lze 

vypovídací  hodnotu  opět  navýšit  dalším  přepočítáním  s  předpokladem  znalosti 

závislostí metrik. Např. metrika je vyplněn u atributu „základní kapitál“ ukazuje 5%. 

Což je velice málo, ale když zjistíme, že 94% všech záznamů je „fyzických osob“ už 

si můžeme říci, že to tak málo není. Ovšem se nesmí zapomenout, že i po přepočítání 

pomocí další metriky, na které je posuzovaná metrika závislá, neříká skutečný stav. 

Tedy sice víme, že je pouze 6% „právnických osob“ (pro zjednodušení je počítáno 

s tím, že mají všechny právní formu „společnost s ručením omezeným“, tedy musejí 

mít nějaké základní jmění), a že máme vyplněn „základní kapitál“ u 5% ze všech 

záznamů,  ale  už  nám  tyto  metriky  neříkají  zda  ta  5%  vyplněnost  je  právě 

u „právnických osob“, může se stát, že někdo vyplnil „základní kapitál“ k „fyzické 

osobě“.

Druhý způsob řeší tento problém, ale je potřeba definovat správně závislosti metrik 

již  od  začátku.  Tyto  závislosti  mohou  být  velice  složité.  Další  problém  vzniká 

při agregaci závislých metrik, musely by se složitě přepočítávat, aby byly vztaženy 

ke stejnému množství záznamů.

Pro jednoduchost návrhu a malou ztrátu vypovídací hodnoty je v uvedeném řešení 

vybrán první způsob. 

3.5.1 Různé pohledy

Důležitým faktorem skórkaret je možnost jejich víceúčelového využití. V této práci 

je  navržen  datový  model  nejen  pro  zachycení  vztahu  mezi datovou  kvalitou 

a procesy, ale zároveň mezi datovou kvalitou a dopady. Pro oba pohledy je možné 

zobrazit vývoj v čase a parametrizovat je zdrojem dat. 
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Navržené  řešení  skórkaret  datové  kvality  počítá  s  pěti  dimenzemi  metriky  (čas, 

dávka, zdroj, metrika, datový element) a jednou účelovou dimenzí, kterou je buď 

proces,  nebo dopad.  První  pohled slouží  k monitorování  důvěryhodnosti  dat  vůči 

pracovním  procesům.  Každý  proces  využívá  jiná  data  a  tento  pohled  zobrazuje 

s jakou důvěrou se mohou jednotlivé procesy opírat o využívaná data. 

3.6 Způsoby agregace metrik

Aby  skórkarta  plnila  svůj  účel,  je  třeba  nějakým  způsobem  data  agregovat 

do smysluplných a vypovídajících skupin. V předchozí kapitole je definováno, jak 

bude vypadat skórkarta ve své nejpodrobnější hladině, tedy bez agregace. Dále bude 

rozebrán způsob agregace pro zobrazení metrik ve vztahu s procesy, pro dopady se 

tento postup nebude ve své podstatě lišit.

Agregovat tato data lze dle všech šesti dimenzí, tedy času, dávky, zdroje, metriky, 

datového  elementu  a  procesu.  Z  toho  některé  dimenze  jsou  hierarchické,  např. 

Datový element může mít hierarchii

1. atribut

2. entita

3. kategorie

V tom případě je žádoucí, aby do agregace byly zahrnuty všechny stupně hierarchie.

Dimenze času a dávky

Pro názorné zobrazení je potřeba zredukovat počet dimenzí, nejlépe na dvě – v tom 

případě se zobrazí  data do  čitelné dvou rozměrné tabulky.  Nejprve zredukujeme 

výčet  dimenzí  o  dimenzi  čas  a  dimenzi  dávka.  Tyto  dvě  dimenze  mají  stejnou 

vypovídací  hodnotu,  jen  každá  nahlíží  na   identifikaci  v  čase  z  jiného  úhlu. 

Pro zobrazení datové kvality vztažené vzhledem k procesům můžeme tyto dimenze 

přesunout z části projekce do části selekce. Jinak řečeno, při zobrazení reportu stačí, 

aby obsahoval nejaktuálnější data, tedy selektivní podmínkou se vyberou záznamy 
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z posledního měření.

Dimenze zdroje

Podobně  naložíme  s  dimenzí  zdroje.  Na  první  pohled  se  může  zdát,  že  nastane 

problém s  výběrem  selektivní  podmínky,  jaký  zdroj  zobrazit  v  reportu.  Výhoda 

dimenze  zdroje  oproti  předchozím  dvěma  je  v  její  malé  kardinalitě.  Díky  této 

vlastnosti  je  možné  nechat  výběr  selektivní  podmínky  na  uživateli  pomocí 

jednoduchého výběru mezi všemi položkami dimenze zdroje.

Dimenze procesu

Prozatím jsme  odstranili  tři  dimenze,  ale  stále  ještě  tři  zbývají  a  jedna  přebývá. 

Dimenzi procesu nelze nijak redukovat vzhledem k podstatě zobrazované informace 

a musí být zahrnuta do projekce. 

Dimenze metriky a datového elementu

Poslední  dvě  dimenze  spolu  velice  úzce  souvisejí  a  lze  je  sloučit  do  jedné 

hierarchické dimenze,  kterou následně zahrneme do projekce.  Spojení se provede 

zařazením dimenze datového elementu jako potomka do hierarchie dimenze metriky, 

to vše se zachováním případné hierarchie obou dimenzí.

Agregace dle zdroje a procesu

V případě kategorizace dimenzí zdroje či procesu je třeba definovat způsob agregace 

naměřených údajů.

1. V případě,  že  je  potřeba,  aby se  všechny zdroje  (resp.  procesy)  promítly 

do zobrazení stejnou měrou je použití aritmetického průměru jako agregační 

funkce velice vhodné.

2. Pokud je však potřeba priorizovat některý zdroj či proces stačí použít vážený 

aritmetický  průměr,  s  tím  že  se  dimenze  musí  rozšířit  o  pomocný  údaj 

„důležitosti“.

36



3. V případě,  že  je  klíčové  hlídat  nejhorší  případ  datové  kvality,  je  žádoucí 

použití minima jako agregační funkce.

