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Abstrakt.  Existujúce softvérové riešenia na interoperabilitu (automatické 
prepojenie na základe informačných technológií) medzi firmami alebo 
verejnými organizáciami sú vhodné hlavne pre veľké firmy. Chýbajú lacné, 
ľahko integrovateľné a adaptívne softvérové riešenia pre podporu 
interoperability.  V projekte AIIA tvoríme adaptívne riešenie pre podporu 
interoperability pomocou emailovej komunikácie, ktorá je všadeprítomná a 
denne ju používa množstvo ľudí na plnenie rôznych úloh, ktoré nakoniec musia 
byť vykonané manuálne. AIIA môže mať výrazný vplyv na riešenie úloh 
interoperability, pretože nenúti používateľov meniť softvérový pracovný nástroj 
(môžu používať email), takisto môžu využívať existujúcu informačno-
komunikačnú infraštruktúru v organizácii ako aj rýchlo prispôsobiť platformu 
pre iné aplikačne závislé úlohy. V článku opisujeme projekt AIIA ako aj 
existujúci softvérovy prototyp systému. 
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1 Úvod 

Problém medzi podnikovej interoperability, teda prepojenia systémov, úloh, 
spolupráce, medzi podnikových procesov, dátových a informačných zdrojov rezonuje 
vo výskume najmä v poslednej dekáde. Dosiahnuté výsledky sú vhodné pre veľké 
organizácie ale bez priameho dopadu na malé firmy, ktoré z väčšej miery tvoria 
ekonomiku každej krajiny. Tieto firmy potrebujú riešiť problémy interoperability 
s ďalšími menšími firmami, veľkými podnikmi, s verejným sektorom ako aj 
so svojimi zákazníkmi. 
 Tieto tvrdenia súhlasia aj s odporúčaniami Európskej cestovnej mapy pre podporu 
interoperability2, ktorá je výsledkom diskusie niekoľko hlavných projektov EU na 
podporu interoperability. Cestovná mapa odporúča, že interoperabilita by mala byť 

                                                 
* Táto práca je vyvíjaná s podporou projektov AIIA APVV-0216-07 a VEGA 2/0184/10. 
2 ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/directorate_d/ebusiness/ei-roadmap-final_en.pdf 



riešená spôsobom úžitkovej funkcie, teda podobne ako elektrina, vodovod alebo 
internet. 
 V súčasnosti sa používajú nasledovné typy architektúr pre podporu 
interoperability: Servisne orientované architektúry (SOA), Peer-to-peer (P2P), 
„Meshup“ technológie založené na Web 2.0. Žiadna z týchto architektúr nedokáže 
naplniť potreby a problémy interoperability v malých a stredných podnikoch. Preto v 
AIIA navrhujeme a vytvárame architektúru pre interoperabilitu nad štandardnou 
infraštruktúrou emailom a webom, ktorá je dostupná vo väčšine organizácií. 
 Podľa najnovších prehľadov a štatistík ľudia pracujúci s informáciami posielajú a 
prijímajú denne 133 emailov  a strávia 21% pracovného času pri spracovaní emailovej 
komunikácie. Ak chcú organizácie dosiahnuť stanovené ciele, základom je efektívna 
komunikácia, ktorá často prebieha práve cez emaily. Emailová komunikácia sa vo 
veľkej miere využíva pri spolupráci a prepojení (interoperabilite) firiem a organizácií 
všetkých veľkostí. Je teda vhodným médiom na zistenie kontextu používateľa a 
poskytovanie relevantných informácií a znalostí v tomto kontexte, ktoré používateľ 
potrebuje na úspešné vykonanie pracovných aktivít.  
 Podobne ako Gmail  zobrazuje kontextovú reklamu a umožňuje niektoré 
jednoduché akcie, ako je napríklad pridanie udalosti do kalendára, AIIA sa snaží 
poskytovať informácie priamo v emailovej správe na základe kontextu emailu alebo 
používateľa. Najväčší rozdiel medzi frameworkom AIIA a existujúcimi riešeniami je 
priame napojenie na existujúcu emailovú infraštruktúru, pričom používateľ nie je 
nútený meniť svoju každodennú emailovú prácu. Podrobnú analýzu existujúcich 
riešení autori publikovali v [1]. 

2 Komponenty a architektúra systému 

AIIA systém bol navrhnutý tak, aby bol použiteľný s ľubovoľným emailovým 
klientom a emailovým serverom. Toto je možné riešiť iba tak, že AIIA je napojená na 
emailové protokoly ako proxy pre server alebo emailový klient. AIIA teda umožnuje 
serverovú alebo desktopovú inštaláciu.  

