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Izvleček
Zbirke podatkov vsebujejo tudi informacije, ki jih z današnjimi sistemi za poizvedovanje
običajno ne moremo odkriti. V te namene lahko uporabimo metode za odkrivanje
zakonitosti iz zbirk podatkov, ki omogočajo pregledovanje zbirnih podatkov, ugotavljanje trendov, izdelavo sprotnih analiz, iskanje neznanih povezav med podatki ipd. Z
njimi uspešno odkrivajo nove informacije na mnogih področij, kot so bančništvo, zavarovalništvo in telekomunikacije, manj pogosto pa se te metode uporabljajo na področju knjižničarstva. V članku je povzet razvoj sistemov za poizvedovanje po bibliografskih zbirkah podatkov z nekaterimi zgodnjimi poskusi uporabe novejših pristopov
za odkrivanje zakonitosti iz zbirk podatkov. Sledi opis analitskih zbirk podatkov, ki
najpogosteje služijo kot osnova za odkrivanje novih zakonitosti, in opis podatkovnega
rudarjenja, ki predstavlja pomemben korak v tem procesu. Poudarjena je vloga
knjižničarjev, ki lahko prevzamejo ključno vlogo v procesih izgradnje sistemov za odkrivanje novih informacij v bibliografskih zbirkah podatkov.
Ključne besede: bibliografske zbirke podatkov, analitske zbirke podatkov, podatkovna skladišča, podatkovno rudarjenje
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Abstract
Databases contain information that can usually not be revealed by standard query
systems. For that purpose, the methods for knowledge discovery from databases can
be applied, which enable the user to browse aggregated data, discover trends, produce online reports, explore possible new associations within the data etc. Such methods are successfully employed in various fields, such as banking, insurance and telecommunications, while they are seldom used in libraries. The article reviews the development of query systems for bibliographic databases, including some early attempts
to apply modern knowledge discovery methods. Analytical databases are described
in more detail, since they usually serve as the basis for knowledge discovery. Data
mining approaches are presented, since they are a central step in the knowledge discovery process. The key role of librarians who can play a key part in developing systems for finding new information in existing bibliographic databases is stressed.
Key words: bibliographic databases, analytical databases, data warehouses, data mining

1

Uvod

Bibliografske zbirke podatkov so pomembno orodje sodobne družbe. Raziskovalci, študentje, strokovnjaki in drugi jih uporabljajo za iskanje literature s svojega področja. Knjižničarjem predstavljajo osnovo za shranjevanje podatkov, ki
jih potrebujejo pri svojem delu, npr. o lokaciji gradiva in stanju zalog. Te zbirke
uporabljajo tudi vladne in druge ustanove pri spremljanju razvoja, usmerjanju
financ in primerjavi rezultatov raziskovalnega dela.
Po Nortonu (Norton, 1999) spadajo bibliografske zbirke podatkov med sekundarne
zbirke (reference databases), ki uporabniku pomagajo poiskati informacijo in ga nato
usmerijo na drug vir, npr. na članek na internetu, na revijo, knjižnico, osebo ali organizacijo. Po Mohoriču (Mohorič, 1995, str. 18) so bibliografske zbirke podatkov kombinacija sekundarnih zbirk (ki jih imenuje referenčne zbirke) in sistemov za obdelavo besedil. Bibliografske zbirke podatkov se danes pogosto povezujejo s primarnimi oz. izvornimi zbirkami podatkov (source databases), ki vsebujejo izvorne podatke, npr. članke v polnem tekstu, statistične podatke in podatke o genih.
Med prvimi področji, ki so vzpostavila lastne specializirane bibliografske zbirke
podatkov, je bila medicina. Najbolj znana zbirka med njimi je Medlars, ki je od
šestdesetih let na razpolago v računalniški obliki pod imenom Medline (http://
www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/medline.html). Poleg te obstaja danes še
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mnogo specializiranih zbirk podatkov z različnih medicinskih in sorodnih področij, kot so farmacija, genetika in biologija.
V Sloveniji je bila po principih Medlars v sedemdesetih letih vzpostavljena nacionalna bibliografska zbirka podatkov Biomedicina Slovenica (BS), ki vsebuje
podatke o publikacijah naših avtorjev doma in v tujini, o publikacijah tujih avtorjev pri nas ter podatke o citiranosti teh publikacij. Je največja specializirana
bibliografska zbirka podatkov v Sloveniji. Od leta 1996 se BS uporablja tudi za
podporo pri ocenjevanju uspešnosti raziskovalnega in razvojnega dela v slovenski medicini - projekt SPORUM (Adamič et al., 1996; Hristovski et al, 1996).
Današnji sistemi za iskanje podatkov po bibliografskih zbirkah najpogosteje
omogočajo iskanje množice vsebovanih zapisov, in sicer z Boolovimi modeli po
avtorju, vsebini, reviji ipd. V velikih bibliografskih zbirkah podatkov pa lahko
iščemo tudi informacije, ki jih ne moremo predstaviti zgolj z množico zapisov v
zbirki. Naj navedemo primere iskanja porazdelitev, s katerimi se ukvarja področje
bibliometrije: število objavljenih publikacij in dobljenih citatov glede na število
sodelujočih avtorjev, časovni poteki števila citatov glede na leto objave ter število objavljenih publikacij glede na število avtorjev (Buckland, 1999; Egghe, 2000;
Godin, 2003). Znan je tudi primer, ko je iz bibliografske zbirke odkrita informacija omogočila uspešno zdravljenje bolezni z novim pristopom (Swanson, 1986),
kar je nekoliko podrobneje opisano v naslednjem poglavju.
Pri obdelavi velikih količin podatkov se v zadnjih desetih letih vedno bolj uporabljajo pristopi, ki jih skupno imenujemo odkrivanje zakonitosti iz zbirk podatkov. Gre za uporabo znanj s področij skladišč podatkov, sprotne analitske
obdelave podatkov, podatkovnega rudarjenja itd. Ti pristopi so na mnogih področjih že uveljavljen način obdelave podatkov, npr. v trgovini, zavarovalništvu,
bančništvu, medicini in telekomunikacijah (Hormozi in Giles, 2004). Med primeri
uporabe najdemo iskanje potencialnih kupcev za nove izdelke in povečanje prodaje, iskanje vzorcev pri poslovanju s kreditnimi karticami, ki morda pomenijo
prevare, in napovedovanje gibanj poslovnih kazalcev v podjetju. Dodatni primeri
so navedeni v posebnem razdelku o podatkovnem rudarjenju.
Bibliografske zbirke podatkov se od ostalih pogosto razlikujejo v mnogih podrobnostih, npr. da stari zapisi ostajajo pomemben del zbirke, da začetki izgradnje segajo dlje nazaj v čas, da je pred leti njihova obdelava potekala s posebnimi
sistemi za obdelavo besedilnih podatkov in da so bile v svojem razvoju te zbirke
velikokrat reorganizirane. Morda so nekatere od teh značilnosti vzrok, da omenjenih novejših pristopov v praksi še ne srečamo pogosto.
V nadaljevanju bomo najprej opisali razvoj bibliografskih zbirk podatkov z nekaterimi zgodnjimi poskusi uporabe novejših pristopov za odkrivanje zakonitosti
iz zbirk podatkov. Sledil bo opis razlik med operativnimi zbirkami, kamor spadajo
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tudi bibliografske zbirke podatkov, in analitskimi zbirkami podatkov, ki najpogosteje služijo kot osnova za odkrivanje zakonitosti. Nadaljevali bomo z opisom
podatkovnega rudarjenja, ki je tesno povezano z odkrivanjem zakonitosti, in
zaključili s kratko pobudo za razvoj tega področja v Sloveniji.

