
�

 

Univerzita Karlova v Praze 

Filozofická fakulta 

Ústav informa�ních studií a knihovnictví 
 

Studijní program: informa�ní studia a knihovnictví 

Studijní obor: informa�ní studia a knihovnictví 

 

 

 

 

 

BBS Radek Bitrman, DiS. 
 

Techniky vyhledávání v databázích s ohledem 

na r�zné typy informa�ních objekt� 

 

Diplomová práce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2007 



�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce:  Mgr. Jan Pokorný 

Oponent diplomové práce:   

Datum obhajoby: 

Hodnocení: 



�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení:  

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatn� a že jsem uvedl všechny 

použité informa�ní zdroje. 

 

V Praze, 12. prosince 2007 

 

................................................ 

Podpis diplomanta 



�

 

Identifika�ní záznam 

BITRMAN, Radek. Techniky vyhledávání v databázích s ohledem na r�zné typy infor-

ma�ních objekt� [Techniques of information retrieval in databases in reference to dif-

ferent types of information objects]. Praha, 2007. 97 s. Diplomová práce. Univerzita 

Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informa�ních studií a knihovnictví 2007. 

Vedoucí diplomové práce Mgr. Jan Pokorný. 

 

Abstrakt 

P�edm�tem diplomové práce je na p�íkladech databází obsahující vybrané typy infor-

ma�ní objekt� analyzovat možnosti vyhledávání. V první �ásti práce jsou blíže charak-

terizovány informa�ní objekty z hlediska typologie MIME.  

V druhé kapitole jsou p�iblíženy možnosti a techniky indexování informa�ních objekt�, 

zmín�ny jsou také techniky vyhledávání vybraných typ� informa�ních objekt�. Uvede-

ny jsou také zajímavé možnosti vyhledávání v podob� r�zných experiment� a prototy-

p� vyhledávacích systém�. P�edstaveny jsou také dle autora zajímavé p�íklady data-

bází zabývající se vybranými typy informa�ních objekt�.  

Kapitola �ty�i se poté již zabývá analýzou vyhledávacích možností u vybraných data-

bází, porovnává jednotlivé specifika a také podobnosti. Jednotlivé vlastnosti a s tím 

související skute�nosti jsou zmín�ny v rámci shrnutí a také SWOT analýzy jednotli-

vých informa�ních objekt�.  

 

 

Klí�ová slova 

vyhledávání informací, informa�ní objekty, digitální objekty, databáze, textové infor-

ma�ní objekty, grafické informa�ní objekty, zvukové informa�ní objekty, image retrie-

val. 
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P�edmluva 
�

P�edkládaná práce se zabývá problematikou vyhledávání v databázích se zam��e-

ním na r�zná specifika, vlastnosti a problémy r�zných typ� informa�ních objekt� 

v digitální podob�. Samoz�ejm� není možné zahrnout úplný popis existujících databází 

informa�ních objekt�, a proto jsou v této práci popisování pouze vybrané p�íklady da-

tabází. 

 

Toto téma jsem si vybral, nebo� problematika vyhledávání informa�ních objekt� m� 

zajímá samotného z pohledu uživatele. S n�kterým aspekty vyhledávání se také setká-

vám v profesním prost�edí. 

 

V rámci p�íklad� databází textových informa�ních objekt� byly za�azeny archivy 

elektronického tisku nebo voln� dostupné databáze textových objekt�. D�vodem bylo 

zejména profesionální zpracování, propracované možnosti vyhledávání a také trvalý a 

bezplatný p�ístup k textovým objekt�m, a to zejména v podob� úplných text�. Mezi p�í-

klady grafických informa�ních objekt� byly za�azeny jak databáze fotografií, tak také 

odborná databáze s propracovanými možnosti vyhledávání technického rázu. Specific-

ky zam��ené p�íklady databází se zajímavými možnostmi vyhledávání byly vybrány 

v p�ípad� zvukových informa�ních objekt�. 

 

V první �ásti je nastín�no pojetí informa�ních objekt� použité p�i zpracování této 

práce. Kapitola 2.1 charakterizuje typologii informa�ních objekt� z hlediska specifikace 

MIME. N�které typy informa�ních (digitálních) objekt� se vyskytují také ve fondech di-

gitálních knihoven, které jsou zmi�ovány v podob� p�íklad� databázi (otev�ených ar-

chiv�) zam��ující se na textové informa�ní objekty. Nejen proto je ur�itý prostor v�no-

ván také digitálním knihovnám. S vyhledáváním informa�ních objekt� také souvisí 

identifikace t�chto objekt� a identifikátory (kapitola 2.2.). Pro dopln�ní popisu infor-

ma�ních objekt� je také stru�n� p�edstavena problematika metadat (kapitola 2.3.) Další 

kapitoly jsou v�novány detailn�jšímu popisu hlavních skupin informa�ních objekt�. 

Textové informa�ní objekty v rámci kapitoly 2.4., grafické informa�ní objekty jsou po-

psány v kapitole 2.5., zvukové informa�ní objekty v kapitole 2.6. 

 

 Druhá �ást této práce se již zam��uje na informa�ní objekty v databázích a techni-

ky indexování a vyhledávání. V rámci kapitoly 3.1. je stru�n� p�iblížena problematika 
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vyhledávacích stroj�. Kapitola 3.2. p�edstavuje jak problematiku indexování a  vyhledá-

vání jednotlivých informa�ních objekt�, tak také charakterizuje n�které prototypy u vy-

hledávání zejména grafických a zvukových informa�ních objekt�. Dle autora zajímavé 

p�íklady databází jednotlivých informa�ní objekt� jsou p�edstaveny v rámci kapitol  3.3 

až 3.5. 

 

Možnosti vyhledávání uvedených p�íklad� databází jsou podrobn�ji charakterizová-

ny ve t�etí �ásti této práce. Na p�edstavených p�íkladech databází se tato �ást zabývá 

možnostmi vyhledávání spole�nými pro uvedené typy informa�ních objekt� (kapitoly 

4.2. až 4.5.) a navzájem porovnává. Kapitola 4.6. uvádí specifické možnosti vyhledá-

vání. Kapitola 4.7 je v�nována shrnutí a autorem jsou zmín�ny n�které možnosti zlep-

šení. 

 

Zp�sob citace použité literatury vychází z norem ISO 690 a ISO 690-2. Citace 

v textu jsou provád�ny v podob� �íselných odkaz� na seznam literatury v záv�ru prá-

ce.  

 

Užívaná spojení „textové informa�ní objekty“ je považováno za ekvivalent spojení 

„textové objekty“. Obdobn� je nahlíženo na „grafické informa�ní objekty“, „zvukové in-

forma�ní objekty“, které se v této práci mohou vyskytnou bez p�ídavného jména infor-

ma�ní. V n�kterých p�ípadech je použito jednodušší ozna�ení pro tyto objekty – text 

(textové informa�ní objekty), obrázek, fotografie (grafické informa�ní objekty), zvuk, 

audio, hudba, hlasový záznam (zvukové informa�ní objekty) z d�vodu vyplývajícího 

z kontextu zabývající se daným objektem. V rámci této práce jsou uvažovány pouze 

zvukové informa�ní objekty v digitální podob�.  

 

Rád bych na tomto míst� také pod�koval svému vedoucímu Mgr. Janu Pokornému 

za dob�e mín�né p�ipomínky, vst�ícný p�ístup a také trp�livost p�i vedení této práce.  
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1. Úvod 

 

Vyhledávání informací pat�í mezi každodenní lidské �innosti. S pot�ebou informací 

se m�žeme setkat v r�zných oblastech – od informací o dopravním spojení p�i cest� do 

školy �i zam�stnání, informace o po�así v destinaci pro strávení dovolené, informace 

pot�ebné pro management p�i rozhodování o dalším vývoji firmy až po informace posí-

lané z družic zkoumající neznámé planety a planetky.  

 

B�žným prost�edkem pro uspokojení informa�ních pot�eb pat�í také internet. Ob-

rovská informa�ní exploze vyvolaná rozší�ením internetu nebyla bohužel doprovázena 

odpovídajícím vývojem technologií pro vyhledávání v tomto prost�edí. P�i vyhledávání 

se stále spoléhalo jen na vyhledání zadaného klí�ového slova v textu dokumentu (tex-

tového objektu) nebo nap�íklad procházení tématicky uspo�ádaného seznamu odkaz� 

(p�edm�tový katalog). Zejména pro informa�ní specialisty, kte�í pom��ují kvalitu proce-

su vyhledávání informací dle p�esnosti a úplnosti, bylo toto vyhledávání nep�ijatelné.  

 

�asto není relevantní informace nejen v prost�edí internetu nalezena nap�íklad 

z toho d�vodu, že je uložena v jiném typu informa�ního zdroje (obrázek, zvukový zá-

znam, databáze), než je typ zdroj� prohledávaných vyhledávacími stroji. V jiných p�í-

padech je pot�ebná informace uložena v lokálních repozitá�ích, které nejsou z www 

prost�edí v�bec dostupné.  

 

Množství zvukových a grafických informa�ních objekt� v digitální podob� vzrostlo 

exponenciální rychlostí b�hem posledních let. Gigabajty nových obrázk�, hudebních 

nahrávek, zvukových záznam�, video nahrávek jsou vytvá�eny a ukládány každý den. 

Tyto informa�ní objekty vytvá�ejí neuspo�ádané databáze, které nejsou z globálního 

hlediska v�bec strukturovány a p�ipraveny pro opravdu efektivní vyhledávání. Pot�eba 

využití celého potenciálu takovýchto databází, je pot�eba nástroj� pro automatické in-

dexování a inteligentní vyhledávací mechanismy. Význam t�chto informa�ních objekt� 

je velký, nebo� vývoj t�chto nástroj� je uskute��ován a podporován jak v komer�ní sfé-

�e, tak také v akademické.  
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2. Informa�ní objekty 

 

Tato kapitola je zam��ena na problematiku informa�ních objekt�, charakteristiku 

jednotlivých typ� informa�ních objekt�, vysv�tluje zp�sob nazírání na typologii infor-

ma�ních objekt� dle specifikace MIME a možné typy informa�ních objekt� v oblasti di-

gitálních knihoven.  

 

�asto se setkáváme s pojmy informace, informa�ní objekt anebo informa�ní zdroje 

(zdroje informací), a to v r�zných souvislostech. Stru�n� si p�iblížíme jednotlivé pojmy. 

Samotné slovo informace má p�vod v latinském slovu ”informare”, což znamená utvá-

�et nebo sd�lovat p�edstavu. Zkrácen� lze �íci, že na informace m�žeme pohlížet jako 

na data, která jsou použitelná a zárove� srozumitelná a jsou v daný okamžik pot�eba.  

 

Nyní se zam��íme na informa�ní zdroje a pro srovnání si zde uvedeme r�zné 

definice. �eská terminologické databáze knihovnictví a informa�ní v�dy (TDKIV) [1] de-

finuje pojem informa�ní zdroj jako: ”Informa�ní objekt, který obsahuje dostupné infor-

mace odpovídající informa�ním pot�ebám uživatele., ale m�žeme zde již nalézt nastí-

n�ní možného zp�sobu d�lení, které p�ibližuje následující odstavec. Samoz�ejm� se 

nejedná o jedinou definici tohoto pojmu. 

 

Sklenák nap�íklad ve své monografii [2] vysv�tluje informa�ní zdroj následovn�: 

”Informa�ním zdrojem budeme rozum�t systém, který je reálným nebo potenciálním 

nositelem, zprost�edkovatelem nebo ši�itelem informací”. Tomuto vymezení pak vyho-

vují knihovny, databázová centra, informa�ní st�ediska, televize, rozhlas apod. 

 

Na informa�ní zdroje lze nahlížet podle r�zných hledisek. Nap�íklad podle toho, 

na jakém médii jsou prezentovány nebo poskytovány. Tím se myslí zejména rozd�lení 

na zdroje informací elektronické (v elektronické podob�) a tzv. klasické (neboli v tišt�né 

podob�). Toto rozd�lení se objevilo v d�sledku technologického pokroku a zejména 

neuv��itelného rozmachu v oboru výpo�etní techniky. Informa�ní zdroje v elektronické 

podob� usnad�ují následné zpracování a používání daných informací.  

 

Elektronický informa�ní zdroj (nebo také elektronický zdroj) m�že být definován [24] 

jako informa�ní zdroj, který je uchováván v elektronické podob� a je dostupný 
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v prost�edí po�íta�ových sítí nebo prost�ednictvím jiných technologií distribuce digitál-

ních dat (nap�. na discích CD-ROM).  

 

 

2.1. Typologie informa�ních objekt� dle specifikace MIME 
 

Nyní se zam��íme na informa�ní objekty a typologii z hlediska specifikace MIME, 

které se využívají ve stále v�tší mí�e nejen pro pot�eby elektronické pošty, ale také ve 

sv�t� World Wide Web (WWW) zejména pro tzv. „MIME-typ“. Nejd�íve si p�iblížíme d�-

vody existence tohoto formátu a pouze stru�n� nastíníme n�která specifika. Z d�vod� 

zam��ení této práce budou technické detaily popsány pouze stru�n� a informativn�, a 

to pouze pro p�iblížení dané problematiky. 

 

Standard MIME neboli Multipurpose Internet Mail Extensions je p�vodn� rozši�ující 

internetový standard formátování emailových zpráv zahrnující [4]: 

 

• p�ibalování nejr�zn�jších p�íloh v netextovém formátu, 

• definování sady jednotlivých typ� v rámci Content-Type,  

• používání samotného textu zpráv také v jiných jazycích a znakových sa-

dách, než jen v podob� ASCII, 

• p�idávání vícedílných zpráv 

• používání informací v hlavi�ce také v jiné znakové sad� než jen v ASCII. 

 

 

 Hlavním d�vodem pro existenci tohoto standardu MIME je dodnes používaný me-

chanismus pro p�enos zpráv ozna�ovaný jako SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), 

který garantuje pouze p�enos zpráv tvo�ený sedmibitovými znaky. Tyto sedmibitové 

znaky vlastn� p�edstavují znaky uvedené v kódovací tabulce ASCII. V p�ípad� pot�eby 

poslat elektronickou poštou cokoliv nemající podobu sedmibitových ASCII znak�, mu-

síme takovouto informaci do dané podoby nejprve p�enést. Toto p�enesení je možné 

v podob� zakódování dat práv� do ASCII znak�. Standard MIME vymezuje možnosti 

p�ípustných typ�, které je možné použít pro zakódování p�ílohy na stran� odesílatele. 

Ale zárove� je nutné, aby o použité volb� kódování byl informován také p�íjemce pro 

úsp�šné rozkódování p�ílohy. Mechanismus MIME tak umož�uje posílání netextových 

informa�ních objekt� v podob� obrázk�, zvukových (hudebních) soubor�, film� anebo 

datových soubor� v podob� aplikací. 
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Pro úsp�šné rozpoznání typu p�iložených dat slouží MIME Content-Type (m�žeme 

se také setkat s používaným pojmem MIME type), která je díl�í konvencí standardu 

MIME a ur�uje typ p�enášených dat dle konkrétní hodnoty. Podstata MIME Content-

Type v rámci elektronické pošty je v identifikaci typu dat, ur�enou jen pro pot�eby jejich 

p�enosu. O jednotlivých typech tohoto standardu pojednává další �ást. 

 

Hlavi�ka standardu MIME ozna�ovaná Content-Type p�edstavuje znakový �et�zec 

ur�ující základní povahu dat v samotném t�le MIME entity (emailová zpráva, p�ípadn� 

její t�lo) identifikátory. Tyto identifikátory se rozd�lují na dv� složky. První identifikátor 

ur�uje základní typ dat, druhá �ást ozna�ována jako podtyp slouží pro specifikaci zá-

kladního typu [5]. Jednotlivé typy MIME byly již od za�átku navrhovány s ohledem na 

další rozši�itelnost, nebo� práv� rozši�itelnost a možnost neustálého dopl�ování o nové 

typy respektive podtypy lze považovat za význa�nou vlastnost a také d�vod pro glo-

bální využitelnost.  

 

Zajišt�ní korektního dopl�ování novými typy MIME obsahující podrobné specifikace 

nového typu je spravováno mezinárodní organizací, která je zejména autoritou pro p�i-

d�lování internetových identifikátor�, IP adres a dalších �íselných identifikátor� pro 

služby v síti internet (Internet Assigned Numbers Authority, IANA, http://www.iana.og) 

[6]. Oficiální informace týkající se MIME jsou poskytovány ve formátu RFC (Request 

For Comments) vydávané otev�enou organizací IETF (The Internet Engineering Task 

Force, http://www.ietf.org) [7] starající se o rozvoj internetu a definice standard� pro je-

ho provoz.  

 

V sou�asné dob� vymezuje standard MIME tyto hlavní typy (které jsou dále up�es-

�ovány konkrétními podtypy): 

 

1) Jednoduché (diskrétní) typy: 

 

a) text - je ur�en pro posílání informací v textové form� jako nap�íklad strukturo-

vaný text - HTML, SGML, XML, CSV, RTF, nebo samotný „�istý text“ (plain 

text). V podob� �istého textu se jedná o lineární sekvenci  znak� p�erušené p�í-

padn� odd�lova�em �ádk� nebo stránek. M�že také obsahovat specifikaci pou-

žité znakové sady. Definované znakové sady jsou nap�íklad ASCII, UTF-8 nebo 

ISO-8859-X (kde X p�edstavuje poslední �íslice zvolené znakové sady). Texto-

vé informace vyžadující pro zobrazení speciální program jsou za�azovány 
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k typu „application“. Interpretace jednoduchého textového formátu vypadá ná-

sledovn�: 

  

Content-type: text/plain; charset=iso-8859-1 

 

• image – definovaný typ pro statické obrázky (k jejichž zobrazení je t�eba speci-

fické za�ízení v podob� obrazovky, tiskárny atd.) zahrnuje nap�íklad podtypy ve 

formátu GIF, JPG, JPEG, TIFF. P�íklad záznamu: 

 

Content-type: image/tiff 

 

• audio – obecn� zahrnuje hlasová �i zvuková data ve formátu, který je schopný 

interoperability, nebo� neexistuje „ideální“ audio formát. Základním podtypem je 

formát „basic“. M�žeme se také setkat s formáty jako nap�íklad MPEG-1 Layer 

3 známý pod zkratkou MP3.  Dále se m�žeme setkat s formáty AAC, MP4 (viz 

p�íklad níže).  

 

Content-type: audio/mp4 

 

• video – p�edstavuje formát v podob� pohyblivých obrázk�, videosekvencí atd., 

které mohou být dopln�ny také zvukem. Termín video je v tomto p�ípad� chá-

pán jako všeobecný pojem, kdy se neodkazuje na jednotlivé technologie �i for-

máty. Základním podtypem je formát „mpeg“.  

 

Content-type: video/mpeg 

 

• application – tento formát se používá pro nespojitá (discrete) data, aplikace, 

které nelze za�adit do jiných kategorií a zejména ty data, která se musí p�ed 

samotným zobrazením uživateli nejprve zpracovat ur�itou aplikací. Do této ka-

tegorie lze tedy za�adit nap�íklad p�enos dat, plánovací systém v rámci emailo-

vého klienta nebo tabulkový procesor (spreadsheet).  Definovány jsou dva zá-

kladní podtypy: 1. „Octet-stream“ (obsahuje binární data) a 2. „Postscript“ a dal-

ší specializované podtypy, kterých je velké množství.  

 

Content-Type: application/zip 
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• model -  tento typ nazývaný také jako „virtuální realita“ je ur�en pro posílání 

soubor� pro troj- a vícerozm�rné systémy, ve kterých lze zavést pravoúhlou 

soustavu sou�adnic. Model se skládá z jednoho nebo více objekt�, které se pak 

skládají z prvk�, jež mají mezi sebou definovány vztahy.  

 

Content-Type: model/vrml 

 

• example – typ formátu „p�íklad“ je ur�en pouze pro použití v dokumentech po-

skytující p�íklady zahrnující specifikaci n�kterých typ� formát�, kdy použití sku-

te�ného typu formátu by bylo naprosto irelevantní. Definován byl jak typ, tak ta-

ké podtyp formátu. Tento typ lze za�adit jak mezi jednoduché formáty, tak i mezi 

složité. �

 

Content-Type: application/example 

 

2) Složené (kompozitní) typy 

 

• multipart  – v p�ípad� kombinací r�zných typ� formát� nebo více r�zných �ástí 

do jednoho celku se používá tento formát, který p�esn� definuje hranice jednot-

livých �ásti a také ozna�ení typu v rámci dané �ásti. Tímto je zajišt�no, že jed-

notlivé �ásti se rozkódují dle správného typu. 

 

Content-Type: multipart/mixed; boundary= gc0p4Jq0M2Yt08j34c0p 

      [ozna�ení hranice] 

--ozna�ení hranice 

 

Content-type: text/plain 

 

--ozna�ení hranice 

 

Content-Type: image/jpeg 

 

• message – zpráva jako samostatný typ je ur�en pro p�iložení další emailové 

zprávy (nap�íklad ve formátu HTTP nebo MSG v p�ípad� MS Outlook) do nové 

emailové zprávy.  

Content-Type: message/http 
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Globální rozší�ení standardu MIME specifikující jednotlivé typy se samoz�ejm� pro-

jevilo nejen v oblasti elektronické pošty, ale také v dalších oblastech internetu. Jakmile 

je zavedena vhodná konvence, která je také i dodržována, není d�vod nevyužívat také 

pro samotný p�enos WWW stránek webovými servery a jejich klienty (v podob� webo-

vého prohlíže�e). Webový prohlíže� na stran� klienta tak dostává od serveru informaci 

o typu posílané informace – zda se jedná o text, který se má interpretovat jako HTML 

kód požadované webové stránky �i se jedná o �istý text nebo obrázek atd. Proto 

webový server p�i zasílání www stránky v HTML tvaru n�jakému prohlíže�i (klientovi) 

p�ipojuje ke každé stránce také údaj, že se jedná o data s MIME-typem text/html. 

 

���������	
	�informa�ních objekt� dle typologie MIME lze najít také v oblasti digitál-

ních knihoven. V rámci digitálních knihoven se m�žeme setkat s ozna�ením digitální 

objekt. V této práci zam��ující se na problematiku vyhledávání vybraných typ� objekt� 

je pojem digitální objekt považován za synonymum pojmu informa�ní objekt. Nyní si 

ale stru�n� p�edstavíme problematiku digitálních knihoven. 

