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CO DĚLÁME 

Podnikové vyhledávání (Enterprise Search) 

Data warehouse vyhledávání (BI/Fraud detection) 

E commerce vyhledávání (machine learning, accuracy) 

Search and Match (HR) 

Vyhledávání pro media a nakladatele 

Goverment (portals, archiving, services) 



SEARCH & BIG DATA 

[ & ANALYTICS]  



VYHLEDÁVÁNÍ 



 Je výjimečně rychlé 

 Je škálovatelné 

 Je „schema-free“ 

 Zvládá velké objemy dat 

 

 A je uživatelům známé … 

VYHLEDÁVÁNÍ 



BIG DATA … 

“Big data is like teenage sex:  

everybody talks about it,  

nobody really knows how to do it, 

everyone thinks everyone else is doing it, 

so everyone claims they are doing it…”   

http://www.mediapost.com/publications/article/224120/an-open-letter-to-ibm.html?print 



TAKŽE CO VLASTNĚ ? 



HROMADA DAT 

http://en.wikipedia.org/wiki/Big_data 



JAKÝCH DAT? 



JAKÝCH DAT? 

• Příliš na jeden server 

• je fyzicky nemožné je zpracovat na jednom stroji 

 

• Agregace dat & Analýza 

• Transformovat datové záznamy nestačí 

• Data je třeba je agregovat / “vyvařit” 

• Dávkové zpracování 

• Dlouho trvající procesy (not real-time) 

 

Spousta dat  “Big Data” 



ODKUD SE BEROU ? 

Web servery 
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je open-source projekt vyvíjející software  

pro spolehlivé, škálovatelné distribuované 

zpracování. 
  
The Apache Hadoop software library is a framework that allows for the distributed processing of 

large data sets across clusters of computers using simple programming models. It is designed to 

scale up from single servers to thousands of machines, each offering local computation and 

storage. Rather than rely on hardware to deliver high-availability, the library itself is designed to 

detect and handle failures at the application layer, so delivering a highly-available service on top of 

a cluster of computers, each of which may be prone to failures.  

APACHE HADOOP 



HADOOP MAP REDUCE 

http://hadoop.apache.org/docs/current/hadoop-yarn/hadoop-yarn-site/YARN.html 



Vyhledávání bude hrát klíčovou roli v příští generaci 

interaktivních, data využívajících aplikací.  

 

Všichni víme, jak vyhledávat - využití vyhledávací vrstvy 

k objevování souvislostí v datech je přirozeným 

postupem.  

Řešení, využívající koncept Velkých dat, mohou 

poskytnout výrazné zlepšení spolehlivosti a flexibility 

vyhledávacích systémů… 

… TO PLATÍ I PRO KNIHOVNY 

PROČ HADOOP A SEARCH ? 



BIG DATA ARCHITEKTURA PRO 
VYHLEDÁVÁNÍ 



BIG DATA CONTENT 
PROCESSING 

• Je platformou pro zpracování / normalizaci 

/ obohacení dat a jejich analýzy 

 

• Udržuje bezpečnou kopii původního textu a 

metadat každého dokumentu 

• Může být využit pro vytváření indexů 



CO UMOŽŇUJE BIG DATA SEARCH  

CLOUD 
COMPUTING 

MODERNÍ 
STATISTICKÉ 
ANALÝZY 

MACHINE 
LEARNING 

HADOOP 



• Search & Match 

• Analýza citací (předpokládané a zpětné) 

• Latentní sémantické analýzy 

• Dokonalejší vyhodnocování (TF/IDF+) 

• Detekce přibližných duplicit 

• Tagování témat v dokumentech 

• Hodnocení výsledků na základě popularity 

• Doporučování na základě chování uživatelů 

• Doporučené dotazy dle na chování uživatelů 

• >>> 

K ČEMU PŘÍSTUP VYUŽÍVÁME ? 



ZPRACOVÁNÍ VSTUPŮ 

 

Dotaz:  Zadán uživatelem 

Vstup:  Klíčová slova 

uživatele 

 

Vyhodnocení 

 

Pouze několik klíčových slov 

Přesné zadání 

Hledání známého 

 

Dotaz:  Generovaný automaticky 

Vstup:  Dokumenty & Data 

 

 

Normalizované výsledky (%) 

hodnoty 

Řada datových signálů 

Semantické hledání 

Podobných/související  

 

SEARCH  MATCH 



ZKUŠENOSTI S S&BD  



 Nesbíráme a zahazujeme data o čtenářích 

o jejich chování  

 

 Jejich využití může sloužit 

 K optimalizaci fondu 

 K personalizaci služeb 

 Přesnost/správnost hledání  

 Predikci trendů 

 ... 

JSME NA INFORU … CO KNIHOVNY ? 



 Big data přístup může výrazně posunout 

vyhledávání 

 

 A nyní je lze začít  

 

ZÁVĚR ? 



DOTAZY ? 

… DĚKUJI ZA POZORNOST … 


