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Obsah prezentácie

� Princípy riešenia
� Použitie systému ako výrobnej 

linky
� Ukážky obrazoviek
� Skúsenosti zo zavádzania
� Výstupy pomocou BI



3

Princípy riešenia

� Flexibilný systém na zber a 
spracovanie údajov

� „Automatizovaná výrobná linka“ -
má podporovať základné procesy:
� návrh zberu údajov
� zber údajov
� spracovanie
� výstup údajov
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Riadenie metadátami

� Terminológia
� operatívne dáta – vlastné údaje, ktoré sú predmetom 

zberu a spracovania
� metadáta – dáta o dátach (opisujú štruktúru a 

sémantiku operatívnych dát)

� Odstraňuje potrebu programovať každý zber dát 
individuálne => nezávislosť od programátorov

� Zabezpečuje jednotnosť ovládania celého 
systému
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Východiskové predpoklady

� Operatívne dáta
� pomerne veľký objem dát
� relatívne jednoduchá štruktúra
� veľký počet používateľov
� na spracovanie je vhodná web aplikácia

• pri spracovaní operatívnych dát interpretuje metadáta

� Metadáta
� relatívne malý objem dát
� pomerne zložitá štruktúra
� malý počet používateľov (správcovia metadát – konfigurujú

funkčnosť web aplikácie)
� na správu je vhodná viacoknová aplikácia s bohatým klientom

� Štruktúra metadát musí byť prispôsobená procesom, ktoré
má systém podporovať
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Výhody a nevýhody systému riadeného metadátami

� Nevýhody
- Štruktúra metadát je pomerne zložitá

• náročnejší vývoj a zaškolenie správcov metadát
- Web aplikácia na spracovanie operatívnych dát  

metadáta interpretuje
• trochu nižšia výkonnosť oproti „natvrdo“ naprogramovanému 

systému

� Výhody
+Vysoká flexibilita systému
+Jednotné ovládanie systému
+Jednoduché dodatočné úpravy funkčnosti a vzhľadu 

web aplikácie (vizuálne komponenty)
+ Informácie v metadátach zjednodušujú a sprehľadňujú

tvorbu výstupov zo systému
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Podporované procesy

Správa registra respondentov

Administrácia systému

Návrh
zberu
údajov

Zber
údajov

Spracovanie
a výstup
údajov
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Správa registrov respondentov

Správa
metadát
registrov

Správa
dát

registrov

Správa
číselníkov
a dimenzií

Správa
katalógu
dátových
prvkov
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Návrh zberu údajov

Správa
číselníkov
a dimenzií

Manažment
vstupov

Správa
katalógu
dátových
prvkov

Definícia
typov

záznamov

Definícia
formulárov
a kontrol

Definícia
vstupných
rozhraní

Metodika
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Zber údajov

Zadávanie
dát

cez web

Plánovanie
zberu
údajov

Oslovenie
respondentov

Prehľad
stavu
zberu

Zadávanie
dát

cez web 
(respondent)Import

dát
(XML, XLS, CSV)
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Výstup údajov

Analýza
dátDefinícia

výstupných
tabuliek

Manažment
výstupov

Tvorba
štandardných

výstupov

Definícia
výstupných

rozhraní
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Architektúra systému

Metadáta Operatívne
dáta

Výstupné
tabuľky

Správa metadát Spracovanie dát

Analýzy

Tlačové zostavy

Importy (XML, XLS, 
CSV)

Exporty (XML, CSV)
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Vrstvy metadát

Sémantika položky záznamu
je daná dátovým prvkom

Číselníky
Dátový prvok

Typ záznamu Formulár ����Modul

Úložisko
záznamov

Číselný dátový prvok môže byť
členený podľa viacerých číselníkov

Každá položka modulu
má priradenú položku záznamu

Každá položka záznamu 
môže mať priradené položky
číselníkov, podľa ktorých je členený
dátový prvok.

Typ záznamu sa ukladá do 
tabuľky úložiska záznamov

Každá položka záznamu 
sa ukladá do príslušného 

stĺpca tabuľky úložiska

Triediaci dátový prvok 
môže mať priradený číselník, 
z ktorého nadobúda hodnoty
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Typ záznamu
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Dátový prvok
� Triediace, číselné a popisné
� V súčasnosti 258 DP 
� V rámci prípravy rutinnej prevádzky boli definované cca za 1 mesiac
� Sú konzistentne používané vo všetkých výkazoch aj v dátach 

registrov
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Číselníky a dimenzie

� Základ všetkých triediacich DP (konzistencia aj medzi 
výkazmi)

� Číselníky môžu tvoriť hierarchické dimenzie



17

Metadáta vstupov

� Toky dát
� od koho a ako často údaje očakávame

� Formy dát
� WEB, XLS, XML, CSV

� Vstupné formuláre
� formuláre definuje správca metadát
� oddelenie formy a obsahu