2

Razvoj sistemov za poizvedovanje po
bibliografskih zbirkah podatkov

Bibliografske zbirke podatkov sodijo med najstarejše zbirke podatkov. Skrbniki
njihovih podatkov so se morali vseskozi prilagajati razvoju tehnologije, pričakovanjem uporabnikov in virom financiranja. V teku svojega razvoja so bile zato
skoraj vse dostopne v obliki zgoščenk in online na velikih računalnikih, kasneje
pa preko svetovnega spleta. Hkrati je bilo veliko dela vloženega v razvoj prijaznih
uporabniških vmesnikov.
Podobno se je v bibliografskih zbirkah podatkov spreminjala tudi struktura podatkov oziroma podatkovni model. Prve računalniške verzije na luknjanih karticah so glede tega dopuščale le preprost sekvenčni zapis podatkov, omogočale
pa so le izpis podatkov po vnaprej določeni obliki. Kasneje so se na miniračunalnikih razvili posebni programi za obdelavo bibliografskih zbirk, ki so med drugim omogočali vključevanje dolgih tekstovnih polj (npr. izvlečkov) in ponavljajočih se polj (npr. avtorjev in deskriptorjev) ter iskanje podatkov.
Vzporedno so se razvijali sistemi za upravljanje relacijskih zbirk podatkov (RDBMS, Relational DataBase Management Systems). Temeljna značilnost teh sistemov
je zapis podatkov v povezane tabele. Omogočajo učinkovito delo z mnogimi vrstami podatkov, npr. v industriji, trgovini, bančništvu in knjižničarstvu (Nicholson in
Stanton, 2004). Od začetka devetdesetih let ti sistemi omogočajo tudi učinkovito
obdelavo bibliografskih podatkov. Mnogo današnjih bibliografskih zbirk podatkov zato temelji na relacijskem podatkovnem modelu in uporablja sisteme RDBMS.
Bibliografske zbirke podatkov se uporabljajo večinoma za iskanje bibliografskih
in z njimi povezanih podatkov, kot so podatki o citiranju, polna besedila in lokacija
gradiva. Orodja za iskanje po njih uporabnikom omogočajo iskanje po različnih
kriterijih in prikaz tistih podatkov, ki so bili v zbirko vneseni. Če primerjamo ta
način iskanja z odkrivanjem novih informacij z novejšimi orodji, kot je podatkovno rudarjenje, lahko ugotovimo, da danes najpogosteje iščemo informacije,
ki so znane, vendar jih je pogosto težko izbrskati v veliki množici podatkov.
Vedno pogosteje se bibliografske zbirke uporabljajo tudi za iskanje drugačnih
zvrsti informacij, zlasti informacij v zbirni obliki (npr. vsote, povprečja) in pove-
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zav med podatki, ki še niso poznane. Primeri tega so iskanje povprečne citiranosti vseh publikacij v neki zbirki glede na zvrst ali področje publikacije, prikaz
vsote citatov vseh publikacij po letih objave, prikaz števila publikacij po državah
in znanstvenih panogah (Braun et al., 1985; Glaenzel et al., 1999), iskanje množice
organizacij, ki sodeč po publikacijah tesno sodelujejo, iskanje množice bibliografskih zapisov, ki smiselno povežejo skupine navidez nepovezanih zapisov (Finn,
1998; Swanson in Smalheiser, 1999), in iskanje množice tistih organizacij, katerih citiranje pomembno odstopa od povprečja v neki zbirki. Cilj vseh teh pristopov je odkriti nove informacije iz obstoječih zbirk podatkov.
Sistemi za iskanje informacij v bibliografskih zbirkah podatkov, kakršni so danes
pretežno v uporabi, niso primerni za interaktivno iskanje omenjenih zvrsti informacij (Han in Kamber, 2001; Thomsen, 2002), saj so odzivni časi za praktično
uporabo praviloma predolgi. Za rešitev posameznih problemov so bila zato sicer razvita posebna programska orodja, ki omogočajo izdelavo občasnih vnaprej
definiranih poročil, običajno pa ne omogočajo interaktivnega vpogleda v podatke
ter spreminjanja iskalnih zahtev. To predstavlja oviro zlasti pri poizvedbah, ki
od uporabnika zahtevajo večkratno oblikovanje iskalnih zahtev glede na predhodne rezultate, in kjer povečanje števila iskalnih zahtev običajno poveča kakovost poizvedbe.
Pri reševanju teh problemov se vse bolj uveljavljajo pristopi s področja podatkovnega rudarjenja, skladišč podatkov in sprotne analitske obdelave podatkov.
V literaturi s področja bibliotekarstva in informacijskih znanosti je s tem v zvezi
poleg termina odkrivanje zakonitosti v podatkih pogosto uporabljen tudi termin
odkrivanje zakonitosti iz zbirk podatkov ali KDD (Knowledge Discovery from
databases), s tem področjem pa sta povezana tudi termina informetrija (Wormell,
2000, 1998) in bibliomining (Nicholson, 2003a, 2003b; Nicholson in Stanton,
2004). Na sorodnem področju pri odkrivanju informacij iz velikih tekstovnih
zbirk podatkov se uporabljajo tudi termini ‘text data mining,’ ‘textual data mining’ in ‘KDD in text databases’ (Hearts, 1999; Losiewicz et al., 2000).
V nadaljevanju so podani opisi nekaterih zgodnjih praktičnih primerov uporabe
in teoretskih razmišljanj pri analizi bibliografskih in sorodnih zbirk podatkov z
novejšimi pristopi.
Začetki podatkovnega rudarjenja v bibliografskih zbirkah so se pojavili leta 1986,
ko je Swanson z iskanjem po zbirki Medline odkril povezavo med Raynaudovo
boleznijo in ribjim oljem. Raziskavo je pričel tako, da je iz bibliografskih zapisov o izbrani bolezni poiskal njene najpogostejše simptome. Za te simptome je
nato v bibliografskih zapisih poiskal učinkovine, ki vplivajo nanje. Izločil je tiste
učinkovine, ki so bile v povezavi z izbrano boleznijo že objavljene. Preostale
učinkovine so bili kandidati za zdravljenje bolezni in s tem za odkritje novega
(še neobjavljenega) znanja. Tako je za Raynaudovo bolezen ugotovil, da je zanjo

