
ZnalostnZnalostníí a referena referenččnníí bbáázeze
informainformaččnníího analytikaho analytika

PhDr. Jan PhDr. Jan ŽŽbirkabirka
INFORUM 2005INFORUM 2005



AnalýzyAnalýzy

VnitVnitřřnníího prostho prostřřededíí –– data jsou obvykle:data jsou obvykle:
–– OmezenOmezeněějjšíšího rozsahuho rozsahu
–– LLéépe strukturovanpe strukturovanáá
–– PPřřevlevláádajdajííccíí ččííselnselnéé úúdajedaje
VnVněějjšíšíhoho prostprostřřededíí –– data jsou obvykle:data jsou obvykle:
–– VelkVelkéého rozsahuho rozsahu
–– ZdZdáánlivnlivěě nestrukturovannestrukturovanáá
–– PPřřeveváážžnněě v textovv textovéé formforměě



Analytický systAnalytický systéémm

V V šširiršíším pojetm pojetíí
–– VnVněějjšíší informainformaččnníí zdrojezdroje
–– AnalytickAnalytickéé pracovipracoviššttěě
–– UUžživatelivateléé –– top managementtop management
V uV užžšíším pojetm pojetíí
–– KlKlííččovováá technologie analyticktechnologie analytickéého pracoviho pracoviššttěě



Analytický systAnalytický systéémm
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KlKlííččovovéé technologietechnologie

FulltextFulltext 3. generace (3. generace (VerityVerity))
VizuVizuáálnlníí analýzy (I2)analýzy (I2)
Jejich Jejich integraceintegrace –– na na úúrovnirovni

DatDat
FunkcionalityFunkcionality
UUžživatelských rozhranivatelských rozhraníí

–– ZnalostZnalostíí –– chybchybíí!!



PouPoužžititíí znalostznalostíí

MyMyššlenkovlenkovéé mapymapy
OntologieOntologie
VizuVizuáálnlníí mapymapy
StrukturovanStrukturovanáá tematicktematickáá heslahesla
DotazyDotazy
–– VyhledVyhledáávacvacíí (rozpozn(rozpoznáánníí))
–– AnalytickAnalytickéé (ohodnocen(ohodnoceníí))
Struktury a obsah reportStruktury a obsah reportůů



Standardizace datových strukturStandardizace datových struktur

TopicTopic MapsMaps
–– Je XML resp. DTD, XSD Je XML resp. DTD, XSD –– norma ISOnorma ISO
DITA DITA 
(Darwin (Darwin InformationInformation TypingTyping ArchitectureArchitecture))
–– Je XML resp. DTD, XSD Je XML resp. DTD, XSD –– OASISOASIS
Dotazy Dotazy –– VerityVerity QueryQuery LanguageLanguage
–– nenneníí XML resp. DTD, XSDXML resp. DTD, XSD
VizuVizuáálnlníí analýzyanalýzy
–– UmoUmožňžňujujíí import XMLimport XML



MyMyššlenkovlenkovéé mapymapy



MyMyššlenkovlenkovéé mapy mapy -- exportexport



SchSchééma ma -- TopicTopic MapsMaps



SchSchééma ma -- DITADITA



ZZáávvěěryry

ProblProbléém:m:
–– (tyt(tytééžž) znalosti v r) znalosti v růůzných formzných formáátechtech
Pro transformace a výmPro transformace a výměěny dat ny dat 
–– vhodnvhodnéé formformááty XSD resp. XMLty XSD resp. XML
Pro Pro VerityVerity QueryQuery LanguageLanguage
–– 2 form2 formááty XML a konverzety XML a konverze
Pro uloPro uložženeníí a manipulacea manipulace
–– XML nevhodnXML nevhodnéé
–– Je testovJe testováána na postrelapostrelaččnníí databdatabááze ze CachCachéé



PPřřííklad klad –– bezpebezpeččnost OSnost OS
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