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Co je to OLAP a kdy se používá? 

Pojmem OLAP (zkratka anglických slov On-line Analytical Processing) označujeme nástroje pro 

pružné (rychlé) zpracování analýz. OLPA je součástí nástrojů tzv. Business Intelligence (analýzy dat 

sloužící jako podklady pro manažerské rozhodování). 

 

Definice 

Kategorie softwarových nástrojů umožňující analýzu dat uložených v databázi. 

Edgar Codd 

 

Někteří autoři chápou OLAP v širším kontextu a pracují s pojmy „OLAP server“ nebo „OLAP 

databáze“. Tento přístup předpokládá, že datový sklad (Data Warehouse) je brán jako součást 

technologie OLAP. V tomto případě jsou rozlišovány databáze OLTP (On-line Transaction Processing) 

a databáze OLAP. OLTP systémy uchovávají záznamy o jednotlivých uskutečněných (typicky 

obchodních) transakcích; jedná se vlastně o provozní relační databáze, kde data jsou průběžně 

modifikovány. 

OLAP může být součástí Data Miningu (nástroj pro dolování dat) nebo KDD (Konwledge Discovery in 

Database, dobývání znalostí z databází). 

OLAP technologie pracuje s tzv. multidimenzionálními daty. Na rozdíl od dvourozměrného uložení dat 

v relačních databázích (sloupec, řádek), pracuje s tzv. datovou kostkou (anglicky cube, matematicky 

odpovídá datová kostka pojmu matice). 

V souvislosti s OLAP se můžete setkat také s pojmem OLAP server. OLAP server je mezi klientem a 

databází. OLAP server má informace o tom, jak jsou data v databázi uložena a obsahuje speciální 

funkce pro jejich analýzu. Většina databázových systémů standardně obsahuje OLAP server. 
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Příklad datové kostky (zdroj: http://datamining.xf.cz) 

 

 

Poznámka. Datová kostka může mít více rozměrů než tři, např. MS SQL Server umožňuje pracovat 

s kostkami až o 64 rozměrech. 

 

Co znamenají pojmy ROLAP, MOLAP a HOLAP? 

Jedná se o rozlišení OLAP nástrojů podle toho, nad jakými daty je analýza prováděna.  

Jestliže OLAP využívá k analýze přímo data uložená v relační databázi, hovoříme o relačním OLAPu - 

ROLAP. OLAP v tomto případě v relační databázi vytvoří tabulky pro uložení agregací. Samotná 

analýza je náročná díky nutnosti používat standardní SQL příkazy k načtení dat z relacemi 

propojených tabulek. Zobrazení analyzovaných dat je již ovšem multidimenzionální. 

Výhoda ROLAP: flexibilita 

Nevýhoda ROLAP: nároky na výkon databáze, pomalejší analýza 

 

Pokud je analýza prováděna nad datovým skladem, kde jsou data uložena v multidimenzionální 

struktuře, mluvíme o multidimenzionální OLAP analýze - MOLAP. Výstupy z analýzy MOLAP jsou 

oproti ROLAP rychlejší, protože odpadá nutnost používat složité SQL dotazy pro čtení dat z relacemi 

propojených tabulek. Data v multidimenzionální struktuře jsou uloženy ve tvaru, který je vhodnější 

 

http://datamining.xf.cz/
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pro analytické zpracování; jsou seskupena dle logického významu a při tomto způsobu uložení dat 

není cílem minimalizovat redundanci (tzn. údaje se mohou opakovat). Oproti ROLAPu ovšem musíme 

data do datového skladu transformovat z relační databáze pomocí vhodného ETL nástroje (datové 

pumpy), což může být operace časově velmi náročná. 

Výhoda MOLAP: rychlost analýzy 

Nevýhoda MOLAP: nároky na diskový prostor, malá flexibilita (data se musí transformovat do 

datového skladu) 

 

Specifickým případem pak je kombinace obou přístupů, označována jako hybridní OLAP - HOLAP. 