33

Knjižnica 49(2005)4, 29-49

značilno strjevanje krvi, da se strjevanje krvi zdravi z uživanjem ribjega olja in
da uporaba ribjega olja še ni bila objavljena v povezavi z Raynaudovo boleznijo.
Iz tega je sklepal, da je morda ribje olje zdravilo za Raynaudovo bolezen, kar so
kasnejši klinični poskusi tudi potrdili (Swanson, 1986). Kasneje je avtor te
postopke razvijal naprej, jih skušal čim bolj avtomatizirati in jih narediti
primerne za druga področja (Swanson in Smalheiser, 1997, 1999), delo pa nadaljujejo tudi drugi (Hristovski et al, 2000, 2001). Podobne tehnike se uporabljajo
tudi pri obdelavi tekstovnega gradiva (Hearts, 1999; Losiewicz et al., 2000) in pri
obdelavi bibliografske zbirke SCI (Qin in Norton, 1999).
V Veliki Britaniji so leta 1993 pričeli s projektom BESST (Bibliometric of Sectorial Scientific Trends) z naslednjimi cilji (Katz in Hicks, 1997): omogočil naj bi
bibliografski pregled njihovega znanstvenega dela, zlasti primerjavo znanstvenih
področjih s svetovno produkcijo, pregled sodelovanja s tujino, pregled sprememb
po panogah v Veliki Britaniji in pregled podatkov za potrebe financerjev. V drugi
fazi, ki se je pričela leta 1995, so vključili še razvoj grafičnega vmesnika in bibliografskih podatkov iz industrije. Eden od namenov projekta je bil pokazati
primernost osebnih računalnikov in cenene programske opreme za potrebe obdelave obsežnih bibliografskih podatkov, kasneje pa so aplikacijo zaradi težav z
računalniškim pomnilnikom in hitrostjo razširili na bolj zmogljive sisteme. Kot
vir podatkov jim je služila zbirka SCI od leta 1981 do leta 1994, iz katere so zajeli približno 8 odstotkov vseh podatkov oziroma 500.000 člankov. Obdelave so
potekale s preglednico MS Excel, z nekomercialno programsko opremo (Linux,
Perl, Emacs) in s posebej razvitim orodjem za obdelavo tekstovnih zbirk podatkov (Desktop Scientometrics ToolKit).
Pri delu so raziskovalci naleteli na mnogo težav. Ena od njih je bilo število
mogočih prikazanih podatkov v obliki tabel in grafov (približno 2.000). Rešitev
so videli v tem, da naj bi uporabniki sami pregledovali podatke in iskali zanimive informacije. Težava je bila tudi pri kodiranju imen institucij, saj so se v
zbirki pojavljale v različnih oblikah, kar je zahtevalo veliko ročnega dela pri
čiščenju podatkov. Omenjajo tudi, da so podatki zbrani v redundantni obliki
(nenormalizirani) in da so bili odzivni časi za zapletene poizvedbe od 30 minut
do nekaj ur. Avtorji so nameravali nadaljevati delo z izboljšanjem uporabniškega vmesnika in z vgrajevanjem metod podatkovnega rudarjenja. V tem delu lahko
zasledimo zametke gradnje področnega skladišča podatkov in sprotne analitske
obdelave bibliografskih podatkov, in sicer s posebej razvitimi programskimi orodji.
V projektu MOBIS-Prosoft (Sotolongo-Aguilar et al., 2000) je bila razvita metodologija za obdelavo malih in srednje velikih bibliografskih zbirk podatkov in
uporabljena na delu bibliografske zbirke PubMed. Eden od glavnih ciljev projekta je bila uporaba standardne komercialne programske opreme (ProCite, MS Excel,
Statistica), ki so jo povezali z lastno programsko opremo. Uporabili so tudi metode podatkovnega rudarjenja, zlasti združevanje v skupine in nevronske mreže.
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Avtorji ugotavljajo prednosti takšnega pristopa v primerjavi z razvojem celotne
programske opreme, saj je razvoju tehnologije in novim potrebam na ta način
laže slediti.
Su opisuje (Su, 2000) gradnjo sistema za podporo odločanju v knjižnici (Library
Decision Support System, LDSS). Zanj so se odločili zaradi vedno večjih potreb
vodstva po izčrpnih in strnjenih informacijah o delovanju knjižnice in storitvah,
ki jih nudi. Sistem naj bi nudil pomoč pri iskanju odgovorov na vprašanja, kot
so: ali so revije za neko področje dovolj izposojane glede na stroške nabave ali
uporabniki nekega področja pogosto ne dobijo želenega gradiva v pričakovanem
času, kateri način naročanja gradiva (‘firm order’ vs. ‘approval plan’) glede na
izposojo gradiva je bolj učinkovit itd. Informacijski sistem, s katerim so razpolagali, je sicer vseboval mnogo podatkov, vendar so bili ti razpršeni po različnih
