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knihovny r�zné prost�edky. Mezi významné kontrolní a rozhodovací mechanismy pat�í i 
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nabídka analýz t�chto dat a statistické výstupy v r�zných formátech.  
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Libraries are important and essentials resources for scientific research, work in academic 
environment and development of our society. Libraries invest vast sums of money to purchase 
information resources in order to extend their materials  and by doing so, satisfying the needs of 
their readers. Several means to optimize the acquisition policy are utilized. Statistical analysis is 
one of the significant decisive and control mechanisms which is essential foundation for the 
vindication of financial expenses, planning for their further use and objective examination of 
available resources utility.The aim of my diploma thesis is to analyse and to make a proposal and 
to implement the system which allow facilitation at the scheduling of the investments and to 
improve the quality of the library materials.  
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1 Úvod 

B�hem studia �i práce �asto vyhledáváme dokumenty a �lánky obsahující d�ležité informace, 
které nám pomáhají �ešit nejr�zn�jší problémy. K vyhledávání m�žeme využít celou �adu 
nástroj� po�ínaje bibliografickými databázemi p�es nejr�zn�jší katalogy až po vyhledávací 
nástroje jako Google, Scholar a podobné. N�které zdroje jsou voln� dostupné na Internetu, ale 
velká �ást informa�ních zdroj� je placená a tím pro mnoho uživatel� nedostupná. Jedna z  
možností, jak uspokojit naše informa�ní pot�eby, jsou knihovny.  

Knihovny investují ro�n� velké �ástky do nákupu informa�ních zdroj� za ú�elem rozší�ení 
knihovního fondu a to p�edevším proto, aby co nejlépe uspokojily informa�ní pot�eby svých 
�tená��. O investicích rozhoduje knihovník, který se musí zajímat o pot�eby �tená�� a 
dostupné finance investovat co nejefektivn�ji. Vzhledem k nar�stajícímu množství 
dokument� je d�ležité, aby knihovník kladl d�raz na kvalitu a preferoval ji p�ed kvantitou. 

V�tšina z nás chodí do knihovny, p�j�uje si dokumenty, využívá elektronické  informa�ní 
zdroje dostupné na Internetu   a nevnímá, jaké úsilí stálo knihovníka, aby fond knihovny byl 
kvalitní, aby byly k dispozici relevantní dokumenty, které co nejvíce pokrývají naše 
informa�ní pot�eby.  

V období volby tématu diplomové práce jsem za�ínala pracovat v knihovn� VŠCHT Praha. 
Zde jsem se stále �ast�ji setkávala s pojmy jako nap�. akvizice, zp�sob dopl�ování knihovních 
fond� a postupn� zjiš�ovala, jak  zoufalý je nedostatek nástroj�, které by knihovníkovi 
usnadnily rozhodování jak investovat finan�ní zdroje. Navštívila jsem proto i další knihovny, 
abych se s touto problematikou seznámila podrobn�ji. 

Po mnoha konzultacích jsem se rozhodla analyzovat, navrhnout a implementovat software, 
který knihovnám usnadní zpracování a vyhodnocování statistických dat, pom�že jim sledovat 
informa�ní pot�eby �tená�� a na základ� výsledk� zkvalit�ovat a rozši�ovat knihovní fond.  
Aplikaci jsem nazvala LibrarEX  (Library Exchange).  

1.1 Struktura práce 

Motivaci pro výb�r tématu diplomové práce a hlavním cíl�m práce je v�nována kapitola 2.  
Práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací aplikace, která poskytne knihovníkovi 
podporou p�i plánování investic a zkvalit�ování knihovního fondu. Existují r�zné metodiky, 
které doporu�ují jak správn� vyvíjet a �ídit softwarové systémy. Volbou vhodné metodiky pro 
vývoj aplikace se zabývá kapitola 3. 

Kapitola 4 shrnuje výsledky analýzy a z ní vycházející specifikaci požadavk�. Vzhledem 
k tomu, jak d�ležité je porozum�t jednotlivým požadavk�m, je první �ást této kapitoly 
v�nována seznámení s �ešenou problematikou. Další �ást se zabývá samotnou specifikací 
požadavk� a vizuálním modelováním systému. Sou�ástí analýzy je také celkové seznámení se 
strukturou vstupních a výstupních dat aplikace. 

Kapitola 5 popisuje architekturu navrhovaného systému, volbu technologie, obsahuje návrh 
vlastní databáze, podrobn�ji se v�nuje designu jednotlivých �ástí  systému a vybraným 
implementa�ním detail�m. Zp�sobem testování jak b�hem vývoje aplikace tak i výsledného 
systému se zabývá kapitola 6. 
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2 Motivace 

„Ve�ejná knihovna je místní branou do sv�ta v�domostí a základním 
p�edpokladem celoživotního vzd�lávání, nezávislého rozhodování 

a kulturního rozvoje jednotlivc� i spole�enských skupin.“ 
(Manifest IFLA/UNESCO o ve�ejných knihovnách, 1994) 

Knihovny jsou d�ležitým zdrojem informací  nezbytných pro v�deckou a výzkumnou �innost, 
pro práci v akademickém prost�edí �i rozvoj naší spole�nosti.  

Dynamický rozvoj informa�ních technologií v posledních desetiletích s sebou p�ináší 
markantní nár�st objemu dat, se kterými pracují databáze, informa�ní systémy �i samotní 
uživatelé. Tento trend se nevyhnul ani knihovnám.  

Zejména b�hem n�kolika posledních let dochází k rozsáhlejší digitalizaci knihoven a 
rozši�ování knihovního fondu o velké množství elektronických informa�ních zdroj�, které 
jsou zp�ístup�ovány p�es webové rozhraní. P�ístup k jednotlivým dokument�m je �ešen na 
základ� licen�ních smluv uzavíraných mezi knihovnami a poskytovateli elektronických 
informa�ních zdroj� nebo na základ� tzv. konsorciálních licencí, které zast�ešují v�tší po�et 
institucí sdružených za ú�elem spole�ného nákupu a provozování elektronických 
informa�ních zdroj�.  

Knihovny, které nakládají s vlastními rozpo�ty a s finan�ními prost�edky grantových 
program�, zodpovídají za jejich ú�elné využití. Aby kvalitn� uspokojily informa�ních 
pot�eby, je výb�r jednotlivých informa�ních zdroj� st�žejní. Pro optimalizaci akvizi�ní 
politiky využívají knihovny r�zné prost�edky a to jak v rámci jedné instituce, tak i v rámci 
spolupráce jednotlivých knihoven sdružených v konsorciích. 

Mezi významné kontrolní a rozhodovací mechanismy pat�í i statistické rozbory. Výsledky 
statistických šet�ení týkajících se využívání informa�ních zdroj� se stávají nezbytným 
podkladem pro obhajobu investic finan�ních prost�edk�, plánování jejich dalšího využití a pro 
objektivní posouzení vytíženosti dostupných zdroj�. Statistická data poskytují cenné 
informace p�i rozhodování o prodloužení licencí �i nákupu nového informa�ního zdroje. 

V posledních letech se po�et poskytovatel� nabízejících p�ehledy využívání informa�ních 
zdroj� významn� zvýšil a p�i uzavírání licen�ních smluv je �asto kladen požadavek na 
dostupnost mj. práv� i již zmín�ných statistických dat. Nevýhodou je, že statistické údaje jsou 
dostupné v r�zných formátech (csv, xls, txt, htm, atd.) s odlišnou strukturou dat  a s podporou 
r�zných metodik jejich sledování (COUNTER, ICOLC, vlastní, atd.) v závislosti na 
konkrétním poskytovateli. Zpracování t�chto r�znorodých výstupních formát� je �asov� 
velice náro�né a p�i následném vyhodnocování získávaných údaj� i – do jisté míry – 
omezující. A to již v�bec nebereme na z�etel možnou chybovost p�i opakovaném zpracování 
rozdílných formát�. D�ležité je pracovat i s dalšími parametry, které umožní získat statistické 
rozbory s v�tší vypovídající schopností. Rozši�ující parametry mohou být   

� impakt faktor –  informuje o pr�m�rné citovanosti �asopisu,  
� po�et �lánk� – vyjad�uje po�et dostupných plných text� �lánk� v jednotlivých 
�asopisech,  

� po�et kapitol – uvádí po�et plných text� kapitol knihy �i jiné monografie,  
� cena dokumentu.  

Nevýhodou manuálního zpracování dat je také skute�nost, že existují i dokumenty p�ístupné 
od vícero poskytovatel�, tzn. z více zdroj� ve více kolekcích. Sjednocení všech pot�ebných 
údaj� pro získání požadovaných výstup� je tedy velmi náro�né. A pokud  bychom cht�li nap�.  
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vyhodnocení investic za delší �asové období, zabere  zpracování p�íslušného objemu 
heterogenních dat velmi mnoho �asu.  

2.1 Cíl práce 

Cílem této práce je analyzovat, navrhnout a implementovat systém, který bude zpracovávat 
data o informa�ních zdrojích a jejich využívání, archivovat tyto data v databázi pro budoucí 
použití, nabízet analýzy nad t�mito daty a poskytovat statistické výstup� v r�zných formátech. 
Výstupní data budou podporovat informované rozhodování p�i plánování investic tak, aby 
byla co nejlépe pokryta oblast zájmu o informa�ní zdroje, p�i�emž by bylo maximáln� 
efektivn� naloženo s dostupným rozpo�tem. 
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3 Vývoj softwarového systému 

Vývoj softwarového produktu obecn� zahrnuje celou �adu �inností, postup� a aplikovaných 
metod. Je možné najít velké množství publikací, �lánk� a skript, které se v�nují r�zným 
metodikám formálního popisu vývojového procesu, které doporu�ují, jak správn� vyvíjet a 
�ídit softwarové projekty. 

3.1 Výb�r metodiky 

P�ed zahájením práce na aplikaci, jejíž návrh a implementace je cílem diplomové práce, jsem 
se snažila najít metodiku, která by se pro její vývoj nejvíce hodila. Metodiku m�žeme 
definovat jako formální popis celého vývojového procesu nebo jeho �ástí [10]. 

P�i seznamování se s metodikami jsem narazila na n�kolik názor� na výb�r metodik. V knize 
[12] doporu�uje autor pro volbu metodik pravidlo: „Vezm�te to, co vám vyhovuje, a ostatní 
nechte ležet." V knize [10] autor zd�raz�uje, že prvotním cílem je vytvo�it fungující a 
udržovatelný program a ne za každou cenu splnit všechny požadavky metodiky. Ne každý 
dokument, který metodika požaduje, má pro náš projekt význam Proto je vhodné p�izp�sobit 
metodiku vlastním pot�ebám. 

Rozhodla jsem se tedy použít postup, který bude pro vývoj navrhovaného systému nejvíce 
vyhovující. Zvolila jsem iterativní p�ístup, který definuje vývoj software opakováním sledu 
n�kolika základních fází. V mém p�ípad� se bude jednat o �ty�i fáze: 1. analýza a specifikace 
požadavk�, 2. návrh softwarového systému, 3. implementace a 4. testování. V diplomové 
práci bude implementován první životní cyklus softwarového díla, který zahrnuje vývoj 
systému zam��eného na zpracování a vyhodnocování statistik elektronických informa�ních 
zdroj� s p�ipravenou podporou pro práci s  tišt�nými  informa�ními zdroji. Dalo by se 
namítnout, že použití klasického iterativního postupu, kdy nové požadavky vznikají 
v pr�b�hu vývoje, je u aplikace závisející na struktu�e databáze nevhodné. Toto tvrzení bude 
pravdivé ve chvíli, kdy v další iteraci dojde ke zm�nám v datovém schématu, které vyvolají 
v�tší zásahy do p�edchozí verze systému. Rozší�ení systému o novou funk�nost nemusí 
znamenat velké zm�ny v existujícím databázovém schématu, ale spíše p�idání nové databáze. 
V p�ípad� aplikace LibrarEX by se mohlo jednat o databázi uchovávající statistiky využívání 
bibliografických databází, výsledky anket, atd.  Také se m�že jednat o rozší�ení o nové 
reporty, atd.     

V diplomové práci jsem se rozhodla použít rozší�ený a �asto používaný univerzální jazyk pro 
vizuální modelování systém�, jazyk UML (Unified Modeling Language), který byl navržen, 
aby spojil softwarové inženýrství a existující postupy modelovacích technik. Není vázán na 
žádnou specifickou metodiku, což umož�uje jeho použití spole�n� se všemi existujícími 
metodami. V roce 1997  sdružení OMG (Object Management Group) jazyk UML p�ijalo, a 
tím se stal prvním pr�myslovým standardem objektov� orientovaného jazyka pro vizuální 
modelování [11]. Díky standardizaci a z toho vyplývající rozší�enosti existuje i �ada 
zajímavých nástroj� pro tvorbu diagram�. Další d�vodem pro použití tohoto jazyka, je snadná 
dostupnost dostate�ného množství odborné literatury. 
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4 Analýza a specifikace požadavk� 

Tato kapitola popisuje procesy a postupy, které v knihovnách p�i akvizici probíhají, a dále 
uživatelské požadavky, které je pot�ebné pro podporu t�chto proces� implementovat. 
Požadavky byly pr�b�žn� konzultovány s uživateli, kte�í budou program používat.  

Sekce 4.2 a 4.3 popisují sou�asnou podobu zpracování a vyhodnocování statistických dat a 
porovnávají tento zp�sob �ešení s �ešením navrhovaným. 

V sekci 4.4 je uveden výsledný seznam obecných a funk�ních požadavk� na systém. Funk�ní 
požadavky jsou vizualizovány pomocí tzv. diagramu uživatelských p�ípad� (usecase), který 
popisuje základní funk�nost programu.  

Sekce 4.5 popisuje vybrané �ásti systému pomocí vizuálního modelování. 

D�ležitou sou�ástí analýzy databázové aplikace je d�kladné seznámení se se vstupními daty. 
Jejich struktu�e se v�nuje sekce 4.6 a struktu�e výstupních dat sekce 4.7. 

Sekce 4.8  seznamuje s výsledkem hledání existujícího software �ešícím podobnou 
problematiku. Kladla za cíl zjistit, zda existuje program, který je pro �ešení dané problematiky 
funk�n� dosta�ující. Dále jsem cht�la najít inspiraci pro návrh funkcí vlastní aplikace a 
identifikovat nedostatky, kterým bych se cht�la vyhnout.  

4.1 Seznámení s problematikou 

Na za�átku práce bylo d�ležité  seznámit se s principem fungování knihovny a nalézt základní 
ukazatele mapující její �innost –  jaké zdroje jsou využívány, jak jsou zp�ístup�ovány 
dokumenty,  podle �eho se rozhoduje o investicích do informa�ních zdroj�, jaké existují typy 
licen�ních smluv, jakým zp�sobem se sleduje využívání informa�ních zdroj�, jaká data o 
využívání informa�ních zdroj� mají a mohou mít knihovny k dispozici, co ovliv�uje 
rozhodování knihovníka p�i rozši�ování a zkvalit�ování knihovního fondu, atd.  

B�hem mnoha sezení se zam�stnanci knihoven jsem získala informace, z nichž vyplynuly 
požadavky na aplikaci a na její návrh aplikace. Následující sekce se budu v�novat práv� t�mto 
informacím. V sekci 4.1.1 je vysv�tleno n�kolik základních pojm�, které pomohou 
v porozum�ní textu práce. Další sekce 4.1.2 je zam��ena na akvizici a aspekty ovliv�ující 
rozhodování knihovníka p�i dopl�ování knihovního fondu. V sekci 4.1.3 je rozebrána 
problematika konsorcií a licen�ních smluv, které jsou neopomenutelnou sou�ástí akvizice a 
sou�asného knihovního sv�ta.  Sekce 4.1.4 se v�nuje seznámení s informa�ními zdroji a jejich 
rozd�lení podle r�zných kritérií, které vymezuje n�kolik r�zných pohled� na tyto zdroje. 
Seznámení s dostupnými daty, které lze využít pro statistické rozbory, se bude v�novat sekce 
4.1.5. Poslední sekce této �ásti 4.1.6 je zam��ena na p�edstavení exitujících standard� a 
metodik pro sledování využívání elektronických informa�ních zdroj�. 

4.1.1 Slovník pojm� 

Knihovna – Kulturní, informa�ní a vzd�lávací instituce, která shromaž�uje, zpracovává a 
uchovává organizovanou sbírku dokument� a poskytuje knihovnické a informa�ní služby 
uživatel�m [1]. 



 11 

Vysokoškolská knihovna – Specializovaná knihovna vysoké školy, která získává, zpracovává 
a zp�ístup�uje dokumenty s cílem informa�ního a dokumenta�ního zabezpe�ení výuky a 
v�deckovýzkumné �innosti. [1]. 

Informa�ní zdroj – Informa�ní objekt, který obsahuje dostupné informace odpovídající 
informa�ním pot�ebám uživatele. Informa�ní zdroj m�že být tišt�ný, zvukový, obrazový nebo 
elektronický (v�etn� zdroj� dostupných online) [1]. 

Elektronický informa�ní zdroj – Informa�ní zdroj, který je uchováván v elektronické podob� a 
je dostupný v prost�edí po�íta�ových sítí nebo prost�ednictvím jiných technologií distribuce 
digitálních dat (nap�. na discích CD–ROM). V bibliografickém popisu elektronických zdroj� 
se používá tohoto termínu pro obecné ozna�ení druhu dokumentu [7]. 

Elektronický archiv – Organizovaná sbírka digitálních dokument�, shromážd�ná za ú�elem 
jejich dlouhodobého uchování. M�že se jednat o digitalizované dokumenty, tj. tišt�né druhy 
dokument� p�evedených do digitální podoby, nebo o dokumenty vytvo�ené již jako digitální 
[7]. 

Impakt faktor – Významný koeficient cita�ní analýzy, který je dnes používán k  hodnocení 
d�ležitosti �i kvality v�deckých �asopis�. Tento koeficient je definován jako pom�r po�tu 
citací, které byly zaznamenány v hodnoceném roce na všechny �lánky publikované v daném 
�asopise za p�edchozí dva roky, k po�tu všech �lánk� publikovaných v t�chto dvou letech. 
Nap�íklad výpo�et impakt faktoru �asopisu pro rok 2006 bude vypo�ítán následovn�: 

Impakt fak tor 2006 =

Po�et citací v roce 2006 na �lánky daného 
�asopisu publikované v roce 2004 a 2005

Celkový po�et �lánk� publikovaných v daném 
�asopise v roce 2004 a 2005  

Akvizice dokument� – Dopl�ování knihovního fondu. Zahrnuje zjiš�ování, vybírání a 
získávání dokument� do fondu knihovny s ohledem na funkce, zam��ení a poslání knihovny, 
obsahovou strukturu jejího fondu (profil knihovního fondu) a pot�eby jejích uživatel�. K 
získávání fyzických dokument� do fondu knihovny dochází �ty�mi zp�soby: povinný výtisk, 
nákup, dar, vým�na [6]. 

Knihovní jednotka – Dokument získaný knihovnou na zvláštním fyzickém nosi�i za ú�elem 
pln�ní primárních funkcí knihovny [8]. 

Knihovní fond – Odborn� knihovnicky zpracovaná, uložená a zp�ístup�ovaná sbírka 
knihovních jednotek v ur�ité knihovn� [1]. 

Metoda Konspektu – Souborná charakteristika fondu ur�ité knihovny bez podrobných 
bibliografických informací. Užívá standardizovaný formát a metodiku (kódy a indexy) 
charakterizující tematickou strukturu knihovního fondu [1]. Základní hierarchie: 24 
p�edm�tových kategorii, 500 skupin konspektu, 4000 p�edm�t�.  

Konsorcium – Konsorciem se rozumí skupina n�kolika institucí (nap�. vysokoškolské 
knihovny), které se sdružily za ú�elem spole�ného nákupu a provozování elektronických 
informa�ních zdroj�. Konsorcium nemá právní subjektivitu a m�že být zcela neformální nebo 
podep�ené nap�. spole�nou smlouvou o spolupráci [4]. 

Licen�ní smlouva – Smlouva, kterou nositel práva – poskytovatel licence – poskytuje 
nabyvateli licence oprávn�ní k výkonu práva dílo užít (licenci). Jedná se tedy o právo 
autorské dílo užívat nebo s ním nakládat v rozsahu a podle podmínek stanovených smlouvou. 
Nabyvatel licence se zavazuje poskytnout nositeli práva odm�nu. Licence je poskytována jako 
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výhradní nebo nevýhradní, k jednotlivým zp�sob�m užití nebo ke všem zp�sob�m užití, s 
právem poskytnout oprávn�ní zcela nebo z�ásti t�etí osob� (podlicence) nebo bez tohoto 
práva. Licen�ní smlouva musí obsahovat ujednání o výši odm�ny, p�ípadn� ujednání o 
bezplatnosti licence [1]. 

Široké spektrum termín� knihovnictví a informa�ní v�dy nabízí voln� dostupný rozsáhlý 
výkladový slovník Informa�ní v�da a knihovnictví1. P�ípadn� je možné využít i služby 
�eských knihoven "Ptejte se knihovny"2. 

4.1.2 Akvizice – knihovník 

Dopl�ování a zkvalit�ování knihovního fondu je jedním z nejd�ležit�jších úkol� informa�ní 
instituce. V sou�asné dob� nep�edstavuje rozši�ování knihovního fondu pouhý jednorázový 
nákup informa�ního zdroje, ale stále �ast�ji se objevuje také forma investic v podob� 
p�edplaceného  p�ístupu k informa�ním zdroj�m pro konkrétní období. Tato varianta nabízí 
v�tší možnosti obm�ny a zkvalit�ování knihovního fondu na základ� aktuálních a pr�b�žných 
informa�ních pot�eb �tená��. 

Akvizi�ní pracovník by m�l znát pot�eby �tená��, provoz celé knihovny, složení fondu, zdroje 
dokument�, v sou�asné dob� by se m�l také dob�e orientovat na internetovém  trhu 
informa�ních zdroj� a v neposlední �ad�  by m�l být i dobrým ekonomem. 

Práce s elektronickými informa�ními zdroji se již stala b�žnou sou�ástí odborných 
knihovnických �inností. Byla realizována velká �ada projekt�, jejichž cílem bylo usnadnit a 
sjednotit p�ístup k elektronickým zdroj�m, byly vytvo�eny rozsáhlé oborov� zam��ené 
fulltextové databáze, atd. Mezi nejvýznamn�jšími projekty pat�í VPK3, STM4, JIB5, PEC6 a 
dále Infozdroje.cz7 �i „Informace pro knihovny“8.  

S elektronickými informa�ními zdroji p�icházejí i nové možnosti akvizice. Mezi jedny z 
nejd�ležit�jších pat�í vznik konsorcií. Smysl vzniku konsorcií spo�ívá ve vzájemné spolupráci 
knihoven p�i nákupu a získávání výrazn� širšího spektra informa�ních zdroj� za finan�ní 
�ástky, které jsou pro jednotlivé knihovny p�ijatelné. Díky tomuto trendu dochází v 
knihovnách k ukon�ení nákupu n�kterých dokument� v tišt�né podob�, které byly pro 
knihovnu finan�n� zat�žující a jejichž elektronická podoba je dosta�ující. Formy konsorcií 
mohou být r�zné, stejn� jako zp�soby zp�ístupn�ní dokument� a jejich financování. 

