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Abstract
The thesis deals with the integration of technology Business Intelligence (BI) into the hospital
information system (NIS) “Zlatokop” operated at the Institute for Clinical and Experimental
Medicine (IKEM) in Prague. As NIS “Zlatokop” is based on the Caché database of InterSystems
Company the BI DeepSee InterSystems was chosen. By integration of the database the PATS
system used for analyzing medical data the integration will be reached. Doubling systems breed
significant problems. Update of data class representing a hospital ward, where the pilot model
was DeepSee was introduced, preceded the implementation of final version DeepSee. It was
necessary to transfer data from the hierarchical database model (PATS) to the object-relational
model (“Zlatokop”). These types of database models and BI technologies are described in more
detail in the thesis.

Abstrakt
Práce se zabývá integrací technologie Business Intelligence (BI) do nemocničního infromačního
systému (NIS) Zlatokop provozovaného v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM)
v Praze. NIS Zlatokop je postaven na databázi Caché firmy InterSystems, proto byla vybrána i
BI DeepSee InterSystems. Integrací se má docílit nahrazení systému PATS, který je nyní v
IKEM využíván pro analýzu medicínských dat. Zdvojení systémů s sebou přináší značné potíže.
Implementaci DeepSee předcházela aktualizace datové třídy reprezentující nemocniční oddělení,
kam se dále pilotní model DeepSee zaváděl. Bylo nutné přenást data z databázového modelu
hierarchického (PATS) do modelu objektově-relačního (Zlatokop). Tyto typy databázových
modelů a technologie BI jsou v práci blíže popsány.
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1
1.1

1.1 Motivace

Úvod
Motivace

Vývoj nemocničních informačních systémů (NIS) sahá až do konce 60. a počátku 70. let 20.
století. Toto ilustruje i vývoj programovacího jazyka MUMPS (Massachusetts General
Hospital Utility Multi-Programming System), který se právě během 70. let hojně začal využívat
pro tvorbu informačních systémů (IS) ve zdravotnictví a finančnictví. V nemocničních
informačních systémech je nejdůležitější ta část, která zajišťuje sběr, uchování, zpracování a
prezentaci dat souvisejících s diagnostikou a terapií daného pacienta. V tomto případě se jedná o
informační systém orientovaný na pacienta. Krom toho je zapotřebí, aby IS v nemocnici
zajišťoval i funkce managementu, technické podpory, ekonomiky, personalistiky a mezd,
administrativy, stravování atd.
Jelikož se moje práce zaměřuje na informační systémy v nemocničním prostředí, jsou
vztahovány veškeré příklady a přirovnání k tomuto tématu. Snažil jsem se uvádět konkrétní
příklady, se kterými jsem se během práce setkal. Zadaným úkolem, bylo implementování
technologie business intelligence (BI) do používaného informačního systému nazývaného
Zlatokop [1].
Druhým tématem práce je business intelligence. V roce 1958 Hans Peter Luhn, výzkumník
IBM, používá v článku A Business Intelligence System termín business intelligence. Definoval
„inteligenci“ jako: "schopnost pochopit vzájemné vztahy uvedených skutečností tak, aby vedly
směrem ke kýženému cíli" [18]. BI, jak je chápána dnes, se vyvinula ze systémů pro podporu
rozhodování. Počátky vývoje BI sahají do 60. let, velký rozvoj nastal během 80. let.
BI se používá hlavně k analýzám spojených s financemi, my jsme ji však chtěli využít k
získání potřebných informací popisujících pacienty. Použili jsme technologii DeppSee, nástavbu
databáze Caché InterSystems. Veškerá práce se prováděla v Institutu klinické a experimentální
medicíny (IKEM) v Praze na oddělení ICT v Datovém centru, kde se vyvíjí zmiňovaný
informační systém Zlatokop. Zde se potřebné analýzy provádějí využitím druhého informačního
systému PATS [5], ten ale chceme v budoucnu zcela nahradit novými funkcemi Zlatokopu.
Hlavním úkolem mé práce bylo nahradit PATS na pilotním modelu v jedné datové třídě
reprezentující nemocniční oddělení. Po té se bude DeepSee rozšiřovat na oddělení další až dojde
k celkovému nahrazení PATSu.
Protože jsem nezačal pracovat na zcela novém projektu, ale rozšířil jsem již existující, před
samotnou implementací DeepSee nejdříve předcházelo seznámení se s daným projektem,
respektive s informačním systémem Zlatokop. Ten je postaven na databázovém systému Caché
firmy InterSystems [6]. Po základním poznání stavby projektu a naučení se základu jazyku
Caché ObjectSript následovalo zaměření se na technologii BI. Jiná technologie BI než DeepSee
ani nepřicházela v úvahu, protože se jedná o BI také firmy InterSystems doplňující databázi
Caché. DeepSee bylo možné implementovat s novou verzí Caché databáze, a tak se stanovilo
téma této práce. Je nutné poznamenat, že Caché InterSystems je komerčním produktem, proto i
výsledné licencování implementovaného DeepSee je zpoplatněno.

Kapitola: Úvod
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Cíl práce

Cílem práce jsou následující body:







1.3

Seznámení se s informačními systémy PATS a Zlatokop, popsání jejich struktury na
případech vybraných z daných informačních systémů.
Aktualizace databáze datové třídy informačního systému Zlatokop reprezentující vybrané
nemocniční oddělení.
Seznámení se s technologií business intelligence a popsání jejího využití ve zdravotnictví.
Základní charakteristika DeepSee InterSystems, jakožto vybrané technologie business
intelligence pro implementaci do informačního systému Zlatokop.
Testování požadované funkčnosti DeepSee na modelu I.
Implementace modelu II do informačního systému Zlatokop.

Struktura práce

Stěžejní části práce:








Teoretický popis vlastností databázových systémů IS PATS a Zlatokop: Přiblížení
obou IS, k čemu jsou v IKEM používány. Dále je popsána datová struktura – hierarchická
a objektově-relační. Vysvětlení daných struktur je ilustrováno na příkladech
z odpovídajících informačních systémů.
Aktualizace databáze informačního systému Zlatokop: Po pochopení struktury obou
IS bylo nutné přenést data z prvního IS do druhého, tedy přenést data z
databázového modelu hierarchického do modelu objektově-relačního. Tento bod byl
nutný pro další navazující práci s implementací business intelligence, kdy bylo zapotřebí
aktualizovat záznamy datové třídy reprezentující nemocniční oddělení. V této části jsou
popsána základní problematická místa, se kterými jsme se během transferu dat setkali.
Máme možnost vidět data běžně používaná v praxi, která byla ukládaná během řady let.
Z toho stavu vycházela další nutná ošetření během přenosu.
Implementace business intelligence DeepSee do informačního systému Zlatokop:
Kromě základního popisu business intelligence je zde popsán zejména postup
implementace. Nejdříve jsme testovali požadovanou základní funkčnost DeepSee,
vybrané technologie business intelligence, na prvním modelu. Tento model byl vytvořen
pro jiné oddělení než model druhý. Měl ale složitější datovou strukturu, a proto jsme na
něm mohli lépe ověřit kvality DeepSee. Po ověření, že je DeepSee funkčností schopno
nahradit informační systém PATS, který se používá zejména pro analýzu dat, se
přistoupilo k vytvoření modelu druhého. Toto testování předcházelo samotné aktualizaci
vybrané datové třídy. Nicméně v práci je z důvodu obsahu zařazeno až za zmíněnou
aktualizací. Poté se již implementoval druhý model do informačního systému Zlatokop.
Jeho popis navazuje na popis modelu prvního.
Závěr: Zhodnocení průběhu práce a dosaženého výsledku. Nastínění dalšího možného
rozšíření DeepSee v IS Zlatokop.
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2.1 Teoretický popis databází PATSu a Zlatokopu

Aktualizace databáze

Jedním z dílčích úkolů práce bylo aktualizovat data úseku anesteziologie na Klinice
anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče (KARIP) v informačním systému Zlatokop
využívaném v Pražském Institutu klinické a experimentální medicíny. Aktualizací je myšleno
doplnění o data, která jsou vyžívána jiným klinickým informačním systémem, systémem PATS.
PATS je využíván především pro analýzu strukturovaných klinických informací. Dosavadní
zdvojení systémů s sebou přinášelo zvýšené nároky na zadávání a údržbu. Proto je výsledným
stavem celé práce nahrazení systému PATS úseku anesteziologie na KARIP novou aplikací pro
analýzu dat, která již bude obsažena v informačním systému Zlatokop. V prvním kroku se musel
doplnit informační systém Zlatokop o předešlá data z PATSu, abychom ve výsledku mohli
analyzovat všechny doposud uložené záznamy o anestéziích na KARIP.

2.1

Teoretický popis databází PATSu a Zlatokopu

PATS i Zlatokop pracuje na databázové platformě InterSystems Caché. Jedním z významných
rysů Caché je, že data jsou uložena v multidimenzionálním rozptýleném poli, v persistentních
datových strukturách. Tato fyzická úložiště dat v Caché jsou nazývána globály [2]. A právě data
uložená v globálech jsou strukturována hierarchicky do stromového modelu (B-tree).

2.1.1 Hierarchický model databáze
Data uložená v hierarchickém modelu se obvykle znázorňují jako obrácený strom. Jedna
z tabulek slouží jako kořen, z kterého dále vycházejí větve. Tabulky tohoto modelu jsou v relaci
rodič-potomek (parent-child). Všechny tabulky potomků jsou kompletně závislé na rodičovských
tabulkách. Proto potomkova tabulka může existovat pouze v případě existence jeho rodičovské
tabulky. Z těchto důvodů hierarchický model podporuje pouze 1:M (one-to-many) vztah. [7, 8]
Pokud bychom měli tento model popsat na obrázku 2.1.1, máme rodičovskou tabulku a
k této tabulce může být přidružena jedna nebo více tabulek potomků. Tento vztah je vyjádřen
jednosměrnou šipkou. K datům můžeme přistupovat tak, že začneme od kořenové tabulky a
postupně se dopracujeme přes stromovou strukturu k požadovaným datům. Zde jsou
bezpodmínečně nutné dobré znalosti struktury databáze, abychom věděli, co je kde uložené a jak
data nalézt. [7]
Pozitivem tohoto modelu je referenční integrita, která je zabudována a vyžadována. Tím je
myšleno, že každý záznam v tabulce potomka musí být napojen na existující záznam v tabulce
rodiče. Pokud bychom poté záznam v rodičovské tabulce vymazali, vymažeme i všechny
napojené záznamy v tabulkách potomků. Potíže však nastanou v případě připojení záznamu do
tabulky potomka, který nemá nic společného s nadřazenou rodičovskou tabulkou. [7]

Kapitola: Aktualizace databáze
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Obrázek 2.1.1: Diagram hierarchické databáze

Budeme-li vycházet z modelu na obrázku 2.1.1, vidíme, že nelze přidat nového pacienta do
tabulky Pacient, aniž by nebyl přiřazen k určitému oddělení v tabulce Oddělení. Může tedy
nastat situace, kdy je zaregistrován pacient ještě před přidělením na nějaké oddělení. Další
problém může nastat v případě, že by příbuzný měl více zaregistrovaných pacientů na oddělení.
V tomto případě by došlo k vytvoření redundantních dat, což vede k vytvoření nepřesné
informace.
Data uložená v databázi PATS byla ukládána tímto způsobem, přímo do globál. Například
záznam o jménu pacienta vypadá následovně: ^PATIENT(0,1) = "NOVÁKOVÁ|Jana|". Globály
v Caché se značí znakem „^“. To má výhodu v zobrazení vícerozměrných datových struktur.
Vlevo od znaménka „=“ jsou vidět jednotlivé dimenze, na pravé straně potom data příslušná
dané dimenzi. Aplikace PATS byla napsána v jazyce Visual Basic a přistupuje přímo k datům
uloženým v globálech. Nyní se jedná o již zastaralý způsob. Orientace v těchto strukturách byla
velmi nepřehledná. [3]
Z dat, se kterými jsem pracoval, mohu vybrat následující jednoduchý příklad, který
hierarchickou strukturu lépe popíše a lépe ukáže danou stromovou strukturu. Během práce jsem
potřeboval vyhledat hodnotu daných vlastností popisujících anestézii. V tomto případě vyberu
například číslo sálu, na kterém byla anestézie aplikována. V hierarchickém popisu globál, se
hodnoty pro každou instanci ukrývaly pod touto přístupovou cestou.
^PRO("KARIP",1073,sub) = "číslo operačního sálu"
Například: ^PRO("KARIP",1073,11014) = 2

Pod proměnnou sub se skrývá číslo určité anestézie, která byla provedena na daném
operačním sálu. Číslo sálu tedy nalezneme v globále pro, pod dimenzemi „KARIP“ v první
úrovni, pod číslem 1073 v druhé úrovni a nakonec pod číslem anestézie ve třetí úrovni se skrývá
hodnota určující operační sál. V tomto případě se jedná o třídimenzionální pole. Celou globálu
^PRO můžeme rozepsat do následujícího stromového modelu, obrázek 2.1.2.
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Obrázek 2.1.2: Stromový model globály ^PRO

Na modelu je dále rozvedena pouze jedna větev globály ^PRO a to dimenze KARIP. Zbylé
dimenze první úrovně skrývají podobný rozsah. Každá dimenze druhé úrovně je otázkou
v systému PATS popisující anestézii. Tato otázka je dále přiřazena vlastnosti anestézie ve
Zlatokopu, což je dále v práci rozebráno. Důležité je zmínit, že každá otázka druhé úrovně, pod
sebou skrývá počet dimenzí sahající až do počtu 26000 - označení proměnnou sub. Zde je vidět
robustnost této struktury. A nakonec je k příslušné dimenzi sub přiřazena daná hodnota.
Například 2, což značí druhý sál.
Jak jsem již zmínil, tento model databáze po vlastní zkušenosti shledávám poněkud
matoucím a nepřehledným. Známe sice přímo přístupovou cestu k datům, ale tento jev není
v práci s databázemi tak velkým přínosem. Hlavním důvodem k opuštění tohoto typu databáze
bylo obtížné modelování M:N (many-to-many) vtahů mezi strukturami.