aplikacijah in datotekah, kar je onemogočalo učinkovito iskanje želenih informacij. Delno so te težave reševali s posebej razvito programsko opremo za vsak
konkreten problem, pomemben napredek pa so dosegli z uporabo skladišč podatkov. Ugotovili so, da je ta pristop v akademskem okolju sicer že pogosto uporabljen na mnogih področjih, kot so finance, kadri in plače, le malo pa je bilo
narejenega pri uporabi podatkov, ki jih obdelujejo knjižnice (bibliografski podatki, izposoja, članstvo, financiranje). Za tehnološko osnovo so uporabili osebne računalnike, Visual Basic in MS Access. Zgradili so področno skladišče podatkov v obliki petih tabel, ki vsebuje 20.000 bibliografskih zapisov iz operativnih zbirk podatkov. Omenjajo, da je bila faza čiščenja podatkov zelo zahtevna.
Uporabniki lahko z zgrajenim sistemom uporabljajo že pripravljene poizvedbe
(npr. število in odstotek izposojenih naslovov v nekem trenutku glede na način
naročanja) ali pa jih oblikujejo sami. Avtorja ugotavljata, da bi bilo potrebno
dodatna področna skladišča podatkov zgraditi na ločenih osebnih računalnikih.
V drugi fazi so načrtovali povečanje števila vključenih zapisov in vključevanje
metod podatkovnega rudarjenja.
Opis stanja področja KDD in potreb po razvoju teh pristopov ter vključevanju v
povezavi z bibliografskimi in sorodnimi zbirkami podatkov najdemo v članku
Nicholsona in Stantona (Nicholson in Stanton, 2004; Wormell, 2000). Norton
(Norton, 1999) opisuje tudi pomanjkljivosti področja KDD. Težave nastajajo pri
vključevanju nepravilnih podatkov, obdelavi zelo velikih količin podatkov, iskanju po zelo velikih zbirkah, vključevanju obstoječega znanja v algoritme in pri
povezovanju starih tehnologij, na katerih temeljijo mnoge operativne zbirke
podatkov.
Pojem ‘bibliomining’ se je prvič pojavil na medmrežju leta 2002 (Nicholson,
2003a), kasneje tudi v tisku (Nicholson, 2003b, 2003c; Nicholson in Stanton,
2004). Termin je definiran kot podatkovno rudarjenje za knjižnice ali bolj natančno kot kombinacija podatkovnega rudarjenja, bibliometrije, statistike in orodij za izdelavo poročil za namene odkrivanja vzorcev iz knjižničnih sistemov. Kot
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vir podatkov se uporablja vse razpoložljive podatkovne vire v knjižnicah, ne le
bibliografskih zbirk. Eden najpomembnejših ciljev tega področja je nuditi pomoč pri strateškem odločanju v knjižnicah, kot so nabava literature, optimizacija poslovanja in odnosi s strankami. Bibliomining predstavlja korak v procesu
KDD. Avtor poudarja, da je gradnja skladišča podatkov časovno zahtevna faza v
procesu KDD, vendar je nujno potrebna. Nekatere možnosti uporabe teh pristopov so ugotavljanje vzorcev, ki vodijo do izgub ali zakasnelega vračanja gradiva,
ugotavljanje povezav med izposojenostjo gradiva in založniki, lokacijo gradiva,
temami ipd. Avtor poudarja tudi pravna in etična vprašanja pri obdelavi podatkov, kjer lahko nastopajo tudi osebni podatki o strankah.
Wormellova (Wormell, 1998, 2000) opisuje potrebe po uvajanju metod podatkovnega rudarjenja in KDD pri obdelavi velikih bibliografskih zbirk podatkov.
Ugotavlja, da so trenutne zmogljivosti za shranjevanje bibliografskih podatkov
precej večje kot zmogljivosti analiziranja teh podatkov. Rešitev vidi v uporabi
metod podatkovnega rudarjenja v povezavi z bibliometrijo. To področje imenuje
informetrija, ki ga pogosto opisujejo kot širši pojem od bibliometrije, in sicer
kot raziskovanje dokumentov in pri tem odkritih matematičnih zakonov ter porazdelitev ali še širše - kot raziskovanje kvantitativnih vidikov informacij v katerikoli obliki, ne le v obliki bibliografij (Hood in Wilson, 2001).
Iz gornjih primerov vidimo, da so mnogi avtorji v devetdesetih letih in na prelomu
tisočletja izražali potrebo po analizi bibliografskih in sorodnih zbirk podatkov s
sodobnimi pristopi za odkrivanje informacij. Zgrajenih je bilo tudi nekaj delujočih sistemov, ki so vključevali metode skladiščenja podatkov, podatkovnega
rudarjenja in uporabo orodij za sprotno analitsko obdelavo podatkov. Danes so
ta področja še vedno v razvoju (Nicholson, 2003a; Nicholson in Stanton, 2004;
Marcum, 2001).