• popis obsahu – typ záznamu – časovo 
stabilnejší – umožňuje konštrukciu časových 
radov za viac rokov

• popis formy – vstupný formulár - môže sa 
meniť z roka na rok

� moduly
• časť formulára, ktorá obsahuje skupinu logicky 

súvisiacich údajov
• má formu 1 alebo 2 rozmernej tabuľky

� kontroly
• popis obmedzení kladených na vstupné dáta
• používajú špeciálny jazyk kontrol

I. r. Počet

a 1

01
02
03
04
99 0

Vyšetrenia

Skiagrafie
Tomografické vyšetrenia
Funkčné vyšetrenia pľúc
Bronchoskopické vyšetrenia
Kontrolný súčet (r. 01 až 04)
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Príklad formulára v MS Exceli
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Meta popis formulára
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Mapovanie Excel formulára
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Definícia kontroly
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Generovanie oslovení

� Na základe údajov v registri PZS
� Generovanie iniciálnych hesiel
� Generovanie spravodajských povinností => 

očakávané výkazy
� Dávkové procesy
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Dávky oslovení

� Určenie spôsobu zaslania oslovenia:
� Všetky listom –dáta sa zaradia do textového súboru, ktorý je zdrojom pre vytvorenie 

papierových oslovení (hromadná korešpondencia)
� Listom - dáta z dávky, ktoré nemajú zadanú e-mailovú adresu, sa zaradia do 

textového súboru
� Elektronicky – pre každú SJ z vybranej dávky, ktoré majú zadanú e-mailovú adresu, 

sa vytvorí a pošle preddefinovaný e-mail
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Detail zberu údajov
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Zoznam respondentov
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Výkazy o čakávané od respondentov
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Vstupný formulár so zistenými chybami
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Lokalizácia chýb
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Výkaz s rôznymi typmi položiek
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Import XML
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Príprava nasadenia

� Príprava prebiehala s intenzívnou 
podporou Softecu tri mesiace

� Definovanie potrebných dátových 
prvkov, číselníkov a dimenzií

� Definovanie metadát pre 51 výkazov
� typy záznamov
� formuláre a kontroly

� Naplnenie registra PZS na základe 
nových kódov PZS pridelených ÚDZS
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Štart ostrej prevádzky

� Na základe údajov v registri PZS boli 
vygenerované oslovenia vyše 12000 
spravodajských jednotiek

� Systém vygeneroval vyše 62000 
očakávaných výkazov

� Oslovenia boli rozoslané – každá SJ 
dostala zoznam výkazov, ktoré má dodať

� SJ mohli výkazy dodať:
� priamym vyplnením cez Web
� odoslať elektronicky v Excel formulári
� vyplniť papierový formulár (NCZI ich 

prepisuje do systému cez Web formuláre)
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Optimalizácia web prevádzky

� Počas zberu výkazov bola 
web prevádzka 
monitorovaná

� Na základe výsledkov 
monitoringu bola aplikácia 
optimalizovaná
� výrazné zmenšenie veľkosti 

generovaných stránok
� zrýchlenie prenosu stránok 

automatickou kompresiou
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Optimalizácia hromadného vstupu

� S ohľadom na veľký počet 
formulárov dodaných na papieri 
bola optimalizovaná ergonómia a 
rýchlosť zadávania údajov cez 
web rozhranie

� Dosiahli sa kratšie časy, ako pri 
vypĺňaní formulárov cez Excel
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Metadáta výstupov

� Toky dát
� komu a ako často údaje poskytujeme

� Výstupné tabuľky
� zobrazenie výstupných (zvyčajne agregovaných) 

údajov
� oddelenie formy od obsahu – zobraziť a analyzovať

údaje možno v rôznej forme
• napr. MS Excel, MS Access, Crystal Reports, 

OpenOffice.org a pod.

� Záložky definície výpočtu
� meta popis spôsobu výpočtu výstupu zo vstupu 

(nevyžaduje programovanie)
� automaticky generované sprievodcom (wizard)
� možnosť manuálne upravovať predpis výpočtu
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Sprievodca na tvorbu výstupnej tabu ľky
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Zoznam výstupných tabuliek
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Výstupný web formulár
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Automatizácia tvorby štandardných sumárov

� Manuálne definované výstupné pohľady
� Automatizované generovanie štandardných 

sumárov (výstupné web formuláre)
� okresné
� krajské
� oblastné
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Analýza dát
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Tlačová zostava
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Registre

� Fixná fyzická reprezentácia údajov 
(Analytický vzor od Martina 
Fowlera)
� Účastník
� Rola účastníka
� Vzťah

� Flexibilná logická štruktúra
� Účastník – FO, PO, Zariadenie, ...
� Rola – Štatutár, PZS, Zdrav. pracovník, 