4. Další způsoby.

3.6.1 Agregace dle sloučené dimenze metriky a datového 
elementu

V  případě  použití  aritmetického  průměru  pro  agregaci  podle  sloučené  dimenze 

metriky  a  datového  elementu  nemusí  spočítané  výsledky odpovídat  požadavkům 

využití  skórkarty.  Tedy např.  pro proces  fakturace  je  důležité  IČ společnosti,  ale 

telefonní  číslo  a  obor  činnosti  už  tolik  důležité  nejsou.  Nechť  jsou  naměřené 

agregované  hodnoty  pro  atribut  IČ  10%  (vyplněno  pouze  10%  záznamů), 

pro telefony 100% a pro obory činnosti  také 100%. Pokud bychom tyto hodnoty 

zprůměrovali dostaneme 70% kvalitu dat pro proces fakturace, s touto hodnotou by 

jistě pracovníci účetního oddělení nesouhlasili. Je tedy potřeba agregovat naměřené 

metriky vzhledem ke každému procesu zvlášť a také zahrnout do výpočtů důležitosti 

rozličných atributů.  V některých případech nevadí,  pokud nemáme údaje u všech 

subjektů,  ale  je  nežádoucí  mít  informace  nepravdivé,  v  tom  případě  je  potřeba 

vztáhnout důležitost ne jen k atributům, ale i k metrice měření. Z těchto důvodů jsem 

navrhl agregační metodu Phiksa pro agregaci metrik ve skórkartě datové kvality.

Agregační metoda Phiksa

U  každé  naměřené  hodnoty  metriky  datové  kvality  vztažené  k  procesu  jsou  tři 

hodnoty:

• Důležitost d∈0 ;1=H d=D

• Limit akceptovatelnosti l∈0 ;1=H l=L

• Naměřená hodnota h∈〈0 ;1 〉=H h=H

Je hledána agregační funkce φ, u které požadujeme následující vlastnosti:
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Základní vlastnosti funkce φ :

1. Definiční obor agregační funkce je D ,L ,H n , kde n je počet měřených 

metrik, nad kterými je agregace prováděna. 

2. Výsledná  hodnota  funkce  musí  odrážet  kvalitu  dat  v  databázi,  tedy 

pro nejlepší, absolutní kvalitu dat se definuje φ = 1 = 100% kvalita dat.

3. Funkce musí brát v potaz porušení limitů akceptovatelnosti.

4. Je  žádoucí,  aby  bylo  na  první  pohled  jasné,  že  se  mezi  agregovanými 

měřeními nachází  takové, které porušuje limit akceptovatelnosti, pokud tomu 

tak je, musí být výsledek funkce záporný : φ < 0.

5. V  případě  nekvality  dat  a  narušení  limitů  akceptovatelnosti  je  výsledek 

záporný. V případě absolutní nekvality dat je definováno φ = -1 = -100%.

6. Výsledek  funkce  musí  být  vztažen  k  procesu,  pro  který  je  agregace 

prováděna. Tento vztah je kvantifikován pomocí hodnoty důležitosti.

Tedy agregační funkci můžeme definovat ve tvaru: 

 : D , L , H n〈−1 ;1〉

Vlastnost  3  říká,  že  funkce  musí  odrážet  vztah  naměřené  hodnoty  a  limitu 

akceptovatelnosti. Proto se pro každou naměřenou hodnotu definuje ξ.

Pokud h > l : =h−l
1−l , jinak =h−l

l

Hodnota ξ  ukazuje  vzdálenost  naměřené  hodnoty  od  limitu  akceptovatelnosti 

vzhledem  k  velikosti  intervalu,  ve  kterém  musí  naměřená  hodnota  zůstat,  aby 

neporušila  limit  akceptovatelnosti  (respektive  aby  se  vrátila  nad  limit 

akceptovatelnosti).
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Vlastnost 6 požaduje zahrnutí  důležitosti  do výpočtu agregované hodnoty. Z toho 

důvodu se definuje hodnota φ', aby tuto vlastnost splnila. Její výpočet je navržen tak, 

aby v případě nízké důležitosti  (d  < 0,5) hodnotu  ξ zvýraznil  i  v případě nízké 

hodnoty. Naopak pokud je důležitost vysoká  (d > 0,5) je hodnota ξ potlačena, aby 

případný pokles kvality byl zřetelný.

d≥0,5⇒ '=sign⋅∣∣1d '

d0,5⇒ '=sign⋅1−1−∣∣1d ' 

d' odpovídá důležitosti d, s tím že d' je upraveno uživatelským parametrem pro volbu 

velikosti utlumení (respektive zvýraznění) metriky. Ve vzorovém řešení je

d '=2d−12⋅ parametr−1

Následující  graf  zobrazuje  ukázkovou  charakteristiku  závislosti  φ'  na  ξ 

a důležitosti d.
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Pokud budou hodnoty φ'  všech měření vstupujících do agregace nezáporné lze je 

agregovat pomocí váženého průměru:

=
d⋅ ' 

 d

V případě,  že  bude  existovat  větší  množství  vyhovujících  měření,  ale  s  nízkou 

důležitostí, pak by mohla převážit hodnotu průměru. Např.:

d 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
φ' 0,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Potom φ = 0,52. V případě, že by skórkarta začala z tohoto důvodu udávat nesprávné 

hodnoty, je možné upravit důležitost v agregačním vzorci:

=
d ⋅ ' 

 d  ,
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Obr. 7: Zvýraznění hodnot důležitostí v pracovním procesu

-1 -0,5 0 0,5 1

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

Zvýraznění hodnoty důležitostí v pracovním procesu

d = 1
d = 0,82
d = 0,66
d = 0,5
d = 0,32
d = 0,16
d = 0

ξ

φ'



kde funkce ρ je definována :

d≤0,5⇒d =2d Parametr

2

d0,5⇒d =1−2−2dParametr

2

Proměnná  parametr  určuje  intenzitu  zvýraznění  (resp.  potlačení)  důležitosti. 