 

Samotný pojem digitální knihovna pat�í v poslední dob� mezi frekventované, ale je 

provázen také �adou nejasností. Jeden z d�vod� t�chto nejasností lze spat�ovat 

v neustálém technologickém vývoji výpo�etní techniky. Jak zmi�uje mimo jiné Bartošek 

[8], problematikou digitálních knihoven se zabývá mnoho r�znorodých odborných ko-

munit, z nichž každá si vytvá�í vlastní nápl� tohoto pojmu v souladu se svým zam��e-

ním: z pohledu databázového specialisty p�edstavuje digitální knihovna informa�ní sys-

tém využívající architekturu federativních databází, pro odborníky zabývající se hyper-

textem a ší�ením informací je to jen jedna z nadstavbových aplikací webu, knihovník 

vidí v digitální knihovn� další krok v automatizaci na cest� od knihovny analogové (pa-

pírové) p�es automatizovanou �i hybridní (fyzické sbírky s automatizovaným katalo-

gem) až po digitální (v�tšina �i veškeré informace a služby knihovny jsou elektronické). 

V neposlední �ad� p�ispívá ke zmatení pojm� i skute�nost, že pojmem digitální knihov-

na jsou n�kdy ozna�ovány systémy, které – p�inejmenším z pohledu informa�ního 

specialisty – p�edstavují úpln� jiné entity (nap�. soubory algoritm� a procedur, systémy 

na správu dokument� apod.). 

 

Existuje samoz�ejm� mnoho definic digitálních knihoven. V po�íta�ovém prost�edí 

se m�žeme setkat také s definicí digitální knihovny jako spravované sbírky informací 

spolu s odpovídajícími službami, p�i�emž informace jsou uloženy v digitální podob� a 

jsou dostupné prost�ednictvím sít� [9].  
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Spole�né znaky digitální knihovny lze však vyvodit z mnoha existujících definic [8]: 

 

• digitální knihovna se primárn� zabývá organizací elektronické sbírky za ú�elem 

lepšího p�ístupu. 

 

• digitální knihovna obvykle není jedna uzav�ená entita (pro zd�razn�ní tohoto 

aspektu mnozí auto�i používají zásadn� a výhradn� množné �íslo – digitální 

knihovny). 

 

• informa�ní zdroje v rámci digitální knihovny jsou heterogenní (zp�sobem orga-

nizace objekt� a použitými platformami), dynamické (p�idáváním a odebíráním 

objekt� do/ze struktury digitální knihovny) a také multimediální v p�ípad� pova-

hy dat. 

 

• realizace digitální knihovny vyžaduje technologie pro transparentní propojení 

r�zných (autonomn� spravovaných) informa�ních komponent. 

 

• cílem digitálních knihoven je zajistit uživateli jednotný p�ístup k relevantním digi-

tálním informacím, a to bez ohledu na jejich formu, formát, zp�sob a místo ulo-

žení.  

 

Z�ejm� nejznám�jší obecnou strukturu digitální knihovny p�edstavil Kahn a Welin-

sky [10], dle kterých je základním prvkem digitálních knihoven digitální objekt, který 

v tomto p�ípad� nep�edstavuje pouze množinu bit�. Obsah tém�� v�tšiny základních 

digitálních objekt� má ur�itou strukturu a informace (nap�íklad autorská práva) musí být 

p�idružena k digitálnímu objektu. Digitální objekt se tak skládá ze dvou �ástí – obsahu 

(content) a p�idružených dat (informací) neboli metadat, které jsou v tomto p�ípad� tvo-

�eny globálním jednozna�ným identifikátorem digitálního objektu (ozna�ován jako 

„handle“), a dalšími nespecifikovanými metaúdaji. Metadaty se podrobn�ji zabývá kapi-

tola 2.3.  

 

Možná struktura digitálního objektu v oblasti digitálních knihoven dle [58] je znázor-

n�na na obrázku 1. K samotnému obsahu digitálního objektu (content) je pot�eba p�i-

�adit také informace jako autorská práva. Digitální objekt se tak podle této navržené 

struktury skládá ze dvou �ástí – obsahu a p�idružených dat (metadat). 
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Obrázek 1: Struktura digitálního objektu p�evzatý z [58] 

 

V rámci možné struktury digitálního objektu znázorn�né na obrázku 1 dle [58] jsou  

zahrnuty vlastnosti (properties), transak�ní log (transaction log) nebo signatura (signa-

ture). Obsahem digitálního objektu tak m�že být sekvence byt� reprezentující specific-

ký digitální materiál, množina více datových objekt�, množina identifikátor� objektu 

anebo jiné datové typy. Digitální objekty mohou být dle typu rozd�leny do kategorií, kdy 

pro každou kategorii mohou být stanovena pravidla pro p�evod do jednotlivých typ� di-

gitálních objekt�.  

 

Typy digitálních (informa�ních) objekt� používané v digitálních knihovnách se do 

ur�ité míry podobají typ�m informa�ních objekt� popsané v rámci specifikace MIME 

popsaným v p�edchozí kapitole. Stejn� jako u typologie MIME se m�žeme setkat 

s formáty typu text, obraz, zvuk nebo video. Digitální knihovny používají také jako spe-

cifický typ digitálního objektu software, který je v rámci MIME typu „application“ dále 

rozd�len dle jednotlivých podtyp� dle charakter. Trojrozm�rné digitální objekty lze p�i-

rovnat k MIME formátu typu model, který je charakterizován jako troj- a vícerozm�rný 

systém�, ve kterém lze zavést pravoúhlou soustavu sou�adnic.  

 

Nej�ast�ji se m�žeme v oblasti digitálních knihoven setkat s t�mito typy digitálních 

objekt� (viz  také [34]): 

 

a) Textové digitální objekty  

b) Obrazové digitální objekty 

c) Zvukové digitální objekty 

d) Video digitální objekty 

e) Software digitální objekty 

f) Trojrozm�rné digitální objekty 
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Další �ástí architektury digitální knihovny je tzv. handle-system p�edstavující distri-

buovaný mechanismus, který p�i obdržení identifikátoru digitálního objektu (nap�íklad 

od uživatele zadávajícího dotaz ve vyhledávacím rozhraní v rámci digitální knihovny) 

vrátí seznam repozitá�� (úložiš�), které požadovaný objekt obsahují. Jistou podobnost 

tohoto handle-systému lze spat�ovat nap�íklad v indexu (datová struktura umož�ující 

rychlé vyhledávání ve v�tších objemech dat) v rámci klasické databáze. P�i vyhledává-

ní ur�ité hodnoty se použije index, který ukazuje na p�esné umíst�ní požadovaného 

objektu (nebo záznamu).  

 

Pro zajímavost si m�žeme uvést také typologii objekt� �asto zmi�ovaná koncem 

90. let 20. stol. Vyvinuta byla kanadskou firmou Vancouver Webpages zabývající se 

službami v oblasti internetu. Tato firma v rámci vyhledávacího systému vyvinula vlastní 

robot „VWbot“ a speciální interaktivní formulá� k tvorb� metadat nazvaný „Meta tag 

builder“. Typologie se skládala z 21 typ� se stru�nou charakteristikou. Jak uvádí Brat-

ková [18] tato typologie ozna�ovaná také jako „VW96“ byla neúplná, ú�elov� oriento-

vaná a nevyvážená, nebo� zahrnovala na jedné stran� obecné typy a na druhé stran� 

velmi specifické typy z oblasti obchodu a informa�ních technologií.  

 

Je z�ejmé, že typy informa�ních objekt� specifikované standardem MIME definují 

p�esné pravidla pro používání a zpracovávání. Standard MIME se díky jasné specifika-

ci (zajišt�né zast�ešením této problematiky mezinárodní organizací), interoperability a 

také možnosti snadné rozši�itelnosti o nové typy informa�ních objekt�, stal rozší�eným 

standardem nejen pro elektronickou poštu, ale také jako komunika�ní pro širokou ob-

last internetu. V rámci této diplomové práce se proto zam��íme na tyto vybrané typy in-

forma�ních objekt� specifikované práv� typologií MIME: 

 

• Textové (text) 

• Grafické (image) 

• Zvukové (sound) 

 

 

2.2. Identifikace informa�ních objekt� 
�

P�ed samotným p�iblížením vybraných typ� informa�ních objekt� si nejprve obecn� 

p�edstavíme problematiku popisu informa�ních objekt�. Práv� problematika popisu in-
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forma�ních objekt� (zejména sí�ov� dostupných informa�ních objekt� v elektronické 

podob�) pomocí metadat úzce souvisí s vyhledáváním. 

 

Se samotným popisem informa�ních objekt� také souvisí pot�eba dané objekty 

identifikovat a tuto identifikaci dynamicky a jednozna�n� propojit s informa�ním objek-

tem. Jedním z koncept� identifikátoru je identifikátor URI (Uniform Resource Identifica-

tor, viz [49]), který byl poprvé vydán v roce 1994 a jehož autorem byl Tim Berners-Lee.  

 

Jak uvádí nap�íklad Hilse a Kothe [51] termín URI lze klasifikovat jako a) název 

(name), b) vyhledáva� (locator), c) oboje – název i vyhledáva�. Oba tyto koncepty 

(name, locator) se poté vyvíjely samostatn� jako URN (Uniform Resource Name, viz 

[50]) a URL (Uniform Resource Locator, viz [48]).  Tradi�ní zp�sobem identifikace byl 

v prost�edí nap�íklad URL V polovin� 90. let 20. století byla p�edstavena myšlenka po-

užití jmenných prostor pro zaznamenání jména a umíst�ní objektu. Tyto identifikátory 

objekt� jsou registrovány centráln�, a proto jsou dané objekty vyhledány, p�estože je-

jich umíst�ní bylo zm�n�no.  

 

Ú�elem a funkcí konceptu URN je poskytovat unikátní (jednozna�ný na globální 

úrovni) a trvalý identifikátor, který umožní rozpoznání a zp�ístupn�ní jak charakteristik 

daného objektu, tak objektu samotného. Jak uvádí Bartošek [8], požadavky pro kon-

cepci URN jsou následující: 

 

• Globální rozsah (jednozna�né jméno nezávisle na umíst�ní) 

• Perzistence (trvale p�id�lené jméno, platící i po zániku popisované entity) 

• Škálovatelnost (jméno lze použít pro jakýkoliv typ entity) 

• Legacy support (systém musí podporovat existující identifika�ní systém) 

• Rozši�itelnost (možnost budoucího rozší�ení systému) 

 

Syntaxe konceptu URN je v podob�:  

 

URN:nid:nss 

 

kde nid (Namespace Identifier) p�edstavuje identifikátor ur�itého identifika�ního systé-

mu (nap�. DOI) a nss (Namespace-specific String) je konkrétní identifikátor v rámci da-

ného systému. 
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Mezi skute�nosti omezující globální rozší�ení tohoto konceptu jsou nap�íklad [8]: 

 

• Sm�rovací systém URN není rozší�en v rámci internetu 

• Budování a udržování sm�rovacích služeb p�edstavuje zna�né finan�ní ná-

klady  

• Nejasnosti s p�id�lováním URN entitám (problém verzí, r�zných formát�) 

• Podpora URN webovými prohlíže�i není taková jako v p�ípad URL. 

• Problém jednoduchého a násobného sm�rování – sm�rovací mechanismy 

vrací jediné URL. V p�ípad� URN mohou obecn� vyžadovat identifikaci více 

odpovídajících služeb. 

 

Jedním z identifikátor� vycházejícím z URN specifikace je nap�íklad PURL neboli 

perzistentní URL. Tento systém realizovaný organizací OCLC (Online Computer Libra-

ry center, http://www.oclc.org) se snaží odstranit problém s identifikací pomocí URL 

neboli závislost objektu a jeho umíst�ní. PURL je tak URL poskytující nep�ímou adre-

saci objektu. Informa�ní objekt (zdroj) na internetu dostane p�id�lený identifikátor 

PURL, který obsahuje skute�nou URL adresu objektu [52]. Obecný tvar adresy PURL 

tak vypadá následovn�: http://purl.oclc.org/net/objekt. 

 

Technologie nazývaná „The Handles System“ [53] vyvinutá korporací CNRI (Corpo-

ration for National Research Initiatives, http://www.cnri.reston.va.us) p�edstavuje infra-

strukturu obecné architektury digitální knihovny pro jednozna�nou identifikaci digitál-

ních objekt�. Syntaxe identifikátoru handle je v podob�:  

 

hdl: Handle Naming Authority/Handle Local Name 

 

kde, „handle naming authority“ p�edstavuje tzv. pojmenovávací autoritu, která je p�id�-

lována hierarchicky (nejvyšší úrovní je p�id�lována centrální autoritou, zbylé �ásti od-

d�lené te�kou již lokáln�). „Handle local name“ již p�edstavuje libovolný název v rámci 

dané pojmenovávací autority.  

 

V této �ásti je t�eba také zmínit systém pro identifikaci digitálních objekt� DOI (Digi-

tal Object Identifier, http://www.doi.org), který je spravován a kontrolován Mezinárodní 

nadací DOI (International DOI Foundation, IDF). Jedná se o systém, jehož základem 

se stal sm�rovací mechanismus handle zmín�ny výše. DOI p�edstavuje jak nový kon-
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cept metadat pro objekty v podob� také aplikací nebo služeb, tak také poskytuje struk-

turu pro vzájemnou sou�innost [57]. P�íklad Syntaxe DOI vypadá následovn�: 

 

doi: 10.1234/NP5678 

 

kde 10 p�edstavuje pojmenovávací autoritu (�íslo 10 je p�id�leno nadaci IDF), dále po 

te�ce následuje numerický identifika�ní kód registrující organizace. Po odd�lujícím 

znaku  „/“ následuje existující identifikátor (nap�íklad lze použít i identifikátor ISBN) [58].  

 

2.3. Metadata 
 

Pojem metadata velmi souvisí se vznikem a  rozvojem internetu [11], a to p�ede-

vším služby World Wide Web (WWW). Výraz metadata se za�al objevovat v polovin� 

80. let v souvislosti s budováním kolekcí �i archiv� digitalizovaných text�. Poté na n� 

navázalo v pr�b�hu 90. let budování komplexn�jších digitálních knihoven.  

 

Samotné slovo metadata pochází z �eckého meta = mezi, za a latinského data = to 

co je dáno.  Termín data si lze rozší�en�ji p�edstavit jako vyjád�ení skute�nosti ve for-

mátu, který lze následn� zpracovat.  Metadata jsou nej�ast�ji charakterizována jako 

data o datech. M�žeme se také setkat s definicí metadat jako informace o datech. Me-

tadata m�žeme také ozna�it jako strukturovaná a zakódovaná data popisující vlastnosti 

entit  (information-bearing entities), která pomáhají dané entity identifikovat. Ú�elem 

metadat je zejména klasifikace informací.   

 

Tim Berners – Lee uvádí  [12], že metadata jsou data, nebo� v obecné rovin� 

p�edstavují informace o informacích. Metadata mohou být uložena jako každá jiná da-

ta v n�jakém zdroji.  

 

Formát metadat je tvo�en množinou nezávislých výrok�, které reprezentují údaje o 

zdroji. V po�íta�ovém systému nabývají výroky formu jména �i typu výroku a souboru 

dalších parametr���Výroky mohou existovat samostatn� a nezávisle. Ke každé vlast-

nosti náleží konkrétní hodnota, obecn� pak hovo�íme o modelu dvojice (páru) vlast-

nost / hodnota��
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Za zmínku také stojí další definice charakterizující metadata jako stroji srozumitel-

né informace o webovských zdrojích a jiných objektech [12]. Klí�ové v této charakte-

ristice metadat je, že jde o stroji srozumitelné informace. P�edpokládá se jejich zpra-

cování v/pro nejr�zn�jší aplikace pomocí inteligentních program� ozna�ovaných výra-

zem „agenti“. Znamená to, že informa�ní jazyk uložených metadat musí být naprosto 

formáln� logicky správný a jednozna�ný.  

 

Bartošek [8] zmi�uje možnost nahlížení na metadata také v kontextu digitálních 

knihoven jako na po�íta�ov� zpracovatelné strukturované informa�ní objekty, které po-

pisují vlastnosti jiných informa�ních objekt�.  

 

Z hlediska obecného použití se metadata rozd�lují na popisná (obecný popis pro 

ú�ely vyhledávání zdroj�, identifikaci a selekci), strukturální (charakteristika formátu a 

struktury zdroje pro dosažení správného uložení a zobrazení zdroje) a administrativní 

(sloužící pro ú�ely správy zdroje, archivaci atd.) [13].  

 

Existuje velmi mnoho odlišných metadatových schémat. D�vodem je široký záb�r 

služeb, které mohou metadata v prost�edí sítov� dostupných informa�ních objekt� 

podporovat. Metadata tak plní celou �adu funkcí [76]: 

  

• Dokumenta�ní (popis d�ležitých charakteristik zdroje) 

• Identifika�ní (jednozna�ná identifikace nezávisle na �ase a prostoru) 

• Loka�ní (užití dat ke zjišt�ní umíst�ní zdroje) 

• Vyhledávácí  (zjišt�ní existence zdroje) 

• Hodnotící (klasifikace element�, jež p�ispívá k rozhodnutí, zda se jedná o 

relevantní zdroj) 

• Selek�ní (vyhledání informa�ního objektu na základ� jmenných �i v�cných 

charakteristik) 

• Administrativní (nap�íklad v podob� informací o autorských právech, e-

business, elektronický podpis atd.) 

• Archiva�ní (zajiš�uje identitu a kontext zdroje za ú�elem správného ulože-

ní a zpracování) 

• Technická (hlavi�ky HTTP, konfigurace snímacího za�ízení, podstatné 

znaky grafických soubor�, specifikace hardwarové platformy pro emulaci) 

• Sjednocující (jednotný formát metadat umož�uje �ízení a správu r�znoro-

dých kolekcí). 
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K zajišt�ní d�v�ryhodnosti a spolehlivosti tvorby metadat v p�ípad� služby World 

Wide Web budou v celkové architektu�e hrát významnou roli jmenné prostory - doku-

menty s p�íslušnými identifikátory URI, které budou obsahovat slovníky se jmény �i ty-

py vlastností, jež jsou definovány podle stanovené metodiky v rámci p�íslušných spe-

cifikací metadat [11]. P�edpokládá se jejich hypertextové propojení s tvo�enými zá-

znamy metadat jednotlivých webovských zdroj�. V tomto p�ípad� p�jde o specifické 

výroky typu vztahu mezi dv�ma zdroji, které budou realizovány p�es hypertextové od-

kazy. Celý takový výrok bude tvo�en typem výroku a dv�ma identifikátory URI. P�íkla-

dy formát� metadat jsou uvedeny v další kapitole 2.4.1. 

 

 

2.3.1. Obecné formáty metadat 

�

Z�ejm� nejznám�jším formátem metadat v prost�edí internetu  je  formát tzv. Dub-

linského jádra (Dublin Core, dále jen DC, http://purl.org/dc). DC p�edstavuje soubor 

metadatových prvk�, jehož zám�rem je usnadnit vyhledávání elektronických zdroj� 

[16]. P�vodn� byl vytvo�en jako popis zdroj� na WWW sestavený p�ímo autorem, po-

stupn� ale zaujal instituce zabývající se formálním zpracováním zdroj�, jako jsou mu-

zea, knihovny, vládní agentury a komer�ní organizace. Sklenák [2] uvádí tyto charakte-

ristiky, které �adí DC mezi prominentní formáty: 

 

• Jednoduchost – všeobecn� srozumitelná sémantika umož�ující laik�m i 

specialist�m používat tento formát. 

 

• Sémantická interoperabilita – prosazování globálního souboru deskripto-

r�, které umožní unifikovat ostatní standardy pro ur�ování obsahu. 

 

• Mezinárodní konsensus – p�sobení na mezinárodní úrovni je rozhodující 

pro efektivní vývoj infrastruktury pro zp�ístup�ování elektronických zdroj� 

v prost�edí internetu. 

 

• Rozši�itelnost – DC umož�uje ekonomickou alternativu k podrobn�jším a 

složit�jším model�m popisu. 
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• Modularita metadat v prost�edí WWW – implementování architektury RDF 

pro metadata konsorciem W3C umožnilo vzájemnou koexistenci vzájemn� 

se dopl�ujících, samostatn� udržovaných soubor� metadat. 

 

• Modifikovatelnost – každý prvek DC má p�esnou definici, ale zárove� 

uspokojuje pot�eby r�zných komunit možností modifikace pomocí tzv. kvali-

fikátor�. 

 

Metadata byla také implementována do jazyka HTML v podob� META tagu pro ulo-

žení vno�ených metadat v rámci hlavi�ky <HEAD> HTML dokumentu. V každém META 

tagu byla specifikována dvojice „jméno/hodnota“, která byla kódována pomocí atributu 

„NAME“ a atributu „CONTENT“. V hlavi�ce mohly být obsaženy vícenásobné údaje.  

 

<META NAME=’’title’’ CONTENT=’’Techniky vyhledávání’’> 

 

Pro hodnotu atributu NAME byla navržena zvláštní te�kovací notace, pomocí níž se 

udávalo jméno souboru metadat a (po te�ce) jméno údaje. Pozd�ji se te�ky uplatnily i 

pro vyjád�ení typologie jmen údaj�. Metadata Dublinského jádra obdržela jméno „DC“. 

Konkrétní p�íklad dvou údaj�: 

 

<META NAME=’’DC.Title’’ CONTENT=’’Techniky vyhledávání’’> 

<META NAME=’’DC.Autor’’ CONTENT=Radek Bitrman’’> 

�

Jednotlivé používané pojmy v rámci metadat DC vysv�tluje [14]. Aktuální struktura 

formátu Dublinského jádra se skládá z níže uvedených položek [17]: 

 

1. Název (Title) – definováno jako jméno dané zdroji, typicky p�edstavuje 

název, pod kterým bude daný zdroj znám. 

  

2. Tv�rce (Creator) – entity primárn� odpov�dné za vytvo�ení zdroji, kdy 

výraz entita m�že p�edstavovat osobu, organizaci nebo službu.  

 

3. P�edm�t (Subject) – definován jako p�edm�t obsahu zdroje. M�že být 

reprezentován klí�ovým slovem, frází nebo klasifika�ním t�íd�ním. P�i 

popisu územních nebo do�asných témat zdroje se používá spíše Pokrytí 

(Coverage). 
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4. Popis (Description) – vý�et obsahu zdroje a zahrnuje nap�íklad abs-

trakt, obsah, grafické znázorn�ní nebo i textový vý�et zdroj�. 

 

5. Vydavatel (Publisher) – entita zodpov�dná za zp�ístupn�ní zdroje. Vy-

davatelem tak m�že být fyzická osoba, organizace nebo služba (systé-

my apod.). 

 

6. P�isp�vatel (Contributor) – entita odpov�dná za provedení p�ísp�vku k 

obsahu zdroje. Jako p�íklad lze uvést osobu, organizaci nebo službu. 

