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Abstract
This contribution illustrates some possibilities of making the access of normal users to
searching for informations and data-mining easier by providing shortcuts (caned
search queries), by integrating the front ends of search engines into the existing local
web, and by interconnecting the powerful environment for data analysis R with
Zope/Plone site using an interface to the Python programming language.
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Úvod
Zámerom tohto príspevku je poukázať na niektoré možnosti, ako uľahčiť bežným
používateľom samostatné získavanie údajov a („dolovanie“) relevantných informácií
z nich a to nielen v oblastiach týkajúcich sa informačných a komunikačných
technológií (IKT).
Skúsenosti zo sledovania prístupov na fakultný internet/intranet Fakulty záhradníctva
a krajinného inžinierstva (FZKI), ktorý je postavený na systéme správy obsahu (CMS)
Plone (Plone Foundation, 2005; Zope Community, 2005), poukazujú na skutočnosť,
že len malá časť návštevníkov (tak z internetu, ako aj intranetu) dokáže efektívne
vyhľadávať informácie. Podobná situácia vládne aj pri vyhľadávaní na internete.
Jednou z možností ako užívateľom pomôcť, je vytvoriť „skratky“ k niektorým
informačným zdrojom.
Získanie (identifikácia) zaujímavých vzťahov a súvislostí z dostupných údajov
aplikáciou vhodných metód môže byť tiež uľahčená, aspoň v úvodnej fáze,
sprístupnením niektorých postupov z oblasti označovanej ako knowledge discovery
(KD), resp. data-mining prostredníctvom jednoduchého rozhrania.
Vyhľadávanie
Vhodnou skratkou k vybraným údajom uloženým lokálne je poskytnúť užívateľom
vopred pripravené vyhľadávacie otázky k dostupnému vyhľadávaciemu mechanizmu,
v prípade CMS Plone môžeme využiť štandardný typ Topic, Téma (obr. 1).
Integrácia vyhľadávacích rozhraní niektorých služieb, archívov a dátových repozitórií
dostupných na internete do lokálneho webu sprístupňuje návštevníkom ich služby
priamo a to aj v prípade, že o nich predtým nevedeli, resp. ich nevyužívali (obr. 2).
Data-Mining
Zisťovanie súvislostí a zaujímavých vzťahov v údajoch si vyžaduje určité povedomie
o dostupných a vhodných metódach, prístup k nim a vhodnú reprezentáciu získaných
výsledkov. Obr. 3—5 ilustruje náš pokus o sprístupnenie možností poskytovaných
prostredím R (R Core Development Team, 2004—2005) prepojením so Zope a CMS
Plone prostredníctvom rozhrania v programovacom jazyku Python (Python Software
Foundation, 2004—2005). Zatiaľ dostupné rozhrania dovoľujú využitie niektorých
metód exploračnej analýzy dát, klasifikačných a regresných stromov, Bayesovskej
analýzy, k-NN, pričom ponúkané možnosti, podľa našich poznatkov, presahujú
štandardný záber metód využívaných väčšinou užívateľov v našom širšom okolí.

Obr. 1: Na tomto obrázku sú predstavené výsledky získané vyhľadávaním termínu
„Plone“ pomocou preddefinovanej, vopred pripravenej otázky do interného
vyhľadávača webu postaveného na CMS Plone. Otázka bola administrátorom
pripravená tak, aby výsledkom boli všetky relevantné interné zdroje.

Obr. 2: Rozhranie prezentované na tomto obrázku umožňuje priame (jednoduché)
vyhľadávanie v Google (google.com), dokumentoch o protokoloch a štandardoch
Internetu na RFC.net a v archívoch „často kladených otázok“ FAQ (www.faqs.org).

Obr. 3: Príklad data-miningu v R cez Plone/Zope rozhranie. Výstup je koncipovaný
tak, aby tu uvedenú textovú časť záznamu sedenia v R (R Session) mohol užívateľ
použiť pri interaktívnej práci v systéme R. Ako vstupné dáta slúži jednoduchý textový
súbor buď s pevnými oddeľovačmi alebo vo formáte CSV (ako oddeľovač slúži
čiarka, alebo u nás častejšie bodkočiarka). Tento príklad využíva známy súbor tvorcu
mnohých štatistických metód R. A. Fishera s niektorými parametrami (dĺžka a šírka
kališného lístka, dĺžka a šírka lupienka) 3 druhov Kosatca.
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Obr. 4: Maticový rozptylový diagram (pokračovanie výstupu z obr. 3) zobrazuje
priebeh jednotlivých parametrov dátového súboru a súvislosti medzi nimi (v grafickej
podobe — dole, histogramy na diagonále a korelácie — hore).
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Obr. 5: Pokračovanie grafického výstupu (z obr. 4). Boxploty, krabicové diagramy,
ilustrujú rozptyl hodnôt meraných parametrov — vľavo hore. Diagram 3 zhlukov
získaných metódou delenia okolo centroidov ako priemet do roviny tvorenej prvými
dvoma kľúčovými komponentami — vpravo hore. Klasifikačný strom — vľavo dole.
Bayesovská sieť — vpravo dole.
Záver
Vyššie uvedené výstupy sú priamo využiteľné návštevníkmi fakultného webu FZKI
(http://fzki.uniag.sk) na získanie nového pohľadu na nimi spracovávané dáta,
rozšírenie repertoáru používaných metód a zdokonaľovanie zručností pri získavaní
a analýze informácií. V rámci riešenia predstaveného projektu „Podpora užívateľov
IKT využitím technológií data-miningu“ boli tiež preložené všetky správy stabilnej
verzie CMS Plone a poskytnuté Internetovej komunite v rámci projektu Plone i18n.
Súhrn
Tento príspevok ilustruje niektoré možnosti zjednodušenia prístupu užívateľov
k vyhľadávaniu informácií a technikám data-miningu prostredníctvom skratiek
(vopred pripravené vyhľadávania), integráciou vstupných rozhraní vyhľadávačov do
lokálneho webu a prepojením výkonného prostredia na analýzy dát R so Zope/Plone
inštaláciou cez rozhranie v programovacom jazyku Python.
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