Následující graf zobrazuje průběh funkce ρ v závislosti na uživatelském parametru.
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Obr. 8: Zvýraznění důležitých měření při agregaci

0 0,5 1
0,00

0,50

1,00

Zvýraznění důležitých
měření při agregaci

Parametr = 1
Parametr = 1,4
Parametr = 2,2
Parametr = 3,5

d

ρ(
d)



V případě, že je agregována jedna nebo více hodnot pod limitem akceptovatelnosti, 

pak  musí  být  výsledek agregace  záporný.  Hodnota  už není  tolik  důležitá,  zde  je 

nejdůležitější  záporná  hodnota.  Nicméně  je  dobré, aby  obsluha  viděla, jak  moc 

nejsou data kvalitní.  Proto se při agregaci spočítají dvě hodnoty.  První se spočítá 

ze všech kladných  φ' dle již definovaného vzorce pro agregaci. Druhá hodnota se 

spočte ze všech záporných φ' s tím, že  φ' se ve vzorci objeví jako |φ'|. Nechť si tyto 

dvě vypočítané hodnoty označíme  φ+ a  φ-. Potom:

=−
−

−

Jelikož hodnota  φ' nabývá hodnot  〈−1 ;1〉   pak i vážený průměr bude v tomto 

rozmezí. Díky rozdělení počítání váženého průměru pro kladné a záporné φ' bude 

výsledek při výskytu záporného φ' také záporný.

3.7 Měření fungování procesů datové kvality 

a datové politiky

Mimo měření datové kvality v databázi je měřen a zobrazován počet definovaných 

vůči počtu skutečně měřených pravidel. Tento údaj odráží kvalitu nastavení měření 

skórkarty datové kvality. Měřit pouze tento poměr není jistě plně dostačující. Toto 

řešení  je  ale  připraveno  i  na  transparentní  rozšíření  pro  měření  kvality 

zaznamenaných pravidel,  dob trvání nápravy incidentů,  atd… stačí jako zdroj  dat 

k měření metrik přidat samotné úložiště metrik s databází uživatelských nastavení 

a definovat nové metriky.

Při správném definování metrik dostaneme skórkartu datové politiky, respektive data 

governance.  Tím, že jsou metriky datové politiky definovány a ukládány stejným 

způsobem jako u datové kvality, je získána možnost provázání zobrazování kvality 

datové  politiky s procesy, respektive dopady.

Pro zdůraznění neměření všech metrik, ke kterým jsou u daného procesu definovány 

pravidla,  je  ve  vzorovém příkladu  u  každé  hodnoty skórkarty atribut  some_nulls 
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nabívající 0 pro měření všech metrik v definovaných pravidlech nebo 1, když existují 

nějaká pravidla, ke kterým neexistuje změřená hodnota. 

3.8 Odlišný model přístupu ke skórkartě datové 

kvality z praxe

Za účelem zjištění využívání skórkaret v praxi byla nalezena a kontaktována firma 

Javlin a.s., která se zabývá master data managementem, datovými sklady, čištěním 

dat, ale mimo jiné používá také skórkarty datové kvality.

Společnost Javlin

Společnost  Javlin  v  praxi  využívá  skórkartu  datové  kvality  mírně  odlišným 

způsobem. Skórkarta lze využít i jednorázově pro ohodnocení kvality dat v databázi. 

To se dá dále využívat pro vytvoření nabídky další spolupráce v oblasti čištění dat či 

master  data  managementu.  Nejlépe  je  do  takovéto  skórkarty  zahrnout  přepočet 

na peníze, aby zákazník viděl, o kolik peněz přichází v důsledku nekvalitních dat, 

kolik mu může přinést jejich pročištění a údržba. Velice vhodné pro rozhodování jak 

mnoho prostředků  se  může  investovat,  aby cena  investice  nepřesáhla  návratovou 

hodnotu. Takováto skórkarta se může tvořit i z neúplných dat zákazníka. Každá firma 

si hlídá svoje data, ať už jakákoliv, takže někdy může být obtížné sestrojit report 

skórkarty. V takovém případě se využívají vzorky dat, odhady či empirické hodnoty.
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4 Praktická část

4.1 Vymezení cílů

Zadání

Cílem práce je vytvořit systém pro automatické měření a vyhodnocování kvality dat 

a sledování účinnosti procesů řízení kvality dat na bázi skórkaret datové kvality. 

Podstatou  Data  Quality  Scorecards  je  implementace  vícedimenzionálního  modelu 

umožňujícího kvantifikovat vztah kvality dat k výsledkům fungování podnikových 

procesů, nastavit systém sledování těchto ukazatelů z různých pohledů a na různé 

úrovni agregace. To vše aplikovat na ukázkovém příkladu.

Předmět řešení

Praktická část práce se skládá z návrhu architektury řešení, realizace modelového 

systému  skórkaret  datové  kvality  a  vytvoření  a  implementace  datového  modelu, 

nad kterým se  vytvoří  logický multidimenzionální  model  sloužící  jako analytický 

datamart  datové  kvality.  Součástí  je  také  vytvoření  reportovacího  a  distribučního 

systému  nad tímto analytickým datamartem a navrhnutí modelového automatického 

workflow řešení defektů.

Omezení

Metriky použité k měření datové kvality, jejich limity akceptovatelnosti a důležitosti 

v  procesech  jsou  navrženy  pro  modelový  příklad  vycházející  z  dat  existující 

organizace. Hodnoty limitů a důležitostí jsou navrženy tak, aby se přiblížili reálným 

podmínkám, s ohledem na povahu příkladu, však představují jistou míru abstrakce.
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4.2 Návrh řešení

Navržené řešení  předvede na  ukázkovém příkladu funkcionalitu  skórkarty datové 

kvality. Součástí předvedeného řešení je výběr a měření metrik, vytvoření úložiště 

metrik  připraveného  pro  reportování,  definování  funkcí  a  pohledů  pro  podporu 

agregace dat, formulování OLAP krychle a tvorba základních reportů. 

Hlavní část  řešení je realizována v databázi,  kde se nachází datový sklad metrik, 

uživatelská  nastavení,  funkce  a  pohledy  pro  agregaci  skórkarty.  Definice  metrik 

měření datové kvality jsou vytvořeny v aplikaci DataFlux. V Enterprise Business 

Intelligence Serveru je  definován model  OLAP krychle  a  slouží  jako reportovací 

nástroj.