 

7. Datum (Date) – datum spojené s n�jakou událostí v životním cyklu zdro-

je. Doporu�uje se užívat normu ISO 8601. 

 

8. Typ (Type) – definováno jako povaha nebo žánr obsahu zdroje. Dopo-

ru�eno je používat �ízených slov, nap�íklad prost�ednictvím DCMI Type 

Vocabulary [DCMITYPE]. Pro popis formátu, fyzického nosi�e nebo vy-

m��ení zdroje se používá Formát (Format). 

 

9. Formát (Format) – fyzická nebo digitální manifestace zdroje. Formulace 

definice je, krom� jiného, ovlivn�na sou�asnými náhledy a záv�ry IFLA 

(International Federation of Library Associations and Institutions, 

http://www.ifla.org) k problematice informa�ních zdroj� a dokument�, 

které byly �asto v diskusích brány v potaz; komentá� k definici dopl�uje 

n�které další údaje, jako jsou nap�. rozm�ry pot�ebné pro popis n�kte-

rých typ� informa�ních zdroj� (obrazové, trojrozm�rné apod.). 

 

10. Identifikátor (Identifier) – jednozna�ný odkaz na zdroj v rámci daného 

kontextu. 

 

11. Zdroj (Source) – odkaz na zdroj, ze kterého byl popisovaný zdroj odvo-

zen. 

 

12. Jazyk (Language) – definování jazyku zdroje s použitím schválených 

norem, nap�íklad v podob� RFC 3066. 
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13. Vztah (Relation) – definice odkazu na p�íbuzné zdroje. 

 

14. Pokrytí (Coverage) – rozsah nebo záb�r zdroje. P�íkladem m�že být 

místo nebo lokace v geografickém vyjád�ení. Do�asné období lze vyjád-

�it jako datum, �asové období. Doporu�eno je používání �ízených slovní-

k� v podob� nap�íklad Tezauru Geografických Názv� (TGN).  

 

15. Práva (Rights) – informace o právech udržovaná ve zdroji nebo mimo 

n�j. 

 

DC má ambice stát se všeobecn� rozší�eným a používaným standardem, který 

m�že díky své jednoduchosti posloužit i jako základna pro sémantickou interoperabilitu 

mezi jinými složit�jšími formáty. 

 

V zásad� se rozlišují dva zp�soby propojení metadatového záznamu a informa�ní-

ho zdroje (objektu) [15]: 

 

1. metadatový záznam je uložen samostatn� a odd�len� od zdroje (nap�íklad ka-

talogiza�ní záznam v knihovn�). 

 

2. metadata jsou vno�ena (embedded) p�ímo do samotného zdroje (používá se 

nap�íklad zna�kovacích jazyk� SGML, HTML apod.). 

 

 

Pro dopln�ní si uvedeme další zajímavé formáty metadat. Formát tzv. nezávislých 

hlavi�ek TEI (Text Encoding Initiative Independent Headers) p�edstavuje komplexní 

formát pro kódování úplných text� všech typ� se zam��ením na detailní textový rozbor. 

Pro fondy archiválií vznikl formát EAD (Encoding Archival Description), který m�l zajiš-

�ovat zp�ístupn�ní registr� v rámci Kongresové knihovny ve Washingtonu. P�íklad sys-

tému metadat z oblasti informací státní správy USA je formát GILS (Government In-

formation Locator Service). 

 

Do tohoto p�ehledu formát� metadat lze také za�adit ješt� známý formát pro popis 

technických zpráv, který byl zve�ejn�n v roce 1992 jako internetová norma RFC 1807. 

Tento formát byl ur�en technické komunit� v USA pro tvorbu a p�enos metadat p�es in-

ternet. P�ipravená specifikace je jednoduchá a ú�elná. Záznam zahrnoval základní úda-
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je o dokumentu, d�ležité v�cné údaje, nezbytné údaje administrativního charakteru pro 

p�enos dat a také URI dokument� (dostupných z lokálních systém�). 

 

Formáty metadat pro ozna�ení informa�ních objekt� se uplat�ují také v p�ípad� 

grafických a zvukových objekt� anebo se používají také u kancelá�ských program�. 

Kancelá�ské aplikace jako nap�íklad Microsoft Word umož�ují p�idávat k samotnému 

dokumentu (souboru) dodate�né informace - jméno autora, název, klí�ová slova, sta-

tus, komentá�, datum vytvo�ení, datum revize atd.  

 

Popis obrazových informa�ních objekt� m�že být obsažen již v samotném objektu, 

nap�íklad prost�ednictvím formátu Exif (Exchangeable image file format), který byl vyvi-

nut asociací JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Associ-

ation, http://www.jeita.or.jp/english). Formát Exif p�edstavuje informa�ní soubor obsa-

hující informace o fotografii a který je p�ipojitelný k samotnému grafickému objektu. 

V p�ípad� formátu Exif se používají metadata jako nap�íklad: 

 

• Výrobce a model fotoaparátu 

• Datum a �as zhotovení snímku 

• Clona 

• Citlivost ISO 

• Použití blesku  

• Expozi�ní �as 

• Ohnisková vzdálenost 

• Rozlišení snímku 

• Náhled snímku (do hlavi�ky Exif formátu se p�idává také náhled o velikosti 

n�kolika málo kilobajt�) 

• Informace o místu po�ízení (lze získat z GPS p�ijíma�e p�ipojeného 

k fotoaparátu)  

 

K p�e�tení údaj� Exif se používá software, který tento formát  podporuje jako nap�í-

klad Exif Reader (http://www.takenet.or.jp) nebo Stuffware Photo Studio 

(http://www.stuffware.co.uk/photostudio/). Protože jsou metadata vložena p�ímo v sou-

boru, m�že p�i editaci v programu, který s jejich p�ítomností nepo�ítá, dojít k jejich ztrá-

t�. V sou�asné dob� v�tšina nov�jších program� metadata zachovává, ale p�i použití 

starších program� je dobré dávat na tuto možnost pozor. 
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Firma Adobe Systems Incorporated (http://adobe.com) vyvinula také standard Ex-

tensible Metadata Platform (XMP) pro lepší zpracování a ukládání metadat pro fotogra-

fie a obrázky. Avšak podpora tohoto formátu není p�íliš rozší�ená. 

 

Zvukové informa�ní objekty obsahují také popis již v samotném objektu. P�íkladem 

metadat popisující audio formát je populární ID3, který je spojován s formátem MP3. 

Metadata v p�ípad� ID3 jsou tak p�idány k samotné zvukové informaci a dopl�ují jej o 

další informace. Ukázka metadat ID3 pro hudební soubory MP3 v rámci programu 

Nullsoft Winamp (http://www.winamp.com) je uvedeno na obrázku 2.  

 

 
Obrázek 2: Ukázka metadat ID3 v zobrazená rámci programu Nullsoft Winamp. 

 

V p�ípad� hudební sklady tak ID3 umož�uje p�idat informace o názvu, autora, 

názvu alba, �íslo skladby a další informace, které jsou poté uloženy v samotném hu-

debním souboru. 

  

 

2.4. Textové informa�ní objekty 
�

Vyhledávání textových informa�ních objekt� je prost�ednictvím n�kolika odlišných 

možností. Jednou z cest pro nalezení požadované textové informace je použití vyhle-

dávání zadáním slova nebo p�ípadn� kombinací více slov. Výsledkem je pak �asto vý-

pis n�kolika desítek, stovek nebo dokonce tisíc� vyhledaných informa�ních objekt� 
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(zdroj�), které dle vyhledáva�e odpovídají zadanému termínu. Další možností 

k uspokojení informa�ních pot�eb uživatele je použití p�edm�tových kategorií.  

 

V p�ípad� vyhledávání textových informa�ních objekt� m�žeme narazit také nap�í-

klad na problémy zp�sobené charakterem:  

 

• Formátu  

• Kódování 

• Jazyka  

 

Formát 

 

U textových informa�ních objekt� se m�žeme setkat s �ist� textovými formáty 

v podob� plain text (�istého textu), HTML, XML. Z hlediska indexování je d�ležité 

správné strukturování (nap�íklad struktura tag� – zna�ek XML ve zdrojovém kódu, kdy 

je p�ehledn� vyzna�eno záhlaví, hlavní �ást, autor, název práv� použitím zna�ek XML). 

Dalšími formáty pro uchovávání, distribuci, využívání a zpracování také textových in-

forma�ních objekt� jsou nap�íklad i textové objekty ve formátu používající specifické 

aplikace jako nap�íklad Microsoft Office (DOC, DOCX, PPT,  PPTX, XLS, XLSX, MDB, 

MDBX atd.), otev�ené formáty Open Office (ODT, OTS, ODG atd.). Samoz�ejm� lze 

v n�kterých p�ípadech kombinovat textové i grafické objekty. P�íkladem oblíbeného do-

kumentového formátu je mimo jiné formát PDF, který se používá pro prezentování in-

forma�ních objekt� jak textových, tak i grafických, a to zejména v prost�edí internetu.  

 

Kódování 

 

M�žeme se setkat s textovými informa�ními objekty snad ve všech sv�tových jazy-

cích. Uživatel je tak p�i samotném vyhledávání omezován znalostmi cizích jazyk�, ze 

kterých m�že vybírat p�i vyhledávání požadovaného informa�ního objektu. Použité kó-

dování má také zna�ný vliv na možnosti vyhledávání. Význam kódování pro vyhledá-

vání lze spat�ovat nap�íklad v tom, že podle po�adí v kódové tabulce se postupuje pro 

t�íd�ní, tj. ovliv�uje složení index�. Kódování znak� je také rozhodující pro výsledek je-

jich porovnávání p�i vyhledávání (string matching). Mezi nejfrekventovan�jší zp�soby 

kódování pat�í nap�íklad ASCII, CP 1250 (Windows-1250), ISO 8859-x (nap�íklad ISO 

8859-2 pro kódování latinské abecedy v�etn� �eštiny), UTF (Unicode Transformation 
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Format) – nej�ast�ji se používá nap�íklad UTF-8. Znázorn�ní n�kterých zp�sob� kódo-

vání zobrazuje tabulka 1.  

 

Možnost vyhledávání je �asto odkázána na rozhodnutí správc� (nebo organizace) 

zajiš�ujících technickou �ást vyhledávání dané databáze, funkce vyhledávání nebo ta-

ké samotný text. Jako p�íklad si m�žeme uvést problematiku �eštiny a problémy 

s nejednotným kódováním. Nabízí se tak nap�íklad možnost vyhledávání s �eskou dia-

kritikou nebo bez. �asto se ale m�žeme v �ad� p�ípad� setkat pouze s �ešením 

v podob� vyhledávání bez diakritiky. Další možností je konverze daného dotazu (slov 

nebo slovního spojení) do r�zných typ� kódování a tyto tvary jsou poté porovnávány 

s textovými objekty v databázi. Podobný princip lze nap�íklad využití p�i paralelním vy-

hledávání, kdy se daný dotaz pošle do n�kolik databází a výsledek se poté prezentuje 

jednotným zp�sobem.  

 

Znaková sada Po�et znak� Zp�sob kódování 
Kódovací jednotka 

(po�et bit�) 

ISO 646 (ASCII) 128 ISO 7 7 

 256 ISO 8 8 

ISO 8859 256 

v prvních 128 znacích kódování 

stejné jako ISO 646 8 

 

 

následujících 128 znak� je kódová-

no r�zn�   

Windows 256 

v prvních 128 znacích kódování 

stejné jako ISO 8 8 

  

následujících 128 znak� je kódová-

no r�zn� 

ISO 

10646/Unicode 

UCS-4 4.249.967.296 UTF-32 32 

    UTF-16 16 

ISO 

10646/Unicode 

UCS-2 65.536 UTF-32 32 

  UTF-16 16 

UTF-8 8 

  UTF-7 7 

Tabulka 1: Znázorn�ní nejfrekventovan�jších zp�sob� kódování znak� dle Ku�erové [54] 
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Jazyk 

 

Samotná �eština je, zejména oproti angli�tin�, jazykem velmi ohebným. P�i plnotex-

tovém vyhledávání m�že uživatel narazit na problémy spo�ívající se samotným jazy-

kem – nap�íklad sklo�ování, �asování, morfologické tvary atd. Proto se používá nap�í-

klad stemming, derivace  a lemmatizace. 

 

P�i vyhledávání a indexování textových informa�ních objekt� se m�žeme setkat 

nejen se zmín�nými p�íklady problém�, ale také s �adou dalších p�ekážek, které brání 

nalezení daných informa�ních objekt�. Jednou z takových p�ekážek m�že být nap�í-

klad tzv. neviditelný web (deep web, invisible web). Používá se také pojem hluboký ne-

bo skrytý web. Jedná o obrovskou oblast internetu obsahující informa�ní objekty, které 

jsou nep�ístupné klasickému vyhledávání pomocí internetových vyhledáva��. Nevidi-

telný web obsahuje nap�íklad ov��ené informace zpracované v databázích p�ístupné 

na komer�ním základu. P�ístup k t�mto objekt�m je pro autorizované uživatele, chrá-

n�n heslem. Problematika neviditelného webu a vyhledávání zmi�uje nap�íklad Wright 

[viz 55] Jednotlivé informa�ní objekty se mohou generovat dynamicky až na základ� in-

terakce uživatele se systémem. Velikost neviditelného webu byla nap�íklad na základ� 

studie Michaela Bergmana [56] odhadována na p�ibližn� 400 až 550x v�tší než velikost 

viditelného webu. P�esnou velikost viditelného i neviditelného webu nebude patrn� 

možné ur�it nikdy. 

 

 

2.5. Grafické informa�ní objekty 
 

Informa�ní objekty v podob� grafického vyjád�ení (obrázek, obrazová data 

v podob� nap�íklad fotografie) se díky neustálému technologickému pokroku stále více 

objevují v digitální podob� pro každodenní získávání, zpracovávání, využívání a další 

distribuci (a to nejen v prost�edí internetu). Grafické znázorn�ní je v ur�itých p�ípadech 

nejvýstižn�jším vyjád�ením. Nyní si stru�n� p�iblížíme n�které aspekty informa�ních 

objekt� v podob� statického nebo dynamického obrázku (nap�íklad geografické infor-

ma�ních systémy - GIS). 

 

V zásad� se rozlišují dva základní zp�soby ukládání obrazových informací – vekto-

rová grafika a bitmapová (rastrová) grafika. Vektorová grafika je zp�sob ukládání obra-

zových informací v elektronickém prost�edí pomocí vektor� (geometrických objekt� 
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v podob� bod�, p�ímek, k�ivek, polygon�) spojujících tzv. kotevní body. Tyto k�ivky 

mohou mít barevnou výpl� formou jednolité plochy nebo barevného p�echodu.  

 

Základem vektorové grafiky jsou tzv. Bézierovy k�ivky pojmenované podle fran-

couzského matematika Pierra Bézierea. Ten vyvinul matematickou metodu, pomocí níž 

byl schopen popsat libovolný úsek k�ivky pouze za pomoci �ty� bod�. K�ivka je popsá-

na pomocí dvou krajních bod� (tzv. kotevní body), které definují danou úse�ku, a dvou 

tzv. kontrolních bod�, které ur�ují vlastní tvar k�ivky [19]. Spojnice mezi kontrolním a 

kotevním bodem je te�nou k výsledné k�ivce. Tímto zp�sobem lze popsat i tu nejsloži-

t�jší k�ivku, jakou jsme schopni nakreslit. K�ivka nám vytvo�í cestu, která m�že být ote-

v�ená nebo zav�ená, s výplní �i bez výpln�. Hlavní výhodou vektorové grafiky je mož-

nost libovolného zv�tšování nebo zmenšování již vytvo�eného obrázku bez sebemenší 

ztráty kvality, nebo� vektorový obrázek se p�epo�ítává a p�izp�sobuje. Dále je možné 

pracovat s každým objektem v obrázku odd�len� a v neposlední �ad� výsledná velikost 

vektorového obrázku je obvykle mnohem menší než u rastrového obrázku.  

 

Obecn� lze �íci, že vektorová grafika je vhodná pro tvorbu log, diagram�, sazbu, 

animace a jednoduché ilustrace. Editor� pro tvorbu vektorové grafiky existuje pom�rn� 

dost, ale mezi nejznám�jší pat�í Adobe Illustrator (http://www.adobe.com), Corel Draw 

(http://www.corel.com),  anebo v p�ípad� animací v prost�edí Macromedia Flash (pro-

dukt Macromedia též od firmy Adobe). Soubory jsou vytvá�eny v�tšinou s konkrétní 

p�íponou jako nap�. CDR (pro Corel DRAW) nebo AI (pro Adobe Illustrator). N�které 

programy um�jí �íst i soubory s cizími p�íponami, ale v zásad� je lepší mít data ulože-

na v n�jakém univerzálním formátu, jakým je nap�íklad EPS (Encapsulated PostScript), 

který byl speciáln� vytvo�en pro p�enos obrazových dat ur�ených pro tisk. Velmi popu-

lární je pro vektorový p�enos dat také komplexn�ji pojatý formát PDF. 

 

Bitmapová (rastrová) grafika je složena z rastru (neboli pomyslné sít� bod�, tzv. 

bitmapy), kde každý bod má definovanou svou barvu a jas. Obraz je tak definován po-

mocí zpravidla obdélníkového rastru pixel� nebo bod�, z nichž každý nese svou vlastní 

informaci o vzhledu. U obrázk� v obrazovém prostoru RGB má každý pixel alespo� t�i 

bajty – pro každou z barev (R – red, G – green, B – blue) je definována její intenzita. 

Stejn� tak se používá barevný prostor RGB i u vektorové grafiky. �ím hlubší barevný 

prostor (�ím více možných barevných tón�), tím datov� objemn�jší informace o kaž-

dém bodu. Nejmenší barevnou hloubku má �ernobílá grafika, kde pro vyjád�ení stavu 

bílá a �erná sta�í každému pixelu pouze jeden bit. Každá bitmapa musí mít definovánu 
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svou výšku (po�et pixel� vertikáln�), ší�ku (po�et pixel� horizontáln�) a barevnou 

hloubku (po�et bit� na pixel). Tento zp�sob popisu obrázk� používá nap�íklad televizní 

p�ijíma�, digitální fotoaparát nebo po�íta�ový monitor. Hlavní výhodou bitmapové grafi-

ky je její široká podpora v podob� formát� jako BMP, GIF, TIF nebo JPEG. Tyto formá-

ty je možné zobrazit tém�� na každém prohlíže�i nebo opera�ním systému (OS). Mezi 

nevýhody rastrové grafiky pat�í nap�íklad zhoršení obrazové kvality obrázku p�i zm�n� 

velikosti.  

 

Nejpoužívan�jším programem pro tvorbu a úpravy rastrové grafiky pro internet i pro 

tisk je v sou�asné dob� Adobe Photoshop. Jeho nativní formát PSD (Photoshop Do-

cument) podporuje ukládání rastrové grafiky ve vrstvách spolu s vektorovými objekty a 

editovatelným textem.  

 

Pro uložení obrázk� �i fotografií v odpovídající kvalit� se nej�ast�ji používá rastrový 

formát TIF (Tagged Image File Format, p�íp. TIFF), který je však, stejn� jako v�tšina 

bezztrátových rastrových formát�, pro svou datovou náro�nost nevhodný pro použití na 

webu �i v digitálních fotoaparátech. V prost�edí internetu je z�ejm� nejrozší�en�jším 

rastrovým formátem GIF (Graphic Interchange Format) a JPEG (Joint Photographic 

Experts Group). 

 

Mezi specifické obrazové informa�ní objekty m�žeme také za�adit tzv. interaktivní 

mapy neboli grafické informa�ní systémy (GIS), které p�edstavují informa�ní systém 

pro získávání, ukládání, analýzu a následnou vizualizaci dat, která mají prostorový 

vztah k povrchu Zem� [46]. Hlavní výhodou GIS v podob� nap�íklad interaktivních map 

je spojení b�žných map s informacemi o objektech. K libovolnému místu na map� lze 

p�ipojit další informace (nap�. fotografii, text, video apod.). Sou�ástí interaktivních map 

je možnost vyhledávání konkrétních objekt�.  

 

Zajímavou oblastí v p�ípad� obrazových informa�ních oblastí je také samotná 

ochrana práv – copyright. Bitmapové obrázky vystaveny v prost�edí internetu jsou neu-

stále využívány dalšími uživateli pro jejich vlastní pot�ebu nebo také pro další využití 

v oblasti komer�ní i privátní, a to bez dopln�ní informace ohledn� vlastnických práv. 

Kv�li tomuto zneužívání se používají r�zné zp�soby ochrany grafických informa�ních 

objekt�. Jednou z cest je nap�íklad snížení velikosti nebo kvality daného obrázku, aby 

se p�edešlo p�ípadnému zneužití. �asto se také m�žeme setkat s ochrannou v podob� 

zabrán�ní uložení obrázk� z webového prohlíže�e pomocí pravého tla�ítka myši. Ale 
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z�ejm� nejpopulárn�jší formou ochrany je tzv. vodoznak (watermark). Jde o speciální 

ochranný znak, který aplikace zakomponuje do bitmapového souboru tak, že je patrný 

b�žným okem a navíc pom�rn� state�n� odolává zm�nám obrázku nap�. v grafických 

editorech.�Ú�elem tohoto vodoznaku je, aby uživatel na první pohled poznal, že daný 

obrazový informa�ní objekt je chrán�n autorských právem.  

 

Další možností je p�idání digitálního vodoznaku, což p�edstavuje techniku p�idání 

skrytých informací o autorských právech nebo dalších informací p�ímo do obrazového 

nebo (také i zvukového) informa�ního objektu. Tyto p�idané informace p�edstavují sku-

pinu bit� popisující informaci týkající se samotného obrázku nebo p�ípadn� autora 

(jméno autora, místo, rok atd.). Ú�elem digitálního vodoznaku je možnost vysledování 

obrázk� chrán�ných autorskými právy. Tyto dodate�né informace lze v jistém sm�ru 

považovat za metadata. 

 

 

2.6. Zvukové informa�ní objekty 
 

Informa�ní objekty v podob� zvukového nebo hlasového vyjád�ení pat�í také mezi 

stále �ast�jší objekty používané pro uchovávání a zpracovávání informací v digitální 

podob�. Audio díla mohou v n�kterých p�ípadech mnohem efektivn�ji umožnit vyjád�e-

ní, uchování a další zpracování informace než nap�íklad textová. Zvukové informa�ní 

objekty m�žeme rozd�lit na dva typy – statické a tzv. „stream“. Mezi nej�ast�jší formáty 

zvukových informa�ních objekt� m�žeme za�adit MP3, Ogg (oga) nebo AAC. Dalším 

p�íkladem je také formát MIDI (Musical Instrument Digital Interface), který umož�uje di-

gitálním hudebním nástroj�m a po�íta��m komunikovat v reálném �ase. Tento formát 

byl rozší�en zejména v 80. a 90. letech minulého století. 