Kapitola: Aktualizace databáze
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Nepřehlednost mohu ilustrovat příkladem, se kterým jsem se během práce setkal. Potřeboval
jsem k číslu anestézie přiřadit rodné číslo pacienta, který anestézii prodělal. V globále ^PRO
bylo číslo anestézie dimenzí sub, ve které byla uložena data popisující regionální číslo pacienta
reg.
V dalším kroku se obdobně vyhledal záznam pacienta v databázi KARIP dmg. Tento
záznam byl uložen pod dimenzí regionálního čísla pacienta v globále ^REG.
Na závěr se podle příslušného čísla dmg vyhledá rodné číslo pacienta. Zde se ještě využívá
rutiny $$BID^%PCDMG, která v sobě skrývá další postupné přiřazování, které je již nad rámec
ukázkového příkladu.
S reg = ^PRO("KARIP",0,sub) //reg - registrační číslo pacienta, sub – číslo
anestézie
S dmg = ^REG("KARIP",1,reg) //dmg - záznam pacienta v databázi KARIP
S bid = $$BID^%PCDMG(dmg,"KARIP")

Bohužel jsem před tímto úkolem nebyl seznámen se strukturou této hierarchické databáze a
musel jsem tedy zdlouhavě hledat patřičné spojitosti z výpisu hodnot vlastností dané anestézie ze
systému PATS.

2.1.2 Síťový model databáze
Na hierarchický model navazuje model síťový, který byl vyvinut jako propracování modelu
hierarchického. Dovoluje tabulkám potomků mít více než jednu rodičovskou. Mnohonásobná
rodičovská tabulka pro každou tabulku potomků dovoluje vztah M:N. Bohužel je zde stále
nutnost znát strukturu databáze stejně jako u modelu hierarchického. [7]

2.1.3 Navigační řízení databáze
Navigační přístup je tradičně spojován se síťovým a hierarchickým modelem rozhraní databází.
Navigační techniky využívají ukazatelů (pointers) a cest (path) k navigaci mezi datovými
záznamy (známé také jako „uzle“). Tento postup můžeme jasně vidět u příkladu přiřazení čísla
anestézie k rodnému číslu pacienta, který ji prodělal, obrázek 2.1.3. Jednotlivé hodnoty pod
danou dimenzí globály ukazují na globálu další, až se dojde k požadovanému výsledku. [14]

Obrázek 2.1.3: Systém ukazatelů a cest navigačního modelu

Toto je v kontrastu s relačním modelem, který usiluje o užívání deklarativních nebo
logických metod programování, ve kterých se zeptáte systému, co chcete na místo, jak se
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k něčemu dostanete. Například, pokud bychom se chtěli dostat k určitému domu, navigační
postup by se mohl podobat popisu: „Jeď směrem z Kunratic po Vídeňské ulici rovně přes první
kruhový objezd a za světelnou křižovatkou s ulicí K zelené louce nalezneš po pravé straně
Institut klinické a experimentální medicíny.“, ale deklarativní postup by se mohl podobat popisu:
„Navštiv nemocnici na těchto souřadnicích…“. Termín „navigační“ je údajně odvozen od
prohlášení Charlese Bachmana, ve kterém popisuje „programmer as navigator“ [19] při přístupu
k jeho upřednostňujícímu typu databáze.

2.1.4 Relační model databáze
Relační databáze ukládá data ve vztazích, které uživatel vidí jako tabulky. Každý vztah je složen
z uspořádaných n-tic (záznamů, řádků) a atributů (polí, sloupců).
Vzhledem k tomu, že vztah je množina, která nesmí obsahovat duplicitní prvky a není
uspořádána jinak než do sloupců a řádků, neexistuje první, druhý nebo n-tý řádek. Řádky ve
vztahu nemají specifické pořadí, tudíž nejsou ani dosažitelné číslem řádku. Musí existovat nějaká
konstrukce, která nám umožní adresovat jednotlivé řádky. Tato konstrukce se nazývá primární
klíč.
Primární klíč je atribut, nebo soustava atributů, jejichž hodnoty tvoří jednoznačnou
identifikaci řádku vztahu. Například primárním klíčem v tabulce zaměstnanců bude rodné číslo.
Každý vztah musí obsahovat primární klíč, v nejhorším případě jím jsou všechny atributy. Každý
atribut, který je součástí klíče, se nazývá klíčový, ostatní jsou neklíčové.
Toto jsou dva základní rysy relační databáze, které umožňují, že data mohou existovat
nezávisle na svém fyzickém uložení v počítači. Uživatel nemusí znát fyzické uložení záznamu,
pokud z něj chce získat data [7]. Což je důležitý rozdíl oproti hierarchickému síťovému
databázovému modelu, ve kterém je znalost uložení dat klíčová.
Relační model rozděluje vztahy na 1:1 (one-to-one), 1:M (one-to-many), M:N (many-tomany). Vztah mezi dvojicí tabulek je zřízen prostřednictvím odpovídajících hodnot ve sdílených
polích.

Obrázek 2.1.4: Vztah 1:1

Vztah 1:1 dokáže spojit dvě tabulky. Jak je vidět na obrázku 2.1.4, jednomu pacientu
odpovídá jeden typ operace. Dále navazuje nejčastěji používaný typ vztahu 1:M. Zde může mít
jeden pacient zaregistrovaných více příbuzných.

Kapitola: Aktualizace databáze
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Obrázek 2.1.5: Vztah 1:M

Nejreálněji propojení pacientů s příbuznými popisuje vztah N:M. Podle tohoto vztahu může
mít jeden pacient zaregistrovaných více příbuzných a zároveň jeden příbuzný může být spojen s
více pacienty.

Obrázek 2.1.6: Vztah N:M

Zná-li uživatel vztahy mezi tabulkami v databázi, může k datům přistupovat téměř
neomezeným počtem způsobů. Může přistupovat k datům z tabulek, které jsou sdíleny přímo i
nepřímo.

2.1.5 Objektově-relační model databáze
Samotný objektový typ rozšiřuje relační databázový model přidáním různých objektově
orientovaných prvků a znaků, jako jsou například třídy, zapouzdření a dědičnost. Cílem rozšíření
bylo umožnit relační databázi zpracovat složitější typy dat.
Objektově-relační databáze jsou v dnešní době nejrozšířenějším typem objektově
orientovaných databází. Jejich hlavním přínosem pro relační databáze je pojem abstraktního
datového typu. Tradiční databáze mají úzkou sadu předdefinovaných datových typů, jako je
integer, date, double atd. Abstraktní datový typ (ADT) dovoluje, aby byl soubor datové třídy
nadefinován jako datový typ. Instance tohoto datového typu mohou být poté uloženy jako
hodnoty atributů, jejichž datový typ byl nadefinován jako ADT, ve sloupci tabulky. [9]
Během práce můžeme dále potřebovat vytvoření výběru založeného na hodnotě atributu
určité třídy. Právě takovéto úkoly dovoluje objektově-relační typ databází za využití uživatelsky
nadefinovaných funkcí. Tyto funkce jsou definovány a pojmenovány samotným uživatelem.
Mohou být vyvolány během dotazovacího procesu a jsou nedocenitelné během manipulace s
abstraktními datovými typy. Mohou být navíc využity i z jiného hlediska. Například pokud
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bychom chtěli vypočítat časovou délku operace jako rozdíl z atributů popisujících její konec a
začátek, délka operace by byla čistě redundantním atributem.
Podpora uživatelem nadefinovaných funkcí s sebou přináší i určité problémy. Prvním je
bezpečnost. Špatně napsaný kód může narušit databázi. „Buildery“ databázových systémů musí
mít jistá opatření k ochraně proti tomuto problému. Mnoho systémů proto opatrně balancuje
mezi poskytnutím volnosti uživatelům a ochranou proti poškození. Druhým problémem je i
samotné vykonávání funkce. Databázové systémy nemusí vědět, jak dlouho uživatelem
definovaná funkce poběží. Potom je obtížné provést obvyklou optimalizaci dotazu, která je velmi
důležitá při výkonu databáze. Mnoho databázových systémů požaduje určité nápovědy od
uživatele týkající se očekávané doby běhu definované funkce nebo dělají opatrný předpoklad,
pokud tuto informaci nemají. [9]

2.2

Caché InterSystems

2.2.1 Historie
Caché firmy InterSystems vychází z jazyka MUMPS. Ten byl vyvinut v roce 1967 v Laboratory
of Computer Science v Massachusetts General Hospital pro zpracování dat s řetězovou
strukturou a pro podporu databází s náhodným přístupem, což je datová struktura globál [13].
V té době tyto vlastnosti nebyly dostupné u ostatních programovacích jazyků a byly považovány
za nutné k vývoji nemocničních management systémů. Zkratka MUMPS znamená Massachusetts
General Hospital Utility Multi-Programming System. Proto i samotné Caché InterSystems má
nejširší využití právě v prostředí zdravotnictví.

2.2.2 Charakteritazace
Jak samo InterSystems popisuje Caché, jedná se o „postrelační“ typ databáze. Jeho hlavními
přínosy je, že (1) veškerá data jsou uložena v řídkých vícerozměrných polích (globálech), která
eliminují režii zpracování související s příkazy "join" běžně používanými v relačních databázích.
(2) Data mohou být modelována jako objekty. Systém Caché podporuje zapouzdření,
vícenásobné dědění, polymorfismus, vložené objekty, odkazy, kolekce, vazby a objekty BLOB
(Binary large object). (3) A umožňuje relační přístup k databázi Caché prostřednictvím jazyka
SQL (Structured Query Language) skrze ODBC (Open Database Connectivity), JDBS (Java
Database Connectivity) anebo objektových metod [4]. Vše názorně popisuje diagram na
následujícím obrázku.
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Obrázek 2.2.1: Architektura Caché databáze [3]

V případě Zlatokopu se k datům přistupuje využitím objektového programovacího jazyku
Caché ObjectScriptu, který je součástí Caché databáze. Data anestezií jsou ve Zlatokopu popsána
persistentními třídami. Jedná se o data, která jsou trvale k dispozici, tedy jsou uložena na disku.
Každá persistentní třída je odvozena od třídy registrované. Při kompilaci vytváří kód, který
zajišťuje komunikaci mezi aplikační vrstvou (objekt) a fyzickou vrstvou (globály). Ve výsledku
jsou data z persistentní třídy po kompilaci také uložena v globálech. [3]
Samotná projekce dat je ale možná skrze již zmíněné relační tabulky.

Obrázek 2.2.2: Zobrazení relační tabulky v Caché management portálu

2.2.3 Získávání dat
Data jsou získávána z relačních databází pomocí SQL. V našem případě použití Caché
přistupujeme k datům v projekci skrze relační tabulky přes tzv. Management portál, který je
součástí Caché databáze. Zde můžeme data za pomoci SQL příkazů různě filtrovat nebo
modifikovat uložená data v databázi.

2.3 Převod dat
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Obrázek 2.2.3: Management portál / vykonání SQL dotazu

Jednoduchým příkazem získáme z tabulky, která obsahuje informace o anestéziích, výpis
dat obsahující ID anestézie, číslo pacienta v centrálním registru databáze Zlatokopu, login
anesteziologa, login sestry a hlavní diagnózu u záznamů, kde hlavním lékařským výkonem byl
odběr orgánů (OperType = 4).

2.3

Převod dat

Samotný převod probíhal v následujících krocích. Data k patřičným otázkám z datového
formuláře PATSu byla nejdříve nalezena v hierarchické datové struktuře globál, jak již bylo
zmíněno dříve. Poté se k odpovídajícím otázkám přiřadila patřičná vlastnost v databázi
Zlatokopu. Datová struktura záznamů v PATSu a Zlatokopu se v určitých částech liší. Místními
změnami se docílilo ukládání dat do logičtější struktury. Pro bližší představu jsou uvedeny
následující tři obrázky znázorňující postup.

Kapitola: Aktualizace databáze
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Obrázek 2.3.1: PATS ToolBox – Caché Management portál / Globály – Caché Studio