4.2.1 Hierarchie dimenzí

V předváděném vzorovém řešení jsou jednotlivé dimenze úložiště metrik navrženy 

hierarchicky  pro  demonstraci  vícero  stupňů  agregace,  u  složitější  organizační 

struktury a většího množství dat by se jistě hierarchie plně využila, zde se může zdát 

hierarchie zbytečně složitá. Následuje přehled dimenzí:

Dimenze zdroj

Dimenze zdroj je tvořena hierarchií, ve které je

• Kategorie zdroje

• Zdroj

Tato dimenze určuje zdroj dat. V případě nového zdroje dat je potřeba tuto dimenzi 

pozměnit. Tato dimenze je specifická tím, že obsahuje název schématu, ve kterém 

jsou měřená data, tato položka slouží k identifikaci zdroje při jeho měření pomocí 

DataFluxu.
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Dimenze dávka a dimenze čas

Obě  dimenze  představují  identifikaci  v  čase.  Dimenze  času  umožňuje  agregaci 

metrik v čase za určité období např. týden, kvartál, atd... Dimenze dávky slouží spíše 

k  identifikaci  jednotlivých  měření,  například  při  generování  grafu  vývoje  datové 

kvality.

Dimenze proces

Dimenze procesu obsahuje trojčlennou hierarchii:

• Kategorie procesu

• Podkategorie procesu

• Proces

Umožňuje přehlednou kategorizaci a rozdělení pracovních procesů v organizaci.

Dimenze metrika

Dimenze metrika slouží pro identifikaci měřené metriky, je hierarchicky rozdělena 

na:

• Dimenze metrik datové kvality

• Kategorie metriky

• Metrika

Nejvyšší  položka  hierarchie,  dimenze  metrik  datové  kvality,  je  odvozena 

ze standardních metrik popsaných v 3.4.1 Dimenze metrik datové kvality.

Dimenze datový element

Dimenze datový element je rozdělena do třech položek hierarchie:

• Kategorie datového elementu

• Entita

• Atribut
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Pomocí této dimenze jsou identifikovány jednotlivé datové elementy, na kterých bylo 

provedeno měření.

4.2.2 Diskuze možných variant

Měření metrik datové kvality

K měření  metrik  je  využito  aplikace  DataFlux,  tento  nástroj  je  plně  zastupitelný 

jiným. Jistě by svůj účel splnil i SQL skript, který by prováděl měření. Výhodou 

použití  této  aplikace  je  přehledné  zobrazení  nadefinovaného  workflow  měření. 

Umožňuje složitější výpočty pomocí vlastního skriptovacího jazyka a jelikož to je 

aplikace  přímo zaměřená  na  datovou  kvalitu,  obsahuje  značné  množství  nástrojů 

zaměřených na tuto doménu, příkladem může být parser adresy.

Agregace metrik a reportování

Pro agregaci  dle  dimenze zdroje  a  procesu  byl  vybrán  aritmetický průměr,  který 

rovnoměrně zahrne všechny zdroje (respektive procesy). Agregace sloučené dimenze 

metriky  a  datového  elementu  využívá  funkce  popsané  v  kapitole  3.6  Způsoby 

agregace metrik. 

Nabízejí se dvě možnosti, kam umístit výpočet této agregační funkce. První možností 

je  nechat  vše na softwarovém nástroji,  ve kterém je  modelována OLAP krychle. 

Bohužel vzhledem ke složitosti agregační funkce a k různým způsobům agregace 

přes  odlišné  dimenze  je  toto  jen  velice  těžko  proveditelné.  Druhou  možností  je 

na OLAP nástroji  nechat  jednoduché agregace a složitou agregaci  přes  sloučenou 

dimenzi  metriky  a  datového  elementu  nechat  na  databázi.  Agregační  funkce  je 

naprogramována  v  PL/SQL  jazyce,  který  je  podporován  použitou  databází 

PostgreSQL 8.4. Dále zde jsou definovány pohledy tvořící předpočítané agregace, 

na které  je  napojen  OLAP nástroj.  Výhodou  tohoto  řešení  je  zachycení  podstaty 

skórkarty na jednom místě,  a  to  v databázi.  Díky tomu se mohou snadno měnit 

reportovací systémy a lze využít k zobrazování výsledků i samotnou databázi, i když 

to jistě nepřinese přehledné zprávy.
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4.2.3 Architektura

Jak již bylo zmíněno pro měření metrik je využito aplikace DataFlux Power Studio,  

která ukládá naměřené informace do úložiště metrik v databázi PostgreSQL 8.4, kde 

se také nacházejí další tabulky nastavení. Nad databází pracuje Enterprise Business 

Intelligence Server, jehož součástí je OLAP Server, Web Report Studio a Enterprise 

Guide,  pomocí  kterého  jsou  tvořeny  reporty.  Databáze  je  propojena  s  ostatními 

nástroji pomocí rozhraní ODBC.
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4.2.4 Datový model

Datový model je rozdělen do čtyř schémat:

• dq

• proces

• dopad

• incident

Tato schémata jsou vzájemně provázána. Následuje jejich základní popis s grafickým 

znázorněním datového modelu. Na přiloženém cd je datový model vyexportovaný 

do html formátu.

Schéma dq

První a nejdůležitější schéma dq je navrhnuto jako datový sklad ve schématu vločky 

(rozšíření star schématu o hierarchie). Obsahuje jednu faktovou tabulku f_dq, do níž 

se ukládají naměřené hodnoty. Každý záznam obsahuje odkaz na všech pět dimenzí. 

Obsah dimenzionálních tabulek se  na rozdíl od faktové měnit nebude, výjimkou je 

dimenze dávka, která roste při každém měření. Dimenzionální tabulky jsou sestaveny 

do hierarchie, kterou reprezentují.
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Schéma proces

Druhé  schéma  s  názvem  proces  má  také  strukturu  podobnou  datovému  skladu. 

Nejdůležitější tabulkou v celém schématu je tabulka datová politika, která obsahuje 

definice  vztahu  pracovních  procesů  a  datové  kvality,  hranici  akceptace  a  dobu 

na nápravu incidentu.  Každý záznam tabulky je identifikován dimenzemi metriky, 

datového elementu a zdroje, dále je identifikován procesem, ke kterému se pravidlo 

vztahuje.  Tabulka  je  navržena  pro  jednoduché  udržování  historie  pravidel.  Další 

tabulky  slouží  pro  identifikaci  zodpovědné  osoby za  případný  incident,  způsobu 

upozornění a typu chyby.