 

Nejznám�jším formátem je samoz�ejm� MP3 (neboli MPEG-1 Audio Layer 3), což 

p�edstavuje formát ztrátové komprese zvukových soubor�, založený na kompresním 

algoritmu MPEG (Motion Picture Experts Group). P�i zachování vysoké kvality umož�u-

je zmenšit velikost hudebních soubor� v CD kvalit� p�ibližn� na desetinu, u mluveného 

slova však dává výrazn� horší výsledky. Formát MP3 se stal oblíbeným p�i uchovávání 

a p�ehrávání hudby na po�íta�ích a internetu. MP3 formát využívá nedokonalost lid-

ského sluchu, kdy ze vstupního signálu se odeberou informace, jež �lov�k neslyší, ne-

bo si je neuv�domuje. Využívá se princip� �asového a frekven�ního maskování. Kom-

prese zvuku podle standardu MPEG-1 obsahuje 3 vrstvy, jež se liší kvalitou a obtížnos-
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tí implementace. Advanced Audio Coding (zkrácen� AAC) je ztrátový zvukový kodek. 

Byl vyvinut jako logický následovník formátu MP3. Datový formát Oga (v p�ípad� audio 

formátu) byl vyvinut v rámci otev�eného standardu pro vytvo�ení voln� dostupného 

softwaru pro kódování a dekódování multimediálního formátu.  

 

Za zmínku také stojí tzv. „streaming“, který je specifickým typem zvukového informa�-

ního objektu. Streaming („proud�ní“) lze chápat jako zp�sob (ozna�ované podle sa-

motného zp�sob p�enášení dat) pro nep�etržité p�ijímání a okamžité zobrazování mul-

timediálního obsahu zejména prost�ednictvím sít� internet. Mezi p�íklady typu „stream“ 

lze za�adit internetové rádio. 
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3. Informa�ní objekty v databázích 
 

Tato �ást diplomové práce se nejprve v�nuje stru�nému p�iblížení pojmu vyhledá-

vací stroj (kapitola 3.1). Kapitola 3.2. poté charakterizuje indexovací techniky a také 

techniky vyhledávání se zam��ením na specifika dle typu vyhledávaného objektu 

V dalších kapitolách si uvedeme p�íklady databází voln� dostupných na celosv�tové sí-

ti internetu obsahující uvedené typy informa�ních objekt� zmín�ných v kapitolách 2.5 

až 2.7. Blíže si p�edstavíme možnosti, nabízené funkce a také r�zné aspekty dané 

r�znými typy informa�ních objekt�.  

 

Samoz�ejm� není možné uvést všechny p�edstavitele databází, nebo� jich existuje 

nep�eberné množství. Proto se zde zam��íme pouze na p�íklady, které autor této práce 

považuje za zajímavé. Mezi p�edstavitele r�zných databází nejsou zahrnuty databáze 

komer�ního charakteru (nap�íklad komer�ní databázová centra), která nabízejí p�ístup 

k informa�ním objekt�m na bází placeného p�ístupu.  

 

 

3.1. Vyhledávací stroje 
�

Vyhledávací stroj (VS) nebo také ozna�ovaný anglickým termínem search engine 

(SE) p�edstavuje systém (aplikaci), který je ur�en pro vyhledávání uložených dat 

v indexu objekt�, �ímž minimalizuje �as pot�ebný a množství dat pot�ebné pro nalezení 

odpovídající. Vyhledávací stroj je zpravidla tvo�en �ty�mi základními �ástmi [1]: 

 

• Robot (sb�r informací) 

• Indexa�ní program (zpracovává informace získané roboty) 

• Vyhledávací program (vyhledávací algoritmus) 

• Grafické rozhraní (umož�uje zadávání dotaz� uživateli, p�edávání dotazu 

vyhledávacímu stroji a také zobrazování výsledku hledání uživateli). 

 

Pojem vyhledávací stroj neboli search engine je znám p�edevším v souvislosti 

s internetem a vyhledáváním v prost�edí WWW. Zmíníme tedy n�které aspekty vyhle-

dávacích stroj v prost�edí internetu. 
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3.1.1. Vyhledávací stroje a internet 
 

Vyhledávací stroj neboli vyhledáva� lze také v prost�edí internetu definovat jako 

aplikaci, schopnou vyhledávat v rámci velkého po�tu informa�ních objekt� pomocí 

p�edb�žné indexace jejich obsahu. Vyhledáva� m�že být v širším smyslu chápán i pro 

webová sídla, která užívání této aplikace pomocí dialogového rozhraní umož�ují [20].  

 

Vyhledávací stroje jsou velmi populární a také užite�ným prost�edkem pro lokalizaci 

informací v prost�edí internetu. Vyhledávacímu stroji je zadán dotaz neboli textový �e-

t�zec, který formou ur�ité syntaxe vyjad�uje informa�ní požadavek uživatele. Dotaz je 

p�edkládán vyhledávacímu stroji prost�ednictvím dialogového rozhraní. Základním sta-

vebním prvkem dotazu je výraz (term), který se m�že skládat z jednoslovných i více-

slovných jazykových konstrukcí. Vyhledané dokumenty odpovídající zadanému dotazu 

se ozna�ují jako hit.  

 

Zapot�ebí je také další komponenty v podob� robota (crawler, spider), který pravi-

deln� shromaž�uje informa�ní objekty, ze kterých je poté vytvá�en vlastní index. Prio-

ritním cílem robota je reprezentování informa�ních dokument� v aktuální a nejúpln�jší 

podob�. P�edm�tem je p�evážn� plný text, v menší mí�e poté obrázky, zvuky a další 

obtížn� indexovatelné mediální formy. Robot tak vlastn� plní danou databázi informa�-

ními objekty. Vytvá�ený index p�edstavuje zp�sob organizace veškerých informací (na-

shromážd�ny práv� �inností robota) tak, aby bylo umožn�no rychlé a efektivní vyhle-

dávání. Jak uvádí Sklenák [2] index si m�žeme zjednodušen� p�edstavit jako seznam 

klí�ových slov, u kterých je p�ipojen seznam informa�ních objekt�, kde se dané klí�ové 

slovo vyskytuje. 

 

Schémat vyhledávacích stroj� existuje nep�eberné množství, každý vyhledávací 

stroj funguje na pon�kud odlišných principech. Rozdíly existují ve zp�sobu úložiš�, p�í-

stupu k dat�m, možnostem budování index� apod. Z tohoto d�vodu si zde blíže uve-

deme v sou�asné dob� bezesporu nejpopulárn�jší internetový vyhledáva� Google 

(http://www.google.com), který od svého vzniku v roce 1996 výrazn� p�edstihl konku-

rencí. N�kte�í roboti shromaž�ují nep�etržit�, jiní mohou být spoušt�ni v pravidelných 

intervalech. Po�et dotaz�, které mohou být vyhodnoceni prost�ednictvím indexu, je limi-

tován pouze výpo�etními kapacitami serveru.  
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Google používá ke shromaždování dat dva typy robot� – tzv. deep boty a fresh bo-

ty. Hlavními nástroji Googlu pro získávání dat jsou deep boti, nebo� procházejí opako-

van� ur�itý webový prostor, ukládají datový obsah navštívených webovských sídel 

(p�ípadn� zaznamenávají informace o zm�nách v tomto obsahu). Toto vyhodnocování 

informací získaných od deep bot� je velmi náro�n� po stránce hardwarové, proto se 

aktualizace hlavních index� uskute��uje zhruba jednou do m�síce. Hlavním cílem fre-

sh bot� není shromaž�ování nových dat, ale pouze pr�b�žné zachycování zm�n 

v obsahu ur�ité skupiny stránek. Tyto stránky jsou vybírány pravd�podobn� podle vý-

znamnosti a frekvence zm�n. Zm�ny hlavního indexu na základ� nových informací od 

fresh bot� probíhají neustále [20].  

 

Stále ale z�stává zna�ná �ást prostoru internetu skryta v oblasti souhrnn� nazýva-

né jako neviditelný web. Do této oblasti m�žeme za�adit: 

 

• Informa�ní objekty (informa�ní zdroje) poskytované za úplatu, kdy je nutné se 

nejd�íve p�ihlásit a vstoupit do jinak nep�ístupné �ásti webovského sídla.  

 

• Dynamicky vytvá�ené informa�ní objekty, které neexistují v podob� stálých sou-

bor�. P�íkladem mohou být výstupy nejr�zn�jších databázových služeb – jízdní 

�ády, výpis obchodních informací (nap�. z obchodního rejst�íku), plánování trasy 

atd.  

 

• Informa�ní objekty obsažené p�íliš hluboko ve struktu�e webového sídla. Roboti 

procházejí každý web pouze do ur�ité hloubky.  

 

• Informa�ní objekty, jejichž vyhledání robotem vyhledáva�� správce (p�ípadn� 

autor) webového sídla zakázal (nap�. konfigura�ním souborem robots.txt). 

�

Vyhledávací stroje shromaž�ují a indexují informa�ní objekty v nejrozší�en�jší tex-

tové podob�, a� už ve formátu zna�kovacího jazyka HTML (a jeho dalších rozší�eních), 

nebo také stále �ast�ji ve formátu PDF, DOC nebo PS. Bohužel ale opravdu sémantic-

ké vyhledávání informa�ních objekt� na základ� obsahu grafických nebo zvukových in-

forma�ních objekt� nejsou ve standardních vyhledávacích mechanismech v prost�edí 

internetu zcela rozší�eny. 

 



�

 

- 35 - 

 Netextové informa�ní objekty jsou u standardních vyhledáva�� hledány na základ� 

popisu obrázku nebo názvu obrázk�. P�i vyhledávání tak m�žeme obdržet nep�edstavi-

telné množství nerelevantních výsledk�. Princip vyhledávání podle sémantického ob-

sahu objektu (CBIR) je naprosto logickou a pot�ebnou cestou do budoucna.  

 

Zajímavou skupinou vyhledáva�� jsou také tzv. metavyhledáva�e, kdy je pro vyhle-

dávání informací v internetu využíváno více vyhledávacích systém� s cílem dosažení 

vyšší úplnosti. Tyto systémy automaticky a simultánn� provedou za uživatele dotazy do 

vyhledávacích systém� a zobrazí celkové výsledky vyhledávání. P�i využívání metavy-

hledávacích systém� se sta�í nau�it pracovat pouze s jedním rozhraním a uživatel se 

již nemusí �ešit rozdíly (zp�sob zadávání dotaz�, uspo�ádání formulá�e, syntaktická 

pravidla pro formulaci dotazu atd.) mezi jednotlivými rozhraními r�zných vyhledávacích 

systém�. Uživatel metavyhledávacího systému také nemusí sledovat neustálý vývoj 

v oblasti vyhledávacích systém�.  

 

Za zmínku stojí také vyhledávání obrázk� vyhledáva�e Google, který nabízí v rámci 

rozší�eného vyhledávání obrázk� také možnost zvolit typ obsahu – a) jakýkoliv obsah, 

b) obsah zpráv nebo c) obli�eje. Dále nabízí možnost vyhledávat podle velikosti, typu 

souboru, barvy obrázk� nebo dle domény [22]. S podobnými možnostmi se m�žeme 

setkat ve stále v�tší mí�e u dalších znám�jších vyhledáva��. Nap�íklad vyhledáva� Al-

tavista (http://www.altavista.com) nabízí vyhledávání  obrázk� nebo dokonce hudby 

s ur�itou možností detailního vyhledávání. Altavista nabízí omezit vyhledávání obrázk� 

dle barvy (barevné, �ernobílé, jednobarevné), zdroje nebo dle velikosti (rozlišení). Spe-

cializovaný vyhledáva� obrázk� Picsearch (http://www.picsearch.com) nemá tak velkou 

databázi obrázk� jako zmi�ovaný Google nebo Altavista [23], ale dokáže nap�íklad roz-

lišovat mezi nehybnými obrázky a animacemi (obrázky typu GIF nap�íklad). Technolo-

gicky zajímavou je služba Visoo (http://www.visoo.de), která umož�uje rozpoznávat 

nápisy v obrázcích prost�ednictvím OCR technologie (Optical Character Reading).   

 

Možnost vyhledávání zvukových informa�ních objekt� v rámci standardních interne-

tových vyhledáva�� není p�íliš rozší�ená. Altavista (http://www.altavista.com) nabízí 

možnost vyhledávání audio objekt� na základ� názvu souboru nebo p�idruženého po-

pisu. Uživatel m�že specifikovat nap�íklad typ souboru (MP3, WAV, Windows media) 

nebo délku stopy (délka stopy více / mén� než 1:00 minuta anebo vše). Dalším p�íkla-

dem vyhledáva�e je AlltheWeb (http://www.alltheweb.com).  
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M�žeme se také setkat s �adou dalších vyhledáva��, ale jejich životnost je velmi 

krátká a relevantnost získaných výsledk� je velmi tristní [23]. V p�ípad� audio objekt� 

se tedy spíše m�žeme setkat se službou nabízející p�ímo kolekce nahrávek. Tyto služ-

by fungují na komer�ním základu a soust�e�ují hudební soubory ve své databázi. Uži-

vatel poté m�že vyhledávat a také p�ímo nakupovat vybrané hudební nahrávky.  

 

Zajímavým p�íkladem prototypu interaktivního vyhledávacího stroje pro grafické in-

forma�ní objekty v prost�edí internetu je ImageScape [32], který vyvinul Michael S. Lew 

s kolegy. ImageScape (http://skynet.liacs.nl/) umož�uje uživateli interaktivn� specifiko-

vat požadovaný informa�ní objekt pomocí ná�rtku (kresby), p�ímek nebo p�ipravených 

ikon.  

 

 

3.1.2. Hodnocení efektivity vyhledávání  

�

Jak uvádí Pokorný [21], efektivita vyhledávacích systém� je jednak dána rychlostí 

zpracování požadavku a uživatelským komfortem (forma interakce se systémem), jed-

nak ve zp�sobu kladení dotaz� a poskytování odpov�dí, ale hlavn� schopností systé-

mu poskytnout informaci o relevantních dokumentech (informa�ních objektech). 

 

Koeficient úplnosti R (recall, výt�žnosti, rozsahu) udává pravd�podobnost, že rele-

vantní informa�ní objekt bude vybrán. Jinými slovy úplnost udává pom�r nalezených 

relevantních informa�ních objekt� a všech relevantních informa�ních objekt� v systé-

mu [43].  

 

 

po�et vyhledaných a relevantních informa�ních objekt� 

R =   

celkový po�et všech relevantních objekt� v systému 

 

 

Koeficient p�esnosti P (precision) p�edstavuje pravd�podobnost, že vybraný informa�ní 

objekt bude relevantní neboli udává pom�r nalezených informa�ních objekt� a všech 

nalezených informa�ních objekt� v systému (databázi). P�i nízké p�esnosti je také vy-

hledáno mnoho irelevantních informa�ních objekt�.  
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po�et vyhledaných a relevantních informa�ních objekt� 

P  = 

celkový po�et vyhledaných informa�ních objekt� 

 

 

Mezi p�esností a úplností platí vztah nep�ímé úm�rnosti, nebolí �ím vyšší p�esnost, 

tím nižší úplnost a naopak. Proto není možné dosáhnout ideálního stavu – co nejvyšší 

hodnoty obou koeficient� [42]. Pokud tedy všechny vyhledané informa�ní objekty se 

p�esn� týkají daného tématu, pravd�podobn� jsme p�išli o n�jaké relevantní informa�ní 

objekty. A pokud obdržíme co nejúpln�jší zachycení daného tématu, budou zahrnuty 

irelevantní informa�ní objekty. Na obrázku 3 je znázorn�n reálný funk�ní vztah obou 

koeficient�. Výpo�et p�esnosti vyhledaných objekt� v rámci internetu je ale pon�kud 

problematický, nebo� po�et relevantních dokument� je neznámý. 

 

 

 

 
Obrázek 3: Reálný vztah koeficient� p�esnosti a úplnosti [42]. 

�

�

Pojem relevance (závažnost, d�ležitost) je nej�ast�ji definován jako vztah vyhleda-

ného informa�ního objektu a informa�ního požadavku, p�ípadn� informa�ní pot�eby 

[43].  Ku�erová nap�íklad odlišuje t�i p�esn�jší druhy relevancí: 

 

• formální – p�edstavuje relevanci na úrovni syntaxe, která je ur�ována vyhledá-

vacím programem. Vyjad�uje tedy shodu textu dotazu s textovým obsahem in-

forma�ního objektu.  
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• v�cná – relevance na úrovni sémantiky vyjad�ující úrove� shody významové 

blízkosti mezi obsahem informa�ního objektu a položeným dotazem. 

 

• pertinence (osobní) – subjektivn� ur�ená relevance, která vyjad�uje vztah mezi 

obsahem informa�ního objektu a subjektivní informa�ní pot�ebou uživatele.  

 

 

 

3.2. Vyhledávání informa�ních objekt� 
�

3.2.1. Indexování  

�

Indexování objekt� pat�í k d�ležitým faktor�m ovliv�ující pozd�jší vyhledávání. 

V zásad� lze �íci, že cílem indexování neboli vytvá�ení index� je optimalizace výkonu a 

rychlosti p�i vyhledávání relevantních objekt� odpovídajících položenému dotazu. Bez 

vytvo�eného indexu by vyhledávací stroj prohledával veškeré objekty v dané databázi, 

což by bylo �asov� náro�né a také spot�ebovalo zna�nou �ást výkonu procesoru.  

 

Pokorný [21] charakterizuje index (invertovaný soubor) jako datovou strukturu, ve 

které uchováváme termíny charakterizující dané informa�ní objekty. V prost�edí data-

bází se nej�ast�ji používají tyto hlavní typy index�: 

 

• primární  (primary) - primární index obsahuje primární klí�, který se m�že 

v každé tabulce vyskytovat pouze jednou) 

• unikátní (unique) - je tvo�en ze sloupc� obsahujících unikátní klí�e)  

• vedlejší index (secondary index) – Definicí jednoho �i více index� tohoto ty-

pu bývá v tabulce zajišt�na optimalizace vyhledávání podle jednoho �i více 

sloupc�, pro které jsou dané indexy definovány. 

• full-test – tento typ indexu je ur�en pro optimalizaci plnotextového vyhledá-

vání v daném sloupci u dané tabulky.  

 

Typ� index� existuje samoz�ejm� celá �ada. Vysv�tlení princip� fungování 

z technického hlediska a podrobná charakteristika by byla mohla být nám�tem pro sa-

mostatnou práci. Pro ú�ely této práce si tedy uvedeme pouze informativn� n�které typy 

index�.  
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V�tšinou se u databází m�žeme setkat s indexováním v podob� variant algoritmu 

ozna�ovaného jako B-Tree, které se staly de facto standardem pro p�ístup k zázna-

m�m v databázových souborech [77]. Dále se m�žeme setkat s bitmapovými indexy, 

které se uplat�ují p�i pot�eb� velice rychlého p�ístupu k velkému množství objekt� (zá-

znam�) s ur�itým klí�em. Nevýhodou je naopak jejich údržba p�i zm�nách v datové zá-

kladn�. Jako alternativu B-Tree index� nabízí v�tšina databázových systém� také ha-

shované indexy, které používají tzv. hashovací tabulku. Hashování je technika organi-

zace souboru poskytující velice rychlý p�ístup k �ádkám souboru.  

 

 

Textové informa�ní objekty 

 

V p�ípad� textových informa�ních objekt� se m�žeme setkat s automatickou in-

dexací. Automatická indexace vychází z toho, jaké technologie zpracování text� jsou 

efektivn� k dispozici, a aplikovat tyto technologie v souladu s ur�itými odpozorovanými 

vlastnostmi p�irozených jazyk�, jak uvádí Sklenák [2]. V podstat� jsou veškeré zp�soby 

automatického indexování text� v p�irozených jazycích založeny na výb�ru slov, kte-

rými se bude indexovat, p�ímo z textu. Vybírají se tak p�edevším podstatná a p�ídavná 

jména, mén� již slovesa. Pro indexování je vhodné používat pouze základní tvary slov 

neboli kmeny (anglicky ozna�ováno jako stemm). Jednou z technik je tzv. lemmatizace, 

která umož�uje ur�it morfologickou p�íbuznost porovnávaných slov.  

 

P�i automatickém indexování se jednak vybírají termíny k za�azení do indexu, jed-

nak se �asto t�mto termín�m p�i�azuje váha vyjad�ující míru významu termínu pro ob-

sahovou identifikaci informa�ního zdroje.  

 

Jednoduchý prvek, který se p�i automatickém indexování text� obvykle používá pro 

vylou�ení slov absolutn� nevhodných pro indexování je tzv. slovník stop-slov (stop 

word list), ozna�ovaný také jako slovník nevýznamových slov. Jedná se o slovní druhy, 

které naprosto nemohou vyjad�ovat v�cný obsah (zájmena, p�edložky, spojky). Pro 

specializované databáze se do slovníku stop-slov za�azují i slova, která v b�žném živo-

t� nejsou p�íliš frekventovaná, ale v dané oblasti tak všeobecná, že nejsou prakticky 

využitelná jako vyhledávací kritérium.  

 

Nedostatky sou�asného indexování Deerwester [59] rozd�luje na dv� skupiny – tzv. 

„synonymy“ a „polysemy“. Pojem synonomy poté ozna�uje problém, kdy r�zná slova 
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popisují stejný objekt. Uživatelé s r�znými znalostmi, pot�ebami a v r�zném kontextu 

mohou popisovat stejnou informaci za použití r�zných term�. Naproti tomu pojem poly-

semy p�edstavuje skute�nost, že v�tšina slov má více než jeden p�esný význam. U 

r�zných uživatel� nebo v r�zném kontextu se tak m�že daný term nabývat odlišných 

význam�.  

 

Deerwester [59] poprvé p�edstavil p�ístup k automatickému indexování nazvaný La-

tent Semantic Indexing (LSI). Tato technika se snaží p�ekonat nedostatky spojené 

s vyhledáváním na základ� term�, a to použitím statistických metod pro odvozování 

podobnosti mezi dokumenty a slovy. K samotnému zaznamenání která klí�ová slova 

daný textový objekt obsahuje, LSI ješt� zkoumá sbírku objekt� jako celek pro zjišt�ní 

dalších objekt�, která obsahují n�která shodná slova. LSI tak považuje objekty mající 

mnoho spole�ných slov za sémanticky (významov�) blízké a objekty s málo spole�ný-

mi slovy za sémantický vzdálená. Technika LSI používá matici, jejíž �ádky odpovídají 

term�m a sloupce dokument�m (objekt�m). Typicky se používají slova objevující se 

v dokumentu upravená na ko�enový tvar. Mnoho r�zných experiment� bylo provád�ny 

s využitím technik LSI, nap�íklad Bradford [60]. 