Další novou možností akvizice je p�edplácení/nákup tzv. balí�k�. Jedná se o soubor 
dokument�, které jsou poskytovatelem nabízeny jako jeden celek za zvýhodn�nou cenu ve 
srovnání s cenami jednotlivých dokument�. Nejvíce je využíván nákup elektronického 
archivu. 

Dostupnost informa�ních zdroj� se za poslední roky velice zlepšila, ale p�ináší s sebou i 
negativní aspekt, který se týká kvality poskytovaných informací. V prost�edí Internetu se 
vedle kvalitních a užite�ných informa�ních zdroj�  nalézají též zdroje poskytující neúplné, 
nedostate�né a n�kdy dokonce i zavád�jící informace. Jedním z d�ležitých úkol� knihovníka 
je proto zajistit uživatel�m p�ístup ke spolehlivým a relevantním informacím. 
                                                 
1 http://vydavatelstvi.vscht.cz/informace/uid_isbn-80-7080-599-4_cze.html 
2 http://www.ptejteseknihovny.cz 
3 http://www.vpk.cz 
4 http://www.portalstm.cz 
5 http://www.jib.cz/V?RN=271773895 
6 http://pec.cuni.cz 
7 http://www.infozdroje.cz 
8 http://knihovnam.nkp.cz 
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Jak je vid�t, pohled akvizi�ního pracovníka se b�hem n�kolika posledních let musel rozší�it o 
sledování a pochopení nových forem akvizice a jejich výhod/nevýhod. Našt�stí s p�íchodem a 
rozvojem nových technologií, získávají knihovníci i nové nástroje, které jim práci usnad�ují.  

Na obr. 1 je zobrazeno, co vše musí akvizi�ní pracovník brát v úvahu. 

 
obr. 1: Vlivy na nákupní chování knihovníka 

Úkolem profilování knihovního fondu je zajišt�ní a stanovení optimální struktury a obsahu 
fondu. Pracovník akvizice vychází  z následujících faktor�: 

� Stanovení profilu knihovny (tematická a druhová struktura fondu, rozsah fond�, 
d�ležitou roli hraje i  provenience dokument�, institucionální,  autorské a �asové 
hledisko). 

� Metody hodnocení  fond� (klasifika�ní, dokumenta�ní a cita�ní analýza, sledování a 
vyhodnocování statistik zájm� �tená�� o jednotlivé tituly).  

� Sledování poptávky  po konkrétních publikacích (anketa, hodnocení využití mezi–
knihovní výp�j�ní služby, atd.). 

Pro detailn�jší seznámení s uvedenými faktory a konkrétními metodami doporu�uji 
elektronický informa�ní zdroj [2]. V následujícím textu se v�nuji vybraným faktor�m, jejichž 
znalost je d�ležitá pro hodnocení investic do informa�ního zdroje.  

� Priority financování informa�ních zdroj� – Každá knihovna, v�etn� své uživatelské 
obce a dalších složek, které ji tvo�í, je jedine�ná. Proto i ustanovení týkající se 
strategie budování fond� jsou jedine�ná a m�la by odrážet úlohu konkrétní knihovny i 
charakter uživatelské obce, které slouží. Jednotlivé knihovny si vypracovávají vlastní 
metody hodnocení fond�, z kterých pak stanoví priority financování dokument�. 
Dokumenty s vyšší prioritou budou za�azovány do fondu knihovny p�ednostn�. 
Nastavení t�chto priorit v úst�ední knihovn� VŠCHT Praha uvádím jako p�íklad: 

o Priorita 1: Zabezpe�ení informa�ní pot�eby celoškolských p�edm�t� a ostatních 
akreditovaných p�edm�t� 

o Priorita 2: Zajišt�ní informa�ní pot�eby strategických v�deckých a 
výzkumných program� školy – sledování moderních trend� vývoje oboru 
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o Priorita 3: Kompletnost sbírek – systematické budování  soubor� významných 
referátových, encyklopedických a seriálových d�l 

o Priorita 4: Ostatní informa�ní zdroje, které nespadají do p�edchozích bod�  

� Finan�ní prost�edky –  Ur�ujícím faktorem objemu akvizice z�stává rozpo�et 
knihovny a stanovení priorit využití financí. Nap�. vysokoškolské knihovny disponují 
finan�ními prost�edky vymezenými z rozpo�tu dané vysoké školy, krom� toho mohou 
získat významné  finan�ní prost�edky v rámci r�zných projekt�, program� a grant�. 

� Dostupnost informa�ního zdroje – Míra vynaloženého úsilí pro získání dokumentu 
m�že být pro �tená�e jedním z rozhodujících faktor�. V�tšina uživatel� v dnešní dob� 
využije spíše dokumenty  p�ístupné z místa pracovišt� a teprve ve chvíli, kdy dostupné 
dokumenty neposkytují požadované informace, jsou ochotni podniknout další kroky 
jako nap�. navštívit knihovnu osobn�. �ím bude získání dokumentu obtížn�jší, tím 
bude po�et �tená�� ochotných podniknout pot�ebné kroky k jeho získání menší. Tento 
aspekt by m�l brát v úvahu knihovník p�i rozši�ování a zkvalit�ování knihovního 
fondu a položit si p�i rozhodování otázky jako nap�.: Bude dostupnost �asopisu po 
zrušení p�edplatného rozumná? Jak nákladné bude pro �tená�e získání �lánku tohoto 
�asopisu? atd.Vzhledem k jedine�nosti knihoven je definování „rozumné dostupnosti“ 
r�zné. Jako p�íklad uvádím priority dostupnosti dokumentu pro úst�ední knihovnu 
VŠCHT Praha.  

o Priorita 1: Dostupnost v síti VŠCHT, neomezený po�et sou�asn� pracujících 

o Priorita 2: Dostupnost v síti VŠCHT, omezený po�et sou�asn� pracujících 

o Priorita 3: Dostupnost v prostorách úst�ední knihovny VŠCHT  

o Priorita 4: Dostupnost v jiné knihovn� vzdálené do 10min od ÚK VŠCHT 

o Priorita 5: Dostupnost online po zaregistrování se v jiné knihovn� 

o Priorita 6: Dostupnost prost�ednictvím mezi–knihovní výp�j�ní služby z �R 

o Priorita 7: Dostupnost prost�ednictvím mezi–knihovní výp�j�ní služby ze 
zahrani�í 

o Priorita 8: Finan�n� náro�né získání dokumentu 

4.1.3 Konsorcia 

Knihovny využívají možnost uzavírat konsorciální licen�ní smlouvy pro p�ístup k 
elektronickým informa�ním zdroj�m. Konsorciální p�ístup p�ináší knihovnám n�kolik výhod, 
ale i nevýhod. Mezi výhody konsorcia pat�í lepší licen�ní podmínky, nižší ceny, možnost 
získat grantové podpory, p�ístup k širšímu spektru informa�ních zdroj�. Mezi nevýhody pat�í 
nap�. fakt, že dokumenty zp�ístupn�né v rámci konsorcia nebudou po jeho skon�ení již déle k 
dispozici. Další nevýhodou m�že být zdánliv� dobrá investice do velkého množství 
dokument�, ale pr�m�rná využitelnost všech jednotlivých p�edplacených dokument� m�že 
být výrazn� nižší. 

Typy konsorciálních licen�ních smluv se liší ve zp�sobu a množství zp�ístupn�ných 
informa�ních zdroj�. Mezi nevýznamn�jší typy konsorciálních licen�ních smluv pat�í: 

� Multilicence pro p�ístup �len� konsorcia do všech plných text� vydavatelství 
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� Multilicence pro p�ístup do plných text� všech titul� p�edplácených �leny konsorcií 
– tento p�ístup je nazýván jako „k�ížový p�ístup„, kdy každý �len odebírá jím vybrané 
tituly a navíc získává p�ístup k titul�m p�edpláceným ostatními �leny konsorcia.  

� Multilicence pro p�ístup do vybrané kolekce – jedná se v�tšinou o p�ístup do 
vydavatelem definované, obvykle subjektové kolekce nebo o p�ístup do kolekce titul�, 
kterou si vytvo�il sám zákazník. Jako p�íklad m�že sloužit smlouva, kterou uzav�ely 
knihovny s vydavatelstvím Elsevier – byly vytvo�eny jednotlivé kolekce podle 
oborových zam��ení (UTL1 až UTL5). Pro jednotlivé kolekce byl vypo�ítán váhový 
klasifikátor, který se používá dále pro výpo�et ceny za danou kolekci. Každá 
knihovna, která chce p�istupovat do UTL kolekce musí p�edplácet �asopisy ve 
stanovené výši nebo zaplatit odpovídající �ástku vypo�ítanou na základ� n�kolika 
faktor� (velikost instituce, atd.). Tato �ástka se b�hem p�ístupného období navyšuje 
každoro�n� o stanovená procenta. Knihovna má p�ístup k �asopis�m UTL kolekce, 
která je vytvo�ena um�le, a dále má p�ístup k �asopis�m, které p�edplácí, aby splnila 
požadavky na p�ístup do UTL kolekce. Po skon�ení konsorcia bude mít knihovna 
nadále p�ístupné �asopisy, které p�edplácela, ale nebude mít p�ístupné �asopisy, které 
byly v dané UTL kolekci. To se pak �eší nákupem archiv�. 

� Národní licence – neomezený p�ístup do plných text� všech titul� vydávaných jedním 
vydavatelstvím pro všechny definované subjekty na ur�itém geografickém území.  

Licence bývají odlišné i vzhledem k dojednaným podmínkám mezi konkrétním konsorciem a 
vydavatelem. Licen�ní smlouvy se uzavírají na r�zná období od jednoho roku až po n�kolik 
let. Pokud se jedná o smlouvu uzav�enou na více let, je již v této smlouv� stanoven meziro�ní 
nár�st cen, což m�že být jak výhodou, tak i nevýhodou. V rámci konsorcia je pak pro 
jednotlivé jeho �leny stanovena výše p�edplatného. Tato výše je v�tšinou prom�nlivá 
nej�ast�ji v závislosti na velikosti konkrétního �lena konsorcia.  

Jedním z d�ležitých aspekt� p�i dojednávání licen�ních smluv je dostupnost statistických dat 
o využívání elektronických informa�ních zdroj�. Tyto statistiky mohou být dále využity nap�. 
p�i nákupu nových titul� �i p�i obm�n� stávajících na základ� jejich skute�né pot�eby, nikoliv 
na subjektivním rozhodování podle p�ání jednotlivc�. 

Dalším z d�ležitých aspekt� je také po�et sou�asn� pracujících uživatel�. �ím je tento po�et 
vyšší, tím zaplatí instituce v�tší poplatky za zp�ístupn�ní zdroj�. Je tedy d�ležité správn� 
stanovit, kolik bude pot�eba sou�asných p�ístup�, a regulovat tak celkové finan�ní náklady. O 
nastavení po�tu sou�asných p�ístup� k danému zdroji je t�eba se rozhodovat podle skute�ného 
a statisticky prokázaného zájmu. 

Knihovny se stávají �leny �ady konsorcií, což jim umož�uje p�ístup k velkému spektru 
elektronických, oborov� zam��ených periodik. V �eské republice je významným správcem 
konsorciálních p�ístup� do fulltextových databází z celého sv�ta spole�nost Suweco. V rámci 
této spole�nosti byla vytvo�ena významná konsorcia jako nap�. Elsevier Science9 s 39 �leny, 
John Wiley and Sons10 s 40 �leny, Springer Verlag11 se 71 �leny a Blackwell12 s 26 �leny. 
Tato konsorcia mají uzav�enou licen�ní smlouvu do roku 2008 nebo 2009. Po skon�ení každé 
licen�ní smlouvy se knihovny musí rozhodovat, zda nakoupí jednotlivé tituly, nebo se sdruží 
op�t do konsorcia. P�i rozhodování budou velice d�ležitým faktorem mj. práv� i již 
zmi�ované statistické rozbory, které ukáží, zda �lenství v konsorciu bylo pro knihovnu 
výhodné, nebo zda by bylo výhodn�jší p�edplácet jednotlivé tituly. 
                                                 
9 http://www.suweco.cz/cz/online-konsorcium-elsevier.asp 
10 http://www.suweco.cz/cz/online-konsorcium-wiley.asp 
11 http://www.suweco.cz/cz/online-konsorcium-springer.asp 
12 http://www.suweco.cz/cz/online-konsorcium-blackwell.asp 
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4.1.4 Informa�ní zdroje 

Informa�ní zdroje lze rozd�lit podle základních kategorií, typ�, tématicky atd.. Pro návrh 
aplikace je nutné zohlednit mj. i dále uvedené a popsané faktory, které hrají p�i 
vyhodnocování a dalším zpracování významnou roli. Jejich váha je, z pohledu knihovny 
jakožto investora, dostate�ným d�vodem, pro� bychom se na n� m�li zam��it. Rozd�lení 
informa�ních zdroj� je zobrazeno na obr. 2. 
 

 
obr. 2: Základní rozd�lení informa�ních zdroj� 

Dokumenty v knihovn� m�žeme rozd�lit podle n�kolika kritérií. Jejich výb�r je �in�n 
s p�ihlédnutím k specifikaci �ešeného problému.  

Rozd�lení podle typu dokumentu 

� tišt�né dokumenty – jedná se o dokumenty, které jsou v knihovn� uloženy a 
p�ipraveny k vyp�j�ení v papírové podob�.  

� elektronické dokumenty p�ístupné p�es Internet  – dokumenty p�ístupné online, na 
základ� licen�ní smlouvy. P�ístup k dokumentu je �ešen podle IP adresy instituce nebo 
p�ihlášením do zabezpe�ených stránek. 

� elektronické dokumenty p�ístupné z hmotných nosi��  –  jedná se o dokumenty 
zakoupené nap�. na CD, DVD a p�ístupné na po�íta�ích v prostorách knihovny. 

Rozd�lení podle typu vlastnictví dokumentu 

� koupené dokumenty  – dokumenty, které má knihovna v trvalém vlastnictví. 

� p�edplacené dokumenty – dokumenty, které má knihovna p�ístupné jen na ur�ité 
období na základ� licen�ní smlouvy. 
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Rozd�lení podle zp�sobu nákupu dokumentu 

� tituly koupené  �i p�edplácené jednotliv�  

� tituly koupené �i p�edplácené v rámci balí�ku – p�íkladem dokument� koupených v 
rámci balí�ku m�že být nákup elektronického archivu  (backfile). Tento typ balí�ku je 
sestaven p�ímo poskytovatelem. Dalším p�íkladem investování do balí�ku dokument� 
m�že být konsorciální p�ístup k dokumentu. U dokument� zakoupených v rámci 
balí�ku není d�ležitá cena jednotlivých dokument�, ale cena celého balí�ku P�i 
zvažování investic pak musíme vyhodnotit, co bude cenov� výhodn�jší. 

Rozd�lení podle typu licen�ní smlouvy 

� nekonsorciální licen�ní smlouva – smlouva uzav�ená mezi jednotlivou knihovnou a 
poskytovatelem. 

� konsorciální licen�ní smlouva – konsorciální licence je uzav�ena mezi 
poskytovatelem a konsorciem.  

Rozd�lení podle typu konsorciálního p�ístupu  

� p�ístup do všech titul� vydavatele  

� k�ížový p�ístup – každý �len konsorcia nakoupí jednotlivé tituly, které jsou pak 
p�ístupné ostatním �len�m konsorcia 

� UTL kolekce (vysv�tleno v kapitole 4.1.3) 

4.1.5 Statistická data 

Sledování statistických údaj� je d�ležité pro všechny strany ú�astnící se procesu tvorby, 
zp�ístup�ování a nákupu informa�ních zdroj�. Statistická data jsou d�ležitá nejen pro 
knihovny a  instituce, které poskytují finan�ní zajišt�ní nákupu a provozu informa�ních 
zdroj�, ale i pro vydavatele a poskytovatele informa�ních zdroj�. 

Statistická data poskytují zp�tnou vazbu o využívání vkládaných finan�ních prost�edk� a jsou 
podkladem pro další finan�ní plánování. Jsou užite�ným nástrojem pro zjiš�ování 
informa�ních pot�eb a poskytují cenné informace v rozhodovacích procesech týkajících se 
prodloužení licencí �i nákupu nového informa�ního zdroje. Samoz�ejm� platí i opa�ný postoj, 
kdy tato data mohou být podkladem pro vy�azení titulu z nabídky konsorcia (knihovny), a 
jsou taktéž velmi užite�ná pro další vyjednávání s poskytovateli nabídek. Hodnoty 
statistických ukazatel� mohou knihovny informovat i o zkvalitn�ní informa�ní výchovy 
uživatel� �i o pot�eb� lepší propagace n�kterých informa�ních zdroj�. 

D�ležitost statistických dat si uv�domuje stále více poskytovatel�, vydavatel� i knihoven. P�i 
uzavírání licen�ních smluv mezi knihovnou, konsorciem a poskytovatelem je požadavek na 
poskytování statistických dat o mí�e využití elektronických informa�ních zdroj� stále �ast�jší. 
Dle mezinárodních doporu�ení jsou již dnes tato data jedním z velmi d�ležitých bod� 
rozhodovacího procesu. �ím dál �ast�ji mohou p�i rozhodování o zakoupení zdroje (balí�ku, 
jednotlivé publikace, dokumentu) být oním pov�stným zrnkem na misce vah.  

Zajímala jsem se o dostupnost statistických dat v n�kolika knihovnách.  

Pro statistické rozbory jsem se rozhodla využít tato statistická data: 
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� využívání elektronických informa�ních zdroj� 

� využívání tišt�ných informa�ních zdroj�  

� cena jednotlivých dokument�, cena balí�k� 

� impakt faktor �asopis� 

� po�et p�ístupných �lánk� �asopisu, po�et p�ístupných kapitol knih 

 

Využívání elektronických informa�ních zdroj� 

D�ležitým zdrojem statistických dat jsou p�ehledy využívání elektronických informa�ních 
zdroj� získané od jednotlivých poskytovatel�.  

Mezi sledované statistické veli�iny jsem za�adila: 

� po�et p�ístup� – udává potenciální zájem o informa�ní zdroj. 

� po�et zobrazení/stažení plných text� – ilustruje skute�ný p�ínos pro uživatele. Tento 
údaj dává d�ležitou zp�tnou vazbu o využívání informa�ního zdroje. 

� po�et hledání – odpovídá po�tu zobrazení plných text� v režimu vyhledávání. Tento 
údaj odráží skute�ný zájem o informa�ní zdroj. 

� po�et zobrazení/stažení abstrakt� – odráží zájem uživatel� o danou oblast.  Nap�. 
pokud uživatelé navštíví velké množství abstrakt� daného dokumentu a p�itom po�et 
stažení plného textu tohoto dokumentu je malý, m�že to sv�d�it nap�. o nevhodné 
form� abstraktu, jeho nedostate�né vypovídací schopnosti nebo jiných faktorech, díky 
nimž p�estane být  �lánek pro uživatele zajímavý nebo užite�ný. 

� po�et zobrazení/stažení obsah� dokument�. 

� po�et zobrazení/stažení dle typu dokumentu (PDF, HTML, atd.) – je to jen orienta�ní 
údaj, který je d�ležitý hlavn� pro vydavatele. 

Knihovník tak dostane informaci, že v rámci daného poskytovatele bylo nap�. b�hem  ledna 
2007 x1 p�ístup� k plným text�m �lánk� konkrétního �asopisu. Z toho bylo  zobrazeno x2 
�lánk� ve formátu PDF, x3 �lánku ve formátu HTML a x4 �lánk� v jiných formátech (tzn. x1 = 
x2 +x3+x4). Dále knihovník zjistí, že x5 �lánk� daného �asopisu bylo zobrazeno vyhledáváním 
a x6 „procházením“ stránek (tzn. x1 = x5+x6).  Mezi statistikami m�že být i údaj x7 o po�tu 
zobrazených abstrakt� �lánk� sledovaného �asopisu a x8 o po�tu zobrazených obsah� daného 
�asopisu.  

Sledované statistické veli�iny se mohou u r�zných poskytovatel� lišit, stejn� jako formát, ve 
kterém jsou tato data poskytnuta uživatel�m – knihovnám. Existují i �asopisy, jejichž �lánky 
nabízí více poskytovatel�, protože jsou dostupné v rámci n�kolika kolekcí. Pro hodnocení 
t�chto �asopis� je d�ležitá centralizace získaných statistických údaj�, která sjednocuje 
informace o využívání �asopis�. Statistická data jsou vyhodnocována v�tšinou poskytovatel� 
jednou m�ší�n�. 

Problematika využívání elektronických informa�ních zdroj� se �eší již n�kolik let. V �R  byla 
již v  roce 2002 v rámci programu L113 provedena analýza dostupných statistik informa�ních 
                                                 
13 http://www.stk.cz/li01018 
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zdroj�. P�i pr�zkumu statistik se objevily problémy zp�sobené tím, že poskytovatelé �asto 
dodávali data neporovnatelná, v nevhodných formátech, v nedostate�né mí�e nebo jinak 
nevyhovující. Jako �ešení bylo navrženo využití standardu Code of Practice14 (dále jen CoP) , 
který byl v té dob� vyvíjen a jehož první verze byla vydána mezinárodní iniciativou Project 
Counter v lednu 2003. 

V sou�asné dob� se situace ohledn� poskytnutých statistických dat o využívání 
elektronických informa�ních zdroj� zlepšuje. V�tší poskytovatelé již podporují, nebo za�ínají 
podporovat, standard CoP, �ím se kvalita a porovnatelnost statistických dat výrazn� zlepšuje.  

Statistická data jsem získala od Úst�ední knihovnou VŠCHT Praha. Spolu s vedoucí Phdr. 
Sou�kovou jsme požádali velkou �ást dodavatel� o zp�ístupn�ní statistických dat a v�tšina 
z nich nám tyto informace poskytla. Získali jsme data o využívání elektronických �asopis� od 
14 hlavních poskytovatel� (pokrývají 96% zp�ístupn�ných elektronických �asopis�), data o 
využívání elektronických knih od 6 poskytovatel� (pokrývají 100% zp�ístupn�ných 
elektronických knih). Z 80% je podporován standard CoP.   

Využívání tišt�ných informa�ních zdroj�  

U tišt�ných informa�ních zdroj� jsou statistické p�ehledy nej�ast�ji získávány z knihovního 
systému. D�ležitými  statistickými veli�inami jsou 

� po�et výp�j�ek  

� po�et rezervací 

� po�et prodloužení 

� po�et požadavk� na kopii 

� po�et požadavk� na výp�j�ku 

 

Impakt faktor 

Spektrum �asopis� na našem trhu se neustále rozši�uje. Impakt faktor se stal ur�itým 
m��ítkem kvality v�deckého �asopisu. Slouží k hodnocení �asopis� na základ� citovanosti. 

Seznam impakt faktor� jednotlivých �asopis� je pravideln� vydáván. V �R je k dispozici 
nap�. v základní knihovn� Akademie v�d �R [9]. Seznam impakt faktor� �asopis� je 
dostupný v databázi Web of Sience – Journal Citation Reports. 

