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Hlavné ciele projektu:
Zámerom projektu bolo (a je)  umožniť  používateľom samostatne získavať  („dolovať“) údaje,
nielen z oblasti IKT, v súlade s užívateľovými preferenciami.
• umožniť užívateľom samostatne získavať informácie a pohľady na súvislosti týkajúce sa IKT

(riešenie problémov, oboznamovanie sa s novými technológiami, využívanie HOWTO, FAQ)
• podporiť záujemcov o samoštúdium v oblasti IKT
• rozšíriť  možnosti  získavania informácií aj  na oblasti priamo sa netýkajúce IKT a podpory

užívateľov
• zlepšiť vyťažovanie dát
• prepojenie na projekt  IPU, doplnok k interaktívnej forme komunikácie, ktorá bola riešená

v projekte IPU (http://fzki.uniag.sk/11ICT/02Informations/IKTFZKI/)

Celkové zhodnotenie projektu:

Pridelené finančné prostriedky umožnili zrealizovanie len obmedzenej základne pre integrovaný
systém  na  „dolovanie“  dát.  Systém  je  pokusom  o integráciu  (prostredníctvom  rozhraní
vytvorených  v jazyku  Python,  http://python.org)  aplikácie  na  správu  obsahu  CMS  Plone
(http://plone.org),  aplikačného  servera  Zope  (http://zope.org),  dodatkových  komponent
(tzv. produkty pre Zope/CMF) a systému na analýzu dát R (http://www.r-project.org), spolu so
skratkami k vyhľadávacím nástrojom, tak interným (portal_catalog/ZCatalog), ako aj externým
(zatiaľ Google). Na operácie (analýzy) špecifického charakteru sa používajú, resp. pripravujú na
použitie,  tzv.  „wrapper-y“  k špecializovaným  aplikáciám  ako  sú  napr. webalizer
(http://webalizer.org), sed, awk (http://www.gnu.org, http://www.freebsd.org).
Systém je kvôli väčšej mobilite, uľahčeniu nasadenia, predvádzania a vývoja realizovaný na PC
notebooku  s operačným  systémom  FreeBSD  (http://www.freebsd.org).  Dualboot  spolu  s MS
Windows XP Pro slúži na lokálne testovanie interoperability s aplikáciami, ktoré sú obmedzené
iba na platformu MS Windows (najmä Internet Explorer a WebFolders WebDAV klient).



Vzhľadom na náročnosť aplikácií zameraných na vyťažovanie a prezentáciu dát na systémové
zdroje  (ktoré  sú  výrazne  obmedzené  v dôsledku  realizácie  minimálnej  verzie  projektu)  sme
upustili od nasadenia systému zdieľania súborov CIFS (Samba, http://samba.org) a dočasne aj IM
systému  Jabber  (http://jabber.org).  Rovnako  pravdepodobne  nebudú  zatiaľ  nasadené
špecializované  nástroje  z oblasti  strojového  učenia  a data-miningu  ako  napr. Weka
(http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/).  S využitím  metódy GUHA sa  uvažuje  v budúcnosti
(formou reimplementácie v prostredí R).
Prepojenie  na,  v rokoch  2003/04,  riešený  projekt  IPU  je  zrealizované  prostredníctvom
Plone/CMF/Zope.

Výstupy:
Vytvorený  systém  predstavuje  základ  pre  umožnenie  prístupu  užívateľov  aj  netechnického
charakteru k výkonným nástrojom analýzy dát (nielen z IKT) cez intuitívne web-rozhranie. Zatiaľ
dostupné rozhrania (hoci boli vytvárané predovšetkým pre demonštračné účely ako tzv. „proof-
of-concept“)  dovoľujú  využitie  niektorých  metód  exploračnej  analýzy  dát,  klasifikačných
a regresných  stromov,  Bayesovskej  analýzy,  k-NN,  spolu  s „rozšíreným“
vyhľadávaním/analyzovaním  informačných  zdrojov  (ponúkané  možnosti,  podľa  našich
poznatkov,  presahujú  štandardný  záber  metód  využívaných  väčšinou  pracovníkov  v našom
širšom okolí).

Použitie projektu:
Projekt je v súčasnosti vo forme modelovej/vývojovej inštalácie (dostupnej lokálne na mobilnej
platforme), ktorá môže byť prenesená na vhodné HW platformy (podľa dostupnosti HW sa počíta
s priamym prepojením do fakultného/univerzitného systému).
• globálne – prostredníctvom vhodného URI v mennom priestore SPU (uniag.sk) po pripojení

mobilnej platformy do SPU-LAN
• fakultné  a univerzitné  –  viď. vyššie  +  rozšírené  možnosti  prístupu  pre  autorizovaných

užívateľov s prepojením na fakultný CMS a interaktívne nástroje komunikácie z projektu IPU
• lokálne  (skupinové  a  individuálne)  –  všetky  vyššie  uvedené  možnosti  +  priamy  prístup

k jednotlivým  komponentom  systému,  vrátane  možností  individuálneho  prispôsobenia
a inštalácie

Prínos projektu:
Výstupy projektu  sú  priamo  využiteľné  tak  učiteľskými  a neučiteľskými  pracovníkmi  ako aj
študentmi  na  získanie  nového  pohľadu  na  nimi  spracovávané  dáta,  rozšírenie  repertoáru
používaných metód a zdokonaľovanie zručností pri získavaní a analýze informácií.
Ďalším  prínosom  sú  získané  skúsenosti  riešiteľského  kolektívu  s implementáciou  systému
a súvisiacimi okruhmi problémov. Tieto poznatky budeme priebežne sprístupňovať záujemcom
formou vystúpení, publikácií a web-zdrojov.
V rámci riešeného projektu a v nadväznosti na predchádzajúci projekt IPU boli preložené všetky
správy stabilnej verzie CMS Plone a poskytnuté Internetovej komunite v rámci projektu Plone
i18n.  Preklady  niektorých  rozšírení  (produktov)  sú  už  tiež  využívané  v CMS  fakulty
(http://fzki.uniag.sk),  testované,  resp. rozpracované  a budú  tiež  poskytnuté  pre  potreby  i18n
správcom/tvorcom príslušných produktov pre užívateľskú komunitu.



Prezentácia výsledkov:
- priebežné oboznamovanie záujemcov od počiatku realizácie projektu (pred väčším

auditóriom 3. 2. 2005 v rámci seminára o IKT, SIT 2005)
- pripravované príspevky, ukážky a komponenty budú postupne sprístupňované na fakultnom

web-e, http://fzki.uniag.sk, hlavne v sekcii IKT (ICT).
- zatiaľ pripravujeme vystúpenia na seminár SIT 2005

(http://www.fem.uniag.sk/konferencie_a_seminare/sit/2005/), o ďalších prezentáciách sa
uvažuje a budeme o nich informovať na fakultnom web-e.