 

Pro ú�ely této práce lze u textových objekt� �áste�n� vycházet z [75] a techniky au-

tomatické indexace rozd�lit takto: 

 

• slovní indexace (automatická extrakce) – jedná se o automatickou indexaci 

založenou na extrakci indexa�ních termín� p�ímo z plného textu. Jednodušší a 

snáze programovatelná metoda, která se používá jako základ pro v�tší �ást 

funk�ních systém� automatické indexace. V rámci této práce lze do této skupi-

ny za�adit také indexování „plných text�“ s  rozlišováním struktury dokumentu 

(plain text) nebo bez rozlišování struktury (HTML), indexování popisných polí 

záznamu apod.  

 

• pojmová indexace (automatické p�i�azování) -  automatická indexace založená 

na ur�ování indexa�ních termín� z �ízeného slovníku nebo znalostní báze na 

základ� jejich srovnání s výrazy z plného textu. Náro�n�jší metoda, která není 

zcela b�žná ve funk�ních systémech.  
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Grafické informa�ní objekty 

 

Vedle klasických textových informa�ních objekt� je  pot�eba indexovat také rovn�ž 

obrázky, zvuky, animace, signály atd. Pot�eba indexovat velké kolekce multimediálních 

objekt� je více než z�ejmá. Uve�me si nap�íklad rentgenové snímky, sekvence DNA, 

spektrální snímky, družicové záb�ry a nespo�et dalších dat.  

 

Pokud bychom cht�li vytvo�it databázi obrázk�, která umož�uje vyhledávání obráz-

ku s ohledem na r�zné uživatele a jejich r�znorodé interpretace dotazu, museli bychom 

p�idat ke každému obrázku anotaci popisující naprosto všechny prvky (zobrazené na 

obrázku) a jejich vzájemné vztahy. Je z�ejmé, že tento zp�sob popisu obrázk� je na-

prosto nereálný pro praktické využití.  

 

V p�ípad� indexování grafických informa�ních objekt� Pentland [25] zmi�uje dva 

typy tzv. sémantického indexování, a to “texture-like description of stuff a “object-like 

description of things”. Tyto zp�soby indexování spo�ívají v p�edem vypo�ítaných gra-

fických prvcích, které hrají obdobnou roli jako písmena a slova p�i vyhledávání textové-

ho �et�zce. Uživatel m�že tedy použít tyto grafické prvky k popisu d�ležitých vizuálních 

jev�, které jsou brány jako dotaz a porovnávány s podobnými jevy v dané databázi. 

Uživatel tak m�že nap�íklad vybrat obrázek kamenného mostu a po�íta� bude vyhle-

dávat obdobné obrázky obsahující toto vyobrazení. Další možností je vyzna�ení nap�í-

klad obli�eje a zadat po�íta�i vyhledání obrázk�, kde se daný obli�ej vyskytuje.  

 

Technika v podob� Latent Semantic Analysis (LSA) k p�ekonání mezery mezi tex-

tovým a „obrázkovým“ popisem byla použita v experimentu [viz 62], kde auto�i experi-

mentu používají k indexování vektory reprezentující p�edb�žn� vypo�ítanou �ást textur 

v daném obrázku. Obeid a kolektiv v tomto experimentu [62] také zmi�ují využití vizu-

álního obsahu obrázku jako index (nap�íklad barva, struktura a tvar hlavních rys� ob-

rázku) v oblasti systém� vizuálního vyhledávání informací (Visual Information Retrieval, 

VIR). Nejen problematice indexování se v�nuje také Lynch [61]. 

 

Indexování obrázk� v rámci databáze grafických objekt� na základ� tzv. „2D-string“ 

reprezentace (reprezentace na základ� dvourozm�rného �et�zce) zmi�uje Chang [63]. 

Tento zp�sob indexování používá uložení objekt� a jejich „prostorových vztah�“. Další 

zp�sob indexování v podob� tzv. „graph-based“ ukládání objekt� zmi�uje Nabil [64]. 
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Nejen v oblasti geografických informa�ních systém� (GIS) nebo data warehousin-

gu, kde je pot�eba vyhledat velké objemy dat, se m�žeme setkat s tzv. bitmapovým in-

dexováním. Bitmapové index si lze p�edstavit jako sady p�edem vypo�ítaných odpov�-

dí na jednoduché otázky. Bitmapové indexy pracují se dv�ma hodnotami (true nebo 

false) a ozna�ují tak, zda je odpov�� na danou otázku pro ten který záznam v databázi 

pravdivá �i nikoliv [69].  

 

Techniky indexování grafických objekt� v rámci této práce lze rozd�lit na dva zá-

kladní typy: 

 

• „klasické“ indexování – indexování na základ� popisných polí reprezentující 

název objektu, jméno autora, stru�ný popis, formát objektu (nap�. GIF, JPEG), 

klí�ová slova apod.  

 

• sémantické indexování – techniky indexování, které jsou stále st�edem vý-

zkumu a vývoje pro dosažení opravdu efektivních metod. Jedná se nap�íklad o 

již zmín�né indexování na základ� reprezentace dvourozm�rného �et�zce, vek-

tor� reprezentující p�edb�žn� vypo�ítanou �ást textur v daném obrázku, inde-

xování vizuálního obsahu (nap�íklad barva, struktura atd). 

 

 

Zvukové informa�ní objekty 

 

Podobný zp�sob lze také využití pro indexování zvukových záznam�, kdy jsou jed-

notlivé noty, melodie, tempo indexovány a uživateli je nabídnuta možnost vyhledávat 

obdobné zvukové objekty shodující se s „dotazem“.  

 

Za zmínku ur�it� stojí prototyp systému Rough’n’Ready [65], ve kterém jsou imple-

mentovány technologie pro indexování a následné prohlížení audio dat. Tento prototyp 

byl vyvinut pro�automatické indexování a následné vyhledávání zpráv rozhlasového vy-

sílání. Auto�i tohoto projektu zmi�ují technologie pro rozpoznávání jednotlivých �e�ník� 

(speaker), klasifikaci jednotlivých témat nebo rozeznávání jednotlivých jmen.  

 

P�íklad systému pro online indexování audio objekt�, který vytvá�í index obsahu �e-

�i (projevu) vložený do digitalizovaného zvukového objektu zmi�uje Ajmera [67]. Tento 

systém u kontinuáln� p�icházejících audio dat (objekt�) nejprve zjistí hranice akusticky 
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homogenních �ástí, poté jsou jednotlivé �ásti klasifikovány jako �e�, hudba nebo kom-

binace (tzv. mixture). Poté jsou p�evedeny do textové podoby pomocí systému automa-

tického rozpoznávání �e�i (Automatic Speech Recognition, ASR) a výsledná slova jsou 

metadaty. 

  

Technika LSA se také používá v p�ípad� indexování zvukových informa�ních objek-

t�. Systém indexování audio objekt� v podob� mluvené �e�i v rámci rozhlasového vysí-

lání zmi�uje nap�íklad Kurimo [66]. Zajímavým p�íkladem úsp�šných technik pro budo-

vání index� pro zvukové objekty zejména rozhlasového vysílání je systém THISL [68], 

který již nabízí dostate�nou p�esnost a rychlost pro budování indexování.  

 

Techniky indexování u zvukových objekt� m�žeme v rámci této práce rozd�lit ob-

dobn� jako v p�ípad� indexování grafických informa�ních objekt�: 

 

• „klasické“ indexování – indexování na základ� textových polí reprezentující 

název objektu, jméno autora, stru�ný popis, formát objektu, klí�ová slova apod.  

 

• sémantické indexování – techniky indexování v podob� LSA, rozpoznávání 

mluvené �e�i, melodie, dále na zabarvení tónu, rytmu nebo podrobné struktu-

rální analýzu zvukového objektu. 

 

 

3.2.2. Vyhledávání 

 

Tato �ást se zabývá p�iblížením n�kterých možností vyhledávání s ohledem na 

r�zné typy informa�ních objekt�. Zmín�ny budou zajímavé systémy vyhledávání, které 

jsou stále více zam��eny na multimediální obsah a vyt�žování významového obsahu 

objektu.  

 

�

Textové informa�ní objekty 

�

Mezi nejb�žn�jší modely používané pro vyhledávání textových informa�ních objek-

t� pat�í booleovský model a vektorový model. Oba modely pracují na základ� zadání 

term� v textové podob� pro vyhledávání. Podobné možnosti v p�ípad� vyhledávání ob-
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razových nebo zvukových objekt� jsou do ur�ité míry také možné. Nyní si stru�n� 

p�edstavíme zmín�né již zmín�né nejb�žn�jší modely vyhledávání. 

 

Booleovský model 

 

Vyhledávání pomocí booleovského modelu a jeho dalších rozší�eních pat�í mezi 

nejstarší a dosud nejrozší�en�jší. Tento model je také hlavním nástrojem vyhledáva-

cích stroj� v prost�edí internetu, které používají základní operace booleovské logiky 

konjunkci (AND), disjunkci (OR) a negaci (NOT). Jako implicitní základní operací se 

používá konjunkce, pokud u výrazu není uveden žádný operátor.  

 

Vyhledávací stroje používají také alternativní podoby pro n�které operátory, nap�í-

klad Google používá znak – (mínus) pro NOT nebo znak |(kolmice) pro OR. Bo-

oleovská logika obsahuje také operátor XOR, který je podobný operátoru OR (disjunk-

ci), ale liší se v tom, že nevybírá výrazy sou�asn�.  

 

Používá se také seskupování logických operací pomocí závorek, které stanovují 

prioritu p�i vyhodnocování dotazu. Po�adí vyhodnocování stejných operátor� se zpravi-

dla provádí zleva doprava.  

 

Krom� standardních logických operátor� se k dotazovacím jazyk�m založeným na 

booleovském modelu p�idávají tzv. proximitní operátory (ADJ, NEAR, FAR, PA-

RAGRAPH, SENTENCE, PHRASE atd.), pomocí nichž lze stanovit vzdálenostní ome-

zení na výskyt daných termín� v textu. Používají se také numerické operátory (nap�. =, 

<, >, <= atd.) 

 

Tento rozší�ený model má p�esto ve své základní podob� n�kolik omezení, které 

zmi�uje nap�íklad Pokorný [21]. Efektivita a jednoduchost modelu je d�sledkem striktní 

interpretace booleovské logiky, kdy každá operace má pouze dva výsledky – „true“ a 

„false“. Stejn� tak neexistuje možnost �ízení velikosti výstupu, který obdrží uživatel po 

zadání dotazu. Již také existují modely, které zamezují striktní interpretaci booleov-

ských operátor� a pokouší se ohodnotit vyhledané dokumenty podle jejich relevance. 

 

Dalším omezení lze spat�ovat v tom, že všechny obdržené výsledky dotazu jsou 

chápany jako stejn� d�ležité, není možné je smyslupln� uspo�ádat podle relevance. 

Toto je �áste�n� �ešeno, když algoritmy internetových vyhledáva�� již nyní  p�isuzují 
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jednotlivým výraz�m v rámci indexovaného dokumentu r�zné váhy (na základ� �etnos-

ti, umíst�ní v rámci dokumentu, obsažení v názvu dokumentu atd.). 

 

Zmírnit striktní interpretaci operátor� (Pokorný používá pojem „zm�k�ení „) lze na-

p�íklad zm�nou modelu nap�íklad na vektorový. 

 

 

Vektorový model 

 

Jak uvádí Pokorný ve své monografii [21], podstata vektorového modelu spo�ívá 

v reprezentaci záznamu p�edstavujících dokumenty i uživatelského dotazu pomocí vek-

tor�. Tímto je umožn�no pomocí skalárního sou�inu vektor� dokumentu a vektoru do-

tazu vyjád�it nejen shodu, ale také jakési kvantitativní ohodnocení míry této shody. Ve 

vektorovém modelu nelze rozlišit konjunktivní a disjunktivní dotaz. Operátor NOT je tak 

v tomto modelu velmi špatn� realizován. Do jisté míry lze tuto operaci nahradit použi-

tím intervalu pro váhy term� v dotazu <-1;1> namísto obvyklého <0; 1>.  

 

Nevýhody tohoto modelu spo�ívají zejména v nejasné interpretaci významu vah 

term� vyskytujících se v požadavku. Není z�ejmé, co ud�lá malá zm�na váhy 

s množinou dokument� na výstupu. Koeficient podobnosti nemá jasný význam, což 

p�ináší jistou nesrovnalost do procesu vyhodnocování. Vyjad�ovací síla vah je omeze-

ná. Nap�íklad nelze formulovat dotaz ve tvaru (A OR B) AND (C OR D) pomocí vážení.  

 

Za zmínku také stoji techniky pojmového vyhledávání v prost�edí internetu. Pr�kop-

níkem pojmového vyhledávání na WWW lze dle Sklenáka [2] ozna�it službu Excite, je-

jíž vyhledávání je založeno na metod� Intelligent Concept Extraction (ICE). Tyto tech-

nologie používají vyhledávané termíny jako pojmy lze charakterizovat sloganem „Hle-

dat to, co je myšleno, nikoliv to, co je �e�eno“. Dle Sklenáka je problémem b�žného 

p�ístupu vyhledávání podle klí�ových slov (znakové �et�zce), nekone�ná bohatost p�i-

rozeného jazyka. Práv� díky této metod� jsou nalézány také dokumenty neobsahující 

klí�ová slova, ale p�esto jsou pro uživatele relevantní k danému tématu. Oblast pojmo-

vého vyhledávání reprezentují také systémy Oingo (http://www.oingo.com) a Sim-

pli.com (http://www.simpli.com) uvedené do provozu koncem roku 1999. 

 

Automatizované vyhledávací systémy používají vyhledávání na úrovni formální re-

levance. U t�chto systém� je tedy pot�ebný další výzkum a také rozvoj technologií, kte-
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ré by umožnily pokro�ilé a efektivní formy sémantické analýzy nebo um�lé inteligence. 

To by nap�íklad umožnilo vyhledávacím mechanismu pochopit souvislost mezi slovy 

„déš�“ a „pršet“. Jako p�íklad systému, který využívá sémantickou analýzu, lze uvést 

systém UCREL Semantic Analysis Systém (USAS). USAS p�edstavuje systém pro au-

tomatickou sémantickou analýzu textu (anglického jazyka. Podrobnosti a další informa-

ce naleznete v [73].  Zajímavým p�íkladem je také vícejazy�ný systém agregace infor-

mací (M-CAST, Multilingual Content Aggregation System, viz http://www.m-

cast.infovide.pl/cesky/index.html). Systém M-CAST je založen na výsledcích projektu 

TRUST - Multilingual Semantic and Cognitive Search Engine for Text Retrieval Using 

Semantic Technologies (Vícejazy�ný. Vyhledávací stroj TRUST umí v sou�asnosti vy-

hledávat ve �ty�ech jazycích (francouzštin�, italštin�, polštin� a portugalštin�). P�idána 

byla také angli�tina a �eština.  

 

Jak uvádí Balíková [74], M-CAST umož�uje dotazování v p�irozeném jazyce a od-

pov�di jsou ve form� p�ímé odpov�di nebo také úryvku odpov�di. Uživatel m�že zadat 

dotaz �eštin� nap�íklad a výsledek m�že obdržet jak v �eštin� nebo v jiném jazyce im-

plementovaným v tomto systému.   

 

Projekt M-CAST je financován Evropskou unií v rámci víceletého komunitárního 

programu na podporu rozvoje a užívání evropského digitálního obsahu v globálních sí-

tích a sou�asn� p�ekonávání jazykové r�znorodosti v informa�ní. 

   

 

Grafické informa�ní objekty 

 

Nej�ast�jší zp�sob vyhledávání grafických informa�ních objekt� spo�ívá ve vytvo-

�ení textové anotace (která popisuje obsah grafického objektu) a poté vložení t�chto 

textových informací do databáze. Samotné obrázky tak nejsou ve skute�nosti sou�ástí 

databáze, ale je na n� pouze odkazováno textovým �et�zcem anebo ukazatelem [25]. 

Tento zp�sob bývá ozna�ován jako „text-based image retrieval“ [31].  

 

Takovýto zp�sob je zna�n� neefektivní, nebo� n�které grafické objekty mohou ob-

sahovat desítky nebo stovky fyzických objekt�. Samotné zadávání metadat k jednotli-

vým grafickým informa�ním objekt�m jsou provád�ny v rámci každodenní rutiny manu-

áln�, což také znamená zna�n� zvýšené náklady tohoto procesu. R�zní lidé také mo-

hou doplnit r�zné popisy (anotace) k jednomu a tomu samému obrázku. Výsledkem tak 
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m�že být minimální vypovídající hodnota metadat vztahující se k danému obrázku. 

V p�ípad� nap�íklad ohromných databází s fotografiemi získaných z vesmírných stanic, 

sond a také observato�í p�edstavuje manuální zpracování nep�edstavitelné finan�ní za-

tížení.  

 

V p�ípad� vyhledávání textových informa�ních objekt� se používá porovnávání tex-

tových �et�zc� dotazu uživatele a sémantického obsahu databáze. Stejný princip by se 

tedy m�l aplikovat i pro databáze obsahující grafické objekty. Vstupem pro vyhledávání 

obrázk� by byl také obrázek, který by bylo možné efektivn� porovnat a zjistit, zda zahr-

nuje stejný (nebo podobný) sémantický obsah [25]. 

 

Usilovn� se vyvíjejí technologie schopné hledat skute�n� podle obsahu obrázk� 

neboli technologie schopné rozpoznat elementy v obrázku a p�i�adit odpovídající klí�o-

vá slova pro vyhledávání [23]. Tyto technologie by m�ly být schopné rozpoznat jednot-

livé objekty (nap�íklad strom, auto) na daném obrázku a poté tomuto obrázku p�i�adit 

klí�ová slova.  

 

V této souvislosti se m�žeme setkat s vyhledávání grafických informa�ních objekt� 

ozna�ovaný pojmem „content-based image retrieval“ (CBIR) p�edstavující sadu technik 

pro získávání relevantních obrázk� z databáze na základ� automaticky „vyt�žených“ 

vlastností grafického objektu [31].  Samotná funkcionalita CBIR se zna�n� liší od vy-

hledávání na základ� textové anotace. Charakteristiky popisující obsah obrázku jako 

nap�íklad histogram (graf popisující kolik pixel� je na fotografii obsaženo ve škále od 

nejtemn�jší do nejv�tšího jasu, bývá ve výbav� lepších editor� a velmi dobrých fotoa-

parát�),  barevné rozvržení, struktura, tvar nebo p�edm�t obrázku jsou vypo�ítány jak 

pro obrázky uložené v databázi, tak také pro obrázek sloužící jako dotaz. Na základ� 

t�chto vlastností jsou vyhledány nejshodn�jší obrázky z databáze. Opravdu velmi ob-

tížné je nap�íklad v rámci CBIR extrahovat charakteristiky obrázku jako typ objektu 

zobrazený na obrázku. CBIR proto z�stává na po�átku svých možností.  

 

Jak dále uvádí Wang ve své diserta�ní práci [31], využití technik CBIR je opravdu 

široké, od léka�ství, vojenství, kriminalistika (otisky prst�, rozpoznávání obli�eje), vý-

zkum vesmíru, autorských práv (obchodní zna�ka, softwarové pirátství), návrh� ve sta-

vebnictví, klasifikaci obrázk� na internetu (filtrování „nevhodných“ obrázk� na interne-

tu), zábav� (fotografie, video, filmy) i komer�ní sfé�e (módní katalogy, noviná�ství) atd.  
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Vyhledávání grafických informa�ních objekt� se tak zam��uje nap�íklad na techniky 

vyhledávání podle [35]: 

 

• textových objekt� (metadat, popisných polí) p�idružené ke grafickým objek-

t�m [viz 26, 27], 

• vyhledávání na základ� podobnosti hlavních charakteristik obrázk� [viz 28, 

29, 30], 

• vlastností r�zných segment� obrazu [viz 33], 

• konceptu (ná�rtu, sémantických ikon) obrázku [viz 32]. 

 

Jednotlivé možnosti vyhledávání grafických informa�ních objekt� v databázi dle 

Lewa v rámci [32] znázor�uje obrázek 4.  

 

Zajímavým projektem v oblasti „image retrieval“ je nap�íklad systém Photobook [viz 

25], který p�edstavuje soubor interaktivních nástroj� pro procházení a vyhledávání gra-

fických informa�ních objekt� a sekvencí grafických objekt�. Systém se soust�e�uje na 

vyhledávání podle sémantického obsahu obrázk�, kdy jednotlivé obrázky redukuje na 

malý soubor koeficient� významné pro percepci. Photoboook používá t�i typy podrob-

ných charakteristik, na základ� kterých jsou grafické objekty vyhledávány:  

 

• vzhled (podoba)  

• 2-D tvary 

• textové anotace 

 

Další zajímavým projektem v oblasti CBIR je nap�íklad Tiltomoto Beta 

(http://www.tiltomoto.com) p�edstavující „vývojovou“ webovou stránku pro testování al-

goritm� pro vyhledávání obrázk� na základ� analyzování podobnosti a vztah� mezi ob-

rázky. Tiltomoto Beta používá pro testování vyhledávacích algoritm� portál fotografií 

Flickr.com (http://www.flickr.com), ze kterých vytvá�í dv� odd�lené databáze. První da-

tabáze obsahuje okolo 140.000 r�znorodých obrázk� ze zmín�ného portálu. Druhá da-

tabáze obsahuje obrázky „vizuáln� ohromující“ neboli obsahující zajímavou vizuální 

stránku [44]. Tiltomoto nabízí dva odlišné zp�soby vyhledávání, a to podle: 

 

• Téma (vyhledávání obecných obrázk�, kdy uživatele zajímá obecný obsah 

obrázku. Nap�íklad budovy, p�íroda, zví�ata atd.) 
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• Barevnosti / struktury (uživatel vyhledává na základ� podobnosti schématu 

barevnosti obrázku, struktury atd.) 

 

 

 
Obrázek 4: Znázorn�ní technik vyhledávání grafických  

informa�ních objekt� dle M.S. Lewa. 