Cena 

Dalším d�ležitým ukazatelem pro statistické rozbory je cena. Pokud se zajímáme o cenu, 
musíme rozlišovat cenu koupeného informa�ního zdroje od ceny p�edpláceného dokumentu. 
U p�edplatného se stanovuje cena vždy pro celý b�žný rok, tzn. pokud dojde ke zm�n� ceny, 
projeví se tato zm�na až na p�elomu p�edplatného období.  

Pokud budeme znát cenu dokument�/balí�k�, m�žeme sledovat cenu stažení plného textu a 
zjistit, který z dokument�/balí�k� je pro knihovnu finan�n� mén� �i více výhodný. Do 

                                                 
14 http://www.projectcounter.org/code_practice.html 
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vyhodnocování  je ale nutné zapojit ješt� další faktory, zejména pokud se knihovna rozhoduje 
o p�edplácení nebo naopak o jeho zrušení.  

U publikací vycházejících po delší �asové období (nap�. �asopisy) je možné ceny v aktuálním 
roce a další podrobné informace získat v databázi Ulrich's Periodicals Directory15. 

Po�et �lánk�, po�et kapitol, po�et stránek 

Také rozsah informa�ních zdroj� je d�ležitý pro statistické rozbory. Po�et stažení plných 
text� informa�ního zdroje odpovídá po�tu stažení jednotlivých �lánk�, kapitol. Pokud 
informa�ní zdroj bude menšího rozsahu, celkový po�et stažení �lánk� m�že být sice menší 
než u rozsáhlejšího �asopisu, ale pr�m�rný po�et stažení na �lánek m�že být naopak výrazn� 
vyšší. Parametry informující o rozsahu dokumentu tedy umožní porovnávat a vyhodnocovat 
nové údaje, jako je nap�. pr�m�rná cena stažení �lánku, nebo jen pr�m�rná cena �lánku. 

4.1.6 Standardy, projekty 

K nejvýznamn�jším skupinám, které se zajímají o problematiku a to, jak jsou elektronické 
informa�ní zdroje využívány, lze za�adit COUNTER16, ICOLC17, ARL E–metrics18 a projekt 
NISO Standard Z39.719.  

COUNTER 

Counting Online Usage of Networked Electronic Resources (COUNTER) je mezinárodní 
projekt pracující a udržující standard pro m��ení zájmu o online–informa�ní zdroje, zam��ený 
na tvorbu a poskytování d�v�ryhodných, konzistentních a kompatibilních statistik [5]. Projekt 
je postaven na již existujících projektech (ICOLC, ARL e–metrics) a výsledkem je vznik 
mezinárodního standardu Code of Practice (CoP), který jednozna�n� definuje požadavky, jak 
vytvá�et uživatelské statistiky a usnad�uje záznam, vým�ny a interpretace dat o využívání 
online informa�ních zdroj� [3]. 

ICOLC 

International Coalition of Library Consortia (ICOLC) je mezinárodní sdružení, které vzniklo 
za ú�elem snadn�jší komunikace institucí na téma problematiky konsorcií [3]. V rámci 
sdružení je též �ešena  problematika využívání on–line p�ístupných informa�ních zdroj�. Ve 
sm�rnicích ICOLC byly definované minimální požadavky na dodávání uživatelských statistik. 
Tyto sm�rnice jsou však pouze doporu�eními, nejedná se o mezinárodní standard. 

4.2 Sou�asné �ešení 

Zam��ím se na sou�asnou situaci ve zpracování statistických dat o elektronických 
informa�ních zdrojích. Abychom získali užite�né statistické rozbory s dobrými vypovídacími 
vlastnostmi je nutné sledovat nejen data poskytovaná jednotlivými vydavateli, ale i další 
údaje vypovídající o dokumentu (cena dokumentu, impakt faktor, po�et �lánk�, po�et kapitol, 
atd.).  

                                                 
15 http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb 
16  http://www.projectcounter.org 
17 http://www.library.yale.edu/consortia/ 
18 http://www.arl.org/stats/initiatives/ 
19 http://www.niso.org/emetrics/ 
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V sou�asné dob� se pracuje jen se statistickými daty získanými individuáln� od jednotlivých 
poskytovatel�. Protože jednotlivé p�ehledy využití elektronických informa�ních zdroj� má 
knihovna od jednotlivých poskytovatel� zvláš�, v r�zných formátech, s odlišnými 
sledovanými položkami, je pro knihovníka velmi komplikované získat rozumné propojení a 
následné vyhodnocení t�chto údaj� v rámci více poskytovatel� se stává prací vskutku 
sysifovskou. Z toho d�vodu se v sou�asné dob� vyhodnocuje pouze zájem o dokumenty 
konkrétního poskytovatele, kdy se bere v úvahu  pouze 10 až 20 �asopis� s nejv�tším po�tem 
stažených plných text� a n�kolik dokument� s nejmenším po�tem stažených plných text�. Ale 
i tato vyhodnocení jsou velmi pracná, zejména v p�ípadech, kdy se nejedná o formát (nap�. 
xls) nabízející t�íd�ní dat podle zvoleného kritéria.   

Pokud by m�l knihovník p�i sou�asném zp�sobu zpracování dat zapojit do vyhodnocování i 
zmín�né další statistické údaje a další aspekty jako nap�. nákup v rámci balí�ku, konsorcia 
atd., tak  se p�ed nim objevuje velice obtížný a �asov� náro�ný úkol. 

Následující vý�et shrnuje nevýhody sou�asného �ešení: 

� velká obtížnost zpracování údaj� dostupných v r�zných, vzájemn� neporovnatelných 
formátech 

� velká obtížnost zpracování dat podporujících r�zné metodiky pro sledování statistik 

� vysoká �asová a manuální náro�nost zapojení dalších d�ležitých položek pro 
statistické rozbory  

� velká obtížnost vyhodnocení všech elektronických dokument� nezávisle na 
poskytovateli 

� nep�ehlednost velkého množství vzájemn� nekompatibilních dat 

� nesleduje se využitelnost nakoupených balí�k�, konsorciálních p�ístup� 

� nemožnost vyhodnotit efektivitu nákupu 

4.3 Navrhované �ešení 

Cílem navrhovaného �ešení je odstranit, nebo co nejvíce zmírnit nevýhody sou�asného 
zp�sobu zpracování a vyhodnocování statistických dat o využívání informa�ních zdroj�. 

Hlavní nevýhodou sou�asného �ešení je obtížnost zpracování dat dostupných v r�zných 
formátech,  n�kdy i s odlišnými statistickými údaji. Aplikace LibrarEX umožní uživateli 
zpracování t�chto dat omezit až na „jedno kliknutí tla�ítka“, které spustí proces p�evodu 
datových soubor� do jednotné podoby a jejich následný import do databáze. V tomto p�ípad� 
se jedná o spušt�ní hromadného úkolu, který m�že za�ít stažením dat z Internetu,  jejich 
uložením na lokální disk, pokra�ovat jejich zpracováním a skon�it jejich importem do 
databáze. Uživatel aplikace m�že využít i zpracování jednotlivých soubor� se vstupními daty, 
kdy po jejich p�evodu do jednotné podoby lze v dialozích aplikace provést kontrolu na�tených 
dat a vlastní import t�chto dat m�že provést pozd�ji, až sám uzná za vhodné.  

Aplikaci lze snadno rozší�it o podporu nových formát� prost�ednictvím skriptovacího jazyka. 
Skripty zpracovávají soubory s daty a ukládají je do jednotné podoby, do XML souboru. Je 
nutné definovat, jaký skript bude použit pro vygenerování konkrétního XML souboru, a jaké 
parametry budou skriptu p�edány. Tyto údaje jsou uloženy ve filtrech. 
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Aplikace umož�uje krom� statistických dat získaných od poskytovatel� publikací vkládat i 
data obsahující informace o cen�, impakt faktoru a základní data o jednotlivých dokumentech, 
poskytovatelích, vydavatelích, typu p�ístupu, atd. Tato data mohou být zpracována nezávisle 
na sob�.  

Aplikace umož�uje následn� hodnotit investice do dokument� podle zvolených kritérií. 
Výsledné hodnocení dokument� m�že být dále použito pro výpo�et efektivity nákupu a 
plánování nových investic. 

Uložení dat v databázi navíc �eší problém s nep�ehlednosti velkého množství dat v mnoha 
souborech r�zných formát�. 

Ve chvíli, kdy jsou kompatibilní a vzájemn� porovnatelná data uložena v databázi, m�že 
uživatel vytvá�et pot�ebné reporty. Pomocí vhodné volby parametr� reportu precizn�ji 
specifikuje oblast zájmu. Dále je m�že uživatel procházet podle n�kolika pohled�. nap�. data 
seskupená podle jednotlivých poskytovatel�, podle typu dokument�, atd. 

4.4 Požadavky 

Požadavky zachycují, co by m�l systém d�lat.  

Rozlišujeme dva typy požadavk�:  

� Obecné požadavky – specifikují vlastnosti nebo omezující podmínky daného systému. 

� Funk�ní požadavky – ur�ují, jaké chování bude systém nabízet. 

V mnoha dokumentech je kladen d�raz na kvalitní zpracování požadavk� jako na velmi 
d�ležitou �ást projektu, jejíž zanedbání je jednou z hlavních p�í�in neúsp�chu celého projektu. 
V�novala jsem této �ásti velkou pozornost, aby požadavky na systém vyhovovaly v�tšin� 
uživatel�. 

Stru�ný seznam požadavk� na aplikaci LibrarEX je uveden v následujících dvou kapitolách.  

4.4.1 Obecné požadavky 

1. Licence GNU/GPL 

2. GUI klient – zpracování dat, správa databází, reporty 

3. Webový klient – reporty, analýza dat 

4. Uživatelský systém – p�ístup do aplikace zabezpe�en heslem (GUI klient) 

5. Podpora více jazyk� – �eština, angli�tina, p�ipraveno na rozší�ení o další jazyky 

6. Instalátor 

4.4.2 Funk�ní požadavky 

Aplikace rozlišuje dva typy uživatel� - administrátor a knihovník.  

Administrátor má na starosti správu vstupních dat a zajišt�ní jejich úplnosti v databázi. Pro 
práci si nainstaluje klienta GUI aplikace, který mu umožní provád�t všechny pot�ebné 
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operace. V rámci správy uživatelského nastavení je možné nastavit jazyk aplikace a parametry 
pro p�ipojení k databázi. 

Do správy vstupních dat je zahrnuto stažení dat z internetu a jejich konverze do jednotného 
formátu. Je nutné zaru�it rozši�itelnost o zpracování nových formát� vstupních dat. Dále je 
požadováno p�ehledné  zobrazení seznamu definovaných konverzí (dále je pro definici 
konverze používáno jméno filtr). Filtry je možné p�idávat, editovat a odstranit.  

Krom� zpracování jednotlivých vstupních soubor� je požadováno definování hromadného 
úkolu zpracování dat, který vykonává více operací na jedno spušt�ní. Hromadné úkoly je 
možné p�idávat, editovat a odstranit. 

Data p�evedená do jednotného formátu je možné kontrolovat, editovat a následn� importovat 
do databáze. Kontrola dat umož�uje opravu/dopln�ní povinných položek jednotlivých 
záznam�. Do databáze se importují pouze záznamy obsahující všechny povinné položky. O 
neúplných záznamech se ukládá informace do log souboru. Krom� úplnosti dat je nutné 
zaru�it odstran�ní duplicitních záznam�. Po skon�ení importu mohou být zobrazeny 
informace o jeho výsledku.  

Administrátor má k dispozici pot�ebné funkce pro správu databáze, generování a správu 
report�. Data vytvá�ených report� se na�ítají podle parametr� zadaných uživatelem.  

Knihovník m�že prost�ednictvím webového prohlíže�e generovat reporty podle zadaných 
parametr�. Výsledné reporty jsou dostupné ve formátech PDF, XLS a CSV. K analýze dat je 
využito jejich zobrazení v kontingen�ních tabulkách nebo graficky názorných grafech. 
Zobrazená data a grafy je možné exportovat do XLS formátu a vytisknout. 

4.4.3 P�ípady užití 

Sekce seznamuje s požadavky na systém pomocí diagram� p�ípad� užití (Use Case Diagram), 
které specifikují vzory chování systému a definují vztahy mezi p�ípady užití systému a aktéry 
stojícími vn� systému.  

 
obr. 3: Funk�ní specifikace systému – webový klient 

Diagramy p�ípad� užití zobrazující nejvyšší úrove� funk�nosti systému jsou zobrazeny na 
obr. 3 a obr. 4. V diagramu jsou zaznamenané funk�ní požadavky popsané v �ásti 4.4.2. 
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obr. 4: Funk�ní specifikace systému – klient GUI 

4.5 Vizuální modelování systému 

Tato kapitola seznamuje s chováním vybraných �ástí navrhovaného systému pomocí 
vizuálního modelování.  

4.5.1 Správa filtr� 

Jedním z požadavk� na systém je zpracování vstupních dat, která jsou k dispozici v souborech 
r�zných formát� a odlišného obsahu. Další d�ležitý požadavek je rozši�itelnost o zpracování 
nových, obsahov� �i formátem odlišných soubor�.  

Spln�ní t�chto požadavk� systém �eší pomocí skriptovacího jazyka Jython. Pro r�zné vstupní 
soubory jsou naprogramovány skripty, které data z t�chto soubor� p�evádí do jednotné 
podoby, do XML souboru. Aby bylo vytvo�ení nového skriptu co nejvíce usnadn�no, aplikace 
nabízí p�edprogramované skripty, do kterých musí být dopsány jen pot�ebné speciální funkce.   

Pro p�evod vstupních dat se spouští vybraný skript, kterému jsou p�edány parametry pot�ebné 
pro jeho vykonání a uložení odpovídajících dat. Jaké parametry a jaké hodnoty t�chto 
parametr� se mají p�edat konkrétnímu skriptu má na starosti filtr, což je objekt, který 
obsahuje d�ležité parametry a hodnoty pro zpracování a p�evod vstupních dat do XML 
souboru. 
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obr. 5: Stavový diagram – Správa filtr� 

Správu filtr� je znázorn�na na obr. 5. Uživatel m�že filtry p�idávat, editovat  a  mazat. Pro 
p�ehlednost a lepší orientaci jsou filtry rozd�leny podle nadefinovaných typ� (nap�. filtr pro 
zpracování statistických dat, filtr pro zpracování základních dat o dokumentu). Uživatel má 
op�t možnost tyto typy filtr� p�idávat, editovat a mazat. 

4.5.2 Generování XML 

Proces vygenerování XML souboru s využitím filtru je znázorn�n na obr. 6. Uživatel vybere 
filtr, který chce použít, a na�te jeho data do formulá�e. Do formulá�e se musí vyplnit cesta 
k souboru se vstupními daty nebo zvolit použití p�edvolené cesty ve filtru. Dále je pot�eba 
vyplnit období, pro které se data vztahují. P�ed spušt�ním samotného skriptu probíhá kontrola 
zadaných dat a ve chvíli, kdy skon�í úsp�šn�, je skript spušt�n. Tento skript vytvá�í 
požadovaný XML soubor. Metadata nového XML  (nap�. název, datum vytvo�ení, typ, atd.) 
jsou uložena a uživatel je informován o výsledku operace.  
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obr. 6: Stavový diagram – Generování XML 

Dávka – hromadné zpracování vstupních dat 

Filtr umož�uje v jedné chvíli zpracovat jeden vstupní soubor s daty a vygenerovat jeden XML 
soubor. P�i zpracování m�sí�ních statistik �asto nastane situace, že máme k dispozici více 
soubor� a hodilo by se jejich hromadné zpracování. Tuto operaci umož�uje dávka. Na  obr. 7 
je zobrazen proces zpracování dávky. 

 
obr. 7: Aktivity diagram – Dávka 

Úkol – hromadné zpracování dat 

Hromadné zpracování vstupních dat je jedním z požadavk� na systém. Krom� výše uvedené 
dávky aplikace nabízí ješt� komplexn�jší operaci pro hromadné zpracování dat – úkol. 
V rámci úkolu je možné provést stažení dat z Internetu, vygenerování XML soubor� a 
p�ípadn� i import dat do databáze. Úkol je užite�ný pro definování opakujících se operací – 
nap�. pro zpracování  m�sí�ních statistických dat.  

4.5.3 Správa XML soubor� 

Správa XML soubor� zahrnuje kontrolu dat v XML souborech, zobrazení podrobných 
informací o XML souboru (nap�. datum vytvo�ení XML souboru, typ XML, použitý filtr, 
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název souboru se vstupními daty), import dat z vybraných XML soubor� do databáze a 
vymazání vybraných XML soubor�. Správa XML soubor� je znázorn�na na obr. 8.  

 
obr. 8: Stavový diagram – Správa XML soubor� 

Kontrola dat XML souboru zahrnuje jejich na�tení a zobrazení seznamu, který obsahuje 
identifika�ní hodnoty jednotlivých záznam�. Tento seznam má �ádky zbarvené �erven� a 
�ern� podle toho, zda záznam na daném �ádku má uvedené všechny povinné položky (�erná 
barva) nebo n�které povinné položky chybí (�ervená barva). Uživatel m�že jednotlivé 
záznamy otev�ít v edita�ním dialogu a upravit pot�ebné hodnoty. Kontrola XML souboru není 
nutnou podmínkou pro jeho import do databáze, ale ve chvíli, kdy n�který záznam nebude mít 
vypln�né všechny povinné údaje, nebude do databáze uložen. Výsledek importu obsahuje 
po�et úsp�šn� naimportovaných záznam� a po�et nenaimporotvaných záznam�, o kterých je 
dále uložena podrobn�jší ínformace v logu importu. Po naimportování dat XML souboru je 
tento soubor uložen v adresá�i záloh a následn� smazán ze seznamu aktuálních XML soubor�. 

4.6 Struktura vstupních data 

V �ásti 4.1.5 jsem se v�novala statistickým dat�m, která jsou použita pro vyhodnocování 
využitelnosti dokument�, pro reporty a analytické procházení dat. Základní obrázek o datech 
pro aplikaci jsme si tedy již vytvo�ili. V této �ásti pohled na data trochu rozší�íme o další 
informace.  

Jak již bylo uvedeno, statistická data obsahují údaje o využívání elektronických dokument�, 
využívání tišt�ných dokument�, cen� dokument�, impakt faktoru �lánk�, rozsahu dokument�. 
Aplikace musí krom� statistických dat pracovat i s daty, která nesou základní informace o 
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dokumentech, institucích, konsorciích, poskytovatelích, vydavatelích a kategoriích 
dokument�. 

D�kladné seznámení se vstupními daty je d�ležité pro návrh databáze, proto jsem se snažila 
získat co nejvíce vzork� dat, které by mi pomohly  porozum�t  dat�m, se kterými bude 
aplikace pracovat. Ve chvíli, kdy jsem narazila na n�jaké nejasnosti,  konzultovala jsem je s 
pracovníky knihoven, p�ípadn� hledala odpov�� v odborných publikacích nebo na Internetu. 
K dispozici jsem m�la vzorky dat týkající se využívání elektronických informa�ních zdroj�, 
seznamy �asopis� s informacemi o impakt faktoru, seznamy zp�ístupn�ných dokument� v 
rámci jednotlivých konsorcií, seznamy dokument� s informací o cen�, atd.  

Pro názorné seznámení se strukturou vstupních dat p�idávám vybrané ukázky viz. obrázky 
obr. 9, obr. 10, obr. 11 a obr. 12.  

Následuje seznam hlavních p�edpoklad�, které byly p�i návrhu databáze brány v potaz. Po 
konzultaci s pracovníky knihovny byly tyto p�edpoklady schváleny jako vyhovující. 

� Pro konkrétní rok bude existovat vždy jen jedna cena dokumentu.  

� Statistická data o využívání informa�ních zdroj� budou obsahovat m�sí�ní p�ístupy k 
dokument�m.  

 

 
obr. 9: Impakt faktor 
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obr. 10: Základní informace o dokumentu + Cena 

 
obr. 11: COUNTER – využívání elektronických informa�ních zdroj� 
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obr. 12: Vlastní formát – využívání elektronických informa�ních zdroj� 

4.7 Struktura výstupních dat 

P�i návrhu struktury databáze hrají významnou roli i požadované výstupy, tj. jaké informace a 
v jaké podob� bude uživatel chtít získávat. Aplikace umožní vytvá�et r�zné reporty, procházet 
data pomocí kontingen�ních tabulek a zobrazovat data v grafech. 

4.7.1 Reporty 

Jak již bylo zmi�ováno, mají získané statistické rozbory pomoci knihovníkovi ve finan�ním 
plánování, zkvalit�ování knihovního fondu a získávání podklad� pro obhájení finan�ního 
hospoda�ení. V kapitole 4.1.4  jsem se v�novala vlastnímu rozd�lení dokument� podle 
r�zných kritérií, které lze nyní využít p�i návrhu report�. Stejn� jako existují  r�zné typy 
p�ístupu k dokument�m, tak budou mít odlišnou informa�ní povahu i generované reporty. 
Podle požadavk� a po konzultacích s knihovníky jsem navrhla následující základní reporty: 

� M�sí�ní využívání elektronických informa�ních zdroj� 

� Ro�ní statistiky elektronických informa�ních zdroj� 

� Ro�ní statistiky balí�k� elektronických informa�ních zdroj� 

� M�sí�ní využívání tišt�ných informa�ních zdroj� 

� Ro�ní statistiky tišt�ných informa�ních zdroj� 

Každý základní typ reportu nabízí uživateli n�kolik variant provedení, což záleží na 
samotném návrhu t�chto report�. Reporty mohou nap�íklad vyhodnocovat využívání 
jednotlivých dokument�, využívání všech dokument� daného poskytovatele a �adu dalších 
ukazatel�. Pro každý typ reportu je možné pomocí volitelných parametr� p�esn�ji specifikovat 
oblast zájmu uživatele – zda ho  zajímají �asopisy �i knihy, konkrétní poskytovatel, atd.. 
Zajímavým a d�ležitým parametrem pro reporty je hodnocení investice do dokumentu. Jedná 
se o položku, která je dopo�ítávána programem na základ� získaných statistických dat, dat o 
cen� �i p�i�azené priorit� (d�ležitosti) financování dokumentu. Tato položka rozd�luje 
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dokumenty do skupin podle efektivity investice a nabízí jednodušší vyhodnocení investic 
finan�ních prost�edk�. Výsledné reporty je možné ukládat ve formátech  PDF, XML, HTML, 
CSV, XLS a RTF. 

4.7.2 Analýza dat  

Provád�t analýzu dat a získávat z nich relevantní informace je (krom� report�) dále možné i 
procházením kontingen�ních tabulek. Kontingen�ní tabulky jsou interaktivní a  umož�ují 
prohození �ádk� a sloupc�  a tedy zobrazení r�zných souhrn� zdrojových dat. Díky 
hierarchické struktu�e sloupc� a �ádk� umož�ují kontingen�ní tabulky zobrazovat rovn�ž 
r�znou granularitu statistických dat.  