3

Operativne in analitske zbirke podatkov

Proces odločanja predstavlja ključno fazo v poslovanju vsake organizacije. Podatki, na katerih naj bi temeljile odločitve, pa pogosto niso na razpolago v ustrezni obliki. Organizacije se srečujejo z razpršenostjo, nezdružljivostjo in s predolgimi časi zbiranja podatkov. Ta razdelek opisuje možnosti za reševanje tovrstnih težav.
Operativna obdelava (operational processing) je sprotna obdelava podatkov za
podporo pri vsakodnevnem delu, ki jo običajno imenujemo sprotna obdelava
transakcij (OLTP - OnLine Transaction Processing). V sistemih, ki zagotavljajo to
funkcionalnost, se vse vnesene spremembe (ali transakcije) v zvezi s tekočim

36

Hudomalj, E. Odkrivanje novih informacij v bibliografskih zbirkah podatkov

poslovanjem takoj zapišejo v zbirke podatkov in so tudi takoj vidne vsem drugim uporabnikom informacijskega sistema. Ti sistemi morajo zagotoviti učinkovit vnos in shranjevanje podatkov, ažuriranje obstoječih podatkov, potrjevanje
in beleženje opravljenih transakcij, celovitost podatkov, regeneriranje podatkov
ob težavah ter ustrezno hitrost opravljenih transakcij (Poe, 1996; Thomsen, 2002).
Polno funkcionalnost svojih sistemov OLTP si običajno zagotovijo velika podjetja, zavarovalnice, banke ali trgovske organizacije, operativne zbirke v manjših organizacijah (npr. knjižnicah) pa pogosto nimajo nekaterih značilnosti velikih sistemov OLTP, npr. potrjevanja in beleženja opravljenih transakcij. Primeri
operativne obdelave so nabava, prodaja, proizvodnja, skladiščenje in distribucija ter v knjižnicah tudi nabava literature, skladiščenje, izposoja in medknjižnična
izposoja. Ustrezni podporni sistemi so večinoma zgrajeni na osnovi relacijskih
zbirk podatkov in sistemov RDBMS.
Analitska obdelava (analytical processing) je obdelava podatkov za podporo pri
odločanju. Sistemi za podporo pri odločanju (decision support systems) pa so sistemi, ki na osnovi zbranih podatkov uporabnikom omogočajo analizo situacije,
izvedbo primerjav in učinkovitejše odločanje (Poe, 1996; Thomsen, 2002). Običajno pri tem uporabljajo starejše podatke kot sistemi OLTP in omogočajo ugotavljanje vzorcev in trendov glede na izbrano obdobje, ki je lahko daljše pri strateških odločitvah ali krajše pri drugih. Analitska zbirka podatkov je zbirka podatkov, ki služi kot osnova sistemu za podporo pri odločanju. Primeri analitskih
obdelav so načrtovanje investicij, analiza prodaje in pregled stroškov ter v
knjižnicah načrtovanje nabave literature, analiza izposoje, ugotavljanje skupin
uporabnikov s podobnimi zahtevami itd. Primerjava operativnih in analitskih
zbirk podatkov je podana v Tabeli 1 (Han in Kamber, 2001; Poe, 1996).
Tabela 1: Primerjava operativnih in analitskih zbirk podatkov
operativne zbirke podatkov
vsakodnevnim aktivnostim
veliko
vseskozi
predvidljive in preproste
vsebujejo
ne vsebujejo
srednji do velik
zapletena, podatki so
normirani
zagotavljanje razpolo`ljivosti potrjevanje transakcij,
bele`enje aktivnosti,
podvajanje diskov
ve~inoma teko~i vnos
vir podatkov
iterativno iskanje
pogosto ne omogo~ajo

osnovni namen, podpora
{tevilo transakcij
a`uriranje podatkov
vrsta poizvedb
najnovej{i podatki
stari podatki
obseg podatkov
zgradba

analitske zbirke podatkov
odlo~anju
obi~ajno manj{e
v vnaprej dolo~enih intervalih
nepredvidljive in zapletene
ne vsebujejo
vsebujejo
zelo velik
preprostej{a
rezervne kopije podatkov