  
Obr. 1. Vľavo: ukážka extrakcie súhlasu osoby z emailovej správy. Okrem extrakcie súhlasu 
môžeme na obrázku vidieť aj extrakciu adresy spolu s jej zložkami. Vpravo: Výsledné 
spracovanie emailu po prechode systémom AIIA, kde boli pridané informácie z hlasovacieho 
modulu a geografického modulu  



Vnútorná architektúra pracuje tak, že email sa najskôr rozdelí na logické časti ako 
hlavička, telo správy a jeho jednotlivé časti. Zistí sa aké moduly majú email 
spracovať a tieto sú následne spustené. Jednotlivé moduly sú zložené z komponentov 
na spracovanie a extrakciu informácií, sémantické spracovanie alebo komponentov na 
prepojenie existujúcich systémov. Výsledkom spustenia modulov je automatické 
vykonanie úlohy interoperability reprezentovanej emailom alebo výstup potrebných 
informácií a zdrojov ktoré sa následne spracujú a pridajú do emailu ako HTML 
príloha. Takto modifikovaný email (obr 1, vpravo) je doručený späť na server alebo 
priamo stiahnutý do emailového klienta. Užívateľ pri čítaní emailu potom môže 
využiť ponúknuté informácie, vykonať aktivity cez odporučené linky do existujúcich 
systémov alebo získať potrebné informácie z odkazov na súvisiace zdroje. 
 Informácie extrahujeme z mailových správ pomocou modelu extrakcie založenom 
na regulárnych výrazoch [2]. Extrakcia súhlasu osoby v emailovej správe je na Obr.1 
vľavo, daľej je informácia spracovaná do stromu extrahovaných entít zo správy 
s vyznačením extrakcie súhlasu. 
 Funkcionalita systému je vykonávaná pomocou modulov, kotré adresujú 
požiadavky pilotných aplikácií a užívateľov z aplikácií opísaných v kapitole 3. 
Zároveň sa tým použije a otestuje výskumná práca z troch výskumných oblastí: 
spracovanie a extrakcia informácií, sémantické spracovanie a prepojenie na existujúce 
systémy. Na základe predbežných analýz partnerov boli definované predbežné 
kategórie modulov: Generický Tip modul; Geo module; Informácie o organizácii 
(napr. z obchodného registra); Zobrazenie Mapy pri identifikácii adresy; Zákaznícka 
karta; Identifikácia (preposlanie) zodpovedných osôb; Hlasovanie. 
Doteraz boli naimplementované prvotné verzie Geo modulu a hlasovania čo je možné 
vidieť aj na obrázku 1. Okrem toho je rozpracovaná implementácia generického Tip 
modulu, ktorý umožní pridávať užívateľom nové tipy (hints) definovaním objektov, 
ktoré musia byť v texte nájdené na ukázanie tipu na akciu. 
 

3 Aplikácie 

Pilotná aplikácia - Helpdesk, Anasoft 
Pilotné riešenie predstavuje implementáciu AIIA platformy a nasadenie do prostredia 
helpdesku. Helpdesk denne vybavuje stovky interakcií so zákazníkmi cez štandardné 
komunikačné kanály ako je telefón, email, fax. Prijaté požiadavky sa následne 
manuálne spracúvané s využitím existujúcich vnútro firemných informačných 
systémov a ich agend.  
Podľa identifikácie produktov, problémov, modulov sa v organizácii identifikuje 
kontaktná osoba alebo sa vykoná presmerovanie emailov na správny kontakt. Pri 
identifikácii zákazníka zasa poskytnutie CRM informácií. 

Pilotná aplikácia - Odsúhlasovanie dokumentov, SANET 
Členovia SANET používaním AIIA systému získajú možnosť efektívnejšie a lepšie 
riešiť problémy a úlohy interoperability a spolupráce a tak poskytovať lepšie služby. 
 Odsúhlasovanie dokumentov je základnou úlohou ktorú v rámci aplikácie SANET 
riešime na ktorú bol navrhnutý aj modul hlasovania opísaný v článku. Zahŕňa 
hlasovanie a pripomienky k dokumentom a úlohám, extrakciu osôb, súhlasov a 
pripomienok. 



4 Záver a budúca práca 

Článok opisuje projekt a systém AIIA a jeho možnosti na medzipodnikové 
prepojenie, podporu spolupráce alebo  možnosti využitia znalostí v organizácii tak, 
aby implementácia ich využitia nezasahovala do zabehnutého pracovného procesu. 
 Pri väčšine projektov manažmentu znalostí sa v organizáciách inštalujú nové 
systémy, s ktorými sa používateľ musí naučiť pracovať. V prípade AIIA nie je 
potrebné inštalovať nové systémy - používateľ dostane relevantné informácie a 
znalosti priamo pri vybavovaní úloh prostredníctvom emailovej komunikácie. Dané 
informácie môže, ale nemusí využiť, pričom ho neobťažujú v zabehnutých 
pracovných postupoch. Zdá sa, že je vhodné použiť takýto systém všade tam, kde sa 
elektronická komunikácia používa ako primárny nástroj na manažovanie pracovného 
procesu. 
 Moduly vyvíjané ľubovoľnou spoločnosťou môžu byť jednoducho zaradené do 
frameworku AIIA, ktorý ich v prípade potreby dokáže stiahnuť z webu, doinštalovať 
a spustiť nad určitými typmi emailov. V budúcnosti sa chceme hlavne zamerať na 
experimentálne vyhodnotenie nášho riešenia. 
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Annotation: 

Adaptive Interoperability Framework for Private and Public Sector 

Existing interoperability solutions are suitable only for large enterprises and lack of 
cheap, easy to integrate and easy to customize solutions. We believe such solution 
need to be build above existing ICT infrastructure (email, web) available in most of 
enterprises and organizations. In AIIA we build interoperability solution on top of 
email communication, which is used in most of enterprises on daily bases to 
acomplish interoperability tasks manualy. AIIA approach for interoperability can 
have significant impact by not forcing users to change working tool (they can stay 
with email), by delivering interoperability solution above existing ICT and by 
providing tool which can be easily customize for concrete application. In the paper we 
present AIIA project and existing software prototype of the system.  