4.8 Existující software 

Z analýzy vyplývá, že v sou�asnosti z�ejm� není implementován software, který by �ešil výše 
nastín�ný problém.  

Vyslovení tohoto tvrzení p�edcházelo studium informací na Internetu, �tení �lánk�, 
konzultace v knihovnách �i písemná korespondence, kdy jsem kontaktovala autority, v�nující 
se dané problematice delší dobu. Seznámila s n�kolika projekty z oblasti knihovnictví a 
statistik nap�.  LibQUAL+, ies National Center for Educational Statistics. Žádný z uvedených 
projekt� však nesleduje a nevyhodnocuje statistiky jednotlivých informa�ních zdroj� 
p�ístupných konkrétní knihovn�. 

Ani zmín�né projekty COUNTER, ICOLC a ARL E-metrics, které umož�ují sledování 
p�ístup� k informa�ním zdroj�m, ne�eší výše nastín�ný problém. Pokud bych m�la zmínit 
odlišnosti t�chto projekt� a aplikace, která je cílem této diplomové práce, nebude jich málo – 
nap�.: 

� Navrhovaná aplikace LibrarEX je ur�ena knihovnám a ne poskytovatel�m, její cíl je 
tudíž úpln� odlišný od cíle výše uvedených projekt�, které sledují pouze statistiky 
dokument�. 

� Uvedené projekty podporují vždy jeden konkrétní standard �i p�edpis pro sledování 
statistických údaj�. Knihovny však mají k dispozici statistická data od jednotlivých 
poskytovatel� – jedním z cíl� aplikace je sjednotit všechny dostupné statistické údaje 
do jednotného formátu. 

� Aplikace LibrarEX pracuje s mnohem více statistickými údaji (cena, po�et �lánk�, 
atd.), které poskytují krom� vyhodnocování p�ístup� k dokument�m i další zajímavé 
pohledy na data. 

� Aplikace LibrarEX nabízí reporty generované pro všechny dokumenty p�ístupné 
knihovn� a také pohledy na data z r�zných úhl� – jako nap�. podle poskytovatele, 
konsorcia, kategorie, jednotlivých dokument�.   
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5 Návrh a implementace 

Tato kapitola se zabývá architekturou systému, popisuje komponenty, ze kterých se aplikace 
skládá, co je úkolem jednotlivých �ástí a jak jsou vzájemn� provázány.  

V sekci 5.1 je popsáno základní rozd�lení aplikace do t�í logických celk�, kterými se 
podrobn� zabývají kapitoly  5.3, 5.4 a 5.5. Podrobný návrh jednotlivých �ástí systému m�že 
být ovlivn�n použitou technologií, proto se sekce 5.2 zabývá práv� volbou technologie pro 
implementaci aplikace. 

5.1 Architektura a struktura aplikace 

Úkolem aplikace je spravovat statistická data a získávat analytické informace. K analytickým 
informacím se p�istupuje bu� lokáln� nebo p�es Internet. Aplikaci tedy m�žeme rozd�lit do 
následujících logických celk�: 

� databáze – je centrálním uložišt�m dat aplikace. K dat�m se p�istupuje 
prost�ednictvím klienta a aplika�ního serveru viz. obr. 13. 

� klient (tlustý klient kombinovaný s middleware) – zpracovává statistická data, �ídí 
jejich import do databáze, transformaci dat mezi databázemi a generování report�. 
Uživatel má k dispozici grafické uživatelské rozhraní pro správu dat a databází. 
Klientská �ást aplikace obsahuje databázovou vrstvu, která maximáln� odsti�uje 
programátora od vlastních databázových model� a zárove� nabízí metody pro práci s 
daty v databázi a získávání požadovaných dat z databáze.   

� webový klient – pomocí b�žn� dostupných webových prohlíže�� lze procházet a 
zobrazovat reporty a kontingen�ní tabulky obsahující data, která jsou zprost�edkována 
aplika�ním serverem. P�ístup k dat�m p�es webové rozhraní nabízí n�kolik výhod. 
Jednou ze st�žejních je fakt, že si klienti nemusí nic instalovat na vlastním po�íta�i, 
vše je nainstalováno centráln� a spravováno pov��enou osobou.  

 

 
obr. 13: Architektura systému 

5.2 Technologie 

Volba technologie m�že návrh aplikace znateln� ovlivnit, proto je již p�i návrhu d�ležité 
seznámit se s technologiemi, které budou použity pro implementaci. Tato sekce se bude 
zabývat zvolenými technologiemi a d�vodem jejich volby. 
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5.2.1 Programovací jazyky 

Jako hlavní programovací jazyk jsme zvolila objektov� orientovaný programovací jazyk Java. 
D�vodem volby tohoto jazyka byla jeho p�enositelnost na r�zné systémy a dostupnost celé 
�ady knihoven a nástroj�, které jsou poskytovány zdarma. Dalším d�vodem byla i moje 
p�edchozí dobrá zkušenost s tímto jazykem. 

Aplikace dále používá skriptovací jazyk Python (Jython). Pomocí n�j se získávají a 
zpracovávají vstupních dat aplikace do XML formátu. Zajiš�uje snadnou rozši�itelnost o 
zpracování nových formát� vstupních dat nebo o funkce, které získávají datové soubory 
z Internetu. 

Jython je interpretem jazyka Python. Je napsaný �ist� v jazyce Java a p�evádí zdrojový kód  
jazyka Python p�ímo do bajtového kódu jazyka Java. Jython vyžaduje jen Java Virtual 
Machine (JVM) a knihovny, což zaru�uje p�enositelnost mezi platformami. Tyto výhody jsou 
dalším argumentem pro jeho použití. 

Další jazyky používané v aplikaci: zna�kovací jazyk XML, jazyk XPath, DTD jazyk pro 
popis XML struktury, dotazovací jazyk MDX, dotazovací jazyk SQL, JSP, CSS, HTML.. 

5.2.2 Hibernate 

Hibernate20 je rozší�ený Open Source (licence LGPL)  systém, který poskytuje objektov� 
rela�ní mapování (ORM) pro javovské prost�edí. Mezi výhody m�žeme za�adit použití 
objektov� orientovaného p�ístupu a práci se záznamy v databázi jako s objekty. Další 
výhodou je p�enositelnost mezi velkým po�tem databázových systém�. Krom� toho Hibernate 
nabízí r�zné zp�soby zadávání dotaz� nap�. použití vlastního pln� objektov� orientovaného 
jazyka Hibernate Query Language (HQL) nebo p�ímo jazyka SQL nebo omezujících 
podmínek v Jav� (criteria API).  

Jak je vid�t, Hibernate nabízí spoustu výhod pro snadný vývoj databázového systému. 
D�ležité je však dobré seznámení s tímto systémem, abychom p�edešli budoucím problém�m 
a naopak um�li využít jeho výhod.  

5.2.3 Databázový systém 

Vhledem k použití technologie Hibernate ORM je možné aplikaci provozovat nad r�znými 
databázovými stroji, které tato technologie podporuje. Jako základní databázový systém  jsem 
zvolila PostgreSQL.  D�vodem této volby byla jeho dostupnost jako OpenSource (pod BSD 
licencí), vynikající pov�st pro svou spolehlivost a bezpe�nost, osobní dobré zkušenosti, 
spustitelnost na všech rozší�ených opera�ních systémech, jednoduchá administrace a 
dostupnost  kvalitní dokumentace.   

5.2.4 XML 

XML (eXtensible Markup Language) je zna�kovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován 
konsorciem W3C [17]. Jazyk XML je v dnešní dob� standardním jazykem používaným pro 
vým�nu dat mezi aplikacemi a �asto je využíván jako formát pro jejich ukládání. 

                                                 
20 http://www.hibernate.org/ 
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Jak již bylo zmín�no, aplikace LibrarEX využívá tento jazyk pro uložení vstupních dat do 
jednotného formátu. Není to však jediné využití tohoto jazyka, dále je využíván pro ukládání 
informací o vytvo�ených XML souborech, o filtrech definujících zp�sob zpracování vstupních 
dat a také o  nastavení aplikace. 

Pro práci s XML dokumenty jsem použila rozhraní DOM i rozhraní SAX. Jako parser XML 
jsem zvolila Dom4j. 

DOM (Document Object Model) 

Objektový model dokumentu reprezentuje XML dokument jako stromovou strukturu, kde 
každému elementu odpovídá jeden uzel stromu. Výhodou této reprezentace dat je možnost 
procházení dokumentu podle našich pot�eb, snadná modifikace jednotlivých uzl�, jejich 
mazání a vkládání. Jeho nevýhodou je pam��ová náro�nost, která omezuje jeho použití na 
zpracování mén� rozsáhlých dat.  

Rozhraní DOM bude vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat  použito pro uložení 
konfigura�ních dat aplikace, pro správu metadat vytvo�ených XML soubor� s daty pro import 
do databáze a  také pro správu filtr�. Ve všech jmenovaných p�ípadech se p�edpokládá, že 
XML soubory nedosáhnou velikosti, která by p�i jejich zpracování vedla k p�ete�ení pam�ti.  

SAX (Simple API for XML) 

SAX je rozhraní pro zpracování XML dokumentu �ízené událostmi. Dokument je 
zpracováván sekven�n� a každý element vyvolává událost, která m�že v aplikaci spustit 
konkrétní �innost. Výhoda událostmi �ízeného p�ístupu je v jeho rychlosti a malé pam�tové 
náro�nosti.  

Rozhraní SAX je tak vhodné pro zpracování velkých soubor�. V aplikaci se musí použít SAX 
pro XML soubory ur�ené pro import dat do databáze. Tyto soubory jsou vygenerovány a 
napln�ny daty ze vstupních datových soubor�. zejména u statistických dat se p�edpokládá 
velký rozsah. Aplikace dále umož�uje editaci jednotlivých element�, což není p�i použití 
metody SAX p�íliš typické. Použitý parser Dom4j však zm�nu XML dokumentu i p�i použití 
rozhraní SAX umož�uje. 

5.2.5 Model–View–Controller 

Model–View–Controller (MVC) se uplat�uje p�i návrhu a implementaci informa�ních 
systém�. Jedná se  architekturu, která rozd�luje aplikaci do t�í nezávislých komponent: model 
(datový model), view (uživatelské rozhraní) a controller (�ídící logika).  Výhodou MVC je 
v�tší flexibilita kódu a možnost modifikace n�které z komponent bez velkého dopadu na 
komponenty ostatní.  

5.2.6 Datové sklady, OLAP 

Vzhledem k požadavk�m na analytické zpracování dat je následující text v�nován stru�nému 
seznámení se základními pojmy z oblasti datových sklad�. Pro podrobn�jší prostudování 
doporu�uji další literaturu [13]. 

Datový sklad je podnikový strukturovaný depozitá� p�edm�tov� orientovaných, vzájemn� 
provázaných, �asov� nem�nných historických dat, používaný k získávání informací a podporu 

rozhodování. V datovém skladu jsou uložena detailní a sumární data. 

Bill Inmon 
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Vysv�tlení vlastností uvedených v definici: 

� P�edm�tová orientace –  z pohledu uživatel� je obsah datového skladu organizovaný 
podle odborového zam��ení. Oproti b�žné rela�ní databázi, kde je snaha o co nejmenší 
redundanci uložených dat, které je dosahováno jejich normalizací do 3NF a vnit�ním 
provázáním jednotlivých logických funk�ních celk�, dochází v datovém skladu k 
denormalizaci, redundanci.  

� Integrovanost  – v datovém skladu je t�eba shromáždit informace z mnoha r�zných 
zdroj� a seskupit je dle logického významu. 

� Nízká prom�nlivost – data jsou do datového skladu obvykle nahrávána ve v�tších 
dávkách (nap�. týdenních, m�sí�ních intervalech).  

� Historická data – data jsou v datovém skladu obvykle udržována v historické 
podob�, nikoliv pouze v aktuálním stavu. To je dáno nutností provád�t analýzy 
zam��ené na vývoj v �ase.  

P�íprava a zavedení údaj� do datového skladu je d�ležitou sou�ástí každého datového skladu. 
Údaje pocházejí z r�zných nehomogenních zdroj� a musí být p�ed zavedením do datového 
skladu vy�išt�ny a upraveny. V této souvislosti mluvíme o nástrojích a postupech ETL21: 

� Extraction – získání dat prost�ednictvím r�zných metod 

� Transformation – ov��ení, �išt�ní, úprava dat 

� Loading – zavedení dat do datového skladu 

Údaje jsou do datového skladu ukládány s ohledem na co nejlepší a nejrychlejší provád�ní 
složitých dotaz�. Výsledný datový sklad poskytuje sjednocená a agregovaná data pro 
náro�n�jší dotazování, pomocí nichž lze získat koncentrované informace obsažené v 
p�vodních datech. Tyto informace podporují rozhodování, a� již s využitím specifických 
technik dolování dat nebo v navazujících systémech typu OLAP [14]. 

Ukázalo se, že rela�ní databáze nejsou vhodné pro analýzu velkého množství dat. Místo nich 
se data ukládají výhradn� do multidimenzionálních struktur. V souvislosti s datovými sklady 
a analýzou dat se setkáváme s pojmem Multidimenzionální databáze. Tyto databáze se od 
klasických databází liší zejména denormalizací, redundancí, optimalizací na složité analýzy a 
v d�razu na srozumitelnost uživateli. Multidimenzionální databáze obsahují dva druhy 
tabulek, jedná se o tabulku fakt� (faktová tabulka) a tabulky dimenzí (dimenzionální tabulky).  

Fakta jsou numerické hodnoty pot�ebné k analytickým výpo�t�m. V aplikaci LibrarEX se 
bude jednat nap�. o statistická data o využívání publikací, cenu publikací, impakt faktor, atd. 
Tabulka fakt� je nejobjemn�jší a nej�ast�ji aktualizovanou tabulkou databáze. 

Dimenze obsahují logicky nebo organiza�n� hierarchicky uspo�ádané údaje. Zachycují úhel 
pohledu na sledované ukazatele ve faktových tabulkách. V aplikaci LibrarEX se bude jednat 
nap�. o dimenzi poskytovatel�, dokument�, �asu, atd. Tabulky dimenzí jsou pom�rn� malé a 
obecn� obsahují stabilní data.  

Data v datovém skladu jsou z logického pohledu �len�na do schémat. Schéma odpovídá jedné 
analyzované funk�ní oblasti nazývané datové tržišt� (datamart). Jádrem datového tržišt� je 

                                                 
21 http://en.wikipedia.org/wiki/Extract,_transform,_load 
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jedna nebo více faktových tabulek, které jsou pomocí cizích klí�� spojeny s tabulkami 
dimenzí.  

Existují dv� základní schémata uspo�ádání faktových tabulek: 

� Hv�zda (souhv�zdí) – obsahuje tabulku fakt�, na kterou jsou  p�ímo napojeny 
všechny tabulky dimenzí. P�edpokládá se, že mezi jednotlivými dimenzemi nejsou 
žádné závislosti.  Souhv�zdí (galaxie) p�edstavuje schéma s více hv�zdami, které 
sdílejí n�které dimenzionální tabulky [14]. 

� Sn�hová vlo�ka – obsahuje tabulku fakt�, na kterou jsou navázány jen dimenze na 
nejnižším stupni hierarchie, ostatní dimenze se napojí na n�kterou z nižších dimenzí v 
hierarchické struktu�e (na hierarchickou dimenzi byla použita normalizace 3NF). 

OLAP (On Line Analytical Processing)22 je  voln� definovaný �ád princip�, které poskytují 
dimenzionální rámec pro podporu rozhodování.  Jak již bylo �e�eno, systémy OLAP jsou 
typicky využívány pro analýzu velkého množství údaj�, jejichž výsledkem jsou souhrny a 
reporty, které jsou d�ležité pro rozhodování. Existuje n�kolik druh� OLAP. Mezi nejznám�jší 
pat�i MOLAP (Multidimensional OLAP), kde jsou data i agregace uloženy v 
multidimenzionální databázi (datová kostka). Dalším známým druhem je ROLAP (Relation 
OLAP), který používá pro uložení dat a agregací rela�ní databázi. HOLAP (Hybrid OLAP) je 
kombinací MOLAP a ROLAP.  

 
obr. 14: Krychle OLAP 

V souvislosti s OLAP se setkáváme �asto s pojmem krychle OLAP. Jedná se o 
multidimenzionální datovou strukturu, ve které jsou uloženy výsledky agregace dat a to v 
pr�se�íku jednotlivých dimenzí. Dimenzi si m�žeme p�edstavit jako jednu osu krychle. 
P�íklad t�ídimenzionální krychle je na obr. 14. 

Data z OLAP krychle se získávají pomocí specializovaného jazyka MDX (Multidimensional 
Expresions)23 pro multidimenzionální databáze.  

V souvislosti s p�ístupem k databázím OLAP z klientských aplikací se m�žeme setkat 
s pojmem kontingen�ní tabulka24 (Pivot Table). Kontingen�ní tabulka je interaktivní 
                                                 
22 http://en.wikipedia.org/wiki/On_line_analytical_processing 
23 http://en.wikipedia.org/wiki/Multidimensional_Expressions 
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tabulka, která kombinuje a porovnává velké množství dat. Na rozdíl od klasické tabulky má 
n�kolik speciálních vlastností – nap�. umož�uje vým�nu �ádk� a sloupc�, kombinaci a 
hierarchickou strukturu �ádk� a sloupc�. 

5.2.7 MDX 

Jazyk MDX (Multidimensional Expressions)25 je dotazovací jazyk pro vícedimenzionální 
struktury, který umož�uje definovat dotaz, na základ� kterého jsou z krychle OLAP vybrány 
požadované údaje. MDX je jistým ekvivalentem dotazovacího jazyka SQL nad rela�ními 
databázemi. 

MDX dotaz má následující strukturu: 

SELECT  
[<specifikace_osy>  
[, <specifikace_osy>...]] 

FROM [<specifikace_krychle>] 
[WHERE [<specifikace_�ezu>]] 

Klí�ové slovo SELECT je analogie p�íkazu SELECT pro výb�r údaj� v jazyce SQL. P�íkaz 
SELECT specifikuje jednu �i více osových dimenzí, které ur�ují, jak bude výsledná �ást 
kostky vypadat. Jazyk MDX umož�uje práci až se 128 dimenzemi, které m�žeme definovat 
bu� slovn� nap�. COLUMNS, ROWS, PAGES nebo �íseln� AXIS<index>.  

Pomocí klauzule FROM je stanovena krychle, z které budou data vybrána. 

Klauzule WHERE definuje vý�ez (omezení množiny údaj�). Výsledná data pak budou 
obsahovat jen ty osy a dimenze, které spl�ují podmínku. 

Následuje praktický p�íklad, pro který je nutné definovat pracovní krychli WORK_CUBE. 
První tabulka obsahuje p�ehled dimenzí a  jejich úrovní. Druhá tabulka informuje o m�rných 
jednotkách krychle.  

Název dimenze  Úrovn� Popis 

Document Publisher, Document Vydavatel a název dokumentu 

Category Cat1, Cat2, Cat3 Tématické t�íd�ní dokument� 

Provider Provider Jméno poskytovatele dokumentu 

Date Year, Month Datum sledování statistických dat 

tabulka 1: Pracovní krychle – dimenze 

Název m�rné jednotky Popis 

FullText Po�et stažených plných text� 

PriceDown Cena stažení jednoho plného textu 

PriceDoc Cena dokumentu 

tabulka 2: Pracovní  krychle – fakta (measures) 

SELECT 

                                                                                                                                                         
24 http://office.microsoft.com/cs-cz/excel/HP052743561029.aspx 
25 http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Aa216767(SQL.80).aspx 
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 {[Measures].[FullText],[Measures].[PriceDown]} ON COLUMNS, 
 {[Dokument]} ON ROWS 
FROM [WORK_CUBE] 
WHERE {[Date].[2007]} 
 

Výsledkem uvedeného p�íkladu by byla kontingen�ní tabulka 3. V tabulce jsou vid�t dva 
sloupce pro m�rné jednotky FullText a PriceDown informující o po�tu stažení plných text� a 
cen� stažení pro danou skupinu dokument�. Kliknutím na symbol plus (+) se zobrazí nové 
�ádky, obsahující seznam vydavatel� dokument� a p�epo�ítané sledované hodnoty pro nové 
skupiny dokumentu. Vydavatelé jsou v dimenzi Document v hierarchii nejvýše, proto se po 
rozkliknutí zobrazí první. Pro každého vydavatele bude možné rozbalit seznam jeho 
dokument�. V podmínce WHERE dotazu je definováno, že budou zobrazena jen data pro rok 
2007. 

 Measures 

Document FullText PriceDown 

+Documents 4 080 385 

tabulka 3: Výsledek p�íkladu 

5.2.8 Mondrian 

Zajímala jsem se o nástroje, pomocí kterých by bylo možné vytvá�et r�zné reporty a 
procházet data z více pohled�. Vzhledem k obecnému požadavku 1, podle kterého má být 
výsledná aplikace dále ší�ena pod licencí GPL, m�že být v aplikaci použit op�t pouze 
program, který dodržuje tento požadavek. Zam��ila jsem se na nekomer�ní produkty pro 
business inteligence (dále jen BI) a OLAP servery. Byla jsem p�íjemn� p�ekvapená 
 množstvím projekt� z nekomer�ní oblasti. K nejv�tším open source BI projekt�m pat�í  
Pentaho BI Platform26 a JasperSoft27. Mezi další zajímavé projekty pat�í nap�. OSBI28, 
Bizgres29, BRIT30 �i Bee31. Z OLAP server� moji pozornost nejvíce upoutal ROLAP server  
Mondrian32 a MOLAP server JPalo33. 

Pentaho BI Platform je open source ur�ený pro business intelligence, který slu�uje projekty 
jako nap�. JFreeReport, Mondrian, Pivot, Weku, KETTLE, které jsou ur�ené pro reporting, 
analýzu dat, data mining a ETL. Nabízí tak jednotné prost�edí pro spoušt�ní, zobrazování 
výsledk� a práci s daty. Samotná Pentaho BI Platform i její sou�ásti jsou napsány v Jav� [16].  

Mondrian je open source ROLAP (Relation OLAP) server napsaný v Jav� a m�že b�žet jako 
webová aplikace na aplika�ním serveru. Pro OLAP dotazy používá speciální jazyk MDX (viz. 
kapitola 5.2.7), který p�evádí do SQL dotaz�  nad klasickou rela�ní databází. Ve spolupráci s 
prohlíže�em JPivot34 zobrazuje výsledná data v multidimenzionálním formátu v kontingen�ní 
tabulce. Abychom mohli prost�ednictví serveru Mondrian získávat data z rela�ní databáze, 
musí být vytvo�eno schéma definující multidimenzionální databázi. Schéma obsahuje logický 

                                                 
26 http://mondrian.pentaho.org 
27 http://www.jaspersoft.com 
28 http://www.squidoo.com/osbi/ 
29 http://www.bizgres.org/?page=6 
30 http://www.eclipse.org/birt/phoenix/ 
31 http://www.beeproject.org/ 
32 http://mondrian.pentaho.org 
33 http://www.jedox.com/en/enterprise-spreadsheet-server/excel-olap-server/palo-server.html 
34 http://jpivot.sourceforge.net/ 
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model tvo�ený z kostek, hierarchií, �len� a mapování tohoto modelu na databázi. Tento 
logický model je definován pomocí jazyka XML. 