50
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Schéma dopad

Schéma dopad má velice podobnou funkci jako předchozí schéma. Klíčová tabulka 

nese  název  dopad.  Slouží  k  vyjádření  vztahu  mezi  datovou  kvalitou,  procesy 

a dopady.
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Obr. 11: Schéma proces



Schéma incident.

Poslední  schéma  incident  zaznamenává  incidenty  datové  kvality  a  jejich  vývoj. 

Pomocí  tohoto  schématu  lze  měřit  reakce  pracovníků  datové  kvality  a  tak  měřit 

řízení datové kvality jako jakýkoliv jiný pracovní proces.
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Obr. 12: Schéma dopad



4.2.5 Logický dimenzionální model

Čistě dimenzionálního modelu datového skladu bylo využito pouze ve schématu dq. 

Toto  schéma  slouží  pro  uchovávání  měřených  metrik.  Obsahuje  jednu  faktovou 

tabulku  a  pět  dimenzí  (čas,  dávka,  zdroj,  metrika,  datový  element)  navržených 

ve schématu vločky.  Do dimenzionálního modelu by se daly počítat  také  faktová 

tabulka  datové  politiky  s  dimenzemi  procesu,  typu  chyby,  způsobu  upozornění 

a datového stewarda a faktová tabulka dopadu s dimenzí typu dopadu. Avšak tyto 

faktové tabulky zde mají spíše funkci vazební tabulky.
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Obr. 13: Schéma incident



4.2.6 Funkční design

Ve  funkčním  designu  je  popsán  proces  měření  metrik  datové  kvality,  na  které 

navazuje  popis  jejich  ukládání  a  zpracování.  Pro  popsání  modelu  OLAP krychle 

a způsobu reportování je dále definována struktura metrik navržených pro vzorové 

řešení a způsob provázání metrik datové kvality a pracovních procesů.
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Obr. 14: Multidimenzionální model schématu dq
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Měření metrik

Většina měření probíhá pomocí SQL dotazů. Pro metriky správnosti jsou definovány 

regulární výrazy, kterým musí posuzovaný záznam vyhovovat. Některá měření jsou 

prováděna přímo v  DataFluxu,  je  to  například  posuzování  správného kontrolního 

součtu IČ. Pro každou měřenou metriku na atributu se do faktové tabulky dq.f_dq 

uloží  pětice  identifikátorů  dimenzí  (id  dávky,  id  času,  id  zdroje,  id  metriky,  id 

atributu). Dále se do tabulky zapíše celkový počet posuzovaných záznamů a počet 

záznamů vyhovujících definici metriky.

Databázové funkce a pohledy

V  databázi  jsou  naprogramované  agregační  funkce  v  jazyce  PL/SQL.  Jsou 

naprogramované podle předlohy popsané v kapitole 3.6 Způsoby agregace metrik. 

Tyto funkce jsou využity v pohledech sloužících jako předpočítané agregace OLAP 

krychle.  Celkem je  definováno  šest  úrovní  pohledů,  pro  každý  stupeň hierarchie 

sloučené  dimenze  metriky  a  datového  elementu  jedna  (postupně  se  odebírají 

hierarchie z podmínky GROUP BY).

OLAP a reportování

V  OLAP  studiu  –  nástroji  pro  vytváření  OLAP  krychlí  v  Enterprise  Business 

Intelligence serveru – je definována struktura OLAP krychle se  třemi dimenzemi 

procesu (dopadu), zdroje a sloučené dimenze metriky a datového elementu. OLAP 

krychle je nastavena pro využití předpočítaných agregací na každou úroveň rozpadu 

hierarchie sloučené dimenze metriky a datového elementu. Na tuto OLAP krychli se 

lze připojit  buď z Excelu,  internetového prohlížeče přes WebReport  Studio,  nebo 

pomocí aplikace Enterprise Guide. Po připojení stačí nastavit podmíněné obarvování 

a barevná skórkarta je sestrojena.
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Struktura metrik

Pro ukázkový příklad byly navrhnuty čtyři dimenze metrik datové kvality

Úplnost Převážně zjišťování zda je či není atribut vyplněn, zda 

obsahuje  více  hodnot,  nebo  zda  obsahuje  nějaký 

konkrétní druh hodnot.
Přesnost Kontrola  proti  důvěryhodnému  registru,  ověření 

pracovníkem.
Konzistentnost Kontrola  konzistence  IČ  a  názvu  vůči  registru 

ekonomických  subjektů,  konzistence  kódu  OKEČ 

(NACE) s textovým popisem.
Shoda Formát Kontrola formátu, nebo rozmezí.

Kontrolní 

součet

Spočítání  a  vyhodnocení  kontrolního  součtu,  např. 

u IČ.

Etalon Kontrola, zda hodnota atributu je z nějakého předem 

známého oboru hodnot.
Jedinečnost Tato  metrika  by  mohla  být  uvedena  ve  vyšší 

hierarchii,  z důvodu ověřování  pouze IČ hodnoty je 

uvedena na nižší úrovni hierarchie.

Výpis měřených metrik je v příloze.

Provázání metrik datové kvality a pracovních procesů

Pro vyjádření vztahu metriky datové kvality k pracovnímu procesu slouží tabulka 

datové  politiky.  Každé  zaznamenané  pravidlo  obsahuje  limit  akceptovatelnosti 

a důležitost  pravidla  v  pracovním  procesu.  Pomocí  této  tabulky  jsou  metriky 

agregovány do výsledné skórkarty v kontextu každého procesu.
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4.2.7 Výstupy

Ve vzorovém řešení je definováno šest pohledů na data:

1. Přehledová tabulka dimenze procesů a  datové kvality,  jedná se o nejvyšší 

stupeň  hierarchie  sloučené  dimenzi  metriky  a  datového  elementu 

v následující tabulce 

2. Tabulka  dimenze  procesů  proti  sloučené  dimenzi  metriky  a  datového 

elementu

3. Graf vývoje datové kvality v čase vztažené k procesům

4. Přehledová tabulka  dimenze dopadů a  datové  kvality,  jedná  se o  nejvyšší 

stupeň  hierarchie  sloučené  dimenzi  metriky  a  datového  elementu 

v následující tabulce 

5. Tabulka  dimenze  dopadů  proti  sloučené  dimenzi  metriky  a  datového 

elementu

6. Graf vývoje datové kvality v čase vztažené k dopadům

Z toho  každá  tabulka  i  graf  jsou  parametrizované  zdrojem.  Díky uspořádání  dat 

do OLAP krychle, lze definovat další pohledy na data.

Pro zobrazování reportů jsou dimenze přehledně upraveny tak, aby mohla být data 

zobrazena ve dvourozměrné tabulce. Z důvodu malé kardinality dimenze zdroje, není 

přidána do pohledu jako ostatní, ale jen jako parametr, který může nabývat hodnot 

každého zdroje zvlášť. To slouží převážně k tomu, aby bylo možné zjistit odkud se 

zanesla chyba do spravované databáze.

Všechny tabulky  jsou  uzpůsobeny  do  dvou  dimenzí,  v  jednotlivých  řádcích  je 

uvedena  dimenze  procesů  (respektive  dopadů)  a  ve  sloupcích  jsou  metriky 

s elementy.  V  tabulkách  jsou  nastaveny  pravidla  pro  obarvení  buňky  pro  různé 

intervaly hodnoty. U každého skóre je ještě jeden sloupeček, který nabývá 0 nebo 1, 

podle toho, zda jsou pro dané skóre měřeny všechny definované metriky v tabulce 

datová politika.
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Grafy jsou pro přehlednost rozděleny do samostatných podle kategorie procesů. Osa 

x je osou časovou, na které je zobrazen čas měření dávky. Osa y zobrazuje celkovou 

kvalitu procesu. Procesy jsou rozděleny dle barev a popsány v legendě grafu.

4.3 Postup řešení

4.3.1 Plán

Studium podkladů k datové kvalitě

Pro navržení a napsání této diplomové práce bylo nejprve potřeba vyhledat zdroje 

a nastudovat podklady k datové kvalitě, skórkartám datové kvality a k procesu řízení 

datové  kality.  Při  konstrukci  vzorového  řešení  přibylo  studium  dokumentace 

použitých nástrojů a skriptovacího jazyka DataFluxu.

Návrh a tvorba datového skladu metrik

Základní kámen konstrukce vzorového řešení je návrh samotného úložiště metrik. 

Součástí  návrhu  je  nalezení  a  definování  dimenzí  včetně  hierarchií.  Potom bylo 

zapotřebí  sestavit  logický vícedimenzionální  model  – datový sklad metrik  datové 

kvality.
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Návrh datového modelu

Datový sklad metrik datové kvality je sice základním kamenem, ale bez provázání 

s pracovními  procesy  a  procesním  dopady  by  nemohla  skórkarta  vzniknout. 

Dokončení  datového  modelu  obohacením  úložiště  metrik  o  vazební  tabulky 

na procesy a dopady bylo náplní tohoto bodu postupu řešení.

Návrh agregační funkce

Nevyhovující běžně využívané agregační funkce u OLAP krychlí jako jsou průměr, 

minimum, maximum, atd... byly podnětem k navrhnutí a vytvoření vlastní agregační 

metody. Nejprve vznikl seznam vlastností hledané agregační funkce, poté se taková 

funkce  hledala.  Posledním  krokem  bylo  její  naprogramování  pomocí  PL/SQL 

do databáze PostgreSQL 8.4.

Definování a konstrukce metrik v DataFluxu

Zkonstruovaná  agregační  funkce  se  nejlépe  prověří  v  praxi,  proto  bylo  potřeba 

naměřit hodnoty metrik datové kvality. Pomocí DataFluxu byl vytvořen dostačující 

počet  metrik pro testování  agregační funkce.  Pro zachování snadné rozšiřitelnosti 

o další definice metrik v DataFluxu byl celý projekt měření rozdělen na jednotlivé 

subprojekty  dle  datového  elementu.  Tyto  subprojekty  byly  následně  spojeny 

v hlavním projektu.

Vytvoření pohledů s předpočítanými agregacemi

Nejen pro snadné zobrazování jednotlivých agregací, ale také pro další využití jako 

předpočítaných  agregací  bylo  potřeba  definovat  pohledy  s  jednotlivými  stupni 

agregace dle sloučené dimenze metriky a datového elementu.

Definice  OLAP  krychle  a  vytvoření  reportu  v  Enterprise  Business  

Intelligence Serveru.

Posledním krokem bylo provázání úložiště metrik s Enterprise Business Intelligence 
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serverem, konstrukce OLAP krychle nad poskytnutými předpočítanými agregacemi 

a vytvoření reportů a grafů.

4.3.2 Technologie

PostgreSQL 8.4

Jako hlavní úložiště metrik je zvolen ŘSBD PostgreSQL 8.4. Jedná se o vyspělí open 

source  databázový  systém  vyvíjený  již  15  let.  Je  spustitelný  na  všech  hlavních 

operačních systémech Linux, UNIX (AIX, BSD, Solaris, Mac OS X,...) a Windows. 

Plně  podporuje  transakční  zpracování  (ACID  kompatibilní),  cizí  klíče,  pohledy, 

triggery  a  uložené  procedury  (v  různých  jazycích).  Databáze  je  využita 

pro definování  pohledů  předpočítaných  agregací  a  agregační  funkce  v  jazyce 

PL/SQL.

PL/SQL

Procedural  Language/Structured  Query Language (PL/SQL) je  procedurální  jazyk 

vyvinutý  společností  Oracle  jako  rozšíření  jazyka  SQL v   relačních  databázích 

Oracle.  Tento  jazyk  je  podporován  i  v  databázovém  systému  PostgreSQL  8.4 

a pomocí něho jsou naprogramovány všechny potřebné agregační funkce.

DataFlux Power Studio 8.1

Pro měření metrik datové kvality je využito aplikace DataFlux Power Studio 8.1. 

Tento  silný  nástroj  je  určen  pro  analýzu  metadat,  profiling,  ohodnocení  datové 

kvality, datovou integraci, monitorování a obohacení dat.

SAS Enterprise Business Intelligence server 9.2

Pro zobrazování reportů je využito SAS Enterprise Business Intelligence serveru 9.2, 

jehož  součástí  je  kromě  jiných  OLAP  server,  OLAP  studio,  Enterprise  Guide 

a WebReport Studio – tyto součásti jsou využity ve vzorovém řešení. V OLAP studiu 

probíhá  návrh  OLAP krcyhle,  která  je  následně  OLAP serverem  počítána.  Její 
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zobrazení může být buď pomocí desktop aplikace Enterprise Guide, přes internetový 

prohlížeč pomocí WebReport Studia, nebo pomocí SAS Add-in v Microsoft Excelu.

4.3.3 Testovací data

Testovací  data  poskytla  firma  DC GROUP,  spol. s r.o.  Data  jsou  tvořena  jednou 

tabulkou firma, která obsahuje přibližně 320 tisíc záznamů obchodních společností 

České republiky. V tabulce jsou sloupce:

Id Identifikátor záznamu.

IČ Identifikační číslo firmy.

DIČ Daňové identifikační číslo,  z důvodu ochrany osobních údajů 

není uvedeno u fyzických osob.
Název Název firmy.

Adresa Adresa firmy.

Spisová značka Spisová značka obchodního rejstříku.

Datum vzniku Datum vzniku firmy

Datum zániku Datum zániku firmy, pokud byla zlikvidována.

Kapitál Základní jmění firmy.

Webová adresa Webová adresa firmy. Může obsahovat více adres než jen jednu.

E-mail Emailová  adresa  firmy.  Může  obsahovat  více  adres  než  jen 

jednu.
Telefon Telefonní číslo firmy. Může obsahovat více telefoních čisel než 

jen jedno. Může obsahovat číslo faxu.
Účet Číslo účtu firmy.

OKEČ Oborové začlenění firmy.

NACE Oborové začlenění firmy.

Počet 

zaměstnanců

Kategorie počtu zaměstnanců firmy.
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CZ-NUTS Identifikátor území sídla firmy.

Právní forma Právní forma firmy.

Management Tato položka není vyplněna.

Institucionální 

sektor

Institucionální sektor firmy dle ČSÚ.

Konkurz Záznamy o proběhlém konkurzu.

Exekuce Záznamy o proběhlé exekuci na firmu.

Ostatní údaje Ostatní údaje o firmě.

Datum aktualizace Datum posledního zjišťování informací o firmě.

4.4 Dokumentace řešení

Instalace

Pro spuštění vzorového řešení je potřeba mít nainstalovaný DataFlux Power Studio, 

Enterprise  Business  Intelligece  Server  a  PostrgeSQL  8.4.  Prvním  krokem  je 

vytvoření  nové  databáze  v  PostgreSQL  spuštěním  přiložených  SQL  skriptů. 

Pro propojení databáze do ostatních nástrojů je potřeba zaregistrovat ODBC rozhraní 

s názvem  pg-dqs  pro  databázi  dqs,  pg-dqs_data  pro  databázi  dqs_data  a  pg-

dqs_etalon pro databázi dqs_etalon. V případě jiných názvů se musí změnit nastavení 

datových zdrojů v DataFluxu.

Hlavní soubor s definovanými měřeními metrik je produkcni_databaze.dmc, kterým 

jsou  spouštěny další  měření.  Aby bylo  možno  spouštět  měření  .bat  souborem je 

potřeba  zaregistrovat  v  DataFluxu  tento  soubor  jako  spustitelný  Job.  V  hlavní 

nabídce DataFluxu se vybere záložka Batch Schedules a kliknutím na ikonu plus – 

Add schedule se otevře dialogové okno, po vyplnění názvu stačí kliknout na záložku 

Actions  v  oknu  vybrat  Run  Architect  job  a  vybrat  hlavní  soubor 

produkcni_databaze.dmc. Nyní lze spouštět měření .bat souborem. Pro každou stage 

a  produkční  databázi  jsou  samostatné  .bat  soubory.  Liší  se  pouze  v  nastavením 
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parametru  názvu  schématu  databáze  s  daty.  Tento  název  je  jako  makro  předán 

do DataFluxu, který zařídí celé měření dle definovaných metrik.

Pro  fungování  reportů  je  nutné  vytvořit  datový  zdroj  v  SAS  Management 

Console 9.2  připojený  na  námi  definované  ODBC rozhraní.  V aplikaci  SAS  9.2 

spustit skript vytvoření OLAP krychle napsaný ve skriptovacím jazyce SAS. Nyní již 

stačí otevřít SAS Enterprise Guide pro prohlížení reportů.

Použití

Při  každém  importu  dat  ze  stage  se  spustí  .bat  soubor  s  měřením  dané  stage. 

Po importu se spustí  .bat soubor s měřením produkční databáze.  Pro změnu nebo 

přidání  definovaných metrik  se otevře nový nebo upravovaný soubor v DataFlux 

Power Studiu a za pomoci nápovědy lze snadno změnit či upravit postupy měření.
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Obr. 16: Ukázka editace metriky v DataFluxu



Seznam pravidel pro konstrukci skórkarty z naměřených hodnot je v tabulce datová 

politika.  Změny a  případné přidávání  nových pravidel  lze  provádět  pomocí  SQL 

skriptů,  aplikace pgAdmin nebo například  pomocí  Microsoft  Access.  Uživatelský 

parametr pro agregační metodu Phiksa lze měnit v definici pohledů.

V aplikaci Enterprise Guide je vytvořen reportovací soubor Report.egp, při otevření 

tohoto  souboru  je  možné  prohlížet  definované  OLAP krychle  a  grafy  závislostí 

datové kvality v čase. S pomocí nápovědy k této aplikaci není složité navrhnout další  

grafy nebo případné přehledové tabulky.

Před prohlížením grafů je potřeba vygenerovat aktuální grafy spuštěním tlačítka Run. 

Poté se provede prohlížení dvojklikem na daný Report s grafem, případně na OLAP 

krychli.
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Obr. 17: Ukázka aplikace Enterprise Guide



4.5 Prezentace výsledků

Povedlo se skloubit měření, vyhodnocování a reportování do jednoho celku. Tento 

celek je velice flexibilní a jednotlivé části je možné nahradit jinými technologiemi. 

Agregační funkce je navržena tak, aby byla univerzální pro širokou škálu organizací. 

Reporty  jsou  přehledné  a  pochopitelné  i  pro  osoby  bez  technického  zasvěcení 

do problému.  Díky tomu mohou reporty sledovat  nejen  datoví  stewardi,  ale  také 

manažeři  oddělení.  V  grafech  je  přehledně  vidět  vývoj  datové  kvality  v  čase. 

Používání stage area pro import dat z různých zdrojů pomůže datovým stewardům 

při vyhledávání příčin vzniku chyb v datové kvalitě.

Diskuse možných variant

Způsobů agregace metrik je velké množství, agregační metoda Phiksa klade větší 

nároky na důležité metriky a mírně opomíjí ty nedůležité. Při agregaci je zvýhodněna 

důležitější  metrika  pro  případ  velkého  množství  nedůležitých,  které  by  ovlivnily 

výsledek. Dimenze datového elementu  je podřazená dimenzi metriky ve sloučené 

dimenzi metriky a datového elementu. V druhé nejvyšší hladině agregace lze tedy 

vidět přehled dimenzí datové kvality. Pokud by byla hierarchie obrácená, pak by bylo 

možné vidět na druhém nejvyšším stupni jednotlivé atributy. První způsob je více 

orientovaný na business,  tedy je jasně vidět naplněnost databáze a její  správnost. 

Pro datovou inspekci by byl lepší druhý způsob zobrazení, aby bylo na první pohled 

vidět, u kterých atributů dochází k problému. Výhodou zpracování do OLAP krychle 

je  její  flexibilita,  tedy  pokud  je  potřeba,  lze  rychle  sestavit  novou  krychli 

s přehozenou hierarchií.

Měření pomocí DataFlux Power Studia je velice přehledné a lze snadno upravovat 

a přidávat  nová  měření.  Nicméně  jistě  je  možné  tento  nástroj  nahradit  jiným, 

například i jen sql skripty a PL/SQL uživatelskými funkcemi.

Podobně  to  platí  i  pro  Enterprise  Business  Intelligence  server,  který  je  také 

nahraditelný. Nejdůležitější agregace jsou prováděny v databázovém serveru, tudíž 

se stačí připojit k pohledům buď z vlastní aplikace, nebo z nějakého tabulkového 
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procesoru a z dat sestavit kontingenční tabulku.

Co by bylo potřeba udělat dalšího pro nasazení v reálném projektu

Pro nasazení skórkarty v reálném projektu je potřeb dbát na správný výběr metrik, 

nastavení správných limitů akceptovatelnosti a hodnot důležitosti. Na tom, jak jsou 

nastaveny tyto  hodnoty,  skórkarta  stojí  a  padá.  Také je  důležité  správně nastavit 

parametry agregační metody Phiksa, aby vyhovovaly, jak datové politice organizace, 

tak datovým stewardům. V reálném projektu bude zajisté daleko větší počet atributů 

a  metrik,  tedy vznikne  veliký  počet  pravidel.  Tento  počet  by jistě  šel  redukovat 

nahrazením  kombinace  (atribut,  metrika)  kombinací  (atribut,  dimenze  metriky) 

v tabulce datové politiky.

4.5.1 Prezentace vlastních výstupů

První  obrázek  zobrazuje  skórkartu  pro  zdroj  produkční  databáze.  V řádcích  jsou 

zobrazeny  procesy,  kde  kategorie  procesů  Finance  a  Marketing  jsou  rozbaleny 

na nejnižší  úroveň. Ostatní kategorie nejsou rozbaleny.  Ve sloupcích je zobrazena 

pouze dimenze metrik shody. Vedle číselné hodnoty metriky je sloupec obsahující 

obrázek vykřičníku nebo zelené fajfky. Tento sloupec zobrazuje, zda jsou měřena či 

nikoliv všechna nastavená pravidla pro kombinaci procesu a metriky.
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Na další  ukázce je  vidět  skórkarta  datové kvality s  rozdělením skóre  dle  zdrojů. 

Skóre  ukazuje  agregovanou  hodnotu  pro  daný  proces  z  poslední  měřené  dávky 

na každém zdroji.

Na posledním obrázku je vidět vývoj datové kvality v čase, respektive v dávkách 

pro finanční kategorii procesů.
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Obr. 19: Skórkarta podle zdrojů dat

Obr. 18: Ukázka výstupu skórkarty



Na skórkartách jsou přehledně vidět incidenty datové kvality, které je potřeba řešit. 

V grafu  je  zobrazen  pokles  a  poté  mírné  zlepšení  datové  kvality  v  kontextu 

finančních procesů.
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Obr. 20: Ukázka grafu vývoje kvality v kategorii procesů Finance
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6 Příloha
Příloha 1: Seznam definovaných metrik ve vzorovém řešení
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Příloha 1: Seznam definovaných metrik ve vzorovém řešení

Dimenze Kategorie Metrika
Úplnost Úplnost Atribut je vyplněn
Úplnost Úplnost Atribut obsahuje více hodnot než jednu
Úplnost Úplnost Atribut telefon obsahuje faxové číslo
Úplnost Úplnost Neuvedenou hodnotu lze dohledat dle dalších atributů 

(IČO) v externích registrech

Přesnost Přesnost Hodnota atributu odpovídá hodnotě uvedené 

v externím registru
Přesnost Přesnost Adresa je funkční
Přesnost Přesnost Na adrese je zadaný cíl

Konzistence Konzistence Ověření, ověřená hodnota IČO v externím zdroji 

odpovídá uvedenému názvu subjektu
Konzistence Konzistence DIČ odpovídá formátu cz+ičo nebo cz+rč
Konzistence Konzistence Kapitál je vyplněn podle typu právní formy
Konzistence Konzistence Číslo OKEČ odpovídá popisu
Konzistence Konzistence Datum zániku je starší než datum vzniku

Shoda Formát Správný formát
Shoda Kontrolní 

součet

Kontrolní součet

Shoda Formát Text má správnou délku
Shoda Jedinečnost Atribut není duplicitní
Shoda Formát Atribut je ve správném rozmezí
Shoda Etalon Atribut obsahuje známou/povolenou hodnotu
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