raznovrstni
pogosto omogo~ajo
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Analitske zbirke podatkov delimo na skladišča podatkov, področna skladišča
podatkov (data marts, business area warehouses) in druge zbirke, ki služijo za
potrebe analize zapletenih in obsežnih podatkov (npr. v znanosti). Pojem skladišče
podatkov se v literaturi sicer pogosto uporablja tudi kot sinonim za analitsko
zbirko podatkov.
Skladišče podatkov je analitska zbirka podatkov, ki ima naslednje najpomembnejše značilnosti (Han in Kamber, 2001; Poe, 1996):
- tematska usmerjenost: organizirana je po temah, ki so pomembne za odločanje,
npr. po strankah, dobaviteljih, produktih in prodaji;
- celovitost: vključuje velike količine podatkov, zbranih iz različnih virov (operativne zbirke podatkov, zunanji viri, datoteke itd.);
- odvisnost od časa: vključuje podatke, ki so povezani s časom, običajno za
dolga časovna obdobja;
- nespremenljivost: ne omogoča sprotnega spreminjanja podatkov, ne vključuje
najnovejših podatkov, omogoča le dopolnjevanje in ažuriranje v vnaprej
določenih trenutkih.
Izdelava skladišča podatkov je obsežen proces, ki lahko zahteva dolgotrajno delo
večje skupine ljudi in zelo zmogljivo strojno ter programsko opremo (Han in
Kamber, 2001).
Področno skladišče podatkov (data mart, business area warehouse) je analitska zbirka
podatkov z značilnostmi skladišča podatkov, ki je namenjena obdelavi posebnega ožjega problema. V primerjavi s skladiščem podatkov gre za manjšo zbirko,
ki pa je glede porabe pomnilnika v primerjavi z operativnimi zbirkami običajno
vendarle obsežnejša. Področno skladišče podatkov lahko pridobimo iz skladišča podatkov (Slika 1, puščica a) ali neposredno iz operativnih zbirk podatkov
(Slika 1, puščica b) (Bonifati et al., 2001; Han in Kamber, 2001; Poe, 1996). Druga
pot je smiselna, če skladišče podatkov ne obstaja in je ocenjeno, da njegova izgradnja ne bi upravičevala koristi, ki bi jih pridobili z rešitvijo nekega ožjega
problema.
Načrtovanje zbirk podatkov mora biti prilagojeno njihovemu namenu in značilnostim. Zahteve, ki jih morajo izpolniti operativne in analitske zbirke podatkov,
so zelo različne (Tabela 1), zato je za večje količine podatkov običajno potrebno
zgraditi dve ločeni zbirki z različnima zgradbama (Agrawal et al., 1996, 1997;
Thomsen, 2002). Analitske zbirke podatkov so sicer velikokrat povezane z operativnimi zbirkami, vendar na zgradbo pogosto to ne vpliva (Buyzdlowski et
al.,1999; Thomsen, 2002).
V zadnjih letih nekateri proizvajalci RDBMS (npr. Oracle in Microsoft) v svoje
sisteme vgrajujejo podporo analitskim zbirkam podatkov (Han in Kamber, 2001).
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Slika 1: Gradnja področnega skladišča podatkov: preko skladišča podatkov (a)
ali neposredno iz virov podatkov (b)
S tem uporabnikom omogočajo, da isto zbirko podatkov uporabijo za operativne
in analitske potrebe, vendar je ta rešitev uporabna le za manjše zbirke in preproste analitske poizvedbe.
Pomemben korak pri načrtovanju operativnih zbirk podatkov je normalizacija
podatkov (Poe, 1996). Če nekoliko poenostavimo, je to postopek, ki zagotovi, da
se vsak podatek v zbirki pojavi le na enem mestu. Posledica je veliko število
med seboj povezanih tabel, ki jih uporabniki le težko razumejo, vzdrževanje pa
je lažje. Organiziramo jih kot relacijske zbirke podatkov, ki jih upravljamo s sistemi RDBMS (Poe, 1996).
Analitske zbirke podatkov morajo omogočiti podporo pri odločanju (taktičnem
in strateškem) tako, da potrebne obsežne podatke ponudijo v preprosti in razumljivi obliki ter da odražajo poslovni model, kot ga vidijo uporabniki (Poe, 1996).
Podatke zato običajno predstavimo v poenostavljeni obliki večdimenzijskega
podatkovnega modela (Slika 2). Podatki v njem so razdeljeni na podatke, ki jih
prikazujemo oz. proučujemo (imenujemo jih mere ali dejstva), in na podatke, ki
jih uporabljamo pri podajanju iskalnih zahtev (imenujemo jih dimenzije ali
razsežnosti). Mere imenujemo tudi odvisne spremenljivke, dimenzije pa neodvisne spremenljivke (Buyzdlowski et al.,1999). Pogosto uporabljene mere iz
poslovnega sveta so prodaja, zaloge, stroški in dobiček, dimenzije pa produkt,
čas, stranka, področje in distribucijski kanal (Poe, 1996). Analitske zbirke podatkov srečamo tudi na drugih področjih, npr. v bibliometriji, kjer lahko uporabimo mere kot so število publikacij in število citatov, dimenzije pa avtor, tipologija, leto objave, leto citiranja in revija (Hudomalj in Vidmar, 2003).
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Načrtovalci analitskih zbirk podatkov običajno težijo k temu, da strukturo zbirke
podatkov čim bolj približajo obliki poenostavljenega podatkovnega modela.
Realizirati jo poskušajo v obliki zvezde z osrednjo tabelo dejstev in neposredno
z njo povezanimi dimenzijskimi tabelami (po Sliki 2). Prednosti takšnega modela so, da omogoča kratke odzivne čase, omogoča lažje spreminjanje zbirke v
času razvoja, se bolj približa razmišljanju uporabnikov, poenostavi razumevanje metapodatkov (podatkov o podatkih) in omogoča večjo izbiro programskih
orodij za dostop do podatkov (Poe, 1996). Oblika zvezde je najpogosteje uporabljen podatkovni model pri področnih skladiščih podatkov, medtem ko pri zapletenejših skladiščih podatkov tega modela velikokrat ne moremo uporabiti. V
teh primerih se uporabljajo podatkovni modeli v oblike snežinke, večkratne
zvezde, najpogosteje pa še bolj zapletene oblike (Inmon, 1996; Poe, 1996).