2.3.1 Ověření existence pacienta v centrálním registru
Nyní popíši samotný postup převodu napsaný v jazyce Caché ObjectScript. V prvním kroku,
metodě Transfer(), jsme nejdříve potřebovali zjistit rodné číslo pacienta odpovídající číslu
anestézie. Dále se ověřuje správnost rodných čísel. Každý vyšetřený pacient má založený
záznam v databázi pacientů ve Zlatokopu. Pouze záznamy, které se používaly pro analýzu dat, se
ukládaly do PATSu společně s hlavními údaji o pacientovi, jako je rodné číslo a jméno. Pokud
bychom si našli pacienta s anestézií uvedeného v PATSu, tytéž informace o pacientovi by měly
být uloženy i v databázi pacientů ve Zlatokopu. Nebylo tomu tak vždy, čímž vzniklo mnoho
nesmyslných záznamů, které jsme museli najít. Pokud tedy rodné číslo uložené v databázi
PATSu nebylo nalezeno v databázi Zlatokopu, nepřevedli jsme tento záznam, protože se jednalo
o neznámého pacienta. V tomto směru se řídíme pravidlem, že Zlatokop „má vždy pravdu“.
Rodné číslo uložené v PATSu se validovalo pomocí metody GetByBID(bid). Tato metoda
nahlédne do centrálního registru pacientů Zlatokop.Data.Patient a navrátí patřičnou instanci
pacienta definovanou rodným číslem. V případě, že instance existuje, je otevřena a navrácena,
pokud ale ne, může ji metoda GetByBID(bid) založit či aktualizovat. Nejedná se o mnou
vytvořenou metodu. Tímto způsobem jsme postupovali v prvních krocích. Procházeli jsme
záznamy o anestéziích a nechali jsme si ověřit rodné číslo u dané anestézie. Pokud rodné číslo
nesouhlasilo, vypsalo se na konzoli společně se jménem pacienta. Tímto jsme získali všechna
nesouhlasící rodná čísla a příslušná jména z registru PATSu. Protože jeden pacient může mít
více anestézií během několika operací (nejvyšší záznam byl 20 anestézií), chybná rodná čísla se
mohla ve výpisu opakovat. Po tomto kroku následovalo zdlouhavé manuální kontrolování jmen a
rodných čísel. Jméno a příjmení u nevalidního rodného čísla jsme se pokusili nalézt v databázi
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Zlatokopu. Pokud jméno bylo nalezeno, někdy se vypsalo i několik desítek jmen, porovnala se
rodná čísla. „Porovnala“ ve smyslu vizuálního srovnání vypsaných údajů a hledání možných
překlepů. V historii se nejdříve vyplňovaly papírové formuláře, po té se z nich záznamy
přepisovaly do systému PATS a během tohoto postupu se vyskytlo mnoho překlepů. Rodná čísla,
která byla jasně souvislá a při přepisování se jednalo například o záměnu čísel ležících na
klávesnici blízko sebe, jsem manuálně přepsal v registru PATSu, aby následovně prošla validací.
Tímto krokem se podařilo zachránit mnoho záznamů, které by se jinak nemohly převést.
Nicméně mohl nastat i případ, kdy rodné číslo z PATSu mohlo nalézt svého pacienta ve
Zlatokopu, ale při tom se nemuselo jednat o stejného pacienta. Buď by se jednalo o tak
„šikovný“ překlep, kdy zapsané rodné číslo již existovalo v databázi pacientů Zlatokopu, nebo ke
správnému rodnému číslu mohlo být zapsáno špatné jméno. V tomto kroku jsme porovnávali
řetěz znaků uložených pod jednotlivými záznamy jmen a nechali jsme vypsat ta, která si
neodpovídala. Ve výsledku jsme tímto eliminovali pouze 9 záznamů, které pro svoji nejasnost
nebyly přeneseny (proměnná dmgIncorrectNames). Jednalo se především o velmi staré záznamy,
které stejně nebyly úplné a ve výsledku by pro celkovou analýzu dat nebyly ani příliš přínosné.
Tímto jsme ukončili validaci a opravu rodných čísel a jmen pacientů.
ClassMethod Transfer()
{
S sub = ""
S dmgIncorrectNames =$LB(1460,1969,2107,2274,3329,5787,13765,15561,16308
)
F {
S sub = $O(^["KARIP"]PRO("KARIP",0,sub)) //sub - cislo anestezie
Q:sub=""
S reg = ^["KARIP"]PRO("KARIP",0,sub) //reg - reg. cislo pacienta
S dmg = ^["KARIP"]REG("KARIP",1,reg) //dmg - zaznam pacienta v
databazi KARIP (z PATS toolbox)
S bid = $$BID^%PCDMG(dmg,"KARIP")
S patient=##class(Zlatokop.Data.Patient).GetByBID(bid)
I $ISOBJECT(patient), '$LF(dmgIncorrectNames,dmg) {
S record = ..FindCorespondingRecordInZlatokop(sub,patient)
I '$ISOBJECT(record) {
D ..FillTAR(sub,patient)
}
} Else {
I $I(%unknownP)
}
}
W !, "UPatients: ",%unknownP
W !, "UDates: ",%unknownDate
}

2.3.2 Eliminace vytvoření duplicitních záznamů
Záznamy o anestéziích se v jistý čas (během dvou měsíců) ukládaly do obou systémů, jak do
PATSu, tak i do Zlatokopu. Tento bod se musel při převodu ošetřit. Jednalo se o podmínku, kdy
se porovnávaly záznamy o začátku anestézie z PATSu se záznamy o začátku anestézie ze
Zlatokopu. Tato vlastnost byla vybrána z toho důvodu, že v PATSu se jednalo o jedinou časovou
vlastnost popisující anestézii (společně se záznamem o délce anestézie v minutách). Zbylé
vlastnosti popisující časové informace o anestéziích, jako je například konec anestézie, byly
vypočítávány. Pokud se nalezl záznam se stejným id pacienta a stejným datem začátku anestézie,
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vypsaly se časové záznamy z příslušného dne pro tohoto pacienta. Problém byl, že některé
záznamy byly totožné, ale časově nesouhlasily. Lišily se například o 10 minut. Prakticky se
jednalo o to, že záznam v PATSU byl zaokrouhlen na desetiminutové intervaly, oproti tomu byl
stejný záznam uložen s přesným časem ve Zlatokopu. Jednalo se o pár problematických míst,
která se manuálně přepsala. Nikdy se nejednalo o záznam, který by se rozcházel více než o 20
minut. Pokud byl tedy nalezen záznam, který souhlasil v id pacienta, datu a čase, nebyl přenesen,
protože by se tím vytvořil duplikátní záznam. Tento krok obsahuje metoda
FindCorespondingRecordInZlatokop(sub,patient) skládající se z převážné části z
vnořeného SQL příkazu v Caché ObjectScriptu.
ClassMethod FindCorespondingRecordInZlatokop(sub, patient)
{
S record = ""
I sub > 25570 {
S patNo = patient.%Id()
I $D(^["KARIP"]PRO("KARIP",1007,sub)) { // otázka 18 začátek
výkonu "1/4/2003 11:00 AM"
S datetime = ^["KARIP"]PRO("KARIP",1007,sub)
S dateh = $ZDH($P(datetime," "),15)
S timeh = $ZTH($P(datetime," ",2,3),4)
&sql( SELECT Id, StartTime, WhereTo INTO :id, :starttime,
:whereto
FROM Zlatokop_Docs_Anest_TAR.Data
WHERE Patient = :patNo
AND StartDate = :dateh
AND SourceId IS NULL
AND Status < 90
)
I 'SQLCODE {
I starttime = timeh {
S record =
##class(Zlatokop.Docs.Anest.TAR.Data).%OpenId(id)
} Else {
//W !,sub,?7,patient.FirstName,"
",patient.LastName,?50,$ZD(dateh), " ",$ZT(timeh)
&sql( DECLARE c1 CURSOR FOR
SELECT Id, StartTime,
status INTO :id, :starttime, :status
FROM Zlatokop_Docs_Anest_TAR.Data
WHERE Patient = :patNo
AND StartDate = :dateh
AND SourceId IS NULL
AND Status < 90
)
&sql(OPEN c1)
F {
&sql(FETCH c1)
Q:SQLCODE
I starttime = timeh {
S record =
##class(Zlatokop.Docs.Anest.TAR.Data).%OpenId(id)
} Else {
//W !,?61,$ZT(starttime)," ", status
}
}
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&sql(CLOSE c1)
}
}
} Else {
I $I(%unknownDate)
}
}
Q record
}

V dalším kroku jsme již pokračovali samotným ukládáním dat do databáze Zlatokopu. Tedy
pokud rodné číslo bylo označeno jako validní, neexistuje stejný záznam již v databázi Zlatokopu,
zavolá se metoda FillTAR(), ve které se načítají data do jednotlivých vlastností. Na konci
dojde
k jejich
uložení.
Nejprve
dochází
k
zavolání
metody
GetInstanceBySourceId(sourceid). Ta má za úkol se podívat, zdali již daná instance
v databázi Zlatokop.Docs.Anest.TAR.Data, kde jsou uloženy záznamy o anestéziích, existuje.
V případě její existence ji pouze aktualizuje, ale nezaloží novou. Tímto předcházíme zakládání
duplikátních instancí při každém spuštění přenosu během ladění chyb. Pokud má instance
naplněnou vlastnost SourceId, do které jsme ukládali hodnotu čísla anestézie z PATSu, nezaloží
se nová instance, ale pouze se aktualizuje. Všechny původní hodnoty obsažené ve Zlatokopu
mají tuto hodnotu prázdnou, ale záznamy, které se přenesly z PATSu, ji již mají naplněnou. Při
zcela prvním přenosu se tedy založí nové instance, využitím funkce %New(), a do vlastnosti
SourceId se přiřadí číslo anestézie z PATSu. Metodu GetInstanceBySourceId(sourceid)
jsem také osobně nevytvořil. Společně s metodou GetByBID(bid) je přebrána od vývojového
týmu Zlatokopu a jejich využití bylo nezbytné. Dále přiblížím vlastnosti, u kterých docházelo k
problémům při ukládání dat do databáze Zlatokopu.

2.3.3 Ukládání dat
Vlastnost OperTypeVacular byla rozdílná od původně obsažené v PATSu. V PATSu navíc
obsahovala možnost 98, která již ve Zlatokopu není volitelná. Proto jsme tuto možnost nahradili
záznamem 99, který skrývá možnost „jiné cévní výkony“.
S patsOperTypeVascular = $G(^["KARIP"]PRO("KARIP",1053,sub))
S o.OperTypeVascular=$S(patsOperTypeVascular["98":99,1:patsOperTypeVascular)
// otazka 12 - Vykon - cevni

Další větší potíže nastaly s vlastností ASA. Původně obsahuje i možnost 6, která znamená
volbu „akutní“. Pokud byla obsažena hodnota 6 v PATSu, zaznamenala se ve Zlatokopu hodnota
1 ve vlastnosti Acute. Protože vlastnost ASA je typu multichoice, může být záznam 6 i ve
spojení s jiným číslem. Nicméně pouze pro hodnotu 6 (akutní ASA). Ostatní volby společně být
nemohou, protože se jedná o nelogickou variantu. Bohužel i tak se v registrech PATSu
objevovali záznamy typu 3,4,5; 3,5 a podobně. Tyto záznamy byly nahrazeny vždy číselně
nejvyšší obsaženou možností.
S patsAsa=$G(^["KARIP"]PRO("KARIP",1051,sub)) // otazka 15 - ASA
I patsAsa[6 S o.Acute = 1
S o.ASA=$S(patsAsa["5":5,patsAsa["4":4,patsAsa["3":3,patsAsa["2":2,patsAsa["1
":1,1:"")

Následovala vlastnost Author. Jedná se o záznam o lékaři, který danou anestézii vykonával.
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V registru PASTu byly obsaženy číselné kódy - 01 až 28 - ke kterým se vždy přiřadilo patřičné
jméno ve formátu celého příjmení. Bylo možné dohledat i příslušné křestní jméno lékaře.
Nicméně záznamy o lékařích se do Zlatokopu musejí dle konvence ukládat ve formě jejich
unikátních loginů. Proto se vždy vyhledal patřičný login dle celého jména lékaře, případně i
oddělení, v registru lékařů ve Zlatokopu. Naštěstí se všichni lékaři určili vždy jednoznačně.
Stejný problém nastal i při ukládání jmen sester. Zde ale v registru PATSu byly uloženy pouze
záznamy o jejich příjmení. Přesná identifikace pak probíhala podle oddělení, na kterém
pracovaly. I tak ovšem zůstala tři jména nepřesně definována. Jednalo se sestru Motyčkovou,
Marešovou, Novotnou, které měly pod daným příjmením více možných osob k dosazení. Dále
byla obsažena i možnost „sestra z TAJI“. Po bližším bádání se zjistilo, že ve výjimečných
případech zaskakovala sestra z vedlejšího oddělení, o které poté uložili záznam v této podobě.
Pod daným záznamem se tedy skrývá více osob.
S patsAuthor = $G(^["KARIP"]PRO("KARIP",1060,sub))
S o.Author =
$Case(patsAuthor,"01":"peha","02":"macn","03":"ivda","04":"jahq","05":"olhy",
"06":"evki","07":"pekx","08":"evne","09":"hepa",10:"pepz",11:"mirc",12:"jivz"
,13:"pavy",14:"roda",15:"aldr",16:"jiro",17:"zumi",18:"mrkk",19:"pakt",20:"ha
jk",21:"vlne",22:"evpp",23:"dume",24:"lubk",25:"maff",26:"paej",27:"jise",28:
"pyck",:"")
S patsSister = $G(^["KARIP"]PRO("KARIP",1061,sub))
S o.Sister =
$Case(patsSister,"02":"mast","03":"rafe","05":"hakr","06":"rokl","07":"luvi",
"08":"kaur","09":"mibe",10:"rian",12:"miks",13:"rokm",15:"peda",16:"mari",17:
"daps",18:"veru",19:"bewe",20:"naja",21:"midb",22:"rokl",23:"luxl",24:"mrkn",
:"") // nedefinovano 01 - Motyckova, 04 - Maresova, 11 - sestra z TAJI, 14 Novakova

Vlastnost popisující datum a čas začátku anestézie byla uložena ve formátu
„DD/MM/YYYY hh:mm [AM/PM]”, například „1/4/2003 11:00 AM“. Dle konvence ale
ukládáme veškeré časové záznamy ve formátu speciální proměnné $HOROLOG, která tvoří základ
reprezentace interního data a času v jazyce Caché. Skládá se z počítání dní a počítání sekund
oddělených čárkou. První počítadlo určuje pořadí dne od 31. prosince 1840 (den s hodnotou 0) a
druhé počítadlo určuje počet sekund od poslední půlnoci. Zmiňované datum ve formátu
$HOROLOG je „59260,39600“. Záznamy o datu a čase začátku anestézie jsou uloženy zvlášť
v databázi Zlatokopu do vlastností StartDate a StartTime. Proto jsme využili funkcí $ZDATEH
(zkráceně $ZDH) pro převod části týkající se data a $ZTIMEH (zkráceně $ZTH) pro převod části
týkající se času do formátu $HOROLOG.
I $D(^["KARIP"]PRO("KARIP",1007,sub))#10 {
S patsStartDateTime = ^["KARIP"]PRO("KARIP",1007,sub) // otázka 18 - Začátek
výkonu "1/4/2003 11:00 AM"
S o.StartDate = $ZDH($P(patsStartDateTime," "),15)
S o.StartTime = $ZTH($P(patsStartDateTime," ",2,3),4)
}

U vybraných zbylých vlastností jsme eliminovali možnost 0. Ta v registru PATSu
zaznamenávala možnost „žádný“. Například u vlastnosti Komplikace vycházíme z předpokladu,
že pokud komplikace nenastaly, není zapotřebí tuto skutečnost zaznamenávat. V závěru metody
dochází k uložení záznamů zavoláním metody %Save(), či případnému zahlášení chyby, pokud
by k uložení nedošlo.
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2.3.4 Shrnutí převodu dat
Data byla do systému PATS ukládána od roku 2003 a nejsou úplná. Proto se musel v systému
Zlatokop při převodu zrušit požadavek pro vyplnění hlavních vlastností (login anesteziologa a
sestry, hlavní diagnóza, …). Ojedinělá neúplnost záznamů v porovnání s celkovým počtem je
zanedbatelná.
Aktualizovaly se záznamy téměř 26000 pacientů. Z původního souboru zůstalo neurčeno
pouze 211 pacientů, což v poměru ku 26000 můžeme považovat za úspěch.
U každého pacienta se přenesly následující informace popisující prodělanou anestézii. A to
v případě, že byly obsaženy ve správném tvaru v databázi PATSu. Během samotného ukládání
do databáze Zlatokopu došlo k úpravám, které jsou popsány v kapitole 2.3.3. Níže jsou uvedeny
původní údaje z IS PATS.