P�i výb�ru jsem se ve výsledné fázi rozhodovala mezi použitím Pentaho BI Platform a 
serverem Mondrian. Rozhodla jsem se použít server Mondrian, protože nabízí požadovanou 
funk�nost. Použití celého komplexního nástroje, kterým je Pentaho, se mi jeví zbyte�né. 

5.2.9 Aplika�ní server 

Vzhledem k volb� severu Mondrian jsem výb�r aplika�ního serveru omezila na aplika�ní 
servery s podporou JavaServer Pages. Rozhodla jsem se pro použití serveru Apache Tomcat, 
který je jedním z nejpoužívan�jších voln� dostupných JSP kontejner�. 

5.2.10 JasperReport 

Hledala jsem vhodný nástroj, který bych použila pro generování report� a našla jsem 
knihovnu JasperReport. Tento reportovací nástroj dovede vytvá�et dokumenty ve formátech 
PDF, XML, HTML, CSV, XLS, RTF a TXT. Pro definici vzhledu dokumentu a práci s daty 
se využívá XML.  Psaní samotného XML by bylo hodn� složité,  našt�stí existují nástroje, 
které tvorbu report� uleh�ují. Já jsem pro svou práci zvolila iReport, který nabízí grafický 
editor pro vytvá�ení vzhledu report�. Pokud máme hotový design reportu, musíme za�ídit jeho 
napln�ní daty. K tomu bylo pot�eba implementovat interface JDataSource. 

5.3 Databáze 

Vytvo�ení kone�ného návrhu databáze byla jedna z �asov� náro�n�jších �inností. Databáze 
prošla n�kolika návrhy než získala svou kone�nou podobu. Vývoj návrh� byl ovlivn�n 
dodate�ným up�es�ováním n�kterých požadavk� na aplikaci a získáním podrobn�jších 
informacích o vstupních datech aplikace. 

Mezi d�ležité požadavky, které výrazn� ovlivnily návrh databáze, pat�í požadavek na tvorbu 
report� podle zvolených parametr� a požadavek na provád�ní analýz s daty. Oba tyto 
požadavky vyžadují �asté agrega�ní operace a složité dotazy do databáze v závislosti na 
parametrech zadaných uživatelem. 

P�i návrhu databáze jsem se rozhodovala mezi dv�ma zp�soby �ešení. První �ešení zahrnuje 
návrh transak�ní databáze, druhé �ešení zahrnuje návrh analytické databáze. Transak�ní a 
analytické databáze plní odlišné úkoly, což vede i k odlišnosti návrhu jejich struktury. 

1. �ešení: Transak�ní databáze 

Transak�ní databáze je typ databáze, která ukládá dynamická data a používá se v situacích, 
kdy je t�eba shromaž�ovat, modifikovat a udržovat data, která se �asto m�ní. Transak�ní 
databáze jsou primárn� používány v online zpracování transakcí (OLTP). 

Základem tohoto �ešení je návrh rela�ní databáze s normalizovanými tabulkami.  Data v této 
databázi budou aplikací aktualizována, p�idávána a mazána. 

Výhody �ešení: 

� Návrh jedné rela�ní databáze 
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Nevýhody �ešení: 

� Dlouhotrvající import dat do databáze 

� Dlouhotrvající vyhodnocení dotaz�, které jsou složité a obsahují agregace 

2. �ešení: Analytická databáze 

Analytická databáze je typ databáze, která uchovává statistická data a používá se v p�ípad�, 
kdy je pot�eba sledovat trendy, zobrazovat dlouhodobá statistická data nebo provád�t taktické 
a strategické obchodní p�edpov�di [15]. Analytické databáze jsou primárn� používány v 
online analytickém zpracování (OLAP). 

Základem tohoto �ešení je návrh databáze optimalizované pro online analytické zpracování. 
Inspiraci jsem našla v oblasti Business inteligence, p�esn�ji v problematice v�nované datovým 
sklad�m. Seznámení s datovými sklady byla v�nována kapitola 5.2.6. 

	ešení je založeno na návrhu t�í databází. První databáze (ozna�me ji L0) odpovídá nulté 
vrstv� datového skladu. Aplikace do databáze L0 importuje data systémem 1:1. P�i importu 
není nutné �ešit žádná integritní omezení ani indexy. Databáze L0 tak obsahuje pouze do�asná 
data, která jsou dále zpracována do další vrstvy. Druhá databáze (ozna�me ji L1) odpovídá 
první vrstv� datového skladu. Databáze L1 již spl�uje t�etí normální formu (3NF) a data 
uložená v této databázi musí být p�i p�evodu o�išt�ná a konzistentní. Poslední databáze 
(ozna�me ji L2) odpovídá druhé vrstv� datového skladu a jedná se o speciáln� p�ipravená data 
ve formátu odpovídajícím datovým tržištím. Nad touto databází lze snadno vyhodnocovat 
dotazy a získávat informace pro reporty a hloubkové analýzy.  

Výhody �ešení: 

� Rychlý import dat z aplikace do databáze L0 

� Rychlé vyhodnocení složitých dotaz� nad databází L2 

Nevýhody �ešení: 

� Návrh t�í databází 

� Nutnost konverzí mezi jednotlivými úrovn�mi databáze pomocí datových pump 

Vzhledem k požadavk�m, které jsou uvedeny v kapitole 4.4, je pro softwarový systém 
výhodn�jší druhé �ešení, které je p�ímo zam��eno na práci se statistickými daty, jejich 
vyhodnocování a analýzu. Toto �ešení nabízí rychlejší vyhodnocování složit�jších dotaz�, 
rychlejší import dat do databáze, což ocení zejména koncový uživatel. Dalším plusem této 
varianty je �etnost p�idávání a aktualizace dat, která je menší (nap�. statistická data o 
využívání informa�ních zdroj� získávaná m�sí�n�).  

5.3.1 Databáze L0 

Databáze L0 bude obsahovat do�asná data, která budou dále zpracována do databáze L1. 
Aplikace bude do databáze L0 importovat data 1:1, p�i importu se nebudou �ešit žádná 
integritní omezení ani indexy. Jak je vid�t z diagramu na obr. 15, databáze L0 neobsahuje 
žádné vazby mezi tabulkami. P�i návrhu modelu databáze L0 bylo rozhodující rozd�lení 
vstupních dat podle obsahové informace a skute�nost, že vstupní data jsou získávána z 
r�zných zdroj�, u nichž nedochází k obsahovému prolnutí. 
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obr. 15: Databázový model – databáze L0 

Popis tabulek 

Všechny tabulky obsahují jako primární klí� speciální atribut id, který je generován 
automaticky. S jednotlivými tabulkami databáze L0 seznamuje tabulka 4. 

Název tabulky Obsah 

Statistic Statistická data pro elektronické i tišt�né dokumenty. Dále obsahuje 
povinné údaje o dokumentu, instituci a poskytovateli daného 
dokumentu. Tyto údaje jsou d�ležité pro transformaci do databáze 
L1. D�ležitými a povinnými atributy jsou datefrom a dateto, které 
vymezují období zaznamenání statistických dat. 

document  Základní data o dokumentu. D�ležitými atributy jsou issnisbnonline 
a issnisbnprint. Tyto atributy jednozna�n� identifikují daný 
dokument pomocí hodnoty ISSN v seriálových publikací nebo 
ISBN v p�ípad� monografie. Dalším d�ležitým povinným atributem 
je formdoc, který p�ináší informaci o typu dokumentu (nap�. 
�asopis, kniha, …).  Pro dokumenty je definován atribut priority, 
který informuje o d�ležitosti dokumentu pro danou instituci. 

provider Data o poskytovatelích informa�ních zdroj�. Poskytovatelé jsou 
jednozna�n� ur�eni svým jménem – atribut name. 
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Název tabulky Obsah 

publisher Data o vydavatelích informa�ních zdroj�. Vydavatelé jsou 
jednozna�n� ur�eni svým jménem – atribut name. 

price Data o cen� dokumentu. Dále obsahuje povinné údaje o dokumentu, 
instituci a poskytovateli daného dokumentu. Tyto údaje jsou 
d�ležité pro transformaci do databáze L1. D�ležitými a povinnými 
atributy jsou datefrom a dateto, které vymezují období, na které se 
vztahuje uvedená cena. 

impactfactor Data o impakt faktoru �asopisu identifikovaného atributem issn, 
který obsahuje hodnotu ISSN daného �asopisu. Impakt faktor se 
uvádí vžy pro ur�itý rok. Informaci o roce nese povinný atribut 
yearimpactfactor. 

category Data o tématickém rozd�lení dokument�. Kategorie je jednozna�n� 
ur�ena svým jménem a hloubkou umíst�ní v hierarchii kategorií. 

institution Data o institucích a definuje vztah mezi knihovnou a konsorciem. 
Pokud budeme chtít zaznamenat knihovnu nezávislou na konsorciu, 
v té chvíli bude název konsorcia stejný jako název knihovny. 
Povinnými atributy jsou názvy institucí consortiumname a 
membername. 

institutiondoc Data o dokumentech, které jsou p�ístupné knihovn�. Obsahuje 
detailn�jší informace o p�ístupu k dokumentu – období, po které má 
knihovna p�ístup k dokumentu, rozsah zp�ístupn�ných dokument�, 
typ p�ístupu.  

lockdb Zastává funkci semaforu, �ídícího spoušt�ní transakcí v databázi. 
Pro udržení konzistence dat a zamezení konflikt�m v datech m�že v 
jedné chvíli probíhat pouze jedna transakce.  Hodnota uložená v 
atributu lockdb informuje aplikaci o probíhající transakci, která 
vkládá, aktualizuje nebo maže data v databázích. P�ed spušt�ním 
transakce se dotazem „SELECT * from lockdb FOR UPDATE“ 
zjistí, zda jsou databáze odem�eny a nastaví se p�íznak zámku. Po 
skon�ení transakce budou databáze odem�eny zm�nou hodnoty 
atributu lockdb. 

tabulka 4: Popis tabulek databáze L0 

Popis atribut� 

Popis jednotlivých atribut� je uveden v dokumentu „databaze.pdf“ na p�iloženém CD. 

Hodnoty atribut� 

Atributy, které nemusí mít vypln�nou hodnotu, používají jako výchozí hodnotu null. 

Atribut id, který je primárním klí�em tabulek, je generován automaticky a jeho výchozí 
hodnota je 1. 

Tabulka 'lockdb' obsahuje atribut lockdb, který m�že nabývat hodnoty 1 nebo 0, a atribut 
lastlock, který informuje o �ase posledního zam�ení databáze. Hodnota 0 zamyká databázi po 
dobu b�hu transakce. Hodnota 1 informuje, že neprobíhá žádná transakce, která by bránila 
spušt�ní požadovaných operací nad databázemi. 
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Indexy 

Index je databázová struktura sloužící k optimalizaci zpracování dat (zrychluje vyhledávací a 
dotazovací procesy, definuje unikátní hodnoty sloupc� tabulky). Indexy m�žeme rozd�lit 
podle typu, který blíže ur�uje, jakým zp�sobem má být p�ístup k primárním dat�m p�íslušné 
databázové tabulky optimalizován.  

V databázi L0 jsou použity jen primární indexy, které jsou vytvo�eny nad sloupcem 
obsahujícím primární klí�. 

Uživatelské role a jejich práva 

P�ístup do databáze L0 bude umožn�n jen uživateli, který bude mít nastavenou roli 
librarex_admin. Tato role dává uživateli všechna práva pro práci s databází a je ur�ena pro 
administrátory aplikace. 

5.3.2 Databáze L1 

Databáze L1 spl�uje 3NF a data v ní uložená musí být o�išt�ná a konzistentní. Data z ní není 
možné mazat, editace je omezena na vybrané údaje. K dat�m se bude p�istupovat jen ve 
chvíli, kdy bude provád�n p�evod dat mezi databázemi. Databáze L1 je pln�na daty z 
databáze L0. Ve chvíli pln�ní databáze dochází k �išt�ní dat, které zahrnuje nap�. odstran�ní 
duplicitních záznam� a vzájemné provázání importovaných záznam� (dohledání záznam� a 
nastavení cizích klí��) .  

Model databáze L1 je zobrazen v diagramu na obr. 16. 
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obr. 16: Databázový model – databáze L1 

Popis tabulek 

Všechny tabulky obsahují jako primární klí� speciální atribut id, který je generován 
automaticky. S jednotlivými tabulkami databáze L1 seznamuje tabulka 5. 

Název tabulky Obsah 

document Data o dokumentu. D�ležitými atributy jsou issnisbnonline a 
issnisbnprint. Tyto atributy jednozna�n� identifikují daný dokument 
pomocí hodnoty ISSN v p�ípad� �asopis� nebo ISBN. Dalším 
d�ležitým povinným atributem je typedocid, který p�ináší informaci 
o typu dokumentu. 

typedocument Data o existujících typech dokument�, s kterými databáze pracuje – 
nap�. �asopis, kniha, encyklopedie, atd. 

publisher Data o vydavatelích dokument�. Jednozna�ným identifikátorem 
vydavatele je jeho jméno, kterému odpovídá atribut name. 
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Název tabulky Obsah 

category Data o tématickém za�azení dokument�, nap�. dokument, zabývající 
se analytickou chemií m�žeme za�adit práv� do kategorie 
analytická chemie, tato kategorie je podkategorií chemie, která dále 
spadá pod kategorii p�írodní v�dy. Kategorie je jednozna�n� ur�ena 
svým jménem a hloubkou umíst�ní v hierarchii kategorií. 

provider Data o poskytovatelích informa�ních zdroj�. Poskytovatelé jsou 
jednozna�n� ur�eni svým jménem – atribut name. 

library Data o knihovn�. Knihovna je jednozna�n� ur�ena svým jménem – 
atribut name. 

consortium Data o konsorciu. Konsorcium je jednozna�n� ur�eno svým 
jménem – atribut name. 

libraryconsortium Data o vztahu knihoven a konsorcií. 	íká, že knihovna je �lenem 
t�chto konsorcií, a naopak, že konsorcium má tyto �leny. 

relation Data o p�ístupu knihovny k danému dokumentu. Umož�uje 
provázat s tímto p�ístupem další d�ležitá data (poskytovatele, typ 
p�ístupu, cenu, impakt faktor, statistická data).  Jde o centrální 
tabulku této databáze.  

accessinfo Data o typu p�ístupu dané instituce k dokumentu. Informuje o tom, 
zda se jedná o p�ístup k tišt�nému �i elektronickému dokumentu, 
zda je p�ístup v rámci konsorcia, zda byl dokument po�ízen v rámci 
balí�ku nebo samostatn�, zda byl dokument koupen nebo je 
p�edplácen. 

price Data o cen� jednotlivých dokument� v konkrétním období. B�hem 
p�ístupu k dokumentu m�že dojít ke zm�n� ceny, v té chvíli bude 
do této tabulky vložen nový záznam s provázáním na p�íslušný 
záznam tabulky relation.  

impactfactor Data o impakt faktoru �asopis�. Impakt faktor je vždy vypo�ítáván 
pro konkrétní rok. Tabulka je provázána s tabulkou 'relation' jen ve 
chvíli, kdy se období navzájem prolínají. 

statisticelectronic Statistická data týkající se využívání elektronických informa�ních 
zdroj�. Statistická data elektronických a tišt�ných zdroj� byla 
rozd�lena do separátních tabulek, protože ve v�tšin� p�ípad� 
budeme mít pro daný dokument a období k dispozici jen jeden typ 
t�chto dat. 

statisticprint Statistická data týkající se využívání tišt�ných informa�ních zdroj�. 

admindata Data o uživateli aplikace. Tato tabulka je d�ležitá p�i p�ihlašování 
uživatele do aplikace. V té chvíli se ov��uje existence uživatele 
podle jeho uživatelského jména (loginu). 

tabulka 5: Popis tabulek databáze L1 

Popis atribut� 

Popis jednotlivých atribut� je uveden v dokumentu „databaze.pdf“ na p�iloženém CD. 
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Zde se v�nuji pouze jednomu z atribut�, který se vyskytuje ve v�tšin� tabulek. Jedná se o 
atribut transformed. Tento atribut nese informaci o tom, zda byl daný záznam po vložení �i  
po poslední zm�n� zpracován transformací, která propaguje zm�ny do databáze L2.  

Hodnoty dat 

Atribut id je generován automaticky a jeho výchozí hodnota je 1.  

Atribut transformed m�že nabývat hodnoty 0 nebo 1, které nahrazují boolean hodnoty. 
Hodnota 0 informuje o tom, že daný záznam nebyl po vložení nebo aktualizaci transformován 
do databáze L2. Hodnota 1 naopak informuje, že již prob�hl p�evod záznamu do databáze L2. 

Tabulka 'typedocument' bude napln�na daty p�i instalaci aplikace. Tabulka bude obsahovat 
následující typy dokument�: �asopisy, knihy, encyklopedie, seriály. Vý�et typ� dokument� 
není kone�ný a m�že být rozší�en o další položky. 

Tabulka 'admindata' bude také napln�na daty p�i instalaci aplikace. Do tabulky bude vložena 
informace o administrátorovi aplikace. 

Atributy, které nemusí mít vypln�nou hodnotu, mají implicitní hodnotu null.   

Relace 

Vztahy mezi tabulkami jsou zobrazeny v diagramu na obr. 16. Význam jednotlivých symbol� 
použitých pro propojení tabulek vysv�tluje  tabulka 6.  

Vysv�tlení použitých symbol� pro vztahy mezi tabulkami 

      povinná ú�ast –  vztahy typu 1:1, 1:N 

      povinná ú�ast – vztahy typu N:1, N:M 

      volitelná ú�ast – vztahy typu N:1, N:M 

tabulka 6:  Symboly pro vztahy mezi databázovými tabulkami 

Nej�ast�ji je v databázi použit vztah typu 1:N. Dále je použit samoreferen�ní vztah typu 1:N v 
tabulce 'category', kde se kategorie provazuje se svojí hierarchicky nad�azenou kategorií. 

Indexy 

V databázi L1 jsou krom� index� nad primárními klí�i a cizími klí�i použity indexy nad 
jednotlivými sloupci, indexy nad více sloupci a unikátní indexy. D�vodem pro vytvo�ení 
dalších index� jsou opakované dotazy se stejnou podmínkou nad konkrétním sloupcem 
tabulky. V diagramu na obr. 16 jsou tyto indexy zaznamenány vždy pod �arou ve spodní �ásti 
konkrétní entity (název indexu za�íná prefixem „idx_“).  

Pro indexy, které jsou vytvo�eny nad sloupcem transformed (idx_transformed_), jsem zvolila 
bitmapový index, protože tento sloupec nabývá jen dvou hodnot.  Pokud databázový stroj 
bitmapové indexy nepodporuje, bude použit B–strom index. Pro ostatní indexy je použit B–
strom index. 

Podrobn�jší popis vytvo�ených index� je v dokumentu „databaze.pdf“ na p�iloženém CD. 
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Uživatelské role a jejich práva 

P�istupovat do databáze L1 bude moci jen uživatel, který bude mít nastavenou roli 
librarex_admin. Tato role dává uživateli všechna práva pro práci s databází a je ur�ena pro 
administrátora aplikace.  

K vložení nových záznam�, nebo editování existujících záznam� v databázi L1 dochází jen 
b�hem transformace dat z databáze L0.  

5.3.3 Databáze L2 

Databáze L2 je ur�ena pro dotazování a rychlé získávání informací z dat pro reporty a 
analýzu. Z logického pohledu je databáze �len�na do schémat, která odpovídají analyzované 
oblasti. V oblasti datových sklad� jsou tato schémata nazývána DataMart (Datové tržišt�). 
Název "Datové tržišt�" používám v další �ásti textu pro ozna�ení jednotlivých logických 
celk�. 

 
obr. 17:Schéma hv�zdy datového tržišt� SEY 
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obr. 18: Schéma hv�zdy datového tržišt� SEYP 

Pro uspo�ádání faktových a dimenzionálních tabulek jsem zvolila schéma souhv�zdí, které   
vzniklo z více hv�zd sdílejících n�které dimenzionální tabulky.  

Schémata dvou datových tržiš� jsou zobrazeny na obr. 17 a obr. 18. Datová tržišt�, i když 
sdílejí dimenzionální tabulky accessinfo, datedim, institution a provider (dimenzionální 
tabulky mají žluté pozadí),  jsou z d�vodu p�ehlednosti  zobrazena separátn�. Celkem 
pracujeme s p�tí logickými celky, se kterými se seznámíme v následujícím textu. Schémata 
zbývajících datových tržiš� jsou v dokumentu „datova_trziste.pdf“ na p�iloženém CD. 

Dimenze Datové tržišt� 
Datum Dokument Instituce Poskytovatel P�ístup Kategorie 

SEY x x x x x x 

SEYP x  x x x  

SEM x x x x x x 

SPY x x x x x x 

SPM x x x x x x 

tabulka 7: Provázání datových tržiš� s dimenzemi 

S datovými tržišti a seznamem dimenzí seznamuje tabulka 7. Pro každé datové tržišt� je 
k�ížkem zaznamenáno, s kterými dimenzemi pracuje. 

Následuje popis jednotlivých datových tržiš� a dimenzi. 

Popis datových tržiš� 

P�i návrhu datových tržiš� jsem použila schéma hv�zda. Toto schéma obsahuje jednu 
centrální faktovou tabulku, podle které jsem odvodila název datového tržišt�. Popis 
jednotlivých datových tržiš� obsahuje tabulka 8. 

Návrh datových tržiš� se opírá o analyzované požadavky na aplikaci a pot�ebné znalosti o 
problematice, které jsou uvedené v kapitole 4.1. 



 49 

Název datového tržišt� Popis 

SEY Ur�eno pro získávání ro�ních analytických informací o 
elektronických dokumentech. Název faktové tabulky tohoto 
datového tržišt� je 'statistic_el_year'. 

SEYP Ur�eno pro získávání ro�ních analytických informací o  
balí�cích elektronických dokument�. Název faktové tabulky 
tohoto datového tržišt� je 'statistic_el_year_package'. 

SEM Ur�eno pro získávání informací o využívání elektronických 
dokument� b�hem jednotlivých m�síc�. Faktová tabulka 
neobsahuje informace o cen�, impakt faktoru, rozsahu 
dokumentu. Jedním z d�vod� pro� toto datové tržišt� 
nepracuje s uvedenými údaji, je  skute�nost, že data jsou 
poskytována za celý rok a tím jsou m�sí�ní hodnoty neznámé. 
Název faktové tabulky tohoto datového tržišt� je 
'statistic_el_month'. 

SPY Ur�eno pro získávání ro�ních analytických informací o  
tišt�ných dokumentech. U tišt�ných dokument� se 
p�edpokládán fyzické vlastnictví dokumentu navždy. Název 
faktové tabulky tohoto datového tržišt� je 'statistic_print_year'. 