 

 

 

Zvukové informa�ní objekty 

 

Vyhledávání zvukových informa�ních objekt� p�edstavuje velmi problematickou ob-

last. Zvukové záznamy jsou obvykle indexovány podle názvu, skladatele, p�edm�tové 

klasifikace nebo hudebního žánru. Stále více ale roste pot�eba po identifikaci vyhledá-

vání zvukových informa�ních objekt� v databázích na základ� ukázky zvukového zá-



�

 

- 50 - 

znamu nebo �ásti písn� atd. Stejn� jako v p�ípad� grafických informa�ních objekt� se 

touto problematikou zabývá �ada výzkumných týmu v komer�ní i akademické sfé�e. 

 

Sytém vyhledávání zvukových objekt� v databázi na základ� záznamu zvukové 

stopy po�ízené mikrofonem nebo i jiných zp�sobem popisuje nap�íklad McNab a kolek-

tiv [36]. McNab sám p�edpokládá, že takovýto systém bude v blízké budoucnosti d�le-

žitou sou�ástí úložišt� digitální hudby a umožní tak analyzovat hudební záznamy a uži-

vateli získat nahrávku na základ� zvukové ukázky (vzorku), který m�že být �asto i ne-

kvalitní nebo nep�esný. Systém zpracovává vstupní zvukový signál nezbytný pro auto-

matické p�eložení melodie pomocí technologie „optického rozpoznávání hudby“ neboli 

Optical Music Recognition (OMR). Analogový akustický signál je nasnímán do digitální 

podoby, noty jsou vysegmentovány z akustického záznamu, identifikuje se frekvence 

not a každá nota je ozna�ena intonací.  

 

Experimentovalo se s r�znými kritérií vyhledávání a také použitými algoritmy. Je 

z�ejmé, že vyhledávání založené na tomto základu vyžaduje pokro�ile technologické 

vybavení. Experiment mimo jiné prokázal, že takovéto vyhledávání zvukových (hudeb-

ních) objekt� je v sou�asné dob� nerealizovatelné.  

 

Ale sám McNab p�edpovídá, že jednoho dne bude možné vyhledávat zvukové zá-

znamy na základ� zapískání ur�ité melodie a systém poté tento vstupní „dotaz“ porov-

ná se zvukovými objekty v databázi a vrátí odpovídající výsledky. Takovéto rozhraní 

pro databáze hudebních objekt� budou dle McNaba tvo�it základní sou�ást digitálních 

knihoven budoucnosti. 

 

Vyhledávání v audio databázích na základ� zahrání melodie uživatelem, kdy zvu-

kové objekty v dané databázi jsou vyhledány na základ� shody s touto melodií zmi�uje 

také Ghias [37]. V této souvislosti se m�žeme setkat s pojmem „Query by humming“ 

(QbH), což p�edstavuje zp�sob vyhledávání zvukových objekt�, kdy se jako vstupní do-

taz používá práv� uživatelem zahraná melodie a porovnává se s objekty uloženým 

v databází. QbH tak odbíhá od klasického zp�sobu vyhledávání na základ� názvu, 

jména skladatele (interpreta) nebo žánru. Vyhledáváním hudby na základ� zabarvení 

tónu nebo rytmu tempa se zabývají další práce [viz 38, 39]. Tzanetakis [40] navrhuje 

alternativní prost�edí, kde by bylo možné procházení a vyhledávání v dané databázi 

p�ímo na základ� postupu uživatele.  

 



�

 

- 51 - 

Existuje mnoho standardních technik pro vyhledávání zvukových informa�ních ob-

jekt�, které mohou být integrovány do vyhledávacího mechanismu databáze. Aucoutu-

rier [41] nap�íklad zmi�uje n�které techniky vyhledávání zvukových záznam� (objekt�) 

zam��ující se na: 

 

• textová metadat (popisná pole, dopl�ující informace )p�idružená ke zvuko-

vému informa�nímu objektu 

• podobnosti melodie zvukové ukázky uživatele a záznamu v databázi 

• rytmus zvukového objektu 

• zabarvení tónu zvukového objektu 

• strukturální analýzu zvukového objektu   

 

 

3.2.3. Prezentace výsledk� vyhledávání 

 

Sou�ástí procesu vyhledávání je také prezentace výsledk� vyhledávání odpovídají-

cí zadanému dotazu. Databáze nabízejí mnohdy opravdu uživatelsky p�íjemné rozhraní 

pro prezentování výsledk� vyhledáván. Krom� prezentování vyhledaných relevantních 

objekt� nap�íklad v podob� uspo�ádaného seznamu jsou �asto uvedeny odkazy na 

související témata na základ� klí�ových slov nebo p�edm�tových kategorií apod. Mož-

nost vyhledávání je u n�kterých databází až pouze po povinné autentikace uživatele. 

V n�kterých p�ípadech se m�žeme setkat také s platbami za zobrazení úplného zá-

znamu objektu (v r�zných formátech) nebo vytišt�ní. Podrobn�ji se touto problematikou 

u komer�ních databázích zabývá [70].  

 

 

3.3 Databáze textových informa�ních objekt� 
�

Neustále p�ibývá voln� dostupných textových informa�ních objekt� uložených na 

webech tzv. povrchového internetu nebo v databázích (repozitá�ích) uložených v rámci 

tzv. neviditelného webu. Zejména oborov� zam��ené textové objekty v podob� nap�í-

klad konferen�ních materiál�, výzkumných a technických zpráv, legislativních a výuko-

vých materiál� jsou p�edm�tem zájmu vznikajících systém� digitálních knihoven, portá-
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l� a informa�ních bran. Jedná se o obrovský zdroj informací, jak úzce specializovaných 

na r�zné obory, tak také obecn� zam��ené. Práv� v tomto prost�edí lze najít široké 

možnosti vyhledávání textových informa�ních objekt�, využívajících pokro�ilých funkcí 

a také technologického pokroku.  

 

Databáze textových informa�ních objekt� v rámci otev�eného p�ístupu k informacím 

v prost�edí internetu jsou nap�íklad tzv. archivy elektronických tisk�. Je t�eba zd�raznit 

pojem otev�ený p�ístup, který zahrnuje trvalý, bezplatný online p�ístup k informa�ním 

objekt�m, zejména úplným text�m. Tyto informa�ní objekty (p�edevším textové) jsou 

bezplatn� dostupné online, i když nemusejí být bezplatn� vytvá�eny. Vlastník autor-

ských práv tak dává jednozna�né svolení ke �tení, stahování, kopírování, tišt�ní a vy-

hledávání t�chto textových informa�ních objekt�, jak uvádí Bratková [45]. V této �ásti 

tedy nejsou brány v úvahu komer�ní databázová centra skýtající neuv��itelný zdroj in-

forma�ních zdroj�, které jsou p�ístupné p�edevším na základ� poplatk�. Nyní si tedy 

p�edstavíme p�íklady databází textových informa�ních objekt�, které autor této práce 

považuje za zajímavé z hlediska vyhledávání.  

 

 

3.3.1. arXiv.org 

 

Významným p�edstavitelem zmi�ovaného online p�ístupu k informacím ve v�d� je 

mezinárodní archiv (repozitá�) arXiv.org (http://arxiv.org). ArXiv.org obsahuje textové 

informa�ní objekty (plné texty) elektronických preprint� v�decko-výzkumných a tech-

nických zpráv, disertací apod. Preprint p�edstavuje prvních návrh textu �lánku p�ed 

formálním publikováním neboli text �lánku, který neprošel klasickou vydavatelskou ces-

tou. Tento repozitá� byl založen jako automatizovaný sytém pro ukládání a distribuci in-

forma�ních objekt� v roce 1991 v rámci Národní laborato�e v Los Alamos. Nyní je 

vlastn�n a provozován Cornell University (http://www.cornell.edu). ArXiv.org zahrnuje 

p�t v�dních oblastí – fyziku, matematiku, nelineární v�dy, po�íta�ovou v�du a kvantita-

tivní biologii. Úvodní obrazovka tohoto repozitá�e prezentuje obrázek 5. 

 

 

Pokro�ilé vyhledávání nabízí specifikace v�dní oblasti, roku, jména autora, názvu 

informa�ního objektu, slov uvedených v abstraktu, komentá�i nebo v plném textu. Dále 

je možné vyhledávat podle p�edm�tové klasifikace, identifikátoru nebo �ísla zprávy. 
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V experimentálním provozu je také plnotextové vyhledávání s možností specifikovaní 

ur�itých v�dních kategorií (pop�ípad� ve všech najednou). ArXiv.org nabízí využití boo-

leovských operátor� AND, OR a AND NOT. Dále je využíváno zástupných znak�, p�e-

vád�ní na základní tvary slov, d�lení slov. 

 

 
Obrázek 5: Úvodní strana archivu elektronických preprint� arXiv.org 

 

 

 

3.3.2. CERN Document Server 

 

Zajímavým systémem je také CERN Document server (http://cdsweb.cern.ch), který 

nabízí p�es 360.000 plnotextových informa�ních objekt� z oblasti fyziky a p�íbuzných 

obor�. Jedná se o textové informa�ní objekty v podob� preprint�, �lánk� z �asopis�, 

knih, diserta�ních a jiných vysokoškolských kvalifika�ních prací atd. Provozován je Ev-

ropskou organizací pro nukleární výzkum (European Organization for Nuclear Re-

search, CERN), která byla založena v roce 1954 a sídlí v blízkosti Ženevy. Úvodní 

strana CERN Document Server  s r�znými kategoriemi je znázorn�na na obrázku 6. 

 

Vyhledávání informa�ních objekt� v rámci tohoto systému je nabízené v jednodu-

chém rozhraní zadáním hledaného slova nebo termínu do dotazu. Rozhraní pokro�ilé-
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ho vyhledávání nabízí zadání jména autora, názvu objektu, �ísla zprávy nebo roku. U 

všech uvedených možností lze specifikovat, zda vyhledávat všechny zadané výrazy 

najednou, nebo vyhledávat jednotliv�. Databáze CERN Document Server obsahuje ta-

ké mimo jiné kategorii Multimedia, kde jsou obsaženy grafické informa�ní objekty (ob-

rázky). 

 

�

Obrázek 6: Domovská strana systému CERN Document Server 

 

 

Zajímavostí je možnost zvolit nejen vyhledávání podle p�esného výrazu, �áste�né 

fráze, ale také podle regulárního výrazu (regular expression), zkrácen� regexp, regex 

nebo jen RE. Regulární výraz p�edstavuje �et�zec popisující celou množinu �et�zc�, 

konkrétn� regulární jazyk. Regulární výraz se skládá z posloupnosti znaku nebo sym-

bol� v textu, které se mají shodovat a speciálních znak�, sloužících pro popis alterna-

tiv, množin, po�t� výskyt� a p�epína��, které nejsou sou�ástí hledaného textu [71]. 

Z�ejm� nejrozší�en�jší normu regulárních výraz� poskytuje jazyk Perl. Vyhledávání na 

základ� regulárního jazyka tak poskytuje  možnost vyhledat nap�íklad informa�ní ob-

jekty podle jména autora (nap�íklad John Smith), které m�že být vyjád�eno jak 

v podob� Smith, J. nebo Smith, John. Pro toto vyhledání se poté použije tato syntaxe:  
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author:/^Smith, (J|John)$/ 

 

Vyhledávat lze také prost�ednictvím vymezení rozmezí, které lze použít jak pro vy-

jád�ení �asového intervalu (vyhledat informa�ní objekty vydané mezi roky 1980 a 

1990), ale také pro jména autor� odpovídající stanovenému rozmezí. Pro toto vyhledá-

vání se využívá znak „->“. P�íkladem m�že být vyhledání informa�ních objekt� podle 

jména autora, které se vyskytuje mezi t�mito jmény: Smith, J a Smith, Oswald. Syntaxe 

tohoto dotazu vypadá následovn�: 

 

author:"Smith, J"->"Smith, Oswald" 

�

�

�

3.3.3. E-LIS 

 

K nejv�tším mezinárodním archiv�m v oblasti informa�ní a knihovní v�dy pat�í na-

p�íklad archiv Elektronické tisky v knihovní a informa�ní v�d� E-LIS (Eprints in Library 

and Information Science, http://eprints.rclis.org/). Informa�ní objekty v tomto archivu 

zahrnují �lánky z novin a magazín�, knihy, konferen�ní sborníky, technické a výzkum-

né zprávy, instruktážní materiály, vysokoškolské kvalifika�ní práce atd. Pro zajišt�ní 

kvalitního plnotextového vyhledávání jsou preferovány textové informa�ní objekty 

zejména ve formátu PDF, HTML nebo TXT.  

 

Auto�i mohou ukládat textové informa�ní objekty, ale jsou povinni doplnit požado-

vané metadata dle webového formulá�e. Každý typ informa�ního objektu má jinou 

strukturu metadat. Základními formálními prvky metadat v rámci archivu E-LIS pat�í 

název informa�ního objektu, jména autor�, edito�i, publika�ní stav, ve�ejná doména, 

nakladatel nebo vydavatel, zem� p�vodu informa�ního objektu, použitý jazyk, komen-

tá� aj. V�cná metadata zahrnují abstrakt, p�edm�tové termíny dle klasifikace JITA (viz 

další odstavec) a klí�ová slova. Metadata systému E-LIS jsou automaticky využívána 

také v dalších informa�ních systémech a služeb, což umož�uje také vyhledání infor-

ma�ních objekt� v této databázi také i „zven�í“. Obrázek 7 prezentuje úvodní webovou 

stránku mezinárodního archivu E-LIS. 

 

E-LIS nabízí uživatel�m vyhledávání textových informa�ních objekt� prost�ednic-

tvím prohlížení nebo p�ímého vyhledávání. Klasifika�ní systém JITA pro obor knihovní 
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a informa�ní v�dy p�edstavuje základní systém pro v�cné po�ádání informa�ních ob-

jekt� a také vyhledávání. Klasifikace JITA zahrnuje 12 hlavních p�edm�tových kategorií 

ozna�ených velkými písmeny anglické abecedy A – L. Kategorie A a B zahrnují obecné 

a teoretické otázky oboru. Kategorie C – G jsou za�azovány do st�ední úrovn�, kdy za-

hrnují otázky uživatel� informací, otázky publikování, otázky managementu informací 

atd. Specifickou úrove� prezentuje oblast H – L, které zahrnuje informa�ní zdroje, in-

forma�ní technologie apod. Základní kategorie jsou na druhé úrovni d�leny do dalších 

135 podkategorií.  

 

 
Obrázek 7: Online p�ístup k archivu E-LIS 

 

 

Uživatel m�že využít vyhledávání prost�ednictvím funkce prohlížení (browse), která 

nabízí šest rejst�ík�: 

 

• Konference (Conference) 

• Knihy a �asopisy (Book or Journal) 

• Auto�i a edito�i (Author or Editor) 

• P�edm�tové termíny (Subject) 

• Zem� (Country) 

• Rok vytvo�ení (Year) 
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Využitím pokro�ilých možností (Advanced Search) m�že uživatel vyhledávat podle 

slov v názvu, jména autora, slov vyskytujících se v plném textu informa�ního objektu 

nebo pouze abstraktu, klí�ových slov, p�edm�tových kategorií, typu dokumentu, jména 

konference, jmen editor�, jazyka, citací, publika�ního statusu, názvu zdrojového infor-

ma�ního objektu nebo roku zve�ejn�ní.  

 

 

3.4. Databáze grafických informa�ních objekt� 
�

3.4.1. Corbis  

�

Jako p�íklad databáze grafických informa�ních objekt� si m�žeme uvést databázi 

nejv�tší sv�tové agentury obhospoda�ující autorská práva k díl�m významným fotogra-

f�m - Corbis (http://www.corbis.com). Online p�ístup k databázi Corbis je znázorn�n na 

obrázku 8. 

 

Vyhledávání grafických informa�ních objekt� v rámci agentury Corbis je opravdu 

velmi rozmanité. Od základních možností jako název obrázku, jméno autora (fotogra-

fa), datum vytvo�ení, místo vytvo�ení až podle za�azení obrázk� do kategorie obrázk� 

nebo na základ� autorských práv. Vyhledávací rozhraní databáze Corbis je zobrazeno 

v rámci obrázku 9. Jednotlivé obrázky v rámci této databáze jsou opravdu d�kladn� 

popsány dopln�ny odpovídajícími metadaty, což poskytuje hodn� možností pro vyhle-

dávání a také nalezení opravdu relevantních informa�ních objekt�. Nap�íklad vyhledá-

vání obrázk� m�st po�ízené z leteckého pohledu, fotografické snímky po�ízené 

z vesmíru nebo dokonce podle po�tu lidí na snímku je opravdu velmi užite�né. Jednot-

livé grafické informa�ní objekty jsou za�azovány také do kategorií jako um�ní, obchod, 

historie, zpravodajství nebo sport. Uživatel tak má možnost si požadovaný informa�ní 

objekt vyhledat i touto cestou.  

 

Za�azování informa�ních objekt� do odpovídajících kategorií a také dopln�ní detail-

ních popisk� k t�mto objekt�m nabízí docela efektivní vyhledávání s relevantními vý-

sledky. Pokud zkusíme vyhledat grafické informa�ní objekty podle klí�ového slova 

star (hv�zda) obdržíme grafické informa�ní objekty znázor�ující p�edm�ty ve tvaru 

hv�zdy, obrázky obsahující slova „star“ v názvu, komentá�i �i dalších p�idružených tex-

tových objektech nebo také známo osobnosti. 
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Obrázek 8: Domovská stránka pro online p�ístup k databázi Corbis 

 

Pokud ale specifikujeme objekty po�ízené z detailního záb�ru a zárove�, že musí 

obsahovat lidské bytosti, obdržíme jiný výsledek vyhledávání. P�evážn� budou zastou-

peny snímky celebrit nebo objekty zobrazující p�edm�ty ve tvaru hv�zd. Sta�í ale zm�-

nit detaily vyhledávání na grafické objekty po�ízené z vesmíru a výsledkem vyhledává-

ní jsou fotografie nebo ilustrace vesmírných planet. Výsledky dotazu lze dále zúžit spe-

cifikováním kategorie – obchod, vydavatelství, um�ní aj.  

 

Podobných databází jako Corbis.com je celá �ada. Dalšími p�íklady m�žou být Cli-

part.com (http://www.clipart.com), Getty Images (http://www.gettyone.com) nebo 

Imagestate (http://www.imagestte.com). 
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Obrázek 9: Vyhledávací rozhraní databáze Corbis.com 

  

 

 

3.4.2. Databáze JSC NASA  

�

Mnoho databází voln� dostupných prost�ednictvím internetu jsou úzce zam��eny. 

Databáze s úzkým zam��ením v�tšinou nabízejí detailní popis grafických informa�ních 

objekt�, což umož�uje uživatel�m opravdu detailní vyhledávání. Nap�íklad se m�že 

jednat o databáze fotografií po�ízených z vesmíru od vesmírných výprav, družicemi 

nebo od r�zných sond zkoumající tajemný vesmír.  

 

Jednou z takových databází je nap�íklad databáze budované v�deckou laborato�í 

Johnsonova vesmírného st�ediska v rámci NASA (National Aeronautics and Space 

Administration, http://eol.jsc.nasa.gov) obsahující fotografie Zem�.  

 

Opravdu zda�ile zpracovaná databáze grafických informa�ních objekt� – fotografií 

Zem� nabízí uživatel�m velmi mnoho zp�sob� vyhledávání. Uživatelé mohou využít in-

teraktivní mapu, kde se zvolí oblast na naší planet�, která je zajímá. Další možností je 

vyhledávat pouze fotografické snímky po�ízené na ur�ité vesmírné výprav�. 
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Obrázek 10: Ukázka vyhledávacího rozhraní databáze fotografií Zem� v rámci JSC NASA 

�

Databáze obsahuje p�ístup k fotografiím po�ízené z výprav od roku 1961. Dále je 

možné využít tzv. technické vyhledávání (technical search), kdy uživatel specifikuje 

jednotlivé parametry jako nap�íklad geografickou oblast, zem�pisnou délku a ší�ku, ná-

zev fotografie nebo popis obsahující dané slovo, datum po�ízení snímku, barevnost 

snímku nebo dokonce procentuální úrove� mra�en na daném snímku. Ukázka vyhle-

dávacího rozhraní pro technické vyhledávání je prezentována na obrázku 10. 

 

 Podobných databází existuje opravdu velké množství. Profesionáln� budované data-

báze nabízí opravdu vysokou úrove� za�azování informa�ních objekt� do odpovídají-

cích kategorií a také dopl�ování podrobných metadat.  
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3.5. Databáze zvukových informa�ních objekt� 
 

Zvukové informa�ní objekty jsou v prost�edí internetu zastoupeny v ohromném 

množstvím, a to p�edevším v podob� hudebních soubor� ve formátu MP3. B�žný uži-

vatel se nap�íklad na internetu m�že setkat s nep�eberným množstvím voln� dostup-

ných databází nabízející široký výb�r hudby nabízených jak zdarma, tak i za poplatek. 

 

V sou�asné dob� existují velmi rozší�ené internetové obchodní domy, které nabízí 

na komer�ní bázi k vyhledávání databáze vyhledávání zam��ené pouze podle metadat 

k reálným zvukovým informa�ním objekt�m. Uživatel si tak m�že vyhledat pot�ebný 

produkt ve fyzické podob� CD, DVD nebo audio kazety. Samotné zvukové informa�ní 

objekty zde mohou být zastoupeny pouze ukázkou ke zvolenému produktu. Nejzná-

m�jším p�edstavitelem databáze, který nabízí mimo jiné vyhledávání p�evážn� indexo-

vaných zvukových informa�ních objekt� ve své databázi je Amazon.com 

(http://www.amazon.com). Odd�lení zabývající se hudebními objekty nabízí pokro�ilé 

vyhledávání na základ� metadat p�ipojených k jednotlivým zvukovým informa�ním ob-

jekt�m. Vyhledávat je tak možné nap�íklad podle klí�ových slov, jména autora, názvu, 

fyzického nosi�e (CD, audio DVD atd.). Je z�ejmé, že vyhledávání v rámci podobných 

internetových obchodních dom� nabízí pouze klasické vyhledávání pro nalezení poža-

dovaných zvukových informa�ních objekt�. Tyto komer�ní domy se snaží nabízet své 

produkty a oslovit co nejvíce zákazník�. Podobn� fungují nap�íklad MP3.com 

(http://www.mp3.com) nebo Allmusic.cz (http://www.allmusic.cz). 

 

Nyní si p�edstavíme n�které zajímavé p�íklady na internetu voln� dostupných data-

bází zvukových informa�ních objekt�, které jsou uložené p�ímo v dané databázi a uži-

vatel si m�že vyhledat a p�ímo poslechnout zvukové ukázky.  