Slika 2: Primer poslovnega podatkovnega modela z dimenzijami
Za pregledovanje večdimenzijskih podatkov in odkrivanje novih informacij se
danes pogosto uporabljajo orodja za sprotno analitsko obdelavo podatkov (OLAP,
Online Analytical Processing). Omogočajo interaktivni prikaz tabel z izbranimi
merami in dimenzijami ali vrednostmi posamezne dimenzije, pri tem pa lahko
uporabimo posebne tehnike za brskanje po podatkih (roll-up, drill-down, slice
and dice, top n), matematično-analitične funkcije, povezave z operativnimi zbirkami podatkov in različne vrste prikaza podatkov. Podrobnosti metodologije in
tehnologije OLAP presegajo meje tega članka, najdemo pa jih npr. v (Codd et al.,
1993; Poe, 1996; Thomsen, 2002).
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4

Podatkovno rudarjenje

Podatkovno rudarjenje (data mining) in odkrivanje zakonitosti iz zbirk podatkov (knowledge discovery in databases, KDD) sta področji, ki se ukvarjata z odkrivanjem modelov iz velikih množic podatkov, kjer običajne tehnike za analizo
in prikaz niso več ustrezne (Fayyad in Stolorz 1997; Norton, 1999). Termin odkrivanje zakonitosti iz zbirk podatkov je prvi uporabil Fayyad leta 1989 (Fayyad
et al., 1996; Norton, 1999), medtem ko je pojem podatkovno rudarjenje starejši
(Fayyad et al., 1996). Termina sta med seboj tesno povezana, zato so tudi definicije podobne (Hormozi in Giles, 2004). Nekateri oba pojma celo enačijo.
Termin odkrivanje zakonitosti iz zbirk podatkov se običajno uporablja za celoten proces pridobivanja znanja iz podatkov (Fayyad et al., 1996; Norton, 1999).
Nekateri to definicijo zožujejo, in sicer jo uporabljajo le v povezavi z velikimi
količinami podatkov (Han in Kamber, 2001; Moxon, 1996) ali pretežno avtomatiziranimi procesi (Moxon, 1996), čeprav v praksi to pogosto ni dosegljivo (Thomsen, 2002). Bolj natančna in pogosteje uporabljena definicija pa pravi, da je odkrivanje zakonitosti iz zbirk podatkov proces odkrivanja veljavnih, novih, potencialno uporabnih in razumljivih struktur v podatkih (Bradley et al., 1999; Fayyad et al., 1996; Fayyad in Stolorz 1997).
Običajno je podatkovno rudarjenje prikazano kot korak v procesu odkrivanja
zakonitosti iz zbirk podatkov (Fayyad in Stolorz, 1997; Han in Kamber, 2001), ki
je sestavljen iz uporabe algoritmov za analizo podatkov in odkrivanje vzorcev,
in ki pri danih omejitvah izdela seznam vzorcev ali modelov za konkretne podatke, ali poenostavljeno, da gre za uporabo posebnih algoritmov za odkrivanje
modelov iz podatkov (Fayyad et al., 1996). Videti pa je, da se najpogosteje uporablja definicija, da je podatkovno rudarjenje analiza (pogosto velikih) opazovanih
množic podatkov z namenom, da bi odkrili nepričakovane povezave med njimi
in da bi podatke predstavili v zgoščeni obliki, ki bo razumljiva in uporabna (Hand,
et al., 2001).
Odkrivanje zakonitosti iz zbirk podatkov je interaktiven in iterativen proces,
sestavljen iz več korakov (Fayyad et al., 1996). Če ne dosežemo zadanih ciljev, se
lahko v vsakem od njih vrnemo na kateregakoli prejšnjega. Ti koraki so (Han in
Kamber, 2001):
1. čiščenje podatkov: odstranitev napačnih in neskladnih podatkov;
2. integracija podatkov: združevanje podatkov iz več virov;
3. izbor podatkov: izbor ustreznih podatkov za potrebe analize;
4. transformacija podatkov: transformacija podatkov v obliko, ki je primerna
za podatkovno rudarjenje (npr. z združevanjem posameznih vrednosti, mer
ali dimenzij);