...
� Vzťah – Povolenie na poskytovanie ZS, 

...
� Metapopis umožňuje 

prispôsobovanie štruktúry registrov 
zmenám podmienok bez nutnosti 
programovať

� Navrhnuté riešenie má potenciál 
dopĺňať do systému podľa potreby 
postupne i ďalšie registre
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Štruktúra registra

� Analytický vzor od Martina Fowlera (upravený)
� Účastník + atribúty účastníka
� Vzťah + atribúty vzťahu
� Rola + atribúty roly

� Väzba registra na dáta výkazov
� Flexibilná logická štruktúra

� Účastník – FO, PO, Zariadenie, ...
� Rola – Štatutár, PZS, Zdrav. pracovník, ...
� Vzťah – Povolenie na poskytovanie ZS, ...

Účastník Rola Vzťah
1 * * 0..1

TypZaznamu PolozkaZaznamu1 *

Rola

Sprav.Pov.

1

*

Očak.Výkaz
1 * Výkaz

1 *

(Pre roly PZS a OrgIné)
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Typ záznamu pre registre (právnická osoba)



45

Údaje právnickej osoby
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Údaje právnickej osoby (pokr.)
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Prehľad stavu výkazov
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Registre PZS a ZP

� Register PZS je aktualizovaný na základe 
aktualizovaných údajov ÚDZS a RO ŠÚ
SR

� Údaje z výkazov sú viazané na údaje v 
registri PZS

� Pripravuje sa doplnenie o register ZP s 
väzbou na RPZS
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Architektúra šírenia údajov

ISZI
vst. dáta

ISZI
pohľady

ISZI
metadáta

Dátový
sklad

DS -
metadáta

Analytický
nástroj

Publikačný
nástroj

Transformácia

ISZI

Multidimenzionálne
modely

Tabuľky, grafy, mapy

Softec Invenio
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Multidimenzionálne dáta

� Spôsob uloženia údajov v DS - údaje sú členené podľa 
viacerých dimenzií (klasifikácií)

� Dimenzie sú zdieľané viacerými tabuľkami
� (napr. obdobie, územie, pohlavie, MKCH, OKEČ, ...)

� Dimenzie môžu byť hierarchické
� (napr. územie, MKCH, OKEČ, ...)

� Intuitívny výber ukazovateľov a dimenzií v analytickom 
nástroji (ťahaním myšou)
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Hierarchické dimenzie

� Automatické agregácie na vyššie úrovne
� Možnosť pohybu medzi úrovňami v oboch 

smeroch
� drill down, drill up, level down, level up

� Jedna dimenzia môže obsahovať viacero 
hierarchií s rôznym obsahom
� slovenský názov (krátky, dlhý), anglický názov (krátky, 

dlhý), národný kód, NUTS kód a pod.
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Dopočítané ukazovatele

� Nie sú fyzicky uložené v DS
� Algoritmus výpočtu je súčasťou definície kocky
� Algoritmus je použitý na všetkých úrovniach 

hierarchie
� riešia problém neaditívnych ukazovateľov

� Umožňujú skrývať údaje pri menšom počte SJ
� ochrana individuálnych dát
� v DS musí byť informácia o počte SJ
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Virtuálne kocky

� Možnosť publikovať kombinované údaje z rôznych 
oblastí / zdrojov

� Spojenie údajov z rôznych kociek do novej kocky
� Spojenie cez spoločnú množinu dimenzií
� Nie sú fyzicky uložené v DS
� Zmeny v zdrojových kockách sú automaticky premietnuté

do virtuálnej kocky

Obdobie

Územie

Veková
kategória

Obdobie

Územie

Obdobie

Územie

Pohlavie

Pohlavie

Pohlavie

Materinský
jazyk
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Prínosy využitia BI na šírenie dát

� Zrýchlenie a zjednodušenie procesu publikovania dát
� Otvorený systém - možnosť rozšíriť

� založený na štandardných technológiách
� implementuje štandardy

� Priamy prístup k údajom v DS (vyššia aktuálnosť, presnosť a dostupnosť
údajov)
� podrobnejšie a širšie údaje dostupné na intranete
� podmnožina obsahu DS vystavená na Internete
� rýchlejšia dostupnosť údajov používateľom

� Virtuálne kocky
� možnosť publikovať kombinované údaje z rôznych oblastí / zdrojov

� Bohaté možnosti analytického nástroja (na intranete)
� možnosť práce s hierarchickými dimenziami
� možnosť definovať v kockách dopočítané ukazovatele

� Web rozhranie 
� netreba inštalovať na klientskych PC

� Možnosť zverejňovať na Internete tabuľky, grafy a mapy
� statické
� s dynamickými filtrami

� Analytický nástroj (na intranete) umožňuje editovať aj preddefinované
tabuľky, grafy a mapy
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Ďakujem za pozornos ť