 

 

 

3.5.1. The Sound Effects Library 

 

Vyhledávání v databázi obsahující více než 250.000 zvukových informa�ních objek-

t� v podob�  zvukových efekt�, hudebních ukázek jak voln� pro další použití, tak také 

dostupné za ur�itý poplatek nabízí The Sound Effects Library (Kolekce zvukových efek-

t�, http://www.sound-effects-library.com). Zvukové informa�ní objekty jsou využívány 
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ze zhruba 90 kolekcí zvukových objekt� od r�zných spole�nosti, filmových studií, skla-

datel� apod.  

 

 
Obrázek 11: Ukázka rozhraní pokro�ilého vyhledávání sbírky  

zvukových efekt� Sound-effects-library.com 

 

Jak je patrné z obrázku 11, vyhledávací rozhraní umož�uje vyhledávat podle r�z-

ných kritérií: 

 

• textových (Textual search criteria) – klasické vyhledávání na základ� zadaných 

slov, kombinace více slov, p�esné fráze nebo ješt� možnosti vylou�ení n�kte-

rých slov. Textové vyhledávání je použito vždy. Pouze se nabízí kombinace 

s dalšími kritérii.  

 

• zvukových (Audio search critera) - tato možnost nabízí vyhledávání podle délky 

zvukového objektu (v sekundách), podle kvality (stereo, mono) nebo podle zvu-

kových informa�ních objekt� zahrnující pouze zvukové efekty, hudební nahráv-

ku nebo oboje. 

 

• sbírky (Library critera) – uživatel si m�že vybrat ze které sbírky zvukových in-

forma�ních objekt� se bude vyhledávat.  

 

• interních (Internal criteria) – vyhledávání podle ozna�ení zvukového objektu.  



�

 

- 63 - 

Vyhledané zvukové objekty si m�že uživatel ihned p�ehrát a zjistit, zda opravdu vy-

hovují  jeho požadavku. 

 

 

3.5.2. The Freesound Project 

 

Zajímavým a pon�kud odlišným projektem zabývajícím se databází zvukových ob-

jekt� je nap�íklad The Freesound Project (http://freesound.iua.upf.edu/index.php, dále 

jen Freesound). Jedná se o spolupracující databázi licencovaných zvuk� v rámci Crea-

tive Commons (http://creativecommons.org), p�i�emž Freesound se zam��uje pouze na 

zvukové úryvky, ukázky, nahrávky apod. Veškeré tyto zvukové objekty jsou vydávány 

v rámci licence Creative Commons Sampling Plus 1.0 License 

(http://creativecommons.org/licenses/sampling+/1.0/). Samotní uživatelé (fyzické osoby 

nebo r�zné instituce) tak mohou ukládat, stahovat a využívat zvukové informa�ní ob-

jekty. 

 

Zvukové objekty jsou v r�zných formátech (nap�íklad MP3, WAV atd.) a dopln�ny 

jsou metadaty popisující kvalitu zvukového objektu, délku ukázky, velikost digitálního 

objekt� (v MB) a také dopln�ny klí�ovými slovy (ozna�ované jako tag). Tyto klí�ová 

slova p�idávají jednotlivý uživatele, a proto ne vždy mohou být relevantní a jsou za-

stoupeny u jednotlivých zvukových objekt� v r�zné mí�e. Freesound poskytuje nový a 

zajímavý zp�sob zp�ístup�ování t�chto ukázek zvukových objekt� a nabízí jednotlivým 

uživatel�m: 

 

• Vyhledávat zvukové objekty na základ� dotazu v textové podob� nebo spe-

cifikováním kvality t�chto zvukových objekt�. 

 

• Listování zvukovými objekty použitím klí�ových slov, podobnosti ukázek, 

podle uživatel� atd. 

 

• Ukládání a stahování zvukových informa�ních objekt� jednotlivými uživateli. 

 

Cílem projektu Freesound je také vybudování voln� dostupné databáze zvukových 

informa�ních objekt�, jenž pak m�že být dále použita pro v�decký výzkum [47]. Mnoho 

výzkumných institucí narazilo na problémy s databází korektn� licencovaných zvuko-
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vých informa�ních objekt� pro testování svých algoritm�. Vyhledávácí rozhraní databá-

ze The Freesound Project s pokro�ilými možnostmi je zobrazené na obrázku 12. 

 

 

 
Obrázek 12: Ukázka rozhraní pokro�ilého vyhledávání databáze projektu Freesound 

 

 

3.5.3. The Philharmonia Sample Library 

�

Databáze zaznamenaných zvukových objekt� v podob� hudebních tón� n�kterých 

hudebních nástroj� je dostupná v rámci sbírky ukázek zvukových objekt� Filharmonic-

ké orchestru Velké Británie. Tato sbírka ukázek zvukových objekt� je voln� dostupná 

(http://www.philharmonia.co.uk/thesoundexchange/sound_samples/) a obsahuje nap�í-

klad tisíce jednotlivých hudebních tón� zahrané na r�zné hudební nástroje. Uživatel si 

tak m�že vyhledat a poslechnout pot�ebný zvukový objekt na základ� specifikování 

hudebního nástroje (smy�cové, d�ev�né dechové nebo dechové nástroje),  tónu 

(pitch), tempa a doby trvání. Vyhledávací rozhraní této databáze ukazuje obrázek 13. 

Vyhledaný zvukový objekt si poté uživatel m�že stáhnout a dále sdílet s ostatními, po-

užít pro další hudební kompozici. Ale je striktn� zakázáno tyto ukázky zvukových ob-

jekt� dále prodávat. �
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�

�

�

Obrázek 13: Ukázka vyhledávacího rozhraní  

podle zaznamenaných tón� hudebních nástroj� 
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4. Analýza vyhledávacích možností u vybraných p�í-

klad� databází 
�

V p�edchozí kapitole byly p�edstaveny dle autora zajímavé p�íklady databází r�z-

ných typ� informa�ních objekt� (textové, zvukové a grafické) s vyhledávacím rozhra-

ním dostupným online. Uvedené p�íklady databází nemusí p�edstavovat nejznám�jší 

databáze informa�ních objekt�. Samoz�ejm� se také nejedná o úplný vý�et databází, 

což také nebylo ani autorovým úmyslem. P�esto lze z uvedených p�íklad� databází 

zam��ující se na r�zné informa�ní objekty vypozorovat ur�ité rozdíly v možnostech vy-

hledávání informa�ních objekt�. Tato �ást práce se podrobn�ji zam��uje na možnosti 

vyhledávání u vybraných p�íklad� databází obsahující zvolené informa�ní objekty a ta-

ké nastín�ní charakteristických rozdíl�.  

 

 

4.1. Postup analýzy 
�

P�i analýze vyhledávání se zam��íme na možnosti, které nabízí zmín�né p�íklady 

databází jednotlivých typ� informa�ních objekt�. V p�ípad� vyhledávání r�zných typ� 

informa�ních objekt� lze nalézt spole�né prvky jako nap�íklad jméno autora (fotografa, 

interpreta, skladatele), název objektu (ur�ený autorem), textové anotace (mín�ny 

zejména dopl�ující údaje v podob� abstraktu, dopl�ujících údaj� u obrazových nebo 

zvukových informa�ních objekt� atd.), za�azení do kategorie (stanovené kategorie mo-

hou být v r�zných databázích odlišné). Dále se m�žeme setkat se specifickým zp�so-

bem vyhledávání vlastní danému typu informa�ního objektu (plnotextové vyhledávání, 

vyhledávání dle tónu, vyhledávání grafických informa�ních objekt� dle zp�sobu zachy-

cení p�edm�tu atd.). 

 

Ur�itá základní metadata popisující daný informa�ní objekt lze p�i vyhledávání vyu-

žívat jak u textových, tak i zvukových nebo grafických informa�ních objekt�. Možnosti 

vyhledávání dané charakterem informa�ních objekt� budou p�edstaveny v rámci speci-

fik dané typem informa�ního objektu. P�i analýze budou tedy u jednotlivých p�íklad� 

databází porovnány možnosti vyhledávání informa�ních objekt�, a to dle metadat (bod 

1 – 4) a také vyhledávání dané charakterem informa�ního objektu (bod 5): 
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1. Jméno autora (fotografa, interpreta skladby) 

2. Název objektu 

3. Textové anotace 

4. Zvolená kategorie v rámci databáze 

5. Specifické možnosti vyhledávání 

 

Je p�edem z�ejmé, že uživatelé nej�ast�ji používají vyhledávání informa�ních ob-

jekt� zadáním textového �et�zce v podob� slov nebo kombinace více slov. Tento zp�-

sob se používá u zmín�ných typ� informa�ního objektu. Popisné údaje mohou p�ed-

stavovat termíny nebo slovní spojení, které jsou obsažená jak v názvu objektu nebo 

jménu autora. 

 

 

4.2. Vyhledávání dle  jména autora 
 

Naprostou samoz�ejmostí u textových informa�ních objekt� je možnost vyhledávání 

na základ� jména autora. Všechny uvedené p�íklady databází (repozitá��) textových in-

forma�ních objekt� - arXiv, CERN Document Server i E-LIS – nabízí prost�ednictvím 

vyhledávacího rozhraní také možnost podrobn�jšího specifikování použitím porovnání 

jednotlivých slov v r�zném po�adí nebo v p�esn� daném po�adí (p�esné fráze), boole-

ovských operátor� (p�ípadn� proximitních �i numerických).  

 

Na velmi obecný dotaz v podob� jména autora John u arXiv.org se nám vrátí 

ohromné množství nalezených výsledku, kdy je zobrazeno pouze prvních 1.000 nale-

zených. Obdobn� je tomu i u dalších p�íklad� repozitá�� (databází). CERN Document 

Server nám ale ješt� p�i volb� p�esné fráze dotazu u jména autora John nabídne 

možnost zvolit z indexu autor�, pokud tvar zadaného jména autora není nalezen 

v indexu autor�. Tímto zužováním dotazu se dostáváme k daleko p�esn�jší množin� 

možných výsledk�.  Obm�nou tvaru dotazu na JOHN dostáváme op�t stejné výsledky, 

kdy se vyhledají objekty se jménem autora bez ohledu na velká �i malá písmena. 

CERN Document Server nabízí také užší vymezení dotazu použitím regulárních výra-

z�.  

 

Stejn� obecné vyhledávání podle jména autora lze použít i pro grafické informa�ní 

objekty. Corbis p�ímo nabízí vyhledávání na základ� jména autora (neboli fotografa). 

Výsledkem zadání dotazu v podob� obecného jména fotografa John obdržíme veške-
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ré grafické informa�ní objekty od fotografa, v jehož jmén� se vyskytuje zadané slovo. 

Corbis u vyhledávání dle jména fotografa také nabízí možnost dalšího specifikování na 

základ� booleovských operátor�, použití zástupných znak� nebo vyhledávání p�esné 

fráze. Databáze JSC NASA p�ímo nenabízí vyhledávání dle jména autora ze samotné 

podstaty po�ízených fotografií.  

 

Zvukové informa�ní objekty v rámci databáze Sound Effects Library p�ímo nenabízí 

vyhledávání dle jména autora, ale nabízí možnost vyhledání slov �i slovního spojení, 

p�esné fráze nebo vý�tem slov anebo vylou�ením nežádoucích slovních výraz�. Dotaz 

v podob� slova John tak p�esto vyhledá zvukové objekty, jejichž autor má uvedené 

jméno John. Vyhledané výsledky nám ale m�že vrátí také zvukové objekty, kde se slo-

vo John vyskytuje i v samotném názvu objektu. The Freesound Project nabízí jednodu-

ché vyhledávání na základ� jména (Username), pod kterým jednotlivý uživatelé na této 

databázi vystupují a ukládají své zaznamenané zvukové objekty. Databáze ukázek 

zvukových objekt� Filharmonického orchestru (The Philharmonia Sample Library) vy-

hledávání dle jména autora ze samotné podstaty nenabízí, nebo� veškeré zvukové ob-

jekty jsou zaznamená práv� Filharmonickým orchestrem.  

 

 

 

4.3. Vyhledávání dle názvu 
 

Vyhledávání dle názvu objektu funguje u textových informa�ních objekt� na stej-

ném principu jako u jména autora. Nap�íklad zadáním dotazu animal obdržíme veš-

keré textové informa�ní objekty, v jejichž názvu se vyskytuje slovo odpovídající dotazu. 

Pro další up�esn�ní dotazu lze op�t použít booleovské operátory, p�esnou frázi apod. 

CERN Document Server p�i zadání obecného dotazu pro název objektu nabídne mož-

nost výb�ru dle indexu názvu objekt�, které se nejvíc podobají zadanému dotazu.  

 

Možnost vyhledávání grafických objekt� na základ� názvu v rámci databáze Corbis 

není p�ímo nabízena. Fotografie jsou do této databáze za�azovány s ur�itým názvem, 

který lze také považovat za popis daného obrázku. Název objekt� v rámci této databá-

ze p�edstavuje stru�nou charakteristiku obsahu daného objektu. Proto záleží na daném 

odpov�dném pracovníkovi a jeho uvážení, jaký stru�ný popis zvolí pro daný obrázek. 

Vyhledávání grafických informa�ních objekt� obsahující v názvu nap�íklad pojem ani-

mal si systém „p�eloží“ jako vyhledávání grafických objekt� na základ� klí�ového slo-
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va apod. Databáze JSC NASA p�ímo nenabízí možnost vyhledávání dle názvu objektu. 

Uživatel m�že využít vyhledávání dle záhlaví (caption), které ovšem nemusí být uve-

deno u všech obrázk�. 

 

Sound Effects Library p�ímo nenabízí vyhledávání zvukových objekt� na základ� 

názvu. Uživatel tak op�t vyhledává daný objekt bez ohledu na to, zda se jedná o ná-

zev, jméno autora apod. Op�t tak záleží na pojmenování zvukových objektu v dané da-

tabázi. Databáze The Freesound nabízí sice vyhledávání dle názvu objektu (zaškrtnu-

tím pouze možnost „Filename“), ale vyhledávání p�esto probíhá i v rámci popisk� jed-

notlivých objekt�. Zde je patrné úskalí, kdy názvy zvukových objekt� vybírají samotní 

uživatelé, kte�í daný objekt ukládají v této databázi. Nejsou tak zde žádná pravidla pro 

pojmenovávání daných zvukových objekt� a vyhledávání dle názvu by bylo v n�kterých 

p�ípadech problematické. Specifická a úzce zam��ená databáze ukázek zvukových ob-

jekt� Filharmonického orchestru v�bec nenabízí vyhledávání dle názvu objektu na zá-

klad� uživatele uvedeného dotazu, ale pouze nabízí uživateli zvolit název tónu vybrat 

z p�ipravené nabídky. Toto op�t vychází ze samotné podstaty této databáze.  

�

�

4.4. Vyhledávání dle textové anotace 
�

Vyhledáváním dle textových anotací u textových informa�ních objekt� je myšlena 

možnost vyhledávat podle znakových �et�zc� obsažených v abstraktu, komentá�ích, 

dopl�ujících údajích apod. Nap�íklad v p�ípad� repozitá�e arXiv.org je možné vyhledá-

vat na základ� slov nebo slovních spojeních obsažených v abstraktu nebo komentá-

�ích. Zadáním slova ocean a zvolením vyhledávání v abstraktu (abstract) nebo ko-

mentá�i (comment) jsou tak zobrazeny textové informa�ní objekty, které obsahují za-

daný dotaz v komentá�ích nebo abstraktu. CERN Document Server nenabízí p�ímo 

specifikování vyhledávání pouze v abstraktu nebo komentá�i, ale použitím vyhledávání 

bez specifikování (any field) jsou do vyhledávání za�azeny také komentá�e nebo abs-

trakt informa�ního objektu. Vyhledávání p�ímov abstraktu umož�uje také E-LIS, který 

ješt� nabízí možnost specifikování na vyhledávání všech zadaných slov v jakémkoliv 

po�adí anebo jednotlivých zadaných slov.  

 

V p�ípad� obrazových informa�ních objekt� pat�í vyhledávání na základ� textových 

anotací k velmi obvyklým, nebo� název obrazových informa�ních objekt� nemusí být 

zcela vypovídající o samotném obsahu. Práv� proto textové anotace nabízí další mož-
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nost pro specifikování samotného obsahu obrazového informa�ního objektu. Databáze 

Corbis neumož�uje vyhledávat pouze p�ímo na základ� textových anotací. Proto uživa-

tel p�i zadání dotazu v podob� slova ocean obdrží jak obrazové informa�ní objekty, 

v jejichž názvu se vyskytuje dané slovo, tak i obrazové informa�ní objekty, u kterých je 

dané slovo zahrnuté v textové anotaci, komentá�i nebo dalších polích popisující obsah 

daného obrázku. Databáze JSC NASA nabízí vyhledávání na základ� p�esné fráze 

nebo slov obsažených v charakteristikách (význa�ných rys�) daných obrazových ob-

jekt�. Dopl�ující informace jsou vytvá�eny odpov�dnými pracovníky, na jejichž vlastním 

rozhodnutí do jisté míry záleží, jaké význa�né rysy p�i�adí jednotlivým objekt�m.  

 

The Freesound projekt nabízí také vyhledávání dle dopl�ujících údaj� v podob� 

textové anotace. Jednotlivé zvukové informa�ní objekty jsou zde dopl�ovány charakte-

ristikami jednotlivými uživateli, kte�í mohou práv� v rámci projektu The Freesound ulo-

žit ur�itý zvukový informa�ní objekt. Je zde proto z�ejmé, že jednotlivé dopl�ující údaje 

se budou zna�n� lišit, nebo� nevychází z p�edem daných pravidel nebo princip�, ale 

záleží pouze na uvážení daných uživatel�. Sound Effects Library op�t p�ímo nenabízí 

vyhledávání dle textových dopl�ujících údaj�. Proto p�i zadání dotazu v podob� slova 

ocean se v této databázi vyhledají veškeré zvukové informa�ní objekty, v jejichž 

názvu se zadané slovo vyskytuje. Databáze zvukových objekt� v podob� jednotlivých 

tón� hudebních nástroj� nahrané Filharmonickým orchestrem op�t nenabízí možnost 

vyhledávání dle dopl�ujících textových anotací. Toto je dáno samotným zam��ením té-

to databáze. 

 

 

4.5. Vyhledávání dle kategorie 
�

Jednotlivé databáze za�azují informa�ní objekty do r�zných kategorií �i oblastí, kte-

ré nabízí uživateli jak procházení daných kategorií v p�ípad�, kdy uživatel nemá p�esn� 

stanovený cíl vyhledávání anebo je v �ad� p�ípad� možné práv� díky daným kategori-

ím postupn� zužovat vyhledávání. Kategorie odpovídají zejména zam��ení databáze, 

proto se dané kategorie v uvedených p�íkladech databází liší.  

 

ArXiv.org umož�uje vyhledávání pouze ve vybraných kategoriích (oblastech) jako 

nap�íklad matematika, po�íta�ová v�da, statistika atd. V p�ípad� oblasti fyziky m�že 

uživatel zvolit p�ímo repozitá� (archiv), ve kterém bude daný dotaz proveden (nap�íklad 

astro-fyzika nebo kvantová fyzika). ArXiv.org dále nabízí možnost blíže specifikovat 
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p�edm�tové t�ídy pro oblast matematiky nebo fyziky (nap�íklad klasická fyzika, geofyzi-

ka, historie fyziky, chemická fyzika apod.). E-LIS používá jak pro v�cné po�ádání, tak i 

pro vyhledávání klasifikaci JITA, která obsahuje dvanáct hlavních p�edm�tových kate-

gorií. Uživatel tak m�že p�i vyhledávání zvolit pouze ty p�edm�tové kategorie, ve kte-

rých chce vyhledávat. Implicitn� vyhledávání probíhá ve všech p�edm�tových kategori-

ích. CERN Document server nabízí možnost specifikovat vyhledávání pouze na vybra-

né kolekce (collections), ve kterých bude daný dotaz proveden. Využitím možnosti 

„Narrow by Collection“ m�že uživatel p�ímo zužovat kategorie. Výsledky vyhledávání 

jsou poté p�ehledn� rozd�leny ješt� dle typ� (nap�íklad �lánky a preprinty, knihy, pre-

zentace nebo výzkumné zprávy).  

 

V rámci databáze grafických informa�ních objekt� Corbis je možné specifikovat vy-

hledávání na obecné kategorie jako nap�íklad obchod, historie, um�ní, zpravodajství, 

zábava. Uživatel tímto omezením obdrží požadované oblasti. V p�ípad� pot�eby lze 

zobrazit výsledky také dalších oblastí anebo všechny výsledky bez ohledu na kategorii. 

Odborné vyhledávání v p�ípad� JSC NASA nenabízí p�ímo specifikování podle stano-

vených kategorií. Ur�ité podobnosti kategorií lze spat�ovat v možnosti vyhledávání na-

p�íklad podle speciálních kolekcí – m�sta (Cities), fotografie Zem� z vesmíru (Earth 

from Space) anebo mo�ské útesy (Reefs).  

 

Sound Effect Library neumož�uje specifikovat vyhledávání zvukových informa�ních 

objekt� podle kategorií. Nabízí vyhledávání pouze zvolením knihovny (Library), ve kte-

ré se daný dotaz provede. Databáze The Freesound Project ani databáze Filharmonic-

kého orchestru obsahující tóny hudebních nástroj� nenabízí vyhledávání na základ� 

kategorie.  

 

�

4.6. Specifické možnosti vyhledávání 
 

Nyní  se zam��íme na možnosti vyhledávání, které jsou dány typem informa�ního 

objekt� v rámci uvedených p�íklad� databází. Do specifických možností vyhledávání je 

za�azeno také vyhledávání na základ� charakteristik obsahu objektu anebo vlastností, 

které jednotlivé databáze nabízí na základ� „vstupního zpracování“ informa�ního ob-

jektu anebo dopln�ním pot�ebných textových informací vyjad�ující tyto vlastnosti. Toto 

vyhledávání je dle autorova názoru vychází ze specifických vlastností jednotlivých in-

forma�ních objekt�.  
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Jako specifické lze v p�ípad� textových informa�ních objekt� zmínit vyhledávání 

v úplných textech informa�ních objekt�. V rámci tohoto vyhledávání je daný dotaz 

v podob� slova nebo slovního spojení vyhledáván nejen v názvech, jménech autor�, 

abstraktech, komentá�ích nebo klí�ových slovech, ale vyhledávání probíhá v úplném 

(nezkráceném) textu informa�ního objektu. ArXiv.org nabízí experimentální vyhledává-

ní v úplných textech informa�ních objekt�, lze použít také booleovských operátor�, frá-

ze (použitím uvozovek). Nelze specifikovat dotaz pouze na ur�itou �ást archivu nebo 

použít specifické vyhledávání dle názvu objektu, jména autora apod. ArXiv.org ale 

upozor�uje, že v rámci vyhledávání v úplných textech se jedná o experimentální služ-

bu, která m�že nabízet mén� aktuální výsledky hledání. Vyhledané objekty jsou se�a-

zeny na základ� shody daného dotazu a objekt�. Uživatel ale m�že znovu set�ídit dané 

výsledky dle data. V rámci vyhledávání v úplných textech je možné v databázi CERN 

Document Server použít také regulární výrazy (zmín�no v rámci kapitoly 3.3.2.), která 

uživateli nabízí více možnosti p�i zadávání dotazu.  