SPM Ur�eno pro získávání informací o využívání tišt�ných 
dokument�. Faktová tabulka neobsahuje informace o cen� a 
rozsahu dokumentu. Název faktové tabulky tohoto datového 
tržišt� je 'statistic_print_month'. 

tabulka 8: Popis datový tržiš� 

Popis faktových tabulek 

Stru�ná charakteristika dat ve faktové tabulce odpovídá popisu datového tržišt�, ve kterém je 
centrálním prvkem. Popis jednotlivých atribut� faktových tabulek je uveden v dokumentu 
„databaze.pdf“ na p�iloženém CD. 

Popis dimenzí 

Dimenze jsou tabulky zachycují úhel pohledu na sledované ukazatele ve faktových tabulkách.  
S jednotlivými dimenzemi seznamuje tabulka 9. 

Název dimenze Obsah 

Datum �asové údaje, které up�es�ují období sledovaných statistických 
dat. Tato dimenze obsahuje hierarchii – rok, m�síc. Nejmenší 
granularita je tedy m�síc. V dimenzionální tabulce se 
zaznamenává informace o po�tu dní, které dané období 
zahrnuje. Tento atribut je využit ve chvíli, kdy období 
neodpovídá p�esn� m�síci nebo roku. 
Název tabulky této dimenze je 'datedim'. 

Dokument Data o dokumentech. 
Název tabulky této dimenze je 'document'. 

Instituce Data o institucích (konsorciích, knihovnách). 
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Název dimenze Obsah 
Název tabulky této dimenze je 'instituce'. 

Poskytovatel Data o poskytovatelích dokument�. 
Název tabulky této dimenze je 'provider'. 

P�ístup Data, informující o form� p�ístupu k dokument�m. 
Název tabulky této dimenze je 'accessinfo‘. 

Kategorie Data o tématickém za�azení dokument�. Pokud si p�edstavíme 
kategorie v datové struktu�e strom, obsah záznamu v tabulce 
m�žeme p�irovnat k názv�m kategorií p�i cest� od listu ke 
ko�eni stromu. P�edpokladem je hloubka stromu 3. Toto 
omezení bylo stanoveno po nastudování související 
problematiky (konspekt, knihovní fond) a následných 
konzultacích. 
Název tabulky této dimenze je 'category'. 

tabulka 9: Popis dimenzí 

Popis atribut� 

Popis atribut� faktových tabulek a dimenzionálních tabulek je uveden v dokumentu 
„databaze.pdf“ na p�iloženém CD. 

Hodnoty dat 

Atribut id je generován automaticky a jeho výchozí hodnota je 1.  

Implicitní hodnota atribut�, které nemusí být vypln�né je hodnota null.  

Relace 

Na obr. 17 a obr. 18 lze vid�t vztahy mezi tabulkami pro datová tržišt� SEY a SEYP. Použité 
znaky pro vztahy mezi tabulkami jsou stejné jako v databázi L1 a byly popsány již u této 
databáze.  

Indexy 

Základní p�ehled index� je uvedeno v p�edchozích dvou kapitolách zabývajících se návrhem  
databáze L0 a databáze L1.   

V databázi L2 jsou použity indexy nad primárními a cizími klí�i a v tabulkách dimenzí jsou 
použity indexy nad jednotlivými sloupci, indexy nad více sloupci a unikátní indexy. V 
diagramech na obr. 17 a obr. 18 jsou tyto indexy zaznamenány vždy pod �arou ve spodní �ásti 
dimenzionální tabulky.  

Podrobn�jší popis vytvo�ených index� je v dokumentu „databaze.pdf“ na p�iloženém CD. 

Uživatelské role a jejich práva 

P�ístup do databáze L2 mají uživatelé s rolí librarex_admin nebo librarex_librarian. Role 
librarex_admin dává uživateli všechna práva pro práci s databází a je ur�ena pro 
administrátory aplikace. K editaci a mazání dat v databázi L2 dochází jen v pr�b�hu p�evodu 
dat z databáze L1, který �ídí aplikace. Role librarex_librarian je ur�ená pro koncové 
uživatele, kte�í se nestarají o pln�ní databází daty. Jejich práce je zam��ena na získávání 
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informací z dat, z �ehož vyplývá i nastavení práv. Práva tohoto uživatele jsou omezena jen na 
dotazování se nad daty. 

5.3.4 Struktura XML 

Data pro import do databáze L0 jsou k dispozici v r�zných formátech a jsou r�zného obsahu. 
S novým poskytovatelem se navíc m�že objevit nový formát a obsah datového souboru se 
statistickými daty. Je tedy nutné �ešit tuto situaci obecn�ji, abychom um�li zpracovat i nová 
data. Jako �ešení jsem zvolila p�evod dat do jednotného formátu a až teprve tento formát bude 
využit pro import dat do databáze. Pro sjednocení formátu dat jsem vybrala jazyk XML, který 
je pro  tento p�ípad ideální. 

Do databáze jsou importována data, která lze rozd�lit na skupiny obsahující data o: 

� dokumentech (ISSN/ISBN, název, vydavatel, atd.) 

� využívání dokument� 

� cen�  

� impakt faktoru 

� vydavatelích 

� poskytovatelích  

� tématických kategoriích 

� instituci a jejích dokumentech 

V úvahu p�icházela dv� �ešení jak navrhnout XML soubory pro p�ípravu dat. 

1. Vytvo�it jeden XML soubor, který bude obsahovat všechna data pro import do 
databáze. Výhodou tohoto �ešení je existence jen jednoho typu XML souboru. 
Nevýhodou je, že vzniklá struktura XML se stává nep�ehledná a vzhledem k  
provázání r�zných dat a obsahu více �asových údaj� i nešikovná. Data pro jednotlivé 
tématické skupiny jsou získávána samostatn�. Dalším problémem, který by se v tomto 
�ešení objevil, je, že každá skupina obsahuje jiné povinné údaje a jejich kontrola by p�i 
využití tohoto typu �ešení byla složitá a �asov� náro�ná. 

2. Vytvo�it více XML soubor� podle výše uvedeného obsahového rozd�lení vstupních 
dat. Výhodou tohoto �ešení je p�ehledné rozd�lení do skupin podle obsahu 
získávaných vstupních dat. To umožní uživateli, aby se lépe orientoval ve 
vytvo�ených XML souborech. Dále se zjednoduší kontrola povinných údaj�, protože 
pro každou skupinu známe její povinné údaje a víme o jakou skupinu se jedná. 

Zvolila jsem druhé �ešení, protože vzhledem k povaze vstupních dat je výhodn�jší. Jednotlivé 
typy XML soubor� tedy odpovídají obsahovému rozd�lení vstupních dat.  Návrh 
databázového modelu pro databázi L0 je také rozd�len podle tématického obsahu vstupních 
dat. Tuto skute�nost jsem využila p�i návrhu struktury XML soubor� a výsledné soubory 
mapují jednotlivé tabulky databáze L0. Pro bližší seznámení se strukturou jednotlivých XML 
soubor� m�žete využít dokument „strukturaXML.pdf“ na p�iloženém CD. 
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5.4 Klient GUI 

Klienta m�žeme rozd�lit do t�í základních vrstev. Rozd�leni je znázorn�no na obr. 19. 

 
obr. 19: Architektura klienta – vrstvy 

Prezenta�ní vrstva je nejvyšší vrstva, která zajiš�uje komunikaci s uživatelem. Uživateli jsou 
prost�ednictvím GUI zobrazovány dialogy, které nabízejí funkce aplikace. Implementováno 
pomocí Model View Controller.  

Aplika�ní vrstva reprezentuje logiku aplikace. Sou�ástí této vrstvy jsou algoritmy definující 
nap�. zpracování vstupních dat, import dat do databáze, transformaci dat mezi databázemi, 
zp�sob kontroly �istoty dat, atd.. 

Datová vrstva zajiš�uje komunikaci mezi aplika�ní vrstvou a databází. Podrobn�jší �len�ní 
této vrstvy je vid�t na obr. 19.  

� Databázová vrstva poskytuje vlastní API, které p�ekrývá Hibernate API, pro 
jednodušší prácí s databází. Databázová vrstva maximáln� odsti�uje vyšší vrstvy od 
vlastních databázových model�, poskytuje metody pro získávání dat z databáze  a 
správu dat v databázi (vložení, editace, transformace).  Databázová vrstva také 
zajiš�uje verifikaci uživatele p�i p�ihlášení do aplikace. 

� Hibernate – sou�ástí vrstvy implementované pomocí Hibernatu jsou mapovací a 
konfigura�ní soubory. Pomocí mapovacích XML soubor� je definováno provázání  
objekt� (t�ídy v Jav�) s tabulkami daného databázového schématu. Konfigura�ní 
soubory obsahují základní vlastnosti, definují nap�. p�ístupy k mapovacím soubor�m, 
p�ipojení k databázi, zobrazování ladících výpis� a jiné vlastnosti.  

� Databáze – perzistentní úložišt� dat. 

Z pohledu uživatele lze funk�nost aplikace rozd�lit do t�í základních celk�. Toto rozd�lení je 
patrné z obr. 20. 

� Sb�r dat (Feeder) – nástroj pro práci s datovými soubory, jejich zpracování a uložení 
do databáze L0. D�ležitým úkolem Feederu je  p�evod vstupních dat do jednotného 
formátu. Pro uložení dat do jednotné podoby je použit jazyk XML. Bylo nezbytné 
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zajistit rozši�itelnost o zpracování nových formát� a obsahov� odlišných typ� soubor�. 
Od tohoto požadavku se odvíjel i návrh filtr�, které definují vlastnosti p�evod�. Feeder 
dále zajiš�uje správu vytvo�ených XML soubor� a následný import dat z XML do 
databáze L0. Jednou ze zajímavých funkcí Feederu je možnost vytvá�et a spoušt�t 
úkoly hromadného zpracování dat, což ušet�í uživateli mnoho �asu. 

� Konverze mezi databázemi – transformace dat mezi databázemi spojená s kontrolou 
�istoty dat a duplicit. 

� Reporty – vytvá�ení report� na základ� zadaných parametr�. 

 
obr. 20: Architektura systému – tok dat 

Následující kapitoly se v�nují návrhu a popisu jednotlivých �ástí systému.  

5.4.1 Grafické uživatelské rozhraní 

Klient je spustitelný s grafickým uživatelským rozhraním (dále jen GUI) a z p�íkazové �ádky. 
P�íkazová �ádka omezuje funk�nost na: 

� generování XML soubory prost�ednictvím filtr�, dávek a úkol� 

� import dat do databáze  

� p�evod dat mezi databázemi  

Výhodou práce s aplikací bez GUI je možnost naprogramovat skripty (nap�. shell skripty), 
které lze následn� využít pro zautomatizování n�kterých úkon� nap�. zpracování m�sí�ních 
statistik. 

Aplikace spušt�ná s GUI dává uživateli k dispozici veškerou funk�nost programu od správy 
filtr� po generování report�. Výhodou práce v GUI je intuitivní ovládání aplikace 
prost�ednictvím dialog�, zobrazení postgress baru p�i vykonávání dlouho trvající operace, atd. 
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Model–View–Controller 

GUI aplikace LibrarEX bude postaveno na Model–View–Controller (dále jen MVC) 
architektu�e. MVC rozd�luje aplikaci do t�í nezávislých komponent: model (datový model), 
view (uživatelské rozhraní) a controller (�ídící logika). Použití jen jednoho MVC pro celou 
aplikaci by vzhledem k množství dialog� a jejich �ídících prvk� bylo nep�ehledné. Rozhodla 
jsem se pro každý v�tší dialog aplikace použít vlastní MVC. Mezi výhody použití více MVC 
pat�í krom� lepší orientace ve zdrojovém kódu také možnost jednoduchých zm�n jednotlivých 
dialog�, dále i celého grafického návrhu aplikace. Komunikace mezi jednotlivými MVC bude 
�ešena prost�ednictvím model�. 

Dlouhotrvající operace 

Ve chvíli, kdy bude spušt�na dlouhotrvající operace (import dat do databáze, p�evod dat mezi 
databázemi, atd.) je d�ležité informovat uživatele o pr�b�hu této operace. Další problém, 
který je ve spojení s dlouhotrvajícími operacemi nutné �ešit, je nep�ekreslování „zamrzání“ 
oken aplikace. Tyto problémy lze odstranit pomocí více vláken.  

Pro implementaci GUI bude použita knihovna SWING, bude tedy d�ležitá správná práce s 
vlákny. Práce s GUI je obsluhována z jediného vlákna, tzv. Event Dispatch Thread (dále EDT). 
Toto vlákno obsahuje frontu událostí, které postupn� zpracovává v po�adí, v jakém byly do 
fronty za�azeny. Abychom se vyhnuli problém�m se zamrzáním aplikace a deadlock�m je 
nutné dodržet dv� podmínky a to:  

� všechny operace s komponentami Swingu budou provád�ny ve vlákn� EDT   

� �asov� náro�né operace by nem�ly být provád�ny ve vlákn� EDT  

Pro usnadn�ní práce s vlákny bude použita t�ída SwingWorker. 

Pro správu vláken jsou použity t�ídy Task, TaskScheduler, TaskComplete a ProgressBar. Task 
je abstraktní t�ída, která sjednocuje provád�ní dlouhotrvajících operací v novém vlákn�. Pro 
práci s vlákny používá t�ídu SwingWorker a informuje o zm�nách stavu podle návrhového 
vzoru Observer. Hlavní metodou této t�ídy je abstraktní metoda task(), která implementuje 
konkrétní výpo�et. T�ída ProgressBar implementuje Observer a informuje uživatele o pr�b�hu 
operace. Pokud p�i výpo�tu dojde k chyb�, je vyvolána výjimka, která je zpracována touto 
t�ídou. Pr�b�h n�kterých výpo�t� m�že uživatel zastavit. T�ída TaskScheduler zajiš�uje, aby 
v jedné chvíli b�žela spušt�ná jen jedna dlouhotrvající operace. Metoda runTask() zajiš�uje 
zmín�nou kontrolu, zaregistrování instance t�ídy Task pozorovatelské t�íd� ProgressBar a 
spušt�ní výpo�tu. T�ída TaskComplete obsahuje operace, které musí být vykonány po 
skon�ení výpo�tu. 

Výcejazy�né GUI 

Jedním z požadavk� je podpora více jazyk�. Rozhodla jsem se lokalizaci �ešit shromážd�ním 
veškerých hlášení a popisk� GUI na jednom míst� ve více verzích, kde jedna verze odpovídá 
jednomu jazyku. P�ístup k libovolným text�m bude �ešen podle zadaného klí�e a aktuálního 
nebo nastaveného locale. Tento zp�sob �ešení umožní snadnou editaci a také rozší�ení o další 
jazyky. V základní implementaci aplikace podporuje �eský a anglický jazyk. 
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5.4.2 Databázová vrstva 

Databázová vrstva poskytuje vlastní API pro jednodušší práci s databází. Toto API je 
nástavbou nad  Hibernate API a poskytuje �adu �asto používaných metod, �ímž se zamezí 
opakovanému psaní kódu. Metody také usnad�ují vykonání složit�jší operací nad databází. 

Diagram na obr. 21 zobrazuje komponentu dblayer a jednotlivé t�ídy implementující 
databázovou vrstvu. V diagramu jsou uvedeny d�ležité metody jednotlivých t�íd. Podrobn�jší 
informace o parametrech metod a samotných metodách jsou k dispozici v programátorské 
dokumentaci. 

 
obr. 21: Databázová vrstva – návrh t�íd 

T�ída HibernateDBLayer zajiš�uje p�ipojení a odpojení od databáze, správu transakcí, 
zamykání databáze, vykonání INSERT, UPDATE a DELETE p�íkaz�, práci s výsledkem a 
smazání �i aktualizaci všech dat databáze.  

Pro práci s databází musí být vytvo�ena instance t�ídy HibernateDBLayer. Parametry pro 
p�ipojení k databázi jsou získávány z konfigura�ního souboru hibernate.cfg.xml zvolené 
databáze, na�teného nastavení aplikace a z p�ihlašovacího dialogu, kde uživatel zadá login a 
heslo. B�hem p�ipojení k databázi prob�hne na�tení mapovacích soubor� a autentifikace 
uživatele. Práce s databází je ukon�ena funkcí disconnect(), která uzav�e otev�ené session a 
odpojí uživatele od databáze. 

Správa transakcí je �ešena pomocí metod beginTransaction(), commitTransaction() a 
rollbackTransaction(). Hibernate ORM nabízí metody pro práci s krátkými transakcemi. Je  
nutné metody implementovat tak, aby um�ly pracovat i s dlouhotrvajícími transakcemi a 
zajistit b�h jen jedné transakce v daném �ase. 
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B�hem provád�ní operací INSERT, UPDATE a DELETE jsou databáze uzam�eny. Zamykání 
a odmykání databází �eší funkce lock() a unlock(). Vyhodnocení  dotazu, vložení, aktualizace 
�i smazání záznamu je provád�no metodami execSelect(), execInsert(), execUpdate() a 
execDelete(). Výb�r dat z databáze je trochu komplikovan�jší, je nutné implementovat 
metody pro definování criteriaAPI dotazu. Dále jsou d�ležité metody pro práci s výsledkem 
newRowResult(), desiredRowsResult(). Pro získávání dat výsledk� je použito lazy na�ítání 
objekt�. Je tedy nutné si po dobu práce s výsledkem držet otev�enou session, kterou uzvíráme 
pomocí funkce closeSession(). 

T�ída SelectQueryCriteria zajiš�uje nastavení podmínek SELECT dotazu. Pro získávání dat z 
databáze jsem se rozhodla použít omezujících podmínek v Jav� (criteria API) nabízené 
Hibernate. Metody této t�ídy zajiš�ují konstrukci kritérií dotazu a to spojení tabulek,  projekci, 
restrikci, jednozna�nost a uspo�ádání výsledku.  

T�ída DBLayerSpecificQuery  obsahuje �asto používané metody p�i vyhledávání konkrétních 
dat databáze. 

5.4.3 Nastavení aplikace 

Uživatel m�že p�ed p�ihlášením do aplikace nastavit n�kolik základních parametr�. Mezi tyto 
parametry pat�í volba jazyka aplikace, informace o databázích, ke kterým se aplikace 
p�ipojuje, a kódování p�íkazové �ádky, aby p�i spušt�ní aplikace z p�íkazové �ádky byly 
správn� zobrazovány �eské znaky. Zadané nastavení je uloženo do XML souboru a na�ítáno 
p�i každém spušt�ní aplikace. Návrh t�íd  pro správu nastavení je zobrazen na obr. 22. 

 
obr. 22: Nastavení aplikace – návrh t�íd 

5.4.4 P�ihlášení 

P�ístup do aplikace (klient GUI) je zabezpe�en heslem. Uživatel musí zadat p�ihlašovací 
údaje, které jsou ov��eny úsp�šným p�ihlášením do databáze L1 a k následným ov��ením 
uživatelského jména v tabulce admindata. P�ihlašovací údaje nejsou tedy uloženy nikde na 
disku po�íta�e, �ímž se zvýší bezpe�nost aplikace.  P�ihlášením do aplikace se vytvá�í 
instance t�ídy login, ve které jsou uloženy p�ihlašovací parametry pro budoucí p�ipojení 
k databázi L0, L1 i L2. Po autentifikaci uživatele a stažení dat pro napln�ní combobox� 
v dialozích aplikace, je uživatel od databáze odpojen. Op�tovné p�ipojení k databázi prob�hne 
jen p�i spušt�ní importu dat do databáze (databáze L0), p�i spušt�ní transformace dat mezi 
databázemi (databáze L0, L1 a L2) nebo pro získání dat reportu (databáze L2). 
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5.4.5 Feeder 

Feeder je název pro hlavní MVC, který pracuje jako centrální bod aplikace pro spoušt�ní 
d�ležitých funkcí programu a uložení základních dat. Feeder MVC bude implementovat 
hlavní okno aplikace, které umož�uje uživateli ovládat aplikaci, p�ístup k dialog�m, atd.. 

V diagramu na obr. 23 je zobrazen balí�ek feeder, který seskupuje balí�ky filter (správa 
filtru), batch (správa dávek), job (správa úkol�), xml (správa XML), transform (transformace 
dat mezi databázemi), report (vytvá�ení report�) a info (dialogy pro zobrazení informací o 
generování XML a transformací dat mezi databázemi). 

 
obr. 23: Komponenta feeder 

5.4.6 Správa filtr� 

Správou filtr� a to z pohledu chování systému se v�nuje sekce 4.5.1. V této sekci se správ� 
filtr� v�nuji z pohledu návrhu jednotlivých t�íd viz. diagram na obr. 24. 

T�ída FilterInfo zapouzd�uje data o filtru a p�íslušné get a set metody. T�ída FilterManager 
obsahuje metody pro práci s XML souborem filter.xml, ve kterém jsou uloženy údaje o 
definovaných filtrech aplikace. Prost�ednictvím metod této t�ídy je možné na�íst data o 
jednotlivých filtrech a jejich typech a také provád�t editaci, mazání �i p�idávání nových filtr� 
a jejich typ�. T�ída FilterTree je použita pro práci se stromem filtr�, který je zobrazen 
v hlavním okn� aplikace a obsahuje všechny filtry rozd�lené do v�tví podle jejich typ�.  
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obr. 24: Správa filtr� – návrh t�íd 

5.4.7 Generování  XML 

Sekce 4.5.2 seznamuje s generováním XML soubor� s daty pro import do databáze z pohledu 
chování systému. Jak již bylo uvedeno, pro vygenerování XML souboru je možné použít: 

� filtr – vygenerování jednoho XML souboru podle zvoleného filtru  

� dávku – vygenerování více XML soubor� podle definovaných filtr� pro dávku  

� úkol – stažení dat, spušt�ní dávek a import dat do databáze  

V p�edchozí sekci jsem se v�novala správ� filtr�. Aplikace implementuje i t�ídy pro správu 
dávek v balí�ku batch a úkol� v balí�ku job.  

5.4.8 Správa XML 

Správ� XML soubor� z pohledu chování systému se v�novala sekce 4.5.3. Správa XML 
soubor� zahrnuje kontrolu a editaci dat v XML souborech, zobrazení podrobných informací o 
XML souboru, import dat z vybraných XML soubor� do databáze a vymazání vybraných 
XML soubor�. Na diagramu na obr. 25 je návrh t�íd a balí�ku, které implementují správu 
XML. 

T�ída XmlMetadata obsahuje data o XML souboru a p�íslušné get a set metody. Data o 
vytvo�ených XML souborech se ukládají do souboru metadata.xml. T�ída XmlManager 
obsahuje metody pro práci se souborem metadata.xml, metody pro import dat do databáze �i 
smazání požadovaných XML soubor� bez jejich importu. Existuje více typ� zpracovávaných 
XML soubor� a to podle typu informace, kterou obsahují – nap�. data o dokumentech, 
statistická data, data o poskytovatelích. T�ída ParserEntity hraje d�ležitou roli pro získání dat 
ze všech typ� XML soubor� a editaci t�chto soubor�. Vzhledem k možné velikosti soubor� 
musí být použita metoda SAX, jinak by mohlo dojít k p�ete�ení pam�ti. Pro kontrolu a editaci 
dat v XML souborech je implementována t�ída ResultVerify a t�ídy v balí�ku edit, které 
umož�ují zobrazení každého typu záznamu v dialogu a jeho následnou editaci. 
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obr. 25: Správa XML soubor� – návrh t�íd a balí�k� 

5.4.9 Konverze mezi databázemi 

Cílem konverze je naplnit databázi L1 a L2 daty, které uživatel naimportoval do  databáze L0. 
Ve chvíli, kdy jsou nová data zpracována do databáze L2, jsou p�ístupná i pro uživatele v 
generovaných reportech a p�i procházení kontingen�ních tabulek.  

P�i volb� jazyka pro realizaci transformace dat mezi databázemi jsem se rozhodovala mezi 
následujícími  �ešeními: 

1. Použít jazyk databázového stroje a provád�t konverzi na databázové úrovni. Mezi 
výhody tohoto �ešení pat�í zejména rychlost celé transformace, protože odpadne 
konverze prom�nných mezi serverem a klientskou aplikací a zmenší se komunikace 
mezi aplikací a serverem. Nevýhodou tohoto �ešení je, že použitím jazyka konkrétní 
databáze se aplikace zam��í na tuto databázi a znemožní tak práci s ostatními 
databázovými servery, s kterými by aplikace mohla komunikovat díky použití již 
zmín�né technologie Hibernate. Komunikace s jinou databází, než pro kterou budou 
implementovány úložné procedury, by v p�ípad� tohoto �ešení znamenalo  p�epsat celé 
konverze dat  do jazyka druhé databáze. Protože implementace konverze dat je složitá 
a rozsáhlá, bylo by vytvo�ení podpory pro další databázi pracné a to i p�es to, že 
jazyky používané n�kterými databázemi jsou podobné.  Další nevýhodou tohoto �ešení 
je složit�jší zp�sob zápisu do logu a informování uživatele o nezpracovaných 
záznamech nebo p�ípadných chybách, které nastaly b�hem transformace. Teoreticky 
by bylo možné tento zápis provád�t do speciální tabulky, to by ale zabíralo další místo 
v  databázi 

2. Použít jazyk Java v kombinaci s technologií Hibernate. Mezi hlavní klady tohoto 
�ešení pat�í zachování výhody komunikace s více databázemi získané použitím 
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Hibernate (Hibernate podporuje p�ibližn� 20 základních databázových server�). Další 
výhodou je možnost zápisu do log souboru, který je uložen na disku po�íta�e, kde je 
aplikace spušt�na. Nevýhodou tohoto �ešení oproti p�edchozímu zp�sobu, je v�tší 
�asová náro�nost operací zp�sobená komunikací mezi aplikací a databázovým 
serverem. Vzhledem k p�edpokladu, že statistická data budou do databáze 
importována po v�tších dávkách za delší období (nap�. m�sí�n�) a že spoušt�ní 
konverze dat bude probíhat p�es noc, není tato nevýhoda až tak omezující. 

Nejd�íve jsem zamýšlela použití prvního navrhovaného �ešení, protože poskytuje rychlejší 
zpracování dat. Po op�tovném zvážení výhod a nevýhod obou �ešení, jsem se nakonec 
rozhodla pro �ešení druhé. Pro porovnání jsem zvolila jazyk PL/pgSQL, protože je to jazyk 
databázového systému PostgreSQL, který jsem se rozhodla využívat jako primární. Dalším 
d�vodem byla podobnost tohoto jazyka s jazykem PL/SQL, který je podporován databází 
Oracle. 

 
obr. 26:Transformace L0  → L1  →  L2 

Aktivity diagram na obr. 26 seznamuje s pr�b�hem transformace dat z databáze L0 až do 
databáze L2. Aby byla udržena konzistence dat a aby bylo zamezeno konflikt�m v datech jsou 
b�hem pr�b�hu transformace databáze uzam�eny. Zámek je �ešen pomocnou tabulkou 
v databázi L0, která zastává funkci semaforu. Hodnota 1, uložená v atributu tabulky lockdb 
informuje aplikaci o soub�žn� probíhající transakci, která vkládá, aktualizuje nebo maže data 
v databázích. P�ed spušt�ním transformace se proto dotazem „SELECT * from lockdb FOR 
UPDATE“ nejprve zjistí, zda jsou databáze odem�eny. Pokud ne, zm�ní se tato hodnota na 
"zam�eno". Použitím explicitního zámku je zajišt�no, že zámek nebude v dob� vyhodnocení 
dotazu a nastavení p�íznaku zámku zm�n�n jinou transakcí. Pokud byl úsp�šn� nastaven 
p�íznak zámku pro danou transakci, spustí se p�evod dat, po jehož skon�ení jsou databáze 
op�t odem�eny.  

5.4.9.1 Transformace L0 →→→→ L1 

Konverze zahrnuje p�evod dat z databáze L0, která je použita jako do�asné uložišt� dat, do 
databáze L1, která je datovým skladišt�m. Data, která byla úsp�šn� uložena do databáze L1, 
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jsou z databáze L0 smazána. V opa�ném p�ípad� je v logu zaznamenána informace o 
chybném záznamu a záznam z�stává v databázi L0.  

B�hem importu dat do databáze L0 jsou kontrolovány povinné položky záznam�, ale není již 
kontrolována duplicita dat, aby byl tento import co nejrychlejší.  Databáze L1 obsahuje trvalá 
data ur�ená k archivaci, proto je nutné, aby data v této databázi již byla konzistentní, �istá a 
neobsahovala duplicitní záznamy. Za duplicitní záznam je považován takový záznam, jehož 
všechny hodnoty, které ur�ují jeho jednozna�nost, jsou stejné. Jedním z problém�, který je 
diskutován ve spojení s databázovými systémy, je vložení nového záznamu, který vznikne 
p�eklepem p�i zadávání údaj�. I když se m�že jednat o malý p�eklep (nap�. mezera navíc, 
te�ka, atd.) bude záznam do databáze vložen. Tento problém nebyl ješt� uspokojiv� vy�ešen a 
jeho �ešení by p�esahovalo rozsah diplomové práce.    

Pr�b�h transformace dat mezi databázemi L0 a L1  

Tabulky databáze L0 jsou postupn� zpracovávány ve stanoveném po�adí (category, publisher, 
document, impactfactor, institution, provider, institutiondoc, price, statistic). Po�adí tabulek je 
stanoveno podle provázanosti dat v databázi L1 – nap�. nejd�íve je importována informace o 
kategorii a poté, p�i zpracování dokumentu s touto kategorií, již m�že být správn� nastaven 
cizí klí� do tabulky category. P�ed vložením nového záznamu do databáze L1 jsou dohledána 
data pro nastavení cizích klí�� a provedena kontrola úplnosti záznamu. Pokud vše prob�hlo 
v po�ádku, jsou data aktualizována nebo vložena do databáze L1 a p�íslušný záznam je 
smazán z databáze L0. V opa�ném p�ípad� je uložena informace o chyb� v datech do logu a 
záznam nebude smazán z  L0.  Zpracování jednoho korektního záznamu je pro názornost 
zobrazeno pomocí sekven�ního diagramu na obr. 27. V diagramu je vid�t práce s transakcemi. 
Commit transakce je volán po zpracování každého záznamu. �ast�jší volání commitu 
transakce lze ospravedlnit pot�ebou detekovat duplicitní záznamy. Pokud bychom 
v transakcích zpracovávali n�kolik záznam� najednou a mezi nimi se objevily duplicity, došlo 
by p�i jejím commitu k chyb� a k následnému rollbacku transakce, �ímž by všechny záznamy 
musely být zpracovány znovu. Také pro odstran�ní dat z databáze L0 je volán commit 
transakce pro každý záznam. Bylo by možné si pamatovat identifikátory záznam�, které byly 
úsp�šn� zpracovány nebo naopak, a pak smazat data tabulky najednou. Seznam identifikátor� 
záznam� m�že ale být hodn� veliký a vést k p�ete�ení pam�ti, proto jsem toto �ešení 
nezvolila. Vzhledem k p�edpokladu, že transformace bude spoušt�na v noci �i v jiné 
vyhovující dob�, není �ast�jší commit transakcí, který zpomaluje p�evod dat, p�ekážkou.  
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obr. 27: Sekven�ní diagram – transformace L0 → L1 (záznam) 

5.4.9.2 Transformace L1 →→→→ L2 

Jakmile je L1 napln�na daty bude transformace pokra�ovat v p�evodu dat z aktualizované 
databáze L1 do databáze L2, která je ur�ená pro získávání informací z dat pro ú�ely report� a 
hloubkové analýzy.  

Rozhodovala jsem se mezi n�kolika možnými zp�soby, jak provést p�evod dat do databáze 
L2. 

1. Napln�ní vždy celé databáze znovu. Tento zp�sob je �asov� hodn� náro�ný. Ve chvíli, 
kdy databáze L1 obsahuje velké množství dat, ve kterých došlo ke zm�n� jen 
v rozsahu nap�. 0,5%, bylo by napln�ním celé databáze L2 provedeno zbyte�n� velké 
množství operací navíc. 

2. Inkrementální zp�sob pln�ní dat do databáze. Toto �ešení se snaží odstranit nedostatky 
prvního zp�sobu �ešení. Každý záznam databáze L1 obsahuje informaci, zda byl od 
posledního p�evodu dat aktualizován nebo nov� vložen. Transformace dat do databáze 
L2 pak zpracovává jen záznamy s p�íznakem informujícím o jejich zm�n�. Na první 
pohled toto �ešení vypadá jako nejlepší. , Pracujeme jen se zm�n�nými daty. Problém 
je však aktualizace faktových tabulek, které obsahují agregovaná data za celý rok. V 
této chvíli bychom nap�. nev�d�li, zda danou hodnotu musíme do výsledné sumy 
p�i�íst jako úpln� nový údaj nebo zda došlo pouze ke zm�n� již existujícího údaje a je 
tudíž nutné ode�íst starou hodnotu a p�i�íst novou. Pokud bychom si m�li pamatovat u 
každého záznamu všechny staré a zárove� aktuální hodnoty statistických dat, došlo by 
k velkému nár�stu objemu dat v databázi L1. P�i vypo�ítávání pr�m�ru je tato situace 
ješt� komplikovan�jší, protože v dané chvíli neznáme celkový sou�et, ke kterému 
pot�ebujeme novou hodnotu p�i�íst a ani po�et údaj�, které jsme se�etli.  

3. Kombinace inkrementálního zp�sobu pln�ní databáze s nahrazením dat pro roky, ve 
kterých  došlo k aktualizaci statických dat. Tento zp�sob �eší nevýhody p�edchozích 
dvou variant zpracování dat. Dimenzionální tabulky se aktualizují pln� inkrementální 
metodou. Pro faktové tabulky (tabulky obsahující statistická data) je použit následující 
postup. Zjistíme si roky, ve kterých došlo ke zm�n� statistických dat.  Pro tyto roky 
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jsou smazána data z faktových tabulek v databázi L2. Následn� se data pro tyto roky 
na�tou z L1 a uloží do faktových tabulek. Vzhledem k povaze statistických dat, je 
takto zpracován v�tšinou aktuální rok.  

Po zvážení uvedených výhod a nevýhod všech zmín�ných zp�sob� �ešení jsem zvolila t�etí 
variantu.  

Pr�b�h transformace dat mezi databázemi L1 a L2 

Nejd�íve prob�hne aktualizace dimenzionálních tabulek. Pro každou dimenzionální tabulku 
jsou dohledány nové a zm�n�né záznamy v databázi L1, které se poznají podle nastavené 
hodnoty atributu transformed. B�hem transformace se nekontroluje duplicita záznam�, 
protože již byla ošet�ena v databázi L1. Stavový diagram na obr. 28 zobrazuje zpracování 
jedné dimenzionální tabulky. 

 
obr. 28: Stavový diagram – transformace L1 → L2 (dimenzionální tabulka) 

V druhé fázi jsou aktualizovány faktové tabulky. Z databáze L1 zjistíme roky, ve kterých 
došlo ke zm�n� statistických dat. P�i dohledávání t�chto letopo�t� jsou sledovány �asové 
údaje u záznam�, které mají hodnotu atributu transformed nastavenou na 1 tzn. informují o 
zm�n� �i vložení záznamu. Z faktových tabulek jsou smazána data pro zjišt�né roky a 
následn� na�tena  a importována aktuální data pro tyto roky z databáze L1. Stavový diagram 
na obr. 29 znázor�uje zpracování faktové tabulky.  
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obr. 29: Stavový diagram – transformace L1 → L2 (faktová tabulka) 

V poslední fázi transformace prob�hne aktualizace dat v databázi L1. Všem záznam�m je 
nastavena hodnota atributu transformed na 0 tzn. záznam byl zpracován a aktuální data jsou 
uložena v databázi L2. 

5.4.10 Reporty 

Sekce 4.7.1 seznamuje s reporty z pohledu uživatele, d�lením report� podle typ�, parametry 
report�, výstupními formáty. V této kapitole se report�m v�nuji z pohledu návrhu 
jednotlivých t�íd viz. diagram na obr. 30. 

 
obr. 30: Report – návrh t�íd 

Reporty jsem se rozhodla generovat pomocí knihovny JasperReport (viz. kapitola 5.2.10). 
T�ída ReportDataSource bude d�dit od t�íd JDataSource, která je ur�ena pro správu datových 
zdroj� report�. Je nutné implementovat její metodu next() pro získání dalšího záznamu z 
výsledku databázového dotazu, který byl sestaven na základ� zadaných parametr� uživatelem,  
a metodu getFieldValue(…) pro získání hodnoty pro konkrétní pole v reportu. T�ída 
ReportInfo obsahuje informace týkající se konkrétního reportu. T�ída Report má na starosti 
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na�tení dat o definovaných reportech z XML souboru report.xml a vytvo�ení výsledného 
reportu, který je zobrazen v novém dialogu pomocí t�ídy JasperViewer. Po zobrazení 
výsledného reportu je možné zvolit tisk nebo export reportu. 

Ve výsledném reportu je možné informa�ní zdroje t�ídit podle speciální hodnoty, která je  
dopo�ítána programem a vyhodnocuje investice do dokumentu. Návrhem výpo�tu této 
hodnoty se zabývá následující �ást. 

5.4.11 Hodnocení investic 

Abychom získali precizní hodnocení investic do elektronických informa�ních zdroj� nesta�í 
sledovat jen po�et stažených plných text� nebo jen cenu stažení jednoho �lánku. Sledování 
jedné položky je pro objektivní hodnocení nedosta�ující. P�i hodnocení je tudíž nutné po�ítat 
s více statistickými položkami a sledovat i další d�ležité aspekty jako nap�. priorita 
financování dokumentu, dostupnost. 

St�žejní fází je navrhnout  postup, jak získat objektivní hodnocení investice do dokumentu.   

Co vše by m�lo být bráno p�i výpo�tu hodnocení dokumentu v úvahu: 

� Práce s více položkami 
� R�zná d�ležitost položek p�i hodnocení dokumentu 
� R�zný rozsah hodnot položek 

Seznam položek, které jsou zapo�ítány do hodnocení dokumentu, obsahuje tabulka 10. Pro 
každou položku je uvedena její váha ve výpo�tu. Váha p�edstavuje procentuální vyjád�ení a 
platí, že sou�et vah všech položek je roven 100%.  Další d�ležitý údaj výpo�tu je hodnocení 
dat sledovaných položek dokumentu pro konkrétní rok. Pro každou položku je možné stanovit 
minimální a maximální hodnotu, které nabývá. Získaný interval je pak nutné rozd�lit na p�t 
�ástí, které budou ohodnoceny 1 až 5, kde hodnocení 1 je nejhorší (nap�. po�et stažených 
plných text� za rok je jen 10) a hodnocení 5 je nejlepší (nap�. po�et stažených plných text� za 
rok je 3040). Hodnocení dat sledovaných položek je pak nastaveno podle toho, do kterého 
intervalu hodnota položky spadá.  

Seznam položek, nastavení jejich vah dle d�ležitosti a rozd�lení interval� pro hodnocení  
položek jsem podle výsledk� dotazník�, který byl vypln�n  pracovníky knihoven.  

Položka Váha (%) Hodnocení                   
(1 nejhorší až 5 nelepší) 

Po�et stažení plných text� 
(viz. kapitola 4.1.5) 

 24 1 …  <0,  50) 
2 … <51, 200) 
3 …  <201, 800) 
4 ... <801, 2000)  
5 ... <2001, max> 

Cena stažení (v korunách) 
(viz. kapitola 4.1.5) 

14 1 ... <320, max>  
2 ... <240, 320) 
3 ... <160, 240) 
4 ... <80, 160) 
5 ... <0, 80) 
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Položka Váha (%) Hodnocení                   
(1 nejhorší až 5 nelepší) 

Impakt faktor 
(viz. kapitola 4.1.1) 

12 2 ... <4,max> 
3 ... <0,5, 4) 
4 ... <0, 0,5) 

Dostupnost 
(viz. kapitola 4.1.2) 

10 1 ...  <8, max> 
2 ... {7} 
3 ... {5,6} 
4 ... {3,4} 
5 ... {1,2} 

Priorita financování dokumentu 
(viz. kapitola 4.1.2) 

40 1 ...  <5, max> 
2 ... {4} 
3 ... {3} 
4 ... {2} 
5 ... {1} 

tabulka 10: Hodnocení investic – parametry 

Jak je vid�t z tabulky, nejv�tší vliv na výsledné hodnocení má priorita financování 
dokumentu. B�hem konzultací byl vznesen požadavek na v�tší flexibilitu hodnocení, aby bylo 
možné velice d�ležitý dokument i p�es jeho malé využívání a velkou finan�ní nákladnost 
za�adit mezi top dokumenty. Požadovaná flexibilita bude �ešena zavedením speciální položky 
SP pro každý dokument. Hodnota této položky bude implicitn� 0. Pokud bude knihovník chtít 
daný dokument zvýhodnit zm�ní implicitní hodnotu na �íslo z intervalu <1, 10>. Speciální 
hodnota by m�la být použita doopravdy  jen ve výjime�ných p�ípadech.. 

Pro získání kone�ného hodnocení dokumentu je nutné vypo�ítat díl�í výsledky jednotlivých 
položek a to podle vzorce DV = V/100 * H, kde V je váha položky a H je hodnocení. Sou�tem 
t�chto díl�ích výsledk� SUM(DV) + SP, kde SP je výše zmín�ná speciální hodnota, 
dostaneme kone�né hodnocení dokumentu pro sledovaný rok. Získaný výsledek bude 
z intervalu (0, 4,88), pokud SP = 0. Tento interval byl na základ� konzultací rozd�len na t�i 
�ásti a pro každou �ást bylo vyjád�eno, jak výhodné bylo dokument po�ídit.  

D�lení kone�ného výsledku 

� (4, max)  vynikající investice, dále p�edplácet 

� (2,4> pr�m�rná investice, možno dále p�edplácet, ale pokud se objeví n�co 
zajímav�jšího, bude pr�m�rný titul nahrazen 

� (0, 2>  špatná investice, již nep�edplácet 

5.5 Webový klient 

Webový klient zobrazuje výsledné reporty, umož�uje procházení kontingen�ních tabulek, 
zobrazení graf� a export dat do r�zných formát�. P�ístup k dat�m p�es webové rozhraní nabízí 
n�kolik výhod. Jednou ze st�žejních je fakt, že si uživatel nemusí instalovat aplikaci na 
vlastním po�íta�i, ale je nainstalována centráln� a spravována pov��enou osobou. 
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Jako aplika�ní server jsem zvolila Apache Tomcat, který podporuje technologii JavaServer 
Pages. Podpora této technologie je nutná jak pro zobrazování dat v kontingen�ních tabulkách, 
které je �ešeno pomocí ROLAP serveru Mondrian, tak pro vytvá�ení report�, které je 
implementováno pomocí Javovské knihovny JasperReports. 

5.5.1 Reporty 

Reporty vytvá�ené a zobrazované prost�ednictvím webového klienta jsou �ešeny stejným 
zp�sobem jako u klienta GUI, což umož�uje použití již implementovaných t�íd. Krom� t�íd 
Report, ReportInfo a ReportDataSource (viz. sekce 5.4.10) jsou použity i další 
implementované t�ídy, které zajistí komunikaci s databází použitím technologie Hibernate. 

Uživatel prost�ednictvím formulá�e definuje typ reportu, zadá parametry reportu, zvolí 
výstupní formát reportu a zobrazí výsledný report. Podle zvoleného typu reportu jsou 
zobrazeny p�íslušná pole formulá�e. 

5.5.2 Analýza dat 

Pro analýzu dat je použit ROLAP server Mondrian, který ve spolupráci s prohlíže�em JPivot 
umož�uje zobrazení dat v multidimenzionálním formátu v kontingen�ní tabulce. Aby bylo 
možné získávat data z rela�ní databáze, je nutné pomocí jazyka XML definovat schéma 
multidimenzionální databáze. Schéma obsahuje logický model tvo�ený z kostek, hierarchií, 
�len� a mapování tohoto modelu na rela�ní databázi. V aplikaci je definováno p�t 
multidimenzionálních kostek a každá odpovídá jednomu datovém tržišti databáze L2.  

Prost�ednictvím JSP stránek mohou uživatelé p�istupovat k r�zným analýzám dat, které budou 
definované použitím jazyka MDX (viz. kapitola 5.2.7).  

5.6 Popis implementace vybraných �ástí systému 

Následující sekce seznamují s implementa�ními detaily vybraných �ástí systému. Zdrojové 
kódy všech t�íd aplikace, skript�, XML soubor�, JSP dokument�, atd. jsou k dispozici na 
p�iloženém CD. Dále je na p�iloženém CD k dispozici programátorská dokumentace. 

5.6.1 Spušt�ní skript� v jazyce Java 

Aplikace pracuje se skriptovacím jazykem Jython. Jedná se o implementaci jazyka Python 
v jazyce Java. Skripty se používají pro stažení dat z Internetu a p�evod dat do XML soubor�. 
Spoušt�ní skriptu je implementován metodou runJythonScript(), jejíž kód dopln�ný 
podrobným komentá�em je pro detailn�jší seznámení uveden níže. 

public void runJythonScript(Task task, String scriptPath, JythonParam param)  
throws FileNotFoundException, FeederException, IOException { 
    // Nastavení cesty k modul�m jazyka Python 
    Properties props = new Properties();         
    props.setProperty("python.path", ConstantsLibrarex.LIB_PYTHON); 
    PythonInterpreter.initialize(System.getProperties(),props, null); 
    // Vytvo�ení instance t�ídy PythonInterpreter pro spušt�ní kódu Pythonu 
    PythonInterpreter pytInt = new PythonInterpreter(); 
    // Informování uživatele, že probíhá inicializace skriptu 
    task.setInfoMessage(L10n.getString("Feeder.Script.Init")); 
    // P�edání parametr� skriptu 
    pytInt.set(ConstantsLibrarex.PYTHON_PARAM, Py.java2py(param)); 
    // Na�tení obsahu skriptu do �et�zce 
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    StringBuffer contentsScript = DefaultFileWorker.getFileContents(scriptPath);  
    // P�eložení �et�zce s obsahem skriptu do bajtového kódu Javy                  
    PyCode pyCode = jythonScriptCompile(contentsScript, scriptPath);  
    // Informování o spušt�ní skriptu           
    task.setInfoMessage(L10n.getString("Feeder.Script.Run")); 
    // Vykonání kompilovaného bajtového kódu 
    jythonScriptExec(pyCode, pytInt);  
    // Informování o dokon�ení nebo zastavení skriptu          
    if (task.isCanceled()) { 
         logger.debug("Execute script " + scriptName + "was stopped by user.");  
         task.setInfoMessage(L10n.getString("Feeder.Script.Stop"));                 
    } else { 
         task.setInfoMessage(L10n.getString("Feeder.Script.Finish"));  
    }        
  }   

Vykonání skriptu probíhá ve vlastním vlákn�, které je �ešeno pomocí t�ídy Task. Metoda 
nejd�íve nastaví cestu k modul�m jazyka Python, což je ekvivalent nastavení systémové 
prom�nné PYTHONPATH. Vlastní spoušt�ní kódu jazyka Python z jazyka Java zajiš�uje 
t�ída PythonInterpreter. Spoušt�nému skriptu je možné p�edat vlastní parametry pomocí t�ídy 
JythonParam. T�ída JythonParam obsahuje set a get metody pro práci s parametry skriptu a 
byla implementována speciáln� pro tuto aplikaci. D�ležitou prom�nnou této t�ídy je prom�nná 
canceled, která je p�i p�erušení operace uživatelem nastavena na hodnotu true a umožní p�edat 
informaci o p�erušení vykonávanému skriptu prost�ednictvím metody isCanceled() t�ídy 
JythonParam. Pro p�eložení skriptu do bajtového kódu Javy je volána metoda:  

PyCode pyCode = __builtin__.compile(contentsScript.toString(), scriptPath, "exec"); 

Provedení kompilovaného bajtového kódu má na starosti metoda: 

Py.exec(pyCode, pyInt.getLocals(), pyInt.getLocals());                

V adresá�i aplikace data/script/filter/default jsou p�ipravené skripty pro generování 
jednotlivých typ� XML soubor�, které obsahují metody pro práci s datovým souborem, 
metody pro vytvo�ení a zápis do XML souboru a metodu pro kontrolu p�erušení a následné 
ukon�ení skriptu. Pro vytvo�ení nového skriptu je implementována jen metoda pro zpracování 
�ádk� konkrétního datového souboru.  

5.6.2 Editace velkých XML soubor� 

Jazyk XML jsem použila pro uložení nastavení aplikace, p�evod dat do jednotného formátu, 
uložení informací o filtrech a reportech. Vzhledem k odlišné velikosti a zpracování dat 
uložených v XML souborech jsem použila stromový i událostmi �ízený p�ístup. Jako parser 
jsem zvolila Dom4j. Aby byla práce s XML maximáln� zjednodušena, implementovala jsem 
t�ídy DOMXMLWork a SAXXMLWork, které poskytují metody pro na�tení, editaci, mazání 
a vyhledávání v XML souborech. Kontrola struktury XML dokument� je �ešena pomocí DTD 
(Document Type Definition). 

Následující kód seznamuje s editací velkých XML soubor�, pro které nelze kv�li pam��ové 
náro�nosti použít rozhraní DOM.     

    SAXReader saxReader = new SAXReader(true); 
    XMLReader xmlReader = saxReader.getXMLReader();         
     
    OutputFormat format = OutputFormat.createPrettyPrint();            
    OutputStreamWriter out =  

 new OutputStreamWriter(new FileOutputStream(newPathXml),"UTF–8"); 
    XMLWriter writer = new XMLWriter(out, format);           
     
    // Vytvo�ení modifikátoru  
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    SAXModifier modifier = new SAXModifier(xmlReader, true);         
    // P�idání modifikátoru, který bude volanán pro element specifikovaný XPath 
    modifier.addModifier(xPath,  elementModifier);  
    // Nastavení XMLWriteru,který bude použit pro zápis zm�n�ného dokumentu     
    modifier.setXMLWriter(writer); 
     
    FileInputStream in = new FileInputStream(pathXml);       
    InputStreamReader fileReader = new InputStreamReader(in, "UTF–8");  
    // P�e�tení, modifikace a zapsání Dokumentu pomocí SAX  
    modifier.modify(fileReader); 
    out.close(); 

Modifikace velkých XML soubor� jsem �ešila pomocí t�ídy SAXModifier. Této t�íd� je 
zaregistrován modifikátor, který definuje zm�nu elementu ur�eného pomocí jazyka XPath. 
T�ída, která obsahuje metody pro zm�nu elementu, implementuje rozhraní ElementModifier. 
Metoda modify() t�ídy SAXModifier sekven�n� zpracovává vstupní XML dokument, na�ítá 
element definovaný pomocí jazyka XPath, aktualizuje jej pomocí implementované funkce 
modifikátoru a ukládá do výsledného XML souboru. 

5.6.3 Databázový dotaz 

Pro zadávání databázového dotazu jsem zvolila criteria API, jeden z nabízených zp�sob� 
zadávání dotaz� technologií Hibernate. Následující kód ukazuje nastavení kritérií dotazu, 
vykonání dotazu a získání identifikátoru výsledku, který lze použit pro postupné zpracování 
dat výsledku.  

    // Otev�ení nové session 
    session = sessionFactory.openSession(); 
    // Vytvo�ení a nastavení kritérií dotazu 
    SelectQueryCriteria queryCriteria = new SelectQueryCriteria(); 
    Criteria criteria = session.createCriteria(c); 
    // Spojení tabulek 
    criteria = queryCriteria.joinTable(criteria, joinTable); 
    // Projekce – SUM, MIN, COUNT, atd. 
    criteria = queryCriteria.projection(criteria, projection); 
    // Podmínky dotazu  
    criteria = queryCriteria.restriction(criteria, restriction); 
    // Odstran�ní duplicit 
    criteria = queryCriteria.distinct(criteria, distinct); 
    // Definování uspo�ádání 
    criteria = queryCriteria.order(criteria, order); 
    // Vykonání dotazu a vrácení identifikátoru výsledku  
    resultId = execSelect(session, criteria);     

Implementovala jsem t�ídu SelectQueryCriteria, jejichž metody joinTable(…), projection(…), 
restriction(…), distinct(…) a order(…) t�ídy SleectQueryCriteria definují výsledný dotaz. 
Jako p�íklad uvádím hodnoty parametr� n�kterých metod. P�esný popis t�chto parametr� je 
k dispozici v JavaDoc u jednotlivých metod. 

    Object[] joinTable =  
              {ConstantsLibrarex.JOIN, StatisticelectronicL1.RELATION, "rel"}; 
    Object[] restriction = {ConstantsLibrarex.RESTRICTION_IN, 
               StatisticelectronicL1.YEAR, null, null, yearList, null}; 
    Object[] projection =  
              {ConstantsLibrarex.PROJECTION_COUNT, StatisticelectronicL1.YEAR, 
               ConstantsLibrarex.PROJECTION_SUM,          
               StatisticelectronicL1.FULLTEXTPDF, 
               ConstantsLibrarex.PROJECTION_GROUP, "rel." + RelationL1.ID}; 
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5.6.4 Vytvo�ení reportu 

Vytvá�ení report� jsem se rozhodla �ešit pomocí knihovny JasperReports. Následující p�íklad 
seznamuje s použitím této knihovny a p�edáním dat reportu. 

    // Nastavení parametr� reportu 
    HashMap params = new HashMap(); 
    params.put("LIBRARY", registredLibrary); 
    params.put("PARAMETERS",   
         parametersReport.get(ConstantsLibrarex.REPORT_PARAMETERS)); 
                     
    // Získání identifikátoru výsledku dotazu sestaveného na základ� parametr� 
    int resultId =  
         database.conditionReportSelect(parametersReport, report.getType());                              
                     
    // Na�tení kopilovaného návrhu reportu v souboru .jasper 
    FileInputStream fis = new FileInputStream(ConstantsLibrarex.REPORT_PATH + "/"  
         + report.getFile() + ".jasper"); 
    ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis); 
    JasperReport jasperReport = (JasperReport) ois.readObject(); 
 
    //P�edání dat reportu a vytvo�ení objektu pro zobrazení a tisk reportu 
    JasperPrint jasperPrint = JasperFillManager.fillReport(jasperReport,  
         params, new ReportDataSource(database, resultId)); 

V dialogu aplikace zvolí uživatel typ reportu a vyplní jeho parametry. Informace o 
jednotlivých reportech jsou uloženy a na�ítány z XML souboru. Parametry jsou po na�tení 
uloženy v instanci objektu Hashtable<Integer, Object>, kde každý parametr je p�ístupný podle 
�íselného klí�e. Databázový dotaz je vytvo�en na základ� uvedených parametr� a získaný 
identifikátor výsledku je p�edán t�íd� ReportDataSource, která implementuje interface 
JDataSource a je ur�ena pro napln�ní reportu daty. V t�íd� ReportDataSource je 
implementována metoda getFieldValue(JRField rField), která vrací hodnotu specifikovaného 
pole formulá�e. Pole formulá�e jsem pojmenovala složením názvu identifikujícího tabulku a 
názvu sloupce tabulky, což bylo d�ležité pro získání správné hodnoty pole. Definice vzhledu 
reportu je napsaná pomocí jazyka XML a uložena v .jrxml souboru. Pro vytvo�ení šablony 
reportu jsem použila nástroj iReport. Pro rychlejší získání výsledného reportu jsem v aplikaci 
použila již zkompilovanou šablonu reportu v .jasper souboru.  
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6 Testování 

V pr�b�hu implementace aplikace jsem testovala správné chování jednotlivých metod a 
komponent. Zam��ila jsem se na testování správných výstup� pro r�zná testovací data, 
kontrolu správnosti odchycení a zpracování výjimek, logiku, funk�nost GUI, atd. Tyto testy 
mi pomohly odhalit n�které chyby, které jsem následn� odstranila. V literatu�e je tento typ 
test� nazýván jako „jednotkové testy“ [12]. 

Jednotlivé �ásti systému jsem hned od za�átku implementace kompilovala spole�n�, i když 
nebyly dokon�eny a samostatn� otestovány. Vytvo�ila jsem si tak verzi klientské aplikace, 
která vždy odpovídala aktuálnímu stavu vývoje. Výhodou tohoto p�ístupu bylo, že jsem 
mohla pr�b�žn� testovat vzájemnou komunikaci jednotlivých komponent. 

Jedním z nástroj� pro lad�ní programu je logování. Pro záznam �inností programu jsem 
použila aplika�ní rozhraní API Log4j35.  Parametry logování jsou nastaveny v externím 
textovém souboru, kde je možné definovat úrovn� logování zpráv, formátování logovaných 
zpráv, výpis zpráv na standardní výstup nebo do souboru. Úrovn� logování jsou DEBUG, 
ERROR, FATAL, INFO, WARN, OFF, ALL a umož�ují odlišit typ zprávy nap�. ladící 
zprávu od chybové.  

Výkonnost aplikace musí být akceptována koncovými uživateli, je tedy d�ležité provést i 
výkonnostní testy a testování zát�že. Pro testování jsem použila data poskytnutá úst�ední 
knihovnou VŠCHT a implementovala skripty, které byly následn� použity aplikací k p�evodu 
dat do XML soubor�. Pracovala jsem s velkým objemem dat, abych zjistila jak se aplikace 
chová  p�i velké zát�ži. Pro sledování chování aplikace jsem použila trial verzi JProfiler36. 
JProfiler umož�uje sledování spot�eby pam�ti, vytížení procesoru a stavu vláken p�i b�hu 
aplikace.  

Vytvo�ila jsem si testovací úkol, který provádí následující operace: 

1. Ze stránek spole�nosti SUWECO získá ISSN �asopis�, které jsou p�ístupné �tená��m 
úst�ední knihovny VŠCHT Praha. Jedná se o 1898 �asopis� od poskytovatel� Elsevier, 
Wiley, Springer, Kluwer a Blackwell. 

2. Z databáze Ulrich’s Periodicals Direktory stáhne pro každý �asopis detailní informace 
nap�. titul, vydavatel, zem� vydání, cena, URL. Pro každého poskytovatele vytvo�í 
CSV soubor s t�mito údaji.  

3. V první dávce zpracuje CSV soubory se základními údaji o dokumentech a vytvo�í 
požadované XML soubory p�ipravené pro import do databáze.  

4. V druhé dávce uloží údaje z p�ipravených soubor� se statistickými daty do XML 
soubor�. Spušt�no cca na 25000 záznamech. 

5. Data z vytvo�ených XML soubor� jsou importována do databáze L0. 

6. Provede p�evod dat mezi databázemi, který naplnil databázi L1 a L2 novými daty. 

Výsledek prvního napln�ní databáze daty obsahuje tabulka 11.Velmi �asov� náro�né bylo 
stažení základních dat z Internetu, kdy pro každý titul bylo nutné p�istupovat k dat�m na 
novou stránku. Doba stažení dat z Internetu je závislá na kvalit� p�ipojení.   

                                                 
35 http://logging.apache.org/log4j/ 
36 http://www.ej-technologies.com/products/jprofiler/overview.html 
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tabulka 11: �asová náro�nost napln�ní databází základními daty 

Tento testovací úkol zahrnoval napln�ní databází základními daty, které bude v takovém 
rozsahu provedeno jedenkrát. Dále budou p�evážn� zpracovávány statistické údaje. Výsledek 
zpracování soubor� se statistickými daty (100000 záznam�), import do databáze L0 a 
následný p�evod dat mezi databázemi zobrazuje tabulka 12. Vzhledem k p�edpokladu, že úkol 
bude spoušt�n v noci, je tento �as rovn�ž vyhovující.  

Typ operace �as (h:m:s) 

Generování XML soubor� (vytvo�eno 32 
soubor� se statistickými daty) 

0:03:21 

Import dat do databáze L0 (importováno cca 
100000 záznam�) 

0:02:16 

P�evod L0 → L1 1:18:11 

P�evod L1 → L2 0:31:56 

CELKEM 1:55:44 

tabulka 12: �asová náro�nost zpracování statistických dat 

Pokud bude klient GUI obsluhován n�kolika správci na r�zných PC, nedojde ke zpomalení 
operací, které editují, importují �i odstra�ují data z databází. Aplikace neumožní paralelní 
zpušt�ní více t�chto databázových operací.  

Je plánováno nasazení aplikace na zkušební provoz v úst�ední knihovn� VŠCHT Praha, 
b�hem kterého bude dále testována a postupn� napln�na aktuálními daty knihovny. 

Typ operace �as (h:m:s) 

Stažení dat z Internetu, jejich zpracování a 
uložení do CSV soubor� 

2:01:11 

Generování XML soubor�  (vytvo�eno 36 
soubor� s daty ur�enými pro import do databáze) 

0:01:02 

Import dat do databáze L0 (importováno cca 
25000 záznam�) 

0:00:34 

P�evod L0 → L1 0:12:41 

P�evod L1 → L2 0:06:39 

CELKEM 2:22:07 
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7 Záv�r 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat, navrhnout a implementovat systém, který  bude 
knihovníkovi podporou p�i plánování investic a zkvalit�ování knihovního fondu.  

V první fázi byla pozornost v�nována d�kladnému seznámení s �ešenou problematikou. 
Prostudováním �ady informací a konzultacemi se zam�stnanci knihoven jsem se seznámila  
s procesy a postupy, které v knihovnách probíhají p�i akvizici a získala informace d�ležité pro 
specifikaci požadavk� na aplikaci LibrarEX. Požadavky byly pr�b�žn� konzultovány s 
budoucími uživateli aplikace. Pomocí vizuálního modelování systému bylo podrobn�ji 
navrženo, jak se bude systém chovat p�i �ešení vybraných požadavk�.  

Po dokon�ení analytické �ásti byl �ešen návrh architektury aplikace a hlavních �ástí systému. 
Volba technologie m�že návrh aplikace znateln� ovlivnit, proto jsem se již p�i návrhu 
seznámila s technologiemi, které byly použity pro implementaci. Vyhledávání vhodných 
technologií, knihoven a nástroj�, spolu s d�kladným studiem  jejich možností a práce s nimi 
se ukázalo významným p�ínosem pro výslednou aplikaci. Nemén� d�ležitou �ástí návrhu byl 
návrh databáze. Vzhledem k požadavk�m na aplikaci jsem se rozhodla pro �ešení zahrnující 
návrh analytické databáze.  

Implementace a testování výsledné aplikace bylo náplní další (poslední) fáze. Byl 
implementován klient s grafickým uživatelským rozhraním a webový klient. Byly 
implementovány všechny požadavky a vytvo�en chyb�jící nástroj, který zjednodušuje 
knihovník�m rozhodování p�i investici finan�ních zdroj�. Výsledná aplikace je poskytnuta 
úst�ední knihovn� VŠCHT Praha, testovací provoz bude realizován od 1. 12. 2007 do 29. 2. 
2008. Po skon�ení testovacího provozu prob�hne vyhodnocení a konzultace s uživateli, které 
mohou p�inést další zajímavé podn�ty pro rozší�ení aplikace. 

Výsledný software je zam��en p�edevším na prácí s elektronickými a tišt�nými informa�ními 
zdroji. Jedná se o dále rozši�itelný produkt. Možné rozší�ení, které v této práci již není �ešené, 
je nap�. p�idání sledování využití bibliografických databází, zaznamenávání aktuálního po�tu 
�tená�� a rozší�ení o výpo�ty s t�mito údaji. 

Záv�rem lze �íci, že v návaznosti na reakce zainteresovaných odborník�, se jedná o velmi 
prosp�šnou aplikaci, která p�ináší knihovnám a dalším institucím v oblasti knihovnictví 
výraznou úsporu �asu a lidských zdroj�. Jednozna�n� kladn� je hodnocena p�ehlednost 
grafických výstup�, kompaktnost získaných dat a to zejména s ohledem na jejich další využití 
v budoucnosti. Všechny vyty�ené cíle práce se poda�ilo bezezbytku splnit a práce naplnila 
o�ekávání. 
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A Obsah CD 

A.1 Struktura adresá�� 

Adresá�e Obsah 
/LibrarEX/src Zdrojové kódy aplikace (klient GUI) 
/LibrarEX/doc Dokumentace aplikace (klient GUI] 
/LibrarEX/lib Knihovny t�etích stran (klient GUI) 
/LibrarEX/config Konfigurace aplikace (klient GUI) 
/LibrarEX/data Data aplikace (klient GUI) 
/LibrarEX/log Log soubory aplikace  (klient GUI) 
/LibrarEX_WEB/bin P�eložená aplikace (webový klient) 
/LibrarEX_WEB/src Zdrojové kódy aplikace (webový klient) 
/installer Instala�ní program aplikace (klient GUI) 
/software Použité programy t�etích stran 

/doc 
Text diplomové práce, uživatelská p�íru�ka  
a p�ílohy 

 
B Použité vývojové nástroje 

Jako vývojový nástroj jsem zvolila Netbeans IDE. Hlavním d�vodem jeho použití je editor 
Matisse, který je v Netbeans IDE verze 5 a vyšší již zabudován. Tento editor velice urychlí 
práci p�i vytvá�ení dialog� aplikace. Dalším plusem pro Netbeans byl plugin pro modelování 
UML diagram�. Existuje již hodn� nástroj�, které umož�ují vytvá�et UML diagramy, ale 
v�tšinou se jedná o komer�ní produkty, které je možné otestovat pouze jako 30 denní verzi. 
Pro návrh databázového schématu jsem zvolila CASE Studio 2 demo verzi. 

I když jsem se rozhodla pro vývojový nástroj Netbeans IDE, nakonec jsem pracovala i s  
vývojovým nástrojem Eclipse. D�vodem tohoto rozhodnutí byl plugin Hibernate Synchonizer 
ur�ený práv� pro vývojové prost�edí Eclipse. Hibernace Synchonizer umož�uje generování 
XML a javovského kódu pro jednotlivé tabulky databáze. I p�es provád�né další úpravy 
v t�chto t�ídách bylo použití tohoto nástroje velkou pomocí a ušet�ilo mi to psaní velkého 
množství  get a set metod. 

C Použité knihovny 

S použitými nestandardními knihovnami seznamuje tabulka 13. Je vid�t, že použití jedné 
technologie si v n�kterých p�ípadech vynutí p�idání více jak jedné knihovny. 

Technologie Soubory Popis 

Jyton jython.jar + skripty Pythonu Nástroj pro práci se skriptovacím 
jazykem Python. 

Hibernate hibernate3.jar, 
antlr–2.7.5H3.jar, 
cglib–2.1.jar, 
asm.jar, 
asm–attrs.jars, 
commons–collections–1.7.jar, 

Systém pro objektov� rela�ní 
mapování. 



 76 

Technologie Soubory Popis 
commons–logging–1.1.jar, 
jta.jar, 
dom4j–1.6.1.jar, 
log4j–1.2.14.jar  

Jasper reports jasperreports–1.3.3.jar, 
poi–3.0–rc4–20070503.jar, 
commons–beanutils–1.7.jar, 
commons–collections–3.1.jar,  
commons–digester–1.7.jar,  
commons–logging–1.1.jar, 
xalan.jar, 
xercesImpl.jar, 
jfreechart–1.0.1.jar, 
itext–1.3.jar 

Nástroj pro generování a 
zobrazování report�. 

Log4j log4j–1.2.14.jar Knihovna pro práci s logem. 

Dom4j dom4j–1.6.1.jar Knihovna pro práci s XML soubory. 

Look &Field looks–2.0.4.jar Knihovna pro definování vzhledu 
uživatelského prost�edí. 

jCalendar jcalendar–1.3.1.jar Knihovna pro práci s kalendá�em. 

Matisse swing–layout–1.0.jar Knihovna pro vytvá�ení GUI v Jav�. 

Java Help jh.jar Systém pro tvorbu interaktivní 
nápov�dy. 

JDBC driver postgresql–8.0–311.jdbc2.jar JDBC ovlada� pro PosgreSQL 

OLAP mondrian.jar, 
jpivot.jar 

Knihovny pro analýzu dat. 

tabulka 13: Použité knihovny 

D Uživatelská p�íru�ka 

Uživatelská p�íru�ka je dostupná na p�iloženém CD v adresá�i doc jako PDF dokument 
„ uzivatelska_prirucka.pdf“ .  

P�íru�ka v první �ásti seznamuje se systémovými a hardwarovými požadavky aplikace, 
obsahuje popis instalace klienta s grafickým uživatelským rozhraním a popis instalace 
webového klienta aplikace LibrarEX.   

Další �ást p�íru�ky je ur�ena administrátorovi aplikace, který má na starosti správu vstupních 
dat, aktualizaci a zajišt�ní jejich úplnosti v databázi. Administrátor pro vykonání uvedených 
úkol� má k dispozici klienta s grafickým uživatelským rozhraním. P�íru�ka seznamuje 
s nastavením, ovládáním a možnostmi tohoto klienta. Krom� p�íru�ky m�že být pro zjišt�ní 
pot�ebných postup� využita nápov�da dostupná po spušt�ní aplikace. 
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Poslední �ást p�íru�ky je ur�ena pro uživatele, který bude získávat informace z dat uložených 
v databázi prost�ednictvím report�, kontingen�ních tabulek a r�zných graf�. Tento uživatel 
bude p�istupovat k dat�m pomocí webového rozhraní. 


