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Abstract
Knihovny jsou ve své podstat¥ úloºi²ti dat na²eho kulturního
d¥dictví. A obsah je uloºen fyzicky na regálech s knihami.
Ov²em aby knihovna efektivn¥ fungovala, musí vznikat také
elektronický odraz jejích £inností v automatizovaném systému
knihovny a nejen tam. Tyto informace jsou uloºeny a dále se
vr²í bez moºnosti s nimi pracovat jiným zp·sobem, neº p°idá-
vat nové a nové záznamy.
Tento p°ísp¥vek se zabývá moºnostmi vyuºití so�stikovaných
analýz, které se provádí nad daty, v tomto p°ípad¥ nad daty
knihovny, a které by nám mohly p°inést potenciáln¥ zajímavé
informace. Moºnosti vyuºití jsou jak p°i vytvá°ení modelu uºi-
vatele, který je v na²í knihovn¥ nej£ast¥j²í, tak p°i zvy²ování
efektivnosti knihovních proces·, evaluaci atd.
Jednou z metod data miningu, je vizualizace dat. Na p°íkladu
Univerzitní knihovny Slezské univerzity si ukáºeme, jak by vy-
padala vyuºitelnost knihovních dat metodami vizualizace.
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Úvod do situace
Univerzitní knihovna se jako mnoho jiných knihoven potýká s
mnoha problémy. Otázkou z·stává, zda jí v této nelehké situ-
aci mohou pomoci data, která sama vlastní. Mluvíme o datech,
která jsou uloºena v rámci jejího Automatizovaného knihov-
nického systému, jsou to data o knihách, výp·j£kách, data o
p°ístupech do katalogu atd.
Problémy, které chceme v rámci data miningu °e²it jsou pro-
blémy komplexního charakteru, se kterými nemohou pomoci
klasické statistiky. A to proto, ºe statistiky jsou vázány vºdy
jen na ur£itý den a �xn¥ na jednu £innost. Kontext v t¥chto
£íslech zaznamenán není.
V rámci tohoto posteru bude p°edstavena metoda vizualizace
dat, která do metod data miningu spadá, a která nám m·ºe
pomoci uº jen ze samotné její podstaty. Vizualizace dat se
provádí se zám¥rem odhalit zajímavé události v datech. Její
vlastností je to, ºe na po£átku procesu mnohdy nemusíme v¥-
d¥t, co p°esn¥ hledáme. Provedení procesu nám m·ºe odhalit
n¥co, na co bychom z pouhých £ísel v tabulce mohli t¥ºko usu-
zovat. Zárove¬ není na ²kodu, kdyº tato metoda potvrdí na²e
domn¥nky £i zku²enosti, které v reálném ºivot¥ máme, a které
pak m·ºeme práv¥ díky vizualizaci lehce prezentovat.
Nap°íklad víme-li, ºe £ást fondu na²í knihovny se zabývá geo-
logií, nep°ekvapí nás ºe £ást knih bude mít v klí£ových slovech
popis geologie. Na druhou stranu si v datech m·ºeme v²imnout
vazeb, které bychom si t¥ºko sami p°edstavovali.
Také pokud chceme zjistit, do jaké £ásti fondu se za poslední
dva roky nejvíce investovalo a v jaké £ásti knihovny tyto fondy
skon£ily, m·ºeme vyuºít vizualizace. Jinak by nás stálo mnoho
£asu a úsilí procházet statistiky £i faktura£ní údaje a data ex-
trahovat.

Obrázek £. 1 Klí£ová slova, Obrázek £. 2 Akvizice

Metodika data miningu
Jako mnoho jiných, také data mining m·ºe mít mnoho p°í-
stup·, které ovliv¬ují metodiku práce s daty. Jedním z nich
je metodika 5A nebo SEMMA. Pro ú£ely na²eho problému
v²ak pouºijeme metodiku CRISP-DM (CRoss-Industry Stan-
dard Process for Data Mining).[1]
Tato metodika vznikla v rámci evropského projektu, jehoº cí-
lem bylo navrhnout univerzální postup pro data mining. Vý-
sledkem je ²est fází, které se mohou libovoln¥krát opakovat a
jít jakkoli za sebou.[2] Jde o:

1. Porozum¥ní problematice � obsahuje pochopení cíl· a je-
jich p°esnou formulaci, provádí se plánování, zvaºuje se
p°ínos a náklady.