V tomto případě probíhá analýza nad relační databází, ale tabulky s agregacemi jsou ukládány do 

multidimenzionálních struktur v datovém skladu. 

 

Výhody HOLAP: přístup k rozsáhlým datům při současně rychlé agregaci 

Nevýhody HOLAP: nutnost udržovat data na dvou místech 

 

Speciálním typem OLAPu je dynamický OLAP (DOLAP). Při tomto řešení OLAPu je multidimenzionální 

matice (kostka) budována jako virtuální v RAM paměti. Z toho plyne základní výhoda – neomezená 

flexibilita. Nevýhodou jsou vysoké nároky na RAM paměť a nutnost budovat kostku pokaždé znovu. 

 

 

Základní operace v OLAP analýze 

Drill-down – umožňuje uživateli ve zvolené(-ých) instanci(-ích) jisté agregační úrovně nastavit 

nižší(jemnější) agregační úroveň. Jedná se o navigaci v hierarchii dimenzí směrem k většímu detailu.  

 

Roll-up – jde o opak předešlé operace. Ve zvolených instancích jisté agregační úrovně nastavuje vyšší 

(hrubší) agregační úroveň (menší detail v hierarchii dimenzí). 

 

Pivoting – umožňuje „otáčet“ datovou krychlí, tj. měnit úhel pohledu na data na úrovni prezentace 

obsahu datového skladu.  

 

Slicing – dovoluje provádět řezy datovou kostkou, tj. nalézt pohled, v němž je jedna dimenze fixována 

v jisté(-ých) instanci(-ích) jisté agregační úrovně. Jinými slovy tato dimenze aplikuje filtr na instance 

příslušné agregační úrovně dané dimenze.  

 

Dicing – je obdobou „slicingu“, jenž umožňuje nastavit takový filtr pro více dimenzí. 
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OLAP definice podle Codda 

 

OLAP je definován pomocí 12 pravidel stanovených dr. Coddem (1993). OLAP lze také definovat pěti 

slovy - Fast Analysis of Shared Multidimensional Information (FASMI, 1995). 

 
 12 pravidel OLAP databáze: 

  Multidimenzionalita. Pohled analytika na realitu je typicky multidimenzionální, tomuto 
pohledu musí odpovídat podstata datového modelu. 

  Transparentnost. Skutečnost, zda multidimenzionální nástroje jsou součástí uživatelova 
běžného prostředí (tabulkového kalkulátoru apod.) nebo nejsou, musí být uživateli 
transparentní (skryté). Takto lze pohlížet také na data. Jejich skutečné uložení je pro uživatele 
nepodstatné. 

 Dostupnost k datovým zdrojům (Accessibility). Odkud data pocházejí je problém systému, 
nikoliv uživatele. Systém by měl poskytovat pouze požadovaná data. 

  Konzistentní výkon (Consistent Reporting Performance). Výkon systému nesmí záviset na 
počtu dimenzí. 

  Architektura client-server. 

  Rovnoprávnost dimenzí (Generic Dimensionality). 

  Dynamické řízení „řídkých matic“ (Dynamic Sparse Matrix Handling). 

  Víceuživatelská podpora (souběžné vyhledávání a aktulaizce, zabezpečená integrita a 
bezpečnost). 

  Neomezené operace napříč dimenzemi (mezidimenzionální vazby). 

  Intuitivní ovládání. 

  Flexibilní reporting. 

 Neomezený počet dimenzí a úrovní v hierarchiích. 

 

OLAP  a MS Excel 

Jako jednoduchý OLAP nástroj lze použít MS Excel – nástroj „kontingenční tabulka“ (pivot table). 

Práce s OLAP kostkou je v podstatě práce s kontingenční tabulkou - na základě volených dotazů se 

kostka upravuje pro kvalitnější a rychlejší práci s daty. 

 

 


