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Vývoj BI řešení 
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Strukturovaná vs. nestrukturovaná data 
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Proces 
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řady, shluky, 
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Co potřebujeme 
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• Rozpoznat hledanou entitu, tj. předmět, osobu nebo 

událost, 

 

• Rozpoznat vztahy mezi nalezenými entitami, 

 

• Rozpoznat vztah nalezené entity nebo skupiny entit 

k okolnímu světu. 



Architektura 
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Pořizování dat 
•  Web harvest, Heritrix 
•  Vlastní pluginy 
•  Pasivní sondy 
•  Dokumenty 
•  Emaily 

Ukládání dat 
•  Autonomy IDOL 
•  Apache Solr 
•  Relační DB 
•  XM 
•  CSV 

Analýza dat 
•  Kontext 
•  Obraz 
•  Sociální vazby 
•  Identita 
•  Sentiment 

Prezentace výsledků 
•  Grafy 
•  Tabulky  
•  Alarmy 
•  Reporty 
•  Detailní záznamy 



Analýza obsahu a identifikace entit 
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• Cílem je identifikovat klíčové výrazy,  

o kterých se v textu mluví.  

 

• V úvodním předzpracování rozpoznat jazyk  

a opravit překlepy a chyby. 

 

• Berou se v úvahu pouze slova nesoucí význam. 

 

• Shlukování podle synonym. 

 

• Hledání entit v textu na základě  

referenčního vzorku. 

 

 

  



Analýza obrazových dat 

8 

• Jako vstup pro tyto analýzy neslouží pouze obraz hledané entity, ale 

vstupuje i sémantická textová informace. 

 

• Algoritmy rozpoznávaní obrazu pak díky této informaci mohou scénu 

lépe rozdělit a hledaný předmět rozpoznat s větší přesností. 

 

• Vstupní sémantické informace mají různou strukturu v závislosti na 

prohledávané předmětné doméně a zdroji dat. 

 

• Používáme externí knihovny našich partnerů. 

 

• Výstupem je vektor relevance. 



Analýza sociálních vazeb 
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• V datech jsou rozpoznávány osoby.  

• Autoři nebo osoby, o kterých se mluví. 

 

• Ze záznamů o osobách z různých zdrojů, je rekonstruována interní 

„sociální“. 

 

• U každé osoby jsou evidována témata a další osoby se kterými je ve 

vztahu. 

 

• Jsou rozlišovány typy vztahů a jejich intenzita.  

 

• Jako samostatný parametr je evidován čas.  

 

• Provádí se segmentace do skupin, k dispozici  

jsou metriky určující blízkost jednotlivých osob 



Analýza autorství a ztotožňování 
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• Osoby používají celou řadu pseudonymů nebo vystupují často 

zcela anonymně.  

 

• Za více identitami se často skrývá stejná osoba. 

 

• Lze částečně rozpoznat ze strukturovaných dat.  

• Shodné kontaktní údaje. 

• Většinou ale nejsou k dispozici. 

 

• Je sledována intenzita, doba a frekvence aktivit jednotlivých 

pseudonymů. 

 

• Probíhá analýza napsaných textů.  

• Podobnost slovní zásoby,  

• Častý výskyt vybraných slovních  

kombinací,  

• Shodné pravopisné chyby,  

• Podobné překlepy.  



Analýza sentimentu 
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Základním principem analýzy 

je hledání specifických 

slovních kombinací, jež 

indikují příslušný typ a míru 

sentimentu v dané doménové 

oblasti. 



Implementace v Liferay 
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Implementace v Liferay 
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