2. Porozum¥ní dat·m � prvotní sb¥r dat, získání p°ehledu
o datech a jejich vizualizace.

3. P°íprava dat � p°ipravení souboru dat pro analýzu
(úprava formátu dat, jejich £i²t¥ní, selekce, integrace
atd.)

4. Modelování � nasazení analytických metod na p°ipravený
soubor dat.

5. Evaluace � zhodnocení získaných výsledk· z hlediska
správnosti a vzhledem k cíli.

6. Vyuºití výsledk· � upravení výsledk· vzhledem k pláno-
vanému pouºití.[2]

Kroky vizualizace
V p°ípad¥ vizualizace dat m·ºeme aplikovat vybranou meto-
diku a stanovit si kroky jako:

1. Nejd°íve musíme formulovat problém, který chceme vizu-
alizovat. N¥které problémy mají smysl vizualizovat pouze
ur£itým zp·sobem. Vizualizace musí dávat jednozna£nou
informaci.

2. K na²emu cíli si vybereme data, která jsou relevantní.

3. Také pro vizualizaci musíme data p°ipravit. �asto pracu-
jeme s externím softwarem, pro ten musíme data upravit.
�asto b¥hem p°ípravy dat zjistíme, ºe musíme zm¥nit
formu vizualizace. Samoz°ejm¥ je moºné se k jakémukoli
bodu vrátit.

4. Konstrukce vizualizace se provádí ve specializovaném
softwaru. Krom¥ mnoha placených softwar· jsou k dis-
pozici také programy pod svobodnou licencí.[3]

5. Uº v pr·b¥hu provád¥ní vizualizace je z°ejmé, jak výsle-
dek dopadne. Je pot°eba jeho podobu konzultovat také s
vedením knihovny, pro kterou je primárn¥ zpracováván.

6. Poskytnutí vizualizací knihovn¥, která m·ºe vizualizace
p°ímo vyuºít, nebo up°esnit zadání a v tom p°ípad¥ se
cyklus opakuje.

Modelové problémy k vizualizaci
Hotové vizualizace se p°edávájí knihovn¥. Mohou být vyuºity k
evaluaci nebo prezentaci knihovny. Je d·leºité mít na pam¥ti,
ºe a´ se budeme snaºit jakkoli, výsledek vizualizace bude vºdy
pouze výsek ze skute£nosti.
Na obrázku £. 1 Klí£ová slova nap°íklad m·ºeme rozd¥lit knihy,
které mají stejná propojení s klí£ovými slovy do stejné téma-
tické skupiny. Tato informace m·ºe pomoci nap°íklad pri kla-
si�kaci dokument· dle MDT, pokud si nejsme jistí, pod který
klasi�ka£ní znak knihu za°adit. Nebo p°i reorganizaci fondu,
kdy fondy, které jsou popsány stejnými klí£ovými slovy, by
m¥ly být umíst¥ny blízko u sebe. Tato vizualizace byla sesta-
vena pomocí open software Gephi.[4]
Jako dal²í modelový problém k vizualizaci m·ºeme chtít vizua-
lizovat data z akvizice za jeden rok, na obrázku £. 2 Akvizice.[5]
Zelené listy na okraji obrázku tvo°í knihy. Na n¥ navázaný kruh
zaplacené faktury, dal²í kruh sm¥rem ke st°edu jsou pak pro-
dejci knih a vnit°ní výplet grafu tvo°í knihovna a její pobo£ky,
sklady a sou£ásti, kam byly knihy uloºeny. Z tohoto grafu by
bylo moºné zjistit uºite£né informace, které souvisí s funkcemi
knihovny. Získali bychom p°edstavu o tom, co jsme v danou
dobu koupili, komu v²emu jsme za fond zaplatili a kde se mo-
mentáln¥ na²e nov¥ koupené exemplá°e nachází. Vizualizace lze
samoz°ejm¥ zpracovat také zp¥tn¥ za jakýkoli p°edchozí rok,
pro který se v systému nachází data.
Zde jsou uvedeny pouze dva p°íklady problém·, k jejichº °e-
²ení by mohla knihova vyuºít vizualizaci. Dal²ích, podobných
problém·, bychom v²ak mohli nalézt nespo£et. Stejn¥ tak k vi-
zualizaci byl pouºit jeden software, podobných softwar· s r·z-
nými p°ístupy, které generují r·znorodé grafy a obrázky, je k
dispozici nemalé mnoºství, a´ uº placených, £i svobodných.[3]
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