Výkon



Výkon – cévní



Výkon – transplantace



Operační diagnóza



ASA



Sestra



Anesteziolog



Začátek výkonu



Délka operace



Místo výkonu



Anestézie



Zajištění dýchacích cest



Typ regionální anestézie



Extubace na sále



Komplikace na sále



Sál



Překlad ze sálu

Po ukončení přenosu je možné určitý záznam pacienta vyhledat v původní databázi PATSu,
ale i v dokumentaci Zlatokopu na oddělení anesteziologie. Vyplněné údaje si odpovídají.
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Obrázek 2.3.3: Formulář popisující anestézii - Zlatokop
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Business intelligence

Hlavním úkolem celé práce je implementovat nástroj do IS Zlatokop, který bude sloužit pro
analýzu dat neboli technologii business intelligence. V této části práce se proto budu věnovat
tématu BI. V úvodu představím, co se vlastně skrývá pod honosným termínem business
intelligence. Rozeberu jeho nástroje, zejména ty, které jsem využil. A protože se celá práce
věnuje oblasti zdravotnictví, příklady budou rozebrány zvláště na modelech ve zdravotnickém
kontextu. Protože BI se využívá především v oblastech týkajících se financí, uvedu na
příkladech, jaké další využití může mít BI i ve zdravotnictví.

3.1

Definice business intelligence

Termín business intelligence definoval Howard Dresner v roce 1989, v té době pracující ve
firmě Gartner Group, tímto způsobem:
„Business intelligence je množina konceptů a metodik, které zlepšují rozhodovací proces za
použití metrik, nebo systémů založených na metrikách. Účelem procesu je konvertovat velké
objemy dat na poznatky, které jsou potřebné pro koncové uživatele. Tyto poznatky potom
můžeme efektivně použít například v procesu rozhodování a mohou tvořit velmi významnou
konkurenční výhodu.“ [10]
Pod oním pojmem si můžeme představit výkonné analytické nástroje, které mají dopomoci
k získání relevantních dat. Většinou jsou data generována nejrůznějšími provozními a
informačními systémy. A právě získání relevantních informací z nich je někdy velmi obtížné.
Reakce a rozhodnutí musí být často okamžité, zejména na faktory jako je měnící se trh,
konkurence, potřeby zákazníků, nabídky dodavatelů apod. Pro správné rozhodnutí je nutné mít
kvalitní informace ve správný čas, na správném místě a v požadované podobě. Patřičná
rozhodnutí musí nejčastěji provádět manažeři, kteří k tomu potřebují všechny informace. Proto
musí existovat procesy zajišťující poskytnutí těchto informací. Proces transformace dat na
informace a převod těchto informací na poznatky prostřednictvím objevování nazýváme právě
business intelligence. Pokud bych měl tedy shrnout, co bylo řečeno v předešlém odstavci, BI
poskytuje rozhodujícím pracovníkům důvěryhodná data v hodnotném kontextu. Tato data jsou
užitečná a jsou k dispozici tehdy, kdy jsou potřeba. [11]
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Obrázek 3.1.1: Hierarchie informačních úrovní [10]

Na této pyramidě znázorňující hierarchii informačních úrovní si můžeme ukázat přeměnu
dat na informace, informací na znalosti a ze znalostí budování „moudrosti“. Základem jsou však
data obsahující jen jednoduchá fakta. My ale předpokládáme, že někde uvnitř dat jsou skryté
informace. Pokud přidáme k datům souvislosti, ukáží se nám požadované informace. Dalším
stupněm jsou znalosti, které získáme spojením informací s tvořivou inteligencí. Tímto se
dostáváme na vrchol. Pokud znalosti zobecníme, získáme „moudrost“, čímž se myslí získání
přesného zhodnocení znalostí a jejich uplatnění v reálné praxi. [10]
Často bývá potřebné sledovat vývoj určité veličiny, například pokud je třeba nalézt přesné
závislosti mezi danými údaji. Z těchto důvodů moderní databázové servery obsahují podporu pro
budování datových skladů (data warhouse), OLAP (On-Line Analytical Processing) analýzy a
data mining (dolování, odkrývání dat).

3.2

Uživatelská prezentace business intelligence

Výstup nebo prezentace BI může mít různé formy:






Sestavy
Dotazy
OLAP (online analytical processing)
Ovládací panely
Přehledy výsledků

Sestavy jsou obecně známé. Jedná se o statické, obvykle předem plánované a spouštěné
rutiny, které vytvářejí konkrétní přehledy. Sestavy pak poskytují požadované informace.
Když některý uživatel potřebuje zjistit, jak spolu korelují určité podrobnosti, může vždy
napsat strukturovaný dotaz. Tyto dotazy jsou obvykle založeny na jazyku SQL, ale jejich tvorbu
mohou usnadnit funkce v grafickém uživatelském rozhraní nástrojů BI. Příklad strukturovaného
dotazu: Select Pacient.Nemocnice from Pacient where Pacient.Vek = 24. V případě DeepSee,
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které je popsáno v kapitole 3, se využívá dotazovacího jazyku MDX (multidimensional
expressions).
Další formu dotazování na data představuje technologie OLAP (online analytical
processing). Tato metoda doplňuje obvykle statické sestavy o dynamické aspekty. Jak vyplývá
z názvu technologie, sestavy jsou umístěny online.
Technologie OLAP dává koncovým uživatelům možnost, aby aktivně rozbalovali nebo
sbalovali podrobnosti sestavy. Uživatel může vyjít od počtů vyšetřeným pacientů v důchodovém
věku a v určitém časovém období (např. v roce 2012). Následně může mít zájem o (rozbalené)
hodnoty pacientů z dané nemocnice a poté ještě z určité kliniky. OLAP v zásadě představuje
souhrn mnoha sestav v jednu.
Metoda OLAP vyžaduje základní strukturu, která je obvykle navržena na principu krychle.
Díky tomu lze sestavy vytvářet dynamicky na základě úrovně podrobností pro jednotlivé
rozměry. Granularita popisuje úroveň podrobností. Granularita dat může nabývat hodnoty dní,
týdnů, měsíců, roků atd.
Na následujícím obrázku je vidět příklad typické OLAP krychle. Jednotlivé malé krychle
popisují jednotlivé metriky, které jsme si nastavili. Může se jednat o metriky agregované, jako je
například sumace, aritmetický průměr nebo počet. V našem případě je metrikou počet pacientů
dle kliniky, na které byli vyšetřeni; času, roku kdy byli vyšetřeni; věku. Datových modelů je více
druhů, například hvězdice, sněhová vločka, třetí normální forma atd. [12]

Obrázek 3.2.1: Příklad OLAP krychle

Pokud bychom vytvořili i velmi jednoduché kombinace, můžeme rozbalením jednotlivých
dimenzí vygenerovat tisíce sestav. Můžeme rozbalit data obsahující informace za celou
nemocnicí, potom i za jednotlivé kliniky, či dále za oddělení. Poté tyto údaje můžeme požadovat
pouze z určitého kalendářního roku. Vše záleží na dané granularitě vybraných dat. Rozbalovat
dimenze můžeme až k poslední možné úrovni. Sbalování je potom stejný proces, pouze
s opačným směrem, od nejnižšího stupně granulity po nejvyšší.
Důležité je poznamenat, že od business intelligence se požaduje dostatečný výkon.
Požadovaným výsledkem OLAP mohou být miliony základních datových řádků (někdy i
miliardy). Proto se doba odezvy v řádech sekund, někdy i minut považuje za velmi uspokojující.
Rozbalování a sbalování je většinou velmi svižné. Tento proces však nemůžeme porovnávat
s provozními transakčními systémy, kde se doba odezvy počítá v řádech milisekund.
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Ovládací panely (dashboards) mohou obsahovat různé přehledy výsledků (scorecards) v
podobě grafů či tabulek. Zde je důležitá vizuální prezentace, která má co nejlépe a nejjednodušeji
dopomoci k získání požadovaných výsledků. V našem případě využijeme výsledků
prezentovaných formou kontingenčních (pivot) tabulek, kde se data mohou filtrovat dle
požadavků. Samozřejmě vše závisí na struktuře dat s již zmíněnou granularitou.

Obrázek 3.2.2: Příklad přehledu výsledků (scorecard) v DeepSee InterSystems [15]

Obrázek 3.2.3: Příklad grafu v DeepSee InterSystems (Kouření – Pracoviště)
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Obrázek 3.2.4: Příklad kontingenční tabulky v DeepSee InterSystems (Kouření - Příjmová anamnéza)

Důležitou součástí správného chodu jsou i samotná data. Způsob jakým se data udržují,
zaznamenávají, čistí a jakou mají kompatibilitu s nástrojem pro výslednou prezentaci dat.
Úložiště dat a business intelligence mezi sebou vzájemně spolupracují, pokud by tomu tak
nebylo, prokáže se nekompatibilita. Business intelligence například může požadovat data
v určitém formátu. My jsme jako technologii business intelligence využili DeepSee od
InterSystems z důvodu, že celý informační systém je postaven na databázi InterSystems Caché.
Proto je i vzájemná kompatibilita mezi daty a business intelligence bez problémů. Nicméně pro
tento stav se muselo vynaložit určité úsilí. Musel se řešit přenos a optimalizace dat, což je
popsáno v kapitole 2.3.

3.3

Využití

Základním úkolem v praxi je, aby data, která dojdou k řídícím pracovníkům, byla v požadované
formě. Abychom získali takto kvalitní data, použijeme vykazovací a analytické nástroje, které
nám umožní dívat se na data z různých pohledů. Již samotný základní balík Microsoft Office
obsahuje základní funkce BI, kupříkladu Excel pracuje s BI reportingem. Koncoví uživatelé tak
mohou zpracovávat data z různých datových zdrojů, jako jsou databáze provozních aplikací,
textová data strukturovaná i nestrukturovaná, Excel tabulky, apod. Tyto systémy nám poté
poskytují relativní a okamžité informace o daném stavu, ale i předdefinované reporty nebo
ovládací panely. Pokročilejší systémy umožňují využití dataminingu, který vyhledá v datech
souvztažnosti dopomáhající k lepšímu závěrečnému rozhodování. [11]
Pro názornost uvedu praktické použití BI. Obchodní ředitel má díky analýze možnost
sledovat výkonnost obchodního týmu, analyzovat zákazníka a tedy i efektivitu obchodních a
marketingových aktivit. Dále má možnost zkvalitnění a zrychlení procesu reportingu a protože
má k dispozici i historická data, může na nich založit rozhodnutí vedoucí ke zlepšení obchodních
výsledků. Finanční ředitel má díky nástrojům BI přehled o všech klíčových ukazatelích, o stavu
financí firmy, nákladech, atd. Oproti zmíněnému obchodnímu řediteli například využije i sdílení
relevantních informací (čísel) relevantním lidem v relevantním čase.

3.3.1 Business Intelligence ve zdravotnictví
Podobně jako v příkladu v předešlé kapitole, hlavní výhodu implementace BI ve zdravotnictví
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opět nalezneme v ekonomické sekci. Zde můžeme monitorovat, který jednotlivý lékař nebo
nemocnice ošetřili pacienta nejefektivněji, nejúsporněji. Vše záleží na správné implementaci BI a
daná struktura dat by pro dlouhodobou využitelnost měla být nezávislá na měnící se legislativě a
postupech výkaznictví pro zdravotní pojišťovny. Je ovšem také potřeba vytěžit co nejvíce v
souladu s aktuálními pravidly danými pojišťovnou v rámci platné legislativy. Toto zaměření se
zabývá především možností využití BI k práci s daty obsahující informace o pacientech. Jak již
bylo zmíněno, lze zavést nad integrovanými daty systém rychlé signalizace nežádoucích událostí
v procesu poskytování zdravotních služeb. Jde o „screeningový“ systém pro detekci podezřelých
situací, které mohou být následně předávány odpovědným osobám k další analýze. Například
provedení rentgenu předloktí třetí den hospitalizace u pacienta, který byl přijat na interní kliniku
pro zápal plic, by mohl indikovat, že došlo k pádu pacienta v důsledku nedostatečného posouzení
jeho schopnosti samostatné chůze.
Dvojnásobné překročení standardní délky hospitalizace pacienta pro danou přijímací
diagnózu může indikovat komplikace, které je potřeba sledovat a pravidelně vyhodnocovat z
hlediska trendů vývoje jejich počtu a v případě neočekávaného zvýšení analyzovat hlouběji
jejich důvody. Část takových incidentů lze samozřejmě zjistit pomocí pasivního hlášení
zdravotníků. Automatizovaná analýza dat zachytává problémy, které by pracovníci sami
nehlásili.
Nebo máme příklad testovacího laboratorního přístroje, který selhal a začal produkovat
velké množství výsledků pro jeden krevní test. Se schopnostmi BI může laboratorní technik
rychle zaznamenat změnu výsledků porouchaného zařízení. Po zjištění takové chyby neprodleně
upozorní adekvátní pracovníky na chybné výsledky a přezkouší zasažený vzorek na jiném
zařízení.
Každopádně všechny nežádoucí události začínají při moderních úhradových mechanizmech
představovat pro nemocnici kromě etického problému také problém ekonomický, neboť jde o
zbytečné náklady navíc a bez nároku na úhradu od zdravotní pojišťovny. [16, 17]

3.3.2 Náš účel využití business intelligence
Hlavním úkolem je nahradit nejpoužívanější funkci systému PATS a to je tvorba kontingenčních
tabulek. Ačkoliv DeepSee podporuje tvorbu různých přehledů, grafů a jiných grafických
komponent, my využijeme ovládací panel s funkcí kontingenční tabulky. Dále bude možné
vygenerovat výpis záznamů u vyfiltrované buňky kontingenční tabulky.
Tato data jsou nejčastěji používána k tvorbě statistických přehledů, ilustrujících vývoj
sledované veličiny v různé odborné literatuře či prezentacích.
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DeepSee

V této kapitole představím technologii BI, kterou jsme využili. Jedná se o DeepSee firmy
InterSystems. Popíši základní principy fungování DeepSee a jeho nástroje využité v práci.
Informační systém Zlatokop je postaven na databázi InterSystems Caché, z těchto důvodů
jsme využili jeho součásti nazývané DeepSee. Co tedy DeepSee s sebou přináší? Hlavním
důvodem je vytvoření vnořené BI v IS Zlatokop. Díky ní se sám uživatel může ptát či dokonce
odpovídat na sofistikované dotazy nad jeho daty. Zde se již dotýkáme prvního stavebního
kamene DeepSee a to jsou ovládací panely (Dashboards), které náš IS bude obsahovat.
DeepSee je stále synchronizováno s transakčními daty. Oproti tomu tradiční technologie
business intelligence využívají statických datových skladů.
Nyní popíši základní součásti DeepSee, které se během práce využívaly. Vycházel jsem
z tutoriálu DeepSee [15]. Naším úkolem je sestavit analyzační aplikaci formátu kontingenční
tabulky, kde si lékaři mohou data dle libosti analyzovat. Samozřejmě, že DeepSee skrývá mnoho
dalších vlastností, které v této práci nebudeme rozebírat. V budoucnu se o ně Zlatokop jistě
rozšíří, prozatím ale pro ně není nalezeno přesné využití. Jednotlivé funkce budou ilustrovány na
údajích pacientů zaregistrovaných na oddělení Akutního koronárního systému kliniky
Kardiologie v IKEM.

4.1

DeepSee model

DeepSee model obsahuje některé následující součásti (případně může obsahovat i všechny
zmíněné):
Musí obsahovat nejméně jednu nadefinovanou krychli (cube). V její definici určujeme,
jakým způsobem se budeme dotazovat, abychom získali požadovaný soubor informací (jako jsou
pacienti nebo transakce). Krychle obsahuje úrovně (levels), umožňující dát dohromady datové
záznamy ze základního souboru. Dále obsahuje metriky (measures). Ty ukazují agregované
hodnoty vybraných datových záznamů. Krychle může mít i nadefinované výpisy (listings) a další
součásti.
Naším úkolem je vytvoření kontingenční tabulky, která je založena na krychli.

Obrázek 4.1.1: Ukázka kontingenční tabulky
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V této kontingenční tabulce řady odpovídají členům skupiny Nejvyšší dosažené vzdělání.
Každý člen je ukázán jako jeden řádek. Sloupce zobrazují agregované hodnoty metriky Počet
pacientů pro každý prvek skupiny Nejvyšší dosažené vzdělání.
Dále model vytvořený v DeepSee může obsahovat jakýkoliv počet oblastí zájmu (subject
areas). Oblast zájmu je vlastně sub krychlí. Umožňuje uživatelům vytvořit užší soubor dat ze
základní krychle, nad kterou je oblast zájmu postavena. Může také přepsat určitá nastavení či
titul základní krychle.
Každý model může obsahovat i libovolný počet KPIs (key performance indicators).
Programátor má možnost si vytvořit zcela vlastní dotazy. K jejich realizaci může využít SQL,
MDX (MultiDimensional Expressions) nebo i vlastního kódu. Těmito dotazy je následovně
vybrán soubor dat nazývající se právě KPIs. KPI může být zobrazeno v ovládacích panelech.
Jedná se o velmi užitečný nástroj DeepSee, V práci jej dále nevyužívám, ve způsobu užití je však
velmi podobný kontingenční tabulce.
Níže jsou uvedeny základní vývojové nástroje, které se během práce využily.




Architekt (architect) – umožnuje definovat krychle.
Analyzátor (analyzer) – umožnuje definovat kontingenční tabulky.
Uživatelský portál (user portal) – obsahuje seznam vytvořených ovládacích panelů.
Z uživatelského portálu se může uživatel dostat do analyzátoru a designéru ovládacích
panelů. Avšak tyto funkce budou uživatelům skryty.

4.1.1 MDX
MultiDimensional Expressions (MDX) jazyk poskytuje specializovanou syntaxi pro dotazování a
manipulaci s multidimenzionální daty uloženými v OLAP krychlích. I když je možné přeložit
některé z nich na tradiční SQL, často i velmi jednoduchý MDX výraz je vyjádřen těžkopádným
SQL. MDX bylo přijato velkou většinou OLAP dodavatelů a stalo se standardem pro systémy
OLAP.

4.2

Tvorba základního modelu

4.2.1 Krychle
Krychle v souvislosti s DeepSee je MDX koncept definující jeho jednotlivé součásti, které se
použijí v analyzátoru. Tyto součásti krychle nám určují, jak se na data můžeme dotazovat a jaký
soubor ze záznamů bude k dispozici pro výslednou analýzu. Vybraný soubor dat nám určuje
nadefinovaná zdrojová třída (source class), na které je krychle postavena. Zde se vracíme ke
zmínce požadavků business intelligence na určitý formát uložených dat. DeepSee je možné
postavit na persistentní datové třídě (existují ovšem i jiné možnosti).
Krychle může obsahovat všechny následující definice:





Úrovně, které umožňují seskupovat záznamy.
Hierarchie, které obsahují úrovně.
Dimenze, které obsahují hierarchie.
Vlastnosti úrovní, které jsou hodnotami specifickými pro prvek dané úrovně.
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Metriky, které ukazují agregované hodnoty těchto záznamů.
Výpisy, které jsou dotazy umožňující přístup ke zdrojovým datům.

4.2.2 Dimense, hierarchie a úrovně
Úrovně a členi
Každá úroveň, která je v pořadí pod hierarchiemi, obsahuje jednotlivé členy. Každý člen je dále
souborem záznamů. Zde se dostáváme k nejnižšímu bodu granularity. Členy již není možné
podrobněji členit. Na obrázku 4.2.1 vidíme úroveň Věk, která dále obsahuje tři členy, které již
není možné drobněji roztřídit. U jednotlivých úrovní je uveden počet registrovaných pacientů.

Obrázek 4.2.1: Příklad zobrazení členů úrovně

Jména prvků a klíčů
Každý člen má vlastní jméno a klíč. Ani u jednoho se nepožaduje, aby bylo unikátní, dokonce
ani ne v případě, že by byly prvky obsaženy ve stejné úrovni. Tato duplicita je v některých
případech možná. Například v situaci, kdy by měli různí lékaři stejná jména, by samozřejmě
nebylo žádoucí, aby se sloučili pod jeden člen.
V analyzátoru je možné využít funkci chyť-a-pusť (drag-and-drop). V obsahu modelu se
vybere požadovaný člen, který se přesune na vybrané místo v kontingenční tabulce. Tímto se
vybraná data vyfiltrují a vygeneruje se dotaz v MDX. Při tomto generování se využívá členův
klíč a ne samotné jméno člena. Proto není duplikátní výskyt jména člena problémem. Duplicita
klíče členů však, jak již bylo poznamenáno, s sebou jisté potíže přináší. V takovémto případě je
obtížné k členu přiřadit správný individuální klíč. Z těchto důvodů se doporučuje, aby klíče členů
byly unikátní, což není primárně požadováno.
Zdrojové hodnoty
Každá úroveň je založena na zdrojové hodnotě. Tato hodnota může být buď vlastností třídy,
nebo může být založena na výrazu v Caché ObjectSriptu. Například úroveň Pohlaví je založena
na vlastnosti Pohlaví pacienta. Oproti tomu úroveň Věková skupina je založena na výrazu v
Caché ObjectSriptu, který převádí pacientovu vlastnost Věk na řetězec (0 až 29, 30 až 59 nebo
60+) závisející na věku. Díky tomuto máme možnost ještě manipulovat se základními daty.
Hierarchie a Dimenze
Pokud bychom šli v pořadí řazení vzestupně, úrovně v DeepSee patří hierarchiím a ty ještě patří
dimenzím. Hierarchie a dimenze zajišťují další funkce nad těmi, které jsou zprostředkovány
úrovněmi.
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Hierarchiemi se data vhodně organizují. Jednou z výhod tvorby hierarchií je určitá
optimalizace, která se u nich využívá. Řekněme, že bychom v kontingenční tabulce požadovali
zobrazit určitá časová období (roky a měsíce) jako řady nebo sloupce a potom bychom chtěli
vyfiltrovat specifický rok. Tento dotaz poběží mnohem rychleji, pokud model bude mít roky
nadefinované jako nadřazené časovým periodám.
Dimenze obsahují jednu nebo více hierarchií, které organizují záznamy podobného druhu.
Jedna dimenze může například obsahovat mnoho hierarchií, které popisují alergie, nicméně
odlišným pohledem. Mezi dvěma různými hierarchiemi není formální vztah. Praktický účel
dimenze je definovat základní chování úrovní, které jsou v ní obsaženy.

4.2.3 Vlastnosti, metriky, výpisy a oblasti zájmu
Vlastnosti
Každá úroveň může mít nadefinovaný jakýkoliv počet vlastností. Tato vlastnost je potom
založena na vlastnosti třídy, nad kterou je krychle postavena, nebo na výrazu Caché
ObjectScriptu.
Metriky
Dalším významným bodem jsou metriky, které je možné v krychli nadefinovat. Metrika slouží
k zobrazení agregované hodnoty (sumace, aritmetický průměr, počet atd.) vybrané buňky
kontingenční tabulky. Pokud zakládáme novou metriku v modelu, vybereme vlastnost zdrojové
třídy nebo je opět možnost výrazu Caché ObjectScript, na které metrika bude založena. Tento
postup je obdobný s definicí vlastností. Například můžeme vytvořit metriku Průměrný věk, která
bude založena na vlastnosti Věk zdrojové třídy krychle. Potom, pokud bychom ji využili
v kontingenční tabulce, nám může být vypočítán průměrný věk všech pacientů, kteří podstoupili
určitý typ operace.
Pro příklad - následující kontingenční tabulka ukazuje metriky Počet pacientů a Průměrný
věk. Metrika Počet pacientů sčítá pacienty ve vybraném kontextu a metrika Průměrný věk po té
ukazuje věkový průměrný pacientů ve vybraném kontextu. Kontingenční tabulka ukazuje
hodnotu těchto metrik pro všechny členy úrovně Ví o vysokém TK.

Obrázek 4.2.2: Příklad využití metrik

Výpisy
Krychle může mít i nadefinované výpisy. Každý výpis obsahuje jméno a specifikovaná pole,
která se mají zobrazit, pokud uživatel požaduje zobrazení výpisu. Na následujícím obrázku
vidíme příklad výpisu, který u vybrané buňky tabulky zobrazí informace ze základních dat
popisující věk, hodnotu BMI a datum vyšetření:
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Obrázek 4.2.3: Příklad zobrazení výpisu

Oblast zájmu
Pokud bychom chtěli vytvořený model krychle dále upravit, aniž bychom změnili její základní
nastavení, případně pokud bychom chtěli jednu definici krychle použít pro více účelů, máme
možnost v DeepSee využít tzv. oblasti zájmu (subject area). Oblast zájmu musíme založit na
určité krychli, ve výsledku se jedná o sub krychli. Poté můžeme definici této krychle změnit.
Máme na výběr například z těchto voleb:




Specifikovat filtr, který omezuje přístupná data oblasti zájmu. Jedná se o MDX výraz,
který data bude filtrovat.
Skrýt součásti definované v krychli, analyzátor následně zobrazí pouze vybranou
podmnožinu.
Můžeme nadefinovat nová jména, titulky a popisy viditelných součástí.

4.2.4 Popis tabulky faktů v DeepSee
Zde bych rád popsal, co se vlastně děje pokud model krychle postavíme a zkompilujeme jej.
Kompilací DeepSee vygeneruje tabulku faktů a jí příbuzné tabulky. Poté musíme krychli
postavit, čímž naplníme tyto tabulky faktů a vygenerují se jejich indexy. Uživatelé DeepSee
využívají právě fakt tabulky při běhu programu.
U oblasti zájmu DeepSee negeneruje tabulky. Oblast zájmu má nadefinovanou základní
krychli, na které je postavena, a proto využívá tabulku faktů právě této krychle.
Struktura tabulky faktů
Tabulka faktů má typicky jeden záznam odpovídající záznamu ze základní tabulky zdrojové
třídy. Tento řádek se nazývá faktem (první řádek v uvedené tabulce). Jak je vidět na následujícím
obrázku, fakt obsahuje pole pro každou úroveň (Age, Allergies,…) a pole pro každou metriku
(Test Score, meas B,…).
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Obrázek 4.2.4: Příklad tabulky faktů [15]

Pole dané úrovně mohou obsahovat jednu nebo i více hodnot, například oddělených čárkou.
Ale nemusí obsahovat ani žádnou hodnotu. Pole metrik oproti polím úrovní, nemohou obsahovat
mnohonásobnou hodnotu, protože se jedná o vypočítaný záznam - jeden výsledek. Pokud v
DeepSee
dále
postavíme
fakt
tabulku
zavoláním
metody
$system.DeepSee.BuildCube("JmenoKrychle"), budou pro ni vygenerovány i indexy.
Tedy tabulka faktů obsahuje jeden sloupec pro každou úroveň, ve kterém jsou poté
obsaženy hodnoty, které se vztahují ke zdrojovým záznamům. Avšak fakt tabulka neobsahuje
žádné informace o hierarchiích a dimenzích. K jejich určení se používají vygenerované indexy.
Naplnění Fakt tabulky
Co se děje, pokud zavoláme již zmíněnou metodu pro postavení krychle? Systém začne iterovat
skrze všechny záznamy základní tabulky. A pro každý záznam systém nahlédne do definice
úrovně a obdrží hodnotu záznamu. V tomto kroku se tedy rozhodne, jak se data roztřídí. Během
tohoto iterativního kroku se i nahlédne do každé definice metriky a také se obdrží její hodnota.
Data se nakonec vpíší do odpovídajícího řádku v tabulce faktů a aktualizují se indexy.
Určení hodnoty pro úroveň
Úrovně jsou specifikovány zdrojovou vlastností nebo výrazem. Mnoho výrazů navrací jednu
hodnotu záznamu, ale pokud je úroveň typu „list“, její hodnota je Caché list reprezentující více
hodnot. Během stavby krychle systém ověřuje, zda se do tabulky faktů ukládají hodnoty
odpovídající základní tabulce a aktualizuje indexy. Například, pro úroveň Věk je definován
výraz, který navrací jeden z následujících řetězců: 0-9, 10-19, 20-29 atd. Navrácené hodnoty
závisí na věku pacienta. Systém vepíše navrácené hodnoty do pole uvnitř tabulky faktů, které
koresponduje s úrovní Věk.
Určení hodnoty pro metriku
Během stavby tabulky faktů se také určují a ukládají hodnoty metrik. Pro příslušný řádek
v základní tabulce se systém podívá do definice metriky, evaluuje ji a uloží data hodnoty (pokud
nějaká jsou) do patřičného pole metriky. Obdobně jako v určení hodnoty pro úroveň.
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Určení hodnoty pro vlastnost
Také se během stavby tabulky faktů určují hodnoty pro vlastnosti, ale neukládají se do ní. Kromě
fakt tabulky systém generuje tabulku pro každou úroveň (pozn. kromě úrovní typu „age“ a
„time“). Když systém postaví tabulku faktů, ukládá hodnoty odpovídající vlastnostem
v adekvátních tabulkách popisující dimenze.

4.2.5 Užití tabulky faktů
Zvažme následující kontingenční tabulku:

Obrázek 4.2.5: Kontingenční tabulka - tabulka faktů [15]

První sloupec zobrazuje jména prvků úrovně Age Bucket. První sloupec ukazuje metriku
Count, druhý sloupec ukazuje metriku Test Score a poslední sloupec ukazuje metriku Avg Test.
Systém určuje tyto hodnoty následovně:
1. První řádek v kontingenční tabulce se vztahuje k prvkům 0-9 úrovně Age Bucket.
K nalezení všech relevantních pacientů v tabulce faktů systém využívá indexů (zde
zvýrazněno červeně).

Obrázek 4.2.6: Tabulka faktů 1 odpovídající kontingenční tabulce na obrázku 4.2.5 [15]

2. V kontingenční tabulce sloupec Count ukazuje počet pacientů v dané věkové skupině
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nadefinované jako prvek úrovně Age Bucket. Pro každou buňku v tomto sloupci se sečte
počet záznamů, který patří prvku 0-9 v tabulce faktů.
3. Dále sloupec Test Score ukazuje souhrnné test skóre pro pacienty odpovídající každému
prvku úrovně Age Bucket. DeepSee nejdříve nalezne hodnoty Test Score v tabulce faktů,
které odpovídají prvku 0-9:

Obrázek 4.2.7: Tabulka faktů 2 odpovídající kontingenční tabulce na obrázku 4.2.5 [15]

Potom shromáždí tato čísla dohromady, v tomto případě tím, že je přidá.
4. V kontingenční tabulce sloupec Avg Test Score zobrazuje průměrné test skóre pro
pacienty v daném kontextu. Metrika Avg Test Score je vypočítaným prvkem, vypočítaný
podílem Test Score s Patient Count.
Systém opakuje tyto kroky pro všechny buňky ve výsledném souboru.

4.2.6 Generování výpisů
V této sekci je popsáno, jak systém generuje výpis definovaný v krychli.
Uvnitř tabulky si uživatel vybere jednu nebo více buněk.

Obrázek 4.2.8: Kontingenční tabulka - generování výpisu [15]

Uživatel potom klikne na tlačítku pro výpis a systém zobrazí výpis, který nám ukáže
hodnoty pro záznamy nejnižší úrovně spojené s vybranými buňkami.
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Obrázek 4.2.9: Vygenerovaná tabulka výpisu [15]

Aby se vygeneroval tento zobrazený výpis, systém vykoná následující kroky:
1. Vytvoří dočasnou tabulku výpisu, která obsahuje soubor hodnot zdrojových ID, které
korespondují k faktům užitým ve vybrané buňce.
2. Vygeneruje SQL dotaz, využívající tuto tabulku výpisu společně s definicí našeho
výpisu.
3. Vykoná SQL dotaz a zobrazí výsledky.
Naše krychle může obsahovat mnohonásobný výpis (k ukázání různých polí pro různé
účely.) Pokud vytvoříme kontingenční tabulku v analyzátoru, můžeme specifikovat, který výpis
využijeme pro danou tabulku.
Dotaz pro výpis je vykonán v době běhu programu a využívá zdrojová data spíše než
tabulku faktů. Z tohoto důvodu pokud tabulka faktů není kompletně aktuální, je možné pro výpis
zobrazit odlišný soubor záznamů, než můžeme vidět v tabulce faktů.
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Implementace DeepSee

Poslední částí je představení postupů samotné implementace. Popis problémů, se kterými jsme se
během práce setkali a vysvětlení jejich případného řešení. Funkčnost DeepSee jsme nejdříve
testovali na prvním datovém modelu, kterým se měla ověřit jeho správná funkčnost pro náš účel.
Po jeho schválení se přistoupilo k implementaci druhého datového modelu již do informačního
systému Zlatokop.

5.1

Model I.

Úvodním úkolem této práce bylo vyzkoušet základní požadované funkce analytického programu
DeepSee a tímto odhalit základní nedostatky i výhody, které budoucí implementace přinese. Tato
část práce proběhla ještě před samotnou aktualizací databáze Zlatokop, která je popsána v úvodu
práce.
Výsledkem tohoto kroku mělo být rozhodnutí, zdali je DeepSee adekvátní náhradou
informačního systému PATS, doposavad používaného k analýze dat. Předlohou byl analyzační
program PATS toolbox. V ideálním stavu by mělo dojít k vyrovnání základních funkcí PATSu s
DeepSee. Nebyly mi známy mechanismy PATSu, neměl jsem zpřístupněn kód, ale mohl jsem si
vyzkoušet, jaké veškeré funkce obsahuje, jak rychle pracuje, jak je uživatelsky přívětivý atd.
Nicméně rozdíl mezi analyzačním nástrojem PATS a DeepSee je diametrální. Hlavním
praktickým přínosem zavedení DeepSee je, že se jedná o komerční licencovanou verzi, se kterou
je spojena i veškerá podpora. Dále se DeepSee implementuje do klinického informačního
systému Zlatokop, který má rozhraní skrze webový prohlížeč a k daným analyzačním nástrojům
budou mít přístup jeho uživatelé. Tímto dojde k rozšíření a zkvalitnění informačního systému.
Doposud se používaly dva oddělené informační systémy, což s sebou přinášelo mnoho problémů.
Nejmarkantnějším z nich bylo zdvojené zadávání dat i zdvojená údržba obou systémů. Nynější
praxe je taková, že pokud lékař potřebuje určitá data vyfiltrovat k osobním účelům,
nejjednodušší volbou je pro něj telefonicky či osobně zadat daný problém podpoře PATSu, která
je totožná s podporou Zlatokopu a ta mu požadovaná data vyhledá či vyfiltruje, místo aby se
samostatně pokusil o získání požadovaných informací prostřednictvím PATSu. Za předpokladu,
že do informačního systému Zlatokop přibyde možnost analýzy, mohli by být uživatelé více
samostatní. Nicméně se očekává, že nová aplikace pro analýzu bude využívána zřídka
v porovnání s jinými funkcemi informačního systému.

5.1.1 Příprava dat
Zpřístupněná data byla uložena ve formátu globál, ke kterým přistupoval PATS. Poté byly
převedeny do formátu persistentních datových tříd, obdobně jako v případě aktualizace databáze
KARIP popsané v kapitole 2. V tomto bodě jsme je ale nijak neupravovali, protože měly sloužit
pouze k otestování funkce DeepSee.
Data pocházela z oddělení Akutního koronárního systému (AKS) kliniky Kardiologie.
Protože jsem je dále zpracovával lokálně na svém osobním počítači, musel jsem data v prvním
kroku anonymizovat. Nejjednodušším řešením bylo procházet jednotlivé údaje pacientů v
globálech, tak, aby například jménu pacienta neodpovídaly ostatní údaje (bydliště, zdravotní

Kapitola: Implementace DeepSee

47

záznamy,…). K tomuto rozřazení jsem využil funkce $RANDOM Caché ObjectScriptu.
Kromě informací spojené přímo s pacientem jsme převedli i data popisující příbuzné
pacientů a tzv. follow-up otázky. Vytvořili jsme dvě datové třídy, do kterých se uložily záznamy
původně obsažené v globálech, ke kterým přistupoval PATS. Follow-up otázky jsou otázkami,
které v systému PATS popisují vlastnosti, které mění v průběhu času své hodnoty a dále se
sledují. Protože jeden pacient může mít více příbuzných a i více uložených follow-up otázek,
jsou tyto třídy ve vztahu one-to-many. Ve skutečnosti může dojít i k případu, že naopak příbuzný
může mít více zaregistrovaných pacientů na oddělení Akutního koronárního systému. To by
vedlo k modelu vztahu many-to-many, nicméně jsme jej nenamodelovali.
Během samotného převodu se opět musely ošetřit informační nedostatky v datech uložených
v globálech. Ty způsobovaly, že data neprošla validací pro uložení do vlastností persistentních
tříd. Jednalo se o podobné úpravy, které byly popsány dříve.
Po samotném převodu se mohlo začít se sestavováním modelu v DeepSee. Postupně se
využilo následujících nástrojů DeepSee.

5.1.2 Architekt
Prvním krokem je sestavení modelu krychle v architektu, jak můžeme vidět na obrázku 5.1.1.
První navrhovaný model vycházel z přesné struktury oddělení AKS v PATSu. Podle toho,
jak jsou v liště kontingenční tabulky řazeny jednotlivé úrovně, tak jsme chtěli v architektu
sestavit model krychle s využitím vlastností složené krychle. Dále jsme k této složené krychli
chtěli připojit další dvě krychle, Rodinná anamnéza a Follow-up, které by byly v jednosměrném
vztahu k základní složené krychli. Vše je lépe k pochopení na následujícím bližším vysvětlení a
obrázku.
Nejdříve jsem pro každou první úroveň dle PATSu vytvořil jednu krychli, která měla
nejbližší možný počet úrovní a podobné řazení jako PATS.
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Obrázek 5.1.1: Struktura modelu oddělení AKS sestaveném v PATS a architektu DeepSee

Dále můžeme vidět bližší stavění krychlí v architektu. Krychle se postaví na základě jedné
persistentní zdrojové třídy. Může být postavena i na více persistentních třídách, nicméně to jsme
v našem případě nevyužili. Například hlavní krychle pojmenovaná AKS je postavena na třídě
Zlatokop.PATS.Registry.CEM.AKS. Po té vytvoříme strukturu krychle přetáhnutím jednotlivých
vlastností třídy do modelu krychle. Například vlevo si vybereme vlastnost třídy Age, popisující
pacientův věk a přetáhneme jej funkcí chyť-a-pusť (drag-and-drop) do kolonky dimenze, čímž
vytvoříme v krychli dimenzi obsahující jednu hierarchii, která dále obsahuje jednu úroveň a ta je
založena na vlastnosti Age. Takto si vytvoříme základní model krychle.

Obrázek 5.1.2: Příklad vytvoření dimenze v modelu krychle

Po uložení se vytvoří třída obsahující xml, popisující definici krychle. Kód je dále možno
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upravovat, což je někdy vyžadováno, protože ne všechny možnosti jsou přístupné skrze
konfiguraci krychle v architektu. Dále je vytvořena vygenerovaná třída popisující tabulku faktů a
tabulku výpisu. Po zkompilování se vytvoří další generované třídy popisující dané dimenze
v modelu krychle.

Obrázek 5.1.3: XML popisující definici krychle

Po kompilaci musíme krychli postavit, čímž dojde k naplnění tabulek faktů a indexů. To lze
učinit buď prostřednictvím architektu nebo zavoláním metody BuildCube v terminálu.

Obrázek 5.1.4: Spuštění metody BuildCube pro stavbu krychle

Aby přístupnost byla podobná té v PATSu, vytvořili jsme modely více krychlí, které jsme
spojili skrze oblast zájmu (subject area.) V ní jsme po té zadali, že má více základních krychlí.
Zde jsme se setkali s prvním problémem. Oblast zájmu je založena na jedné základní krychli, od
které přebírá veškeré nadefinované komponenty, jako je struktura modelu a nadefinované
metriky. Od ostatních krychlí, které je také možné zadat do seznamu základní krychle, přebírá
pouze nadefinované metriky, nicméně již ne dimenze, hierarchie, úrovně atd. Proto jsme
přistoupili k dalšímu možnému řešení, které je v základu velmi shodné s předešlým. Do základní
krychle jsme nadefinovali sdílené dimenze z ostatních krychlí, jejichž dimenze jsme chtěli ve
výsledku také zobrazit. To znamená, že se musí takto sdílené dimenze opět v základní krychli
nadefinovat, musí mít totožný název. Poté se odkáže na příslušnou jinou krychli, která nese
podrobněji popsané definice dimenzí.
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Obrázek 5.1.5: Definování sdílených dimenzí

Například tento bod je možné vytvořit pouze v daném xml popisující definici modelu, ale již
ne v architektu.
Pro shrnutí. Vytvořili jsme základní krychli, v našem případě se jmenovala AKS a do ní
jsme nasdíleli dimenze z ostatních krychlí, které jsme požadovali ve výsledku zobrazit
v analyzátoru. Už samotný tento postup je velmi obtěžující, protože po vytvoření a nadefinování
všech dimenzí v jednotlivých krychlích, se musí nadefinování dimenzí opakovat i v základní
krychli, ačkoliv již velmi jednoduše. I tak pro budoucí široké používání tento postup není ideální.
Dále jsme potřebovali vytvořit spojení s krychlemi, které byly v příbuzenském vztahu a byly
postaveny na odlišných základních persistentních třídách. Jednalo se o už zmíněné krychle
RodinnaAnamnezaCube se zdrojovou třídou Zlatokop.PATS.Registry.CEM.AKSRelative a
krychli FollowUp se zdrojovou třídou Zlatokop.PATS.Registry.CEM.AKSFollowUp. Obě třídy
byly ve vztahu ke třídě Zlatokop.PATS.Registry.CEM.AKS one-to-many, jak je vidět níže.
Relationship Relatives As Zlatokop.PATS.Registry.CEM.AKSRelative [
Cardinality = many, Inverse = Patient ];
Relationship FlwUps As Zlatokop.PATS.Registry.CEM.AKSFollowUp [ Cardinality =
many, Inverse = FlwPatient ];

Relationship Patient As Zlatokop.PATS.Registry.CEM.AKS [ Cardinality = one,
Inverse = Relatives ];

Relationship FlwPatient As Zlatokop.PATS.Registry.CEM.AKS [ Cardinality =
one, Inverse = FlwUps ];

Poté jsme vytvořili dvoucestné spojení mezi krychlemi prostřednictvím nadefinování vztahu
(Relationship). V tomto případě je možné z obou stran nahlédnout do takto spojených krychlí.
Nyní bylo nutné zvolit vhodně jednotlivé metriky, aby byly ve vztahu jedna ku jedné se záznamy
z tabulky základní třídy. V jiném případě by výsledky nebyly agregovány, jak požadujeme.
Každý model krychle má defaultně nadefinovanou metriku %COUNT vypočítávající počet
požadovaných záznamů. Pokud bychom je takto nechali po vytvoření všech vztahů, jediná
uvedená metrika by navracela zcestné výsledky. Proto je doporučené metriky vhodně
přejmenovat, například na PocetPacientu, PocetPribuznych, PocetFollow-up.
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Obrázek 5.1.6: Příklad nadefinovaných vztahů krychle

Dále jsme museli vhodně nadefinovat dimenze popisující časovou informaci. DeepSee může
mít dimenzi tří různých typů: data, time, age. Dimenze typu „data“ je nejčastěji užívána a i tento
typ je nastaven jako výchozí. V našem případě se jedná téměř o všechny dimenze popisující naše
informace. Avšak v souboru byla i data popisující časovou informaci. Dané vlastnosti byly typu
%Date nebo %Time a informace byly uloženy ve formátu $HOROLOG. Potom tedy můžeme
dimenzi označit typu „time“. To s sebou přináší značné výhody v prezentaci dat. U jednotlivých
úrovní dimenze můžeme vybrat extrahování hodnot s využitím předem nadefinovaných funkcí
DeepSee. Například je možné zobrazit pouze roky, kvartály, měsíce, nebo i celé datum atd. Je ale
nevýhodou, že tohoto lze využít pouze u dimenzí, tedy u nejnadřazenější skupiny. Potom
všechny obsažené úrovně musí být založeny na vlastnostech s časovou informací. Například
nelze mít v jedné dimenzi hierarchii popisující začátek operace a hierarchii popisující typ
operace. Takové údaje musí být odděleny do separátních dimenzí. U dimenze typu „age“
můžeme opět využít předdefinovaných funkcí pro výpočet věku. Vlastnost nesoucí informaci o
narození, na které je celá dimenze postavena, musí být opět v $HOROLOG formátu a musí být
typu %TimeStamp.
Po vytvoření tohoto základního modelu se všemi potřebnými krychlemi a vztahy, jsme se
mohli přesunout k dalšímu kroku práce. Do analyzátoru, kde jsme již mohli funkce DeepSee
testovat a výsledky porovnávat s výsledky PATSu.

5.1.3 Analyzátor
Pokud již máme nadefinovaný model v architektu, je možné jej v DeepSee zobrazit
v analyzátoru, kde lze učinit jednotlivé analýzy prostřednictvím kontingenční tabulky. Samotný
analyzátor je podobný nástroji kontingenční tabulka v PATSu, který právě chceme ve výsledku
nahradit. IS Zlatokop bude obsahovat ovládací panel, ze kterého bude možné zobrazit tzv. mini
analyzátor. Ten nese obdobné funkce jako analyzátor. Tento bod bude popsán v kapitole 5.2.3.
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Obrázek 5.1.7: Nástroj analyzátor DeepSee

Obrázek 5.1.8: Nástroj kontingenční tabulka PATS toolboxu

V tabulce obsahu modelu v analyzátoru máme možnost rozbalit jednotlivé dimenze,
hierarchie a úrovně. Vše závisí na předešlém sestavení modelu v architektu nebo na vytvoření
třídy obsahující xml s popisem definice krychle.
Dále si ukážeme, jak postupovat, pokud bychom chtěli získat počet pacientů na oddělení
AKS s jednotlivými vedoucími příznaky a zároveň pacienty vyšetřené v roce 2010. Nejdříve
rozklikneme dimenzi Současná příhoda, dále hierarchii Vedoucí příznaky a přetáhneme
úroveň Vedoucí příznaky do pole Columns (sloupce). Poté budou údaje o jednotlivých vedoucích
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příznacích zobrazeny jako hodnoty sloupců. Dále rozklikneme dimenzi Datum vyšetření a i
úroveň Rok. Jak je vidět, není zde zobrazena hierarchie. Pokud dimenze obsahuje pouze jednu
hierarchii, v tabulce obsahu modelu analyzátoru se již nezobrazuje. Z výběru hodnot úrovně Rok
vybereme hodnotu 2010 a funkcí chyť-a-pusť ji přetáhneme do pole označené Rows (řady).
Tímto se v řádkách zobrazí hodnoty pro tento rok. Ve výsledku nám kontingenční tabulka
zobrazí požadovaná vyfiltrovaná data. Tedy počet pacientů na oddělení AKS vyšetřenými v roce
2010, kteří měli jednotlivé vedoucí příznaky.

Obrázek 5.1.9: Kontingenční tabulka v analyzátoru DeepSee

Jednotlivé hodnoty úrovní se dají řadit pod sebe, či vnořovat dále do sebe. Například je
možné zobrazit počet pacientů na oddělení AKS v určitý rok, v tomto roce v určitý měsíc a
v tomto měsíci v určitý den, hodinu, minutu.
Pokud vytváříme danou sestavu přetahováním vybraných skupin hodnot do požadované
formy, DeepSee na pozadí vytváří dotaz v MDX. MDX dotazy můžeme generovat i ručně, což se
využívá při složitějších analýzách. Pro výše uvedenou tabulku se vygeneruje tento MDX dotaz.

Obrázek 5.1.10: MDX dotaz

Obdobně se pracuje i s nástrojem kontingenční tabulka v systému PATS, kde se
přetahováním vytváří požadovaná sestava.
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Výsledky DeepSee jsem porovnával s výsledky PATSu. Hlavním orientačním měřítkem byl
údaj o počtu pacientů v daném kontextu. Výsledky nebyly často naprosto totožné, protože se
mezi tím v PATSu aktualizovaly, nicméně v DeepSee byly aktuální k určitému datu. Pokud se
rozcházely, tak v řádech desítek.

5.1.4 Problémový model
Jednalo o vyzkoušení správného počítání metrik případů využívajících data, která jsou vůči sobě
v určitém vztahu. V našem případě o sloučení modelu krychlí popisující údaje o pacientovi, jeho
příbuzných a follow-up otázek.
První zadání bylo určit počet pacientů, jejichž vedoucím příznakem byla dušnost a jejichž
zaregistrovaní živí příbuzní jsou muži. Zde se vychází ze základního modelu krychle, která je
založena na třídě nesoucí informace o pacientovi. Ostatní informace jsou v relaci k ní. Výsledky
tohoto případu vycházely správně.
V opačném případě, kdy jsme chtěli určit počet příbuzných mužů, jejichž pacienti měli jako
vedoucí příznak dušnost, jsme se dostali do problému. Pokud bychom v analyzátoru zobrazili
pouze model krychle AKS, která má nadefinovanou metriku pro počet pacientů, nezobrazí se
nám metriky z krychlí, které jsou k ní v určitém vztahu. Například se nám nezobrazí
nadefinovaná metrika pro získání počtu příbuzných. Proto se musela vytvořit oblast zájmu, kde
jako základní krychle byla určena krychle popisující model pacienta a obsahovala sdílené
dimenze, dále krychle s údaji o příbuzných a krychle s údaji o otázkách follow-up. V analyzátoru
se pak zobrazí všechny metriky nadefinované v dílčích krychlích, jak je vidět na obrázku 5.1.11.

Obrázek 5.1.11: Zobrazení nadefinovaných metrik

V tomto případě analyzátor nevykazoval správné údaje o počtu příbuzných. Nakonec se, na
první pohled jednoduchý, úkol řešil až s podporou firmy InterSystems. Jediným řešením, i když
oproti PATSu značně nepohodlným, bylo vytvořit krychli popisující příbuzné a k ní v
obousměrném vztahu připojit data popisující pacienty. Pokud chceme zjistit agregované hodnoty
metrik příbuzných, musíme se do analyzátoru dívat skrze model krychle popisující příbuzné, aby
se data porovnávala s tabulkou jejich zdrojové třídy. Možné řešení je vidět níže.
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Obrázek 5.1.12: Analýza vycházející z krychle Rodinná Anamnéza

5.1.5 Hodnocení DeepSee dle prvního testovacího modelu
Výhody DeepSee jsou nepopiratelné, zejména se jedná o výhodu v podpoře a v zakomponování
aplikace pro analýzu do informačního systému Zlatokop. Duplikátní zadávání záznamů do obou
informačních systémů, PATSu i Zlatokopu, není možné dlouhodobě realizovat bez pozdějších
problémů. Na modelu popsaném v této práci jsme vyzkoušeli základní funkce DeepSee, ačkoliv
obsahuje velké množství dalších vymožeností. Z výše uvedeného modelu oddělení AKS se měla
prezentovat základní funkčnost a vzhled DeepSee při nahrazení nástroje pro tvorbu
kontingenčních tabulek v PATSu. Z tohoto modelu vzešlo několik na první pohled pozitivních
ale i negativních výstupů. Při bližším zkoumání a širším rozhledu se zjistilo, že na tvorbu
základních modelů a přístupu k analyzaci v DeepSee se musí přicházet s jiným pohledem.
Prvotní problém je ve ztvárnění základní struktury dat v modelech krychlí. Obecně je
doporučováno tvořit více krychlí o hrubším rozřazení, nežli vytvořit v jedné krychli mnoho
dimenzí. Tímto bodem se dostáváme do rozporu s dosavadním používáním PATSu, kde bylo vše
přístupné pohromadě, jak je vidět ve stavové liště obsahu na obrázku 5.2.1.
Dále se ojediněle používá hierarchií. Většinou jednotlivé vlastnosti jsou v individuální
dimenzi s jednou hierarchií. Jak již bylo dříve zmíněno, poté se skryje název hierarchie a zobrazí
se až název úrovně. V tomto jsme ale narazili na nepohodlnost nemožnosti skrytí v analyzátoru
v obsahu modelu název hierarchii ale i název úrovně, pokud byla v dimenzi jediná. Posléze se
při zobrazení hodnot v dané dimenzi musí rozkliknout jak dimenze, tak i úroveň, která má stejné
pojmenování a až pak se dostaneme k datům obsaženým pod danou vlastností, kterou má úroveň
nadefinovanou jako zdrojovou.
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Obrázek 5.1.13: Nutnost rozkliknutí dimenze Pracoviště a po té i úrovně Pracoviště, která je v dimenzi
jediná a nese stejné označení.

Dále není obsažena možná lokalizace DeepSee v češtině. Koncovému uživateli se zobrazí
v anglickém jazyce pojmenování základních prvků - Measures, Dimensions, Listings atd. Ale i
pojmenování veškerého nastavení kontingenčních tabulek v analyzátoru (respektive mini
analyzátoru). Možný částečný překlad DeepSee do češtiny je přístupný prostřednictvím třetí
strany, aplikačního partnera InterSystems, který si překlad pro vlastní potřeby vyhotovil. Pro
naše účely je však nepoužitelný, protože jeho zpřístupnění je zpoplatněno.
V obsahu modelu analyzátoru se řadí číselné hodnoty zdrojových vlastností v úrovních
numericky. Řadí se zleva doprava a nehledí na počet cifer. Tento problém nastal například při
zobrazení váhy. Proto se u všech čísel musí nastavit stejný počet cifer. Před méněciferná čísla se
dosadí nuly, což není vizuálně nejpřitažlivější. Toto dosazení nul lze provést krátkým výrazem
v CahéObject Scriptu, který byl zmiňován výše. Příklad pro již správné řazení hodnot zmíněné
váhy.
$CASE($LENGTH(%source.Weight),0:%source.Weight,3:%source.Weight,:"0"_%source.
Weight)

DeepSee má výtečnou možnost správně zobrazovat hodnoty vlastností typu „list“. Tyto
hodnoty vznikají uložením záznamu u otázek, kde je možné vybrat ve formuláři více než jednu
správnou odpověď. V architektu lze poté vybrat, jak jsou jednotlivé hodnoty odděleny. Ve
výsledku je zobrazena každá hodnota pouze jednou a ne veškeré jejich kombinace, jak se
postupně díky výběru typu „multichoice“ zaznamenávaly.
Za prázdné hodnoty je možné zobrazit požadovaný výstup. Defaultně se zobrazí null, ale
je možné ji přenastavit, například široce používaným N/A.
Jedním z důležitějších problémů pro praktické využití DeepSee, byla otázka, jak zajistit, aby
veškerá data byla stále aktuální, aniž by muselo docházet k opakované přestavbě indexů
krychlí při změně dat, což by mohlo být velmi časově náročné. DeepSee umožňuje detekovat
změny v datech a udržovat tabulky faktů, jejich indexy a tabulky úrovní, aktuální. V závislosti na
změnách ve zdrojových tabulkách. Využívá se funkce DSTIME. Do základní persistentní třídy se
vloží parametr DSTIME, nastavený na hodnotu „Auto“.
Parameter DSTIME="AUTO";

Tímto se sledují veškeré změny instancí v základní tabulce této třídy. Pokud poté zavoláme
metodu %SynchronizeCube(), aktualizují se dané krychle. Tato metoda se může volat
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například při uložení nového záznamu, nebo pravidelně za určitý interval. V našem případě se
krychle aktualizují každý den vždy o půlnoci. Ještě je možné parametr DSTIME nastavit na
„manual“. To nám umožňuje aktualizovat jen vybrané řádky tabulky faktů a korespondující
indexy za využití dalších metod třídy %DeepSee.Utils. V té je obsažena i námi využitá
metoda %SynchronizeCube().
Dospěli jsme k názoru, že můžeme pokračovat se samotnou implementací DeepSee do
informačního systému Zlatokop.

5.2

Model II.

Zde navazuji na druhou kapitolu, kde se popisuje převedení dat mezi dvěma informačními
systémy. Nejdříve se aktualizovala databáze Zlatokopu oddělení KARIP. Na tomto oddělení se
poté v informačním systému implementovala aplikace obsahující BI DeepSee.
Dále chci navázat na předešlé popsání přípravy modelu krychle. Na oddělení KARIP byl
model pro implementaci jednodušší, skládající se z jedné krychle obsahující 31 dimenzí a 1
nadefinovaný výpis. Níže můžeme vidět předlohu z informačního systému PATS.

Obrázek 5.2.1: Struktura otázek oddělení KARIP z PATSu

Náš model danou strukturu registru z PATSu přesně neopisuje, spíše se řídí formulářem pro
uložení nového záznamu ve Zlatokopu. Po vytvoření základního modelu stejným postupem, jako
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u modelu I, se navázalo dalšími implementačními kroky. Z prvního modelu jsme se poučili a
učinili jsme následující kroky. Každá úroveň je zařazena ve zvláštní dimenzi. Na potřebných
místech byly doplněny nuly pro správné řazení a nastavil se oddělovač pro vlastnosti typu „list“.

5.2.1 Výpis
U druhého modelu jsme vytvořili výpis. Můžeme využít konfigurace výpisu v architektu
nebo jej vepsat do xml popisující definice krychle. Výpis, jak bylo již popsáno, nám ukáže
zdrojové hodnoty tabulky u vybrané buňky kontingenční tabulky. Vycházel jsem z knihy
anestézií, kterou umožňuje zobrazit Zlatokop.

Obrázek 5.2.2: Výpis z knihy anestézií IS Zlatokop

Po dokončené filtraci v kontingenční tabulce v architektu vybereme požadovanou buňku
nebo buňky a z nich si můžeme nechat zobrazit informace o zdrojových datech. Například
chceme zobrazit ve výpisu předefinované informace u pacientů, kteří měli začátek výkonu
v březnu roku 2010 a prodělali břišní výkon.

Obrázek 5.2.3: Nadefinování kontingenční tabulky

Označíme danou buňku a klikneme na tlačítko pro zobrazení výpisu.

Obrázek 5.2.4: Výpis v DeepSee

5.2.2 Další kroky implementace
Po vytvoření základního modelu pro KARIP v architektu se přepne pro jeho analýzu do
analyzátoru. Zde sestavíme základní kontingenční tabulku. Můžeme ji nechat zcela základně
nastavenou, kde se pouze zobrazuje počet pacientů celého oddělení.
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Obrázek 5.2.5: Zobrazení počtu pacientů celého oddělení KARIP

Dále musíme tuto tabulku uložit - kliknutím na políčko „save“. Následuje průvodce, jak
kontingenční tabulku chceme pojmenovat, kam přesně ji uložit, kdo bude jejím vlastníkem, zdali
bude veřejná atd.
Nyní následuje další velký bod implementace, kdy se dostáváme k tvorbě ovládacího
panelu, který bude obsahovat widget s danou kontingenční tabulkou. Widget neboli pomůcku,
velmi jednoduchou a obvykle jednoúčelovou aplikaci. Na tento ovládací panel odkážeme
v informačním systému.

5.2.3 Ovládací panely
Přes management portál Caché se v sekci DeepSee přepneme do uživatelského portálu (User
portal). Zde dále vytvoříme nový ovládací panel (Menu > New Dashboard). Ovládací panel dále
obvykle obsahuje pomůcky. Kromě nich mohou ovládací panely obsahovat ovládací prvky. Vše
je ilustrativně uvedeno na obrázku 3.2.2 – 3.2.4.
My do ovládacího panelu přidáme jednu pomůcku (widget), která bude obsahovat dříve
vytvořenou kontingenční tabulku. V designéru pomůcek (Menu > Add New Widget) jsme
nastavili její typ jako tabulku, dále jsme nastavili jako zdrojová data předem vytvořenou
kontingenční tabulku v analyzátoru. Máme širokou paletu možného nastavení této pomůcky. Do
naší pomůcky jsme přidali ovládací prvky umožňující zobrazení seznamu dimenzí v modelu
krychle, možnost exportu tabulky do Excelu, zobrazení nastaveného výpisu a možné nastavení
řazení sloupců a řádků. V základním nastavení pomůcka obsahuje možnost editovat vlastní
vzhled a hlavně přepnutí se do tzv. mini analyzátoru. Mini analyzátor obsahuje méně možností
oproti analyzátoru, který jsme dříve používali. Právě mini analyzátor budou využívat koncoví
uživatelé pro jejich vlastní analýzy dat, jež nelze provádět přímo v kontingenční tabulce
zobrazené v pomůcce. Uživatel ještě musí kliknout na ikonu pro zobrazení mini analyzátoru .
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Obrázek 5.2.6: Ovládací panel obsahující pomůcku s vloženou kontingenční tabulkou

Obrázek 5.2.7: Zobrazení mini analyzátoru

Zde uživatel může podle svých potřeb nastavit kontingenční tabulku. V horní liště jsou
obsaženy ikony pro zobrazení výpisu, mdx výrazu, nastavení kontingenční tabulky (zde je možné
určit barvu tabulky, použitý font atd.), definování formátování buněk, možnost pro přerušení
běžícího dotazu a další. Uživatel má v zásadě možnost změnit pouze vizuální vzhled
kontingenční tabulky. Po vytvoření určitého výběru a potvrzení pro uložení se tento výběr
zobrazí v pomůcce, ze které jsme se do mini analyzátoru přepnuli.
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Obrázek 5.2.8: Zobrazení výběru z mini analyzátoru v pomůcce ovládacího panelu

Po vytvoření ovládacího panelu je jeho definice přístupná i skrze Caché Studio (klientská
aplikace pro editaci kódu).

Obrázek 5.2.9: Umístění definice ovládacích panelů

5.2.4 Zpřístupnění ovládacího panelu v informačním systému
Pro zobrazení ovládacího panelu v informačním systému musíme odkázat na jeho URL adresu.
Kde digger2:57772 je server a port užívaný Caché web serverem a docminer je Caché jmenný
prostor (Namespace), který využíváme.
http://digger2:57772/csp/docminer/_DeepSee.UserPortal.DashboardViewer.zen?DAS
HBOARD=TAR/Anaesthesis%20pivot.dashboard

My
jsme
vytvořili
třídu
Zlatokop.Data.Report.DeepSee
Zlatokop.Data.Report pro zobrazení DeepSee reportů.

rozšiřující

třídu

Class Zlatokop.Data.Report.DeepSee Extends Zlatokop.Data.Report [ Abstract,
ClassType = persistent, ProcedureBlock ]
{
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Parameter DATACLASS;
Parameter TITLE = "Analýza dat v DeepSee";
Parameter SHOWNEWINSTANCE As BOOLEAN = 0;
}

Dále byla vytvořena třída Zlatokop.Docs.Anest.TAR.DeepSee, kde již v metodě
WriteHTMLParams odkazujeme na url adresu ovládacího panelu. Odkaz se poté zobrazí jako
iframe na požadovaném místě v požadované velikosti. V našem případě je nastaven na 100%
šířku a 75% výšku prohlížeče. Metoda GetReportInstanceList bude zajišťovat procházení
definic krychlí, které budou nabídnuty uživateli k vybrání. Nyní je přístupná pouze jedna
definice, proto je nastavena na základní. V tomto bodě se dostáváme do rozporu, zdali využít
uživatelského portálu zobrazujícího vytvořené ovládací panely, místo zobrazení vytvořených
definic krychlí.
Class Zlatokop.Docs.Anest.TAR.DeepSee Extends Zlatokop.Data.Report.DeepSee
{
Parameter DATACLASS As STRING = "Zlatokop.Docs.Anest.TAR.Data";
ClassMethod GetReportInstanceList(ByRef instances) As %Integer
{
K instances
S instances=$I(instances),instances(instances)="DEFAULT",instances(insta
nces,"N")="- výchozí -"
Q instances
}
ClassMethod WriteHTMLParams() As %Status
{
I %request.Data("reportID",1) = "DEFAULT" {
W "<iframe width='100%' height='75%' name = 'deepsee'
src='http://digger2:57772/csp/docminer/_DeepSee.UserPortal.DashboardViewer.ze
n?DASHBOARD=TAR/Anaesthesis%20pivot.dashboard' />"
}
}
}

5.2.5 Zobrazení DeepSee v informačním systému Zlatokop
Aplikaci DeepSee pro analýzu dat jsme v informačním systému Zlatokop umístili na oddělení
KARIP – anestézie do záložky Sestavy, kde do té doby byla zpřístupněna Kniha anestézií, viz
obrázek 5.2.2. Po postupném vybrání záložky Dokumenty > Anestézie > KARIP – anestézie
(KARIP) > Sestavy v informačním systému Zlatokop se dostáváme na tuto stránku:
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Obrázek 5.2.10: Zlatokop - Sestavy oddělení KARIP

Po rozkliknutí Analýzy dat v DeepSee nám bude nabídnut soubor vytvořených modelů
krychlí. Nyní je na výběr pouze jediná, dostáváme se do analyzačního prostředí kontingenční
tabulky vytvořené v DeepSee, kterou jsme dříve popsali. Výsledný produkt můžeme vidět níže.

Obrázek 5.2.11: Ovládací panel DeepSee v IS Zlatokop

Po kliknutí na ikonu mini analyzátoru má uživatel možnost vytvářet požadované analýzy
prostřednictvím kontingenční tabulky s daty oddělení KARIP. Mini analyzátor se zobrazí
v druhém okně.
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Obrázek 5.2.12: Příklad použití mini analyzátoru otevřeného z IS Zlatokop
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Závěr
Zhodnocení práce

Cílem práce bylo implementovat BI DeepSee do IS Zlatokop. Bylo toho dosaženo. Nejprve byla
aktualizována datová třída reprezentující úsek anesteziologie na Klinice anesteziologie,
resuscitace a intenzivní péče (KARIP) v IKEM. Data byla přenesena z IS PATS. Byla uložena
v hierarchickém databázovém modelu a musela být transformována do modelu objektověrelačního. V tomto kroku byly aktualizovány informace téměř 26000 pacientů.
Druhá část práce se věnuje tématu BI. Je popsána teorie BI s ohledem na využití ve
zdravotnickém prostředí. Dále jsou objasněny základní principy funkce DeepSee. DeepSee bylo
nejprve testováno na prvním modelu oddělení Akutního koronárního syndromu (AKS) v Centru
experimentální medicíny. Tento krok se uskutečnil offline. Byly objeveny nedostatky ale i klady
DeepSee, na základě kterých byl vytvořen model druhý. Ten se týkal úseku anesteziologie na
KARIP. Požadovanou funkcí BI byl nástroj kontingenční tabulka, kterou budou využívat lékaři
k vlastním analýzám dat. Tímto bodem je dokončena integrace DeepSee.

6.2

Další práce

Hned na první pohled, obrázek 5.2.12, je patrné rozdílné vizuální nastavení ovládacího panelu a
informačního systému Zlatokop. Bohužel v případě DeepSee nelze nastavit kaskádové styly, ale
lze jen využít jedno z šesti barevných schémat. Nicméně tento jev nemá vliv na samotnou
funkčnost mini analyzátoru.
Je nutno zvážit, zda nebude lepší řešení zobrazit uživatelský portál na místě, kde je nyní
v plánu zobrazit vytvořené definice krychlí. V uživatelském portálu se zobrazí patřičným
uživatelům zpřístupněné ovládací panely, přes které by se dále dostali až k mini analyzátoru.
Musím poznamenat, že i přechod z ovládacího panelu do mini analyzátoru není zcela intuitivní
v porovnání s nástrojem Kontingenční tabulka IS PATS.
Podařilo se dosáhnout všech vytyčených cílů, DeepSee se implementovalo a je v IS
Zlatokop na oddělení KARIP v IKEM využíváno.
Dále se bude DeepSee rozšiřovat na ostatní oddělení, která jsou obsažena ve Zlatokopu.
Významným úkolem bude vyškolit nemocniční personál v práci s DeepSee.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek
BI Business Intelligence
IS Informační systém
NIS Nemocniční informační systém
ADT Abstraktní datový typ
MUMPS Massachusetts General Hospital Utility Multi-Programming System
BLOB Binary Large Object
SQL Structured Query Language
ODBC Open Database Connectivity
JDBS Java Database Connectivity
MDX Multidimensional Expressions
OLAP On-Line Analytical Processing
IKEM Institut klinické a experimentální medicíny
ICT Information and Communication Technologies
AKS Akutní koronární systém
KARIP Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče
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Příloha B
Obsah přiloženého CD
caché

- instalační soubor verze caché 2012.2.1 (PCkit_x86)

export

- exportované třídy Modelu1, Modelu2 v xml

text

- text diplomové práce v PDF

README.txt

- readme soubor