41

Knjižnica 49(2005)4, 29-49

5. podatkovno rudarjenje: uporaba posebnih algoritmov za odkrivanje vzorcev;
6. ovrednotenje vzorcev: ugotavljanje, ali poiskani vzorci oz. modeli res predstavljajo novo znanje;
7. predstavitev znanja: vizualizacija podatkov.
Prva dva koraka spadata tudi h gradnji skladišč podatkov, v tretjem in četrtem
gre za podobne pristope kot pri izdelavi področnega skladišča podatkov, v petem, šestem in sedmem pa za podobne korake kot pri sprotni analitski obdelavi
podatkov. V peti točki pa hkrati obstaja pomembna razlika, saj gre pri podatkovnem rudarjenju običajno za težnjo po avtomatskem pridobivanju modelov iz
vzorcev, pri sprotni analitski obdelavi pa za ročno iskanje (Bradley et al., 1999;
Han in Kamber, 2001).
Vzorce običajno predstavimo z verjetnostnimi ali geometrijskimi modeli v obliki usmerjenih grafov, prostorskih likov, funkcijskih zlepkov, logičnih pravil,
odločitvenih dreves idr. Postopek iskanja vzorcev lahko razdelimo v tri faze: izbor
mogočega modela, evalvacija modela in ocenjevanje parametrov. Cilj podatkovnega rudarjenja lahko strnemo v dve skupini: preverjanje hipotez, kjer uporabnik postavi hipotezo, sistem pa jo potrdi ali ovrže, in odkrivanje vzorcev, kjer
sistem sam poišče potencialno novo znanje, strokovnjak pa preveri, ali gre v
resnici za uporabno novo znanje. Podrobnosti najdemo v študijah: Fayyad et al.,
1996; Han in Kamber, 2001; Hand, et al., 2001.
Pogost predmet kritik podatkovnega rudarjenja so sistemi, kjer so metode uporabljene na slepo - brez omejitev, npr. s testiranjem vseh mogočih kombinacij
podatkov. Takšni sistemi pogosto vodijo do ‘odkrivanja’ nepomembnega ali napačnega znanja, saj lahko ‘značilne’ vzorce zaznajo tudi v naključno generiranih
podatkih (Fayyad et al., 1996; Glymour et al., 1996).
Podatkovno rudarjenje ima široko področje uporabe glede mogočih virov podatkov in uporabljenih metod (Han in Kamber, 2001). Kot vir podatkov lahko
poleg večdimenzijskih zbirk podatkov uporabimo tudi relacijske, besedilne in
multimedijske zbirke podatkov, zbirke podatkov o časovnih vrstah, skladišča
podatkov, datoteke in podobne podatke v oblikah, ki jih je težko ali nemogoče
predstaviti z dimenzijskim modelom (Han in Kamber, 2001). Slika 3 prikazuje
pogoste načine uporabe podatkov pri odkrivanju novih informacij s klasičnimi
poizvedbami in izpisi v obliki poročil, s sprotno analizo podatkov in z metodami podatkovnega rudarjenja (Han in Kamber, 2001; Ma et al., 2000).
Podatkovno rudarjenje vključuje metode iz statistike (Glymour et al., 1996),
umetne inteligence, razpoznavanja vzorcev, zbirk podatkov (Imielinski in Mannila, 1996), obdelave signalov in slik, nevronskih mrež, iskanja informacij (information retrieval) itd. (Fayyad et al., 1996). Najpogostejše uporabljene metode
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Slika 3: Najpogostejši (označeni s črtkano črto) in nekoliko manj pogosti načini
(označeni s pikčasto črto) uporabe podatkov pri različnih načinih odkrivanja
novih informacij
so: razvrščanje (klasifikacija), združevanje v skupine (clustering), regresijski
modeli in odločitvena drevesa. Podrobnosti lahko najdemo npr. v naslednjih študijah: Han in Kamber, 2001; Hand, et al., 2001; Margo, 2004.
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Najpogostejša področja uporabe podatkovnega rudarjenja so finance, trženje,
telekomunikacije, med znanostmi medicina in astronomija, redkeje pa kot vir
nastopajo besedilni in bibliografski podatki (Qin in Norton, 1999). Naj tem mestu navajamo nekaj prvih odmevnejših primerov. Firme s področja trženja so
ugotavljale, katere izdelke stranke kupujejo skupaj, in te podatke uporabile za
povečanje prodaje. Podatke o poslovanju s kreditnimi karticami so nekatere firme
preiskovale glede na morebitne zlorabe. Na področju astronomije so uspeli klasificirati velike količine satelitskih slik. S področja obdelave velikih količin slik
je znan tudi primer odkrivanja vulkanov na Veneri. V medicini so odkrivali gene
v molekuli DNK. V letalski industriji so ugotavljali verjetnosti za morebitne okvare
letal. Podobno so v telekomunikacijah ugotavljali pravila, ki sprožajo alarme v
delovanju zapletenih naprav. V kemični industriji so izboljševali proizvodnjo
zahtevne plastike. Znana je tudi uporaba v zdravstvu, kjer so podatke organizirali po dimenzijah in ugotavljali odstopanje parametrov od pričakovanih vrednosti. Podrobnejši primeri so podani v obsežni literaturi (npr. Fayyad et al., 1996;
Han in Kamber, 2001; Hormozi in Giles, 2004).
Danes se sistemi, ki vključujejo metode podatkovnega rudarjenja, vse bolj vključujejo v sodobne aplikacije (Ma et al., 2000), kljub temu pa so potrebe po nadaljnjem razvoju in uvajanju metod še vedno velike (Piatetsky-Shapiro, 2000).
Knjižničarji pri uvajanju in uporabi metod podatkovnega rudarjenja nastopajo v
dveh vlogah: kot vodstveni delavci, ki želijo nove pristope uporabiti pri odločanju
v lastni knjižnici, in kot raziskovalci, ki skušajo ugotoviti skupne značilnosti
knjižnic in knjižničarstva. Prvim lahko podatkovno rudarjenje pomaga bolje
razumeti uporabo storitev v lastni knjižnici, drugim pa omogoča izdelavo enotnih pristopov in skupnih sistemov, s katerimi raziskujejo pojave v več knjižnicah.
V zadnjih letih je bilo na teh področjih narejenih mnogo raziskav, vendar je videti, da je napredek manjši od pričakovanj. Razlog je morda v razdrobljenosti
raziskav, ki pogosto k istim problemom pristopajo na različne načine. Zato skušajo nekateri delo olajšati z ugotavljanjem skupnih problemov in iskanjem skupnih rešitev zanje, npr. pri zbiranju podatkov, zagotavljanju zaupnosti osebnih
podatkov, generiranju modelov in integraciji algoritmov v obstoječe sisteme ipd.
(Nicholson, 2005).

5

Zaključek

Odkrivanje zakonitosti iz bibliografskih zbirk podatkov je področje, ki raziskovalcem in uporabnikom veliko obeta, zlasti učinkovitejšo izrabo obstoječih podatkov. Pomembna faza pri tem je izgradnja analitskih zbirk podatkov, kot so
skladišča podatkov. V svetu poteka glede tega mnogo projektov in pobud s po-
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dročja knjižničarstva (Nicholson, 2003a; Nicholson in Stanton, 2004), pri nekaterih med njimi sodelujemo tudi Slovenci (Hristovski et al, 2003; Hudomalj E,
2003; Hudomalj in Vidmar, 2003). Videti je, da bi lahko raziskave na teh področjih
še pospešili, saj imamo mnogo ustreznih in dovolj velikih zbirk podatkov (npr.
zbirke v sistemu COBISS in specializirano zbirko s področja biomedicine Biomedicina Slovenica). Področje odkrivanje informacij iz zbirk podatkov nam lahko
pomaga, da se bodo naše zbirke razvijale hitreje in bolj učinkovito, zapletenejše
poizvedbe po njih pa bodo lahko opravljali tudi manj izkušeni uporabniki, s čimer
se bo možnost odkrivanja novih informacij povečala. Vsekakor pa to zahteva
tesno sodelovanje raziskovalcev in uporabnikov, pri čemer pa lahko vmesno, a
pogosto ključno vlogo, prevzamejo knjižničarji.

Zahvala
Zahvaljujem se kolegu Gaju Vidmarju za jezikovni in strokovni pregled besedila.
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