 

V p�ípad� vyhledávání obrázk� (grafických informa�ních objekt�) není možné pou-

žít tzv. „full-text“ vyhledávání. Databáze Corbis se snaží poskytnout uživateli více mož-

ností pro vyhledávání na základ� obsahu obrázku. Toto je umožn�no také díky detail-

nímu zpracování daných obrázk�. Uživatel m�že p�i vyhledávání zvolit, zda se jedná o 

obrázek v podob� fotografie nebo ilustrace, zda se jedná o barevný �i �ernobílý obrá-

zek. P�i vyhledávání je také možné zvolit orientaci obrázk� – horizontální, vertikální 

nebo panorama. Corbis také nabízí up�esn�ní vyhledávání zvolením úhlu pohledu 

(Point of View) z p�edem daných možností. Uživatel m�že specifikovat obrázky zachy-

cující letecký pohled (aerial), blízký záb�r (close-up), pohled shora (above), pohled ze-

spodu (below) nebo z vesmíru (From Space).  

 

Corbis dále nabízí uživateli možnost ur�it, zda mají vyhledané obrázky obsahovat 

lidi, p�ípadn� po�et lidí zachycených na obrázku. Veškeré tyto možnosti vyhledávání 

ale závisí na úrovni „vstupního zpracování“ daných grafických informa�ních objekt� 

v rámci dané databáze. Zodpov�dní pracovníci musí jednotlivé obrázky za�adit do 

správných kategorií, opat�it odpovídajícím názvem a textovou anotací a v neposlední 

�ad� také p�i�adit klí�ová slova vystihující obsah obrázku a jednotlivé objekty. 

V p�ípad� fotografie zachycující závodní automobil na závodní dráze spolu s diváky tak 

bude pravd�podobn� daný obrázek opat�en mimo jiné klí�ovými slovy jako nap�íklad: 

lidé, diváci, auta, závod, automobilový závod, závodník, sport, sportovní auto, rychlost, 

sout�ž, sout�žící, pohled shora atd. Uživatel m�že také vyhledávat podle kvality obráz-
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ku – rozlišení. Corbis nabízí volby rozlišení: vše (All Resolutions), nízké rozlišení (Low), 

st�ední rozlišení (Medium), vysoké rozlišení (High) a velmi vysoké rozlišení (Ultra). 

Propracované možnosti vyhledávání jsou tedy do jisté míry také závislé na úrovni 

vstupního zpracování jednotlivých informa�ních objekt�.  

 

Také databáze JSC NASA nabízí opravdu �adu specifických možností vyhledávání. 

Uživatel m�že zvolit vyhledávání pouze u vybraných geografických oblastí nebo zemí 

(nap�. Evropa, Jaderské mo�e), zvolením pouze n�kterých vesmírných výprav. Zajíma-

vou možností je vyhledávání grafických informa�ních objekt� na základ� rozmezí ze-

m�pisné ší�ky a délky zachycené na daných obrázcích. P�i vyhledávání je možné spe-

cifikovat také typ použitého fotoaparátu a také detailn�jší klasifikace filmu (nabízené 

možnosti jsou nap�íklad Color negative, Color infrared, Digital media apod.). Obrázky 

v rámci této databáze je možné také blíže specifikovat dle úhlu zachycení daných ob-

jekt� na obrázku, dále dle expozice nebo také na základ� procentuální úrovn� pokrytí 

mraky na daném snímku.  

 

Databáze Sound Effects Library nabízí v rámci vyhledávání dle audio kritérií (Audio 

search criteria) uživateli specifikovat dotaz zadáním délky trvání zvukových objekt� 

(v sekundách), dále rozlišením kvality záznamu (stereo, mono). Uživatel m�že dále 

zvolit, zda chce vyhledávat pouze objekty obsahující hudební stopu nebo zvukové 

efekty.  

 

The Freesound Project nabízí jak možnost stanovení ur�ité délky zvukového zá-

znamu, tak také rozmezí (v sekundách). Opravdu zajímavá je ale možnost vyhledávání 

digitálních zvukových objekt� na základ� minimální hodnoty p�enosové rychlosti (bitra-

te) neboli kolik jednotek informace se p�enese za jednotku �asu. Základní jednotkou 

p�enosové rychlosti je bit za sekundu (bit/s). Jednotka tak udává, kolik bit� informace je 

p�eneseno za jednu sekundu [72]. Dále je možné z nabízených možnosti zvolit mini-

mální hodnotu bitové hloubky (bit depth) neboli po�et úrovní použitelných pro digitali-

zaci zvukového vzorku. Vyhledávat lze také zvolením minimální hodnoty vzorkovací 

frekvence (sample rate).   

 

Databáze zvukových ukázek not zahraných na hudební nástroje Filharmonického 

orchestru nabízí specifické vyhledávání pouze zvolením požadovaného tónu, doby tr-

vání a dynamiky. Jiné možnosti nejsou v této databázi možné. 
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4.7. SWOT analýza 
�

Prost�ednictvím SWOT analýzy si m�žeme uvést n�které vlastnosti textových, gra-

fických a zvukových informa�ních, založené také na základ� poznatk� uvedených 

v této práci. 

 

 

4.7.1. Textové informa�ní objekty 

 

Silné stránky: 

• Textové informa�ní objekty pat�í k nejb�žn�ji používaným objekt�m pro ukládá-

ní, zpracovávání, distribuci, vyhledávání a následné využívání informací. 

 

• Možnost indexování a vyhledávání textových informa�ních objekt� v rámci pl-

ných text�. Automatické indexování text� v p�irozených jazycích je založeno na 

extrakci indexa�ních termín� p�ímo z plného textu objektu (dokumentu). 

 

• Snadné p�evád�ní textových informa�ních objekt� do jiných formát� a také 

strukturování. 

 

• Výborné možnosti bezztrátové komprese dat u textových objekt� p�i použití 

r�zných komprima�ních metod (statistických, slovníkových atd.). 

 

• Zobrazování textových objekt� lze snadno p�izp�sobit pro r�zné zobrazovací 

nebo výstupní za�ízení (monitor, tiskárna atd.). 

 

 

 

Slabé stránky: 

• Uživatel je p�i vyhledávání textových objekt� omezen pouze na své znalosti 

rodného (pop�ípad� úrovn� znalosti cizích jazyk�), který m�že použít pro vy-

hledávání. 

 

• Vyhledávací mechanismy neumož�ují p�i vyhledávání dávat do souvislostí 

r�zná slova nebo pojmy. Jedním z d�vod� je používání p�irozeného jazyka 
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v rámci textových informa�ních objekt� a používání selek�ních jazyk� na stran� 

systém� automatické indexace. 

 

• Nedosta�ující pojmové vyhledávání textových informa�ních objekt�, které je li-

mitováno p�edevším  technologickým vývojem a neefektivními algoritmy zalo-

žená na ur�ování indexa�ních termín� z �ízeného slovníku nebo znalostní báze 

na základ� jejich srovnání s výrazy z plného textu. 

 

• Specifika textových objekt� daná kódováním, jazykem nebo formátem redukuje 

množinu obdržených výsledk� dotazu. 

 

 

P�íležitosti: 

• Vyhledávání textových objekt� na základ� selek�ního jazyka transformující lid-

ské myšlenky do po�íta�em srozumitelných dat (nap�íklad SQL v p�ípad� rela�-

ních databází apod.) 

 

• P�i vyhledávání textových informa�ních objekt� lze používat booleovské, nume-

rické, proximitní operátory nebo také regulárních výraz�. 

 

• Technologický vývoj v oblasti automatizovaných vyhledávacích mechanism� 

pro textové informa�ní objekty m�že p�inést pokro�ilé a efektivní formy séman-

tické analýzy nebo um�lé inteligence rozeznávající jednotlivé souvislosti mezi 

slovy. P�íkladem m�že být t�eba technika Latent Semantic Indexing (LSI), která 

se snaží p�ekonat nedostatky spojené s vyhledáváním na základ� term�, a to 

použitím statistických metod pro odvozování podobnosti mezi dokumenty a slo-

vy. 

 

 

Hrozby: 

• Používání  zvukových nebo grafických objekt� pro rychlejší vyjád�ení informace 

(myšlenek) p�i komunikaci s po�íta�em. 

 

• Možnost p�ehlcení nerelevantními textovými objekty na úkor relevantních. 
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4.7.2. Grafické informa�ní objekty 

 

Silné stránky: 

• Vyjad�ovací schopnost grafických informa�ních objekt� v ur�itých p�ípadech 

mnohem p�evyšuje vyjad�ovací schopnost u textových informa�ních objekt�. 

Nap�íklad v p�ípad� geografických informa�ních systém�, družicových snímk� 

apod. 

 

• Podobn� jako u textových informa�ních objekt� lze použít booleovské operáto-

ry, ale pouze u textových anotací a dalších dopl�ujících údaj�. Nelze tedy vy-

hledávat p�ímo v samotném obsahu obrázku, ale pouze v textové anotací popi-

sující obsah obrázku. 

 

• Možnost využití speciálního ochranného znaku - vodoznaku (watermark), který 

je zakomponován do bitmapového souboru a na první pohled je patrné, že daný 

obrazový informa�ní objekt je chrán�n autorských právem.  

 

• Možnost p�idání digitálního vodoznaku neboli techniky p�idání skrytých informa-

cí o autorských právech nebo dalších informací p�ímo do grafického objektu za 

ú�elem vysledování obrázk� chrán�ných autorskými právy. 

 

• Sémantický obsah obrázku je na rozdíl od textových objekt� srozumitelný bez 

ohledu na jazykovou bariéru. 

 

 

Slabé stránky: 

• Neexistují pokro�ilé algoritmy pro indexování a vyhledávání grafických objekt� 

na základ� sémantického obsahu, struktury, objekt� na daném obrázku apod. 

S tím také souvisí neexistující efektivní indexovací techniky schopné indexovat 

tento sémantický obsah obrázk�. 

 

• Vyhledávání grafických informa�ních objekt� je „odkázáno“ p�edevším na vyu-

žívání textových dopl�ujících informací popisující obsah obrázku. Pouze u t�ch-

to textových informací lze použít nap�íklad booleovské operátory. Na rozdíl tex-
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tových objekt� nelze booleovské operátory použít pro vyhledávání v samotném 

obsahu objektu. 

 

• Dopl�ující informace v textové podob� jsou závislé �asto na subjektivním po-

hledu odpov�dného pracovníka. Zpracovávání a za�azování grafických infor-

ma�ních objekt� s p�idáváním dopl�ujících údaj� je zna�n� �asové náro�né. 

 

• Komprimace bitmapových grafických informa�ních objekt� je možná pouze ztrá-

tovou metodou, �ímž se snižuje kvalita daného obrázku (i když dané snížení 

kvality nemusí být patrné pouhým okem). 

 

 

 

P�íležitosti: 

• Neustálý technologický rozvoj umožní vyhledávat na základ� sémantického ob-

sahu obrázku. 

 

• Zdokonalování indexovacích algoritm� umožní efektivn� využívat p�edem vypo-

�ítaných grafických prvcích, které budou hrát obdobnou roli jako písmena a slo-

va p�i vyhledávání textového �et�zce. 

 

• Vyhledávání grafických objekt� na základ� ná�rtku, p�íkladu objektu znázorn�-

ném na obrázku, struktury barev apod.  

 

 

Hrozby: 

• Vývoj technologií rozší�í prolomení ochranných prvk� a tím pádem zneužívání 

autorských práv, což m�že k omezení volného p�ístupu k vyhledávání databá-

zím grafických informa�ních objekt�. Samotné používání, ukládání apod. nebu-

de samoz�ejm� zdarma. 

 

• Finan�n� náro�ný výzkum a vývoj a s tím související ur�itou nedostupnost in-

dexovacích a vyhledávacích algoritm� v p�ípad� vysokých po�izovacích nákla-

dech (patenty, licence apod.) zna�n� zpomalí rozší�ení t�chto technologií. 
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4.7.3. Zvukové informa�ní objekty 

 

Silné stránky: 

• Zvukové objekty nabízejí p�esné zachycování melodie, rytmu, zvuku, zabarvení 

tónu, mluvené �e�i.  

 

• Možnost p�evád�ní zvukových objekt� do textové podoby nap�íklad za pomocí 

systému automatického rozpoznávání �e�i (Automatic Speech Recognition, 

ASR). 

 

   

 

Slabé stránky: 

• Zvukové informa�ní objekty je možné komprimovat pouze ztrátovou metodou, 

p�i které se snižuje kvalita. 

 

• Dopl�ující informace v textové podob� jsou závislé �asto na subjektivním po-

hledu odpov�dného pracovníka podobn� jako u grafických objekt�. 

 

• Možnost použití nap�íklad booleovských operátor� pouze u dopl�ujících texto-

vých informací popisující obsah zvukového objektu. Tyto operátory nelze použít 

p�i vyhledávání tempa, rytmu, zabarvení tónu apod. 

 

• Možnost indexování pouze na základ� textových polí reprezentující název ob-

jektu, jméno autora, stru�ný popis, formát objektu, klí�ová slova apod. 

 

• Neexistující algoritmy pro indexování sémantického obsahu zvukových infor-

ma�ních objekt�. 

 

 

P�íležitosti: 

• Technologický vývoj umožní efektivn�jší vyhledávání zvukových objekt� na zá-

klad� zahraní ukázky prvních tón�, podobnosti melodie zvukové ukázky uživa-

tele a záznamu v databázi. P�ípadn� také vyhledávat podle rytmu zvukového 

objektu, zabarvení tónu nebo dokonce podrobn�jší strukturální analýzou. 
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• Rozpoznávání mluvené �e�i, melodie, dále na zabarvení tónu, rytmu nebo 

podrobné strukturální analýzu zvukového objektu využitím technik LSA 

 

 

• Umožn�ní indexování zvukových záznam� zp�sobem, kdy jsou jednotlivé noty, 

melodie, tempo indexovány a uživateli je poté nabídnuta možnost vyhledávat 

obdobné zvukové objekty shodující se s dotazem v podob� audio objektu. 

 

 

Hrozby: 

• Finan�n� náro�ný výzkum a vývoj a s tím související ur�itou nedostupnost in-

dexovacích a vyhledávacích algoritm� v p�ípad� vysokých po�izovacích nákla-

dech (patenty, licence apod.) zna�n� zpomalí rozší�ení t�chto technologií. 

 

�

 

4.8. Shrnutí a návrh možných zlepšení 
�

V p�edchozích �ástech byly analyzovány možnosti vyhledávání spole�né pro jed-

notlivé typy informa�ních objekt� v rámci uvedených p�íklad� databází, aby bylo možné 

vzájemné porovnání. Specifické možnosti vyhledávání dané typem objekt� byly poté 

zmín�ny jako samostatný bod analýzy.  

 

Databáze textových informa�ních objekt� nabízí možnosti vyhledávání nejen na 

základ� jména autora, názvu díla nebo klí�ových slov, ale také v p�ípad� propracova-

ného „vstupního“ zpracování jednotlivých textových informa�ních objekt�, kdy textové 

informa�ní objekty jsou za�azovány do jednotlivých kategorií, p�edm�tových klasifikací, 

dopl�ovány abstraktem nebo komentá�em a dalšími dopl�ujícími informacemi (slouží 

k p�esn�jšímu a snadn�jšími vyhledání požadovaného textového objektu uživateli). 

  

V rámci jednotlivých databází jsou výsledky vyhledávání  prezentovány ve struktu-

rované podob�. Nap�íklad ArXiv.org i E-LIS jednotlivé textové informa�ní objekty dopl-

�ují informacemi v podob� názvu objektu, jménu autora (autor�), abstraktu, komentá�i, 

klí�ovými slovy, p�edm�tovou klasifikací (kategorie) v rámci dané databáze, identifi-

ka�ním kódem (zejména specificky používány v rámci dané databáze), datem (nap�í-

klad datum uložení objektu do databáze). E-LIS dále nabízí podrobné možnosti vyhle-
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dávání na základ� editora textového objektu, jazyku, specifikaci typu (nap�. kniha, 

technická zpráva, �lánek v �asopisu, diplomová práce apod.). 

 

Uvedené databáze textových informa�ních objekt� umož�ují specifikovat jméno au-

tora v p�esném tvaru, v p�ípad� nenalezení zadaného jména  autora je nabídnut index 

autor� uvedených v databázi, �ímž je uživateli umožn�no zúžení dotaz. CERN nabízí 

použití regulárních výraz�, které umožní specifikovat daný dotaz. Samoz�ejmostí je 

použití booleovských operátor�, stemmingu neboli automatického p�evád�ní tvaru ang-

lických slov na jejich kmeny odstra�ováním koncovek, specifikování p�esné fráze atd.  

 

Pokud bychom porovnali databáze r�zných typ� informa�ních objekt� a možnosti 

vyhledávání, m�žeme spat�it jistou výhodu u vyhledávání textových informa�ních ob-

jekt�. Jedná se o možnost prohledávání plných text� dokument� neboli v samotném 

obsahu objektu a nejen v názvu, abstraktu nebo klí�ových slovech.  

 

V p�ípad� p�íklad� databází grafických informa�ních objekt� je vyhledávání 

v zásad� založeno na principu porovnávání zadaného dotazu s názvem nebo dopl�ují-

cím popisem obrázk�. Databáze zvukových objekt� nabízejí u uvedených p�íklad� da-

leko omezen�jší vyhledávání. Využívá se v zásad� zadávání klí�ových slov, poté jsou 

nabízeny specifické možnosti vyhledávání, které se mohou lišit v jednotlivých databá-

zích.  

 

Podporované techniky vyhledávání jednotlivých databází prezentuje tabulka 2, kde 

znak „x“ zna�í, že databáze použití dané techniky vyhledávání umož�uje, oproti tomu 

znak „-" zna�í, že daná databáze danou možnost nenabízí. D�vodem malé podpory 

r�zných technik vyhledávání v p�ípad� zvukových objekt� je dána specifickým zam��e-

ní t�chto databází. Specifické možnosti vyhledávání nebyly do tohoto p�ehledu zahrnu-

ty, nebo� popsány v kapitole 4.6 a také se dané možnosti zna�n� liší i mezi databázemi 

obsahující stejný typ informa�ních objekt�.  

 

V p�ípad� grafických informa�ních objekt� je z�ejmé, že ur�itý význam hraje „vstup-

ní“ zpracování daného grafického objektu, zejména v podob� dopln�ní textových ano-

tací a dalších informací. Grafické informa�ní objekty musí být opravdu kvalitn� zpraco-

vány a opat�eny dopl�ujícími informacemi, které vystihují samotný obsah obrázku. Od-

pov�dní pracovníci musí daný obrázek za�adit do správných kategorií, opat�it odpoví-

dajícími klí�ovými slovy.  
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Podle mého názoru databáze Corbis používá opravdu kvalitní zpracování a jednot-

livé obrázky jsou opat�ovány odpovídajícím popisem, obsah obrázku je co nejvíce vy-

stihován klí�ovými slovy. Uživatel tak má opravdu velké možnosti vyhledávání a speci-

fikování svého dotazu.  

 

Název databáze 

Podporované techniky (možnosti) vyhledávání 

Název 

objektu 

Jméno 

autora 

Textová anotace 

(klí�ová slova) 
Kategorie 

Logické 

operátory 

P�esná 

fráze 

arXiv.org x x x x x x 

E-LIS x x x x x x 

CERN Document 

server 
x x x x x x 

Corbis x x x x x x 

NASA JSC - - x x x x 

The Freesound Pro-

ject 
- x x - - - 

The Sound Effetcts 

Library 
- - - - - x 

The Philharmonia 

Sample Library 
- - - - - - 

Tabulka 2: P�ehled podporovaných technik vyhledávání u vybraných databází 

 

Na druhou stranu lze spat�it ur�ité potíže v p�ípad�, kdy uživatel pot�ebuje vyhledat 

obrázky (fotografie) podobné struktury. Nap�íklad obrázky se stejnou barevnou struktu-

rou. V tomto p�ípad� jsou už nabízené techniky vyhledávání mén� dosta�ující. Uživatel 

tak m�že použít klí�ové slovo, ale poté obdrží mnoho nerelevantních obrázk�, které 

neodpovídají. Problémem je samoz�ejm� také to, že zatím neexistuje technologie, kte-

rá by umožnila opravdu efektivní vyhledávání obrázk� na základ� dotazu taktéž 

v podob� obrázku.  

 

Vyhledávání textových informa�ních objekt� používá porovnávání textových �et�z-

c� dotazu uživatele a sémantického obsahu databáze. Stejný princip by se tedy m�l 

aplikovat i pro databáze obsahující grafické objekty. Vstupem pro vyhledávání obrázk� 

by byl také obrázek, který by bylo možné efektivn� porovnat (rozpoznáním jednotlivých 

objekt�) a zjistit, zda zahrnuje stejný (nebo podobný) sémantický obsah. 
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Databáze zvukových informa�ních objekt� jsou v �ad� p�ípad� úzce specializovány 

a k tomu ú�elu je také p�izp�sobena možnost vyhledávání. Obvyklým zp�sobem je vy-

hledávání na základ� textových anotací, názvu zvukového objektu nebo jména autora. 

Stejn� jako u databází grafických informa�ních objekt� zde záleží na vstupním zpraco-

vání a dopln�ní odpovídajících textových informací.  

 

Databáze The Freesound Project nabízí také možnost vyhledávání na základ� 

vlastností vycházející z podstaty zvukových objekt� v digitální podob�. Uživatel tak 

m�že zvolit minimální hodnotu vzorkovací frekvence, hodnotu p�enosové rychlosti (bit-

rate) apod. Možnosti vyhledávání jsou zna�n� rozdílné mezi jednotlivými databázemi 

zvukových objekt�. Nap�íklad databáze Sound Effects Library nabízí vyhledávání vy-

cházející z vlastností zvukových objekt� (Audio Search) pouze na základ� kvality (ste-

reo, mono) nebo délky záznamu. Stále ale tyto informace musí být dopln�ny 

k jednotlivým objekt�m v podob� textové informace.  Obdobn� jako u grafických infor-

ma�ních objekt� neexistuje zatím efektivní systém a technologie, která by umožnila 

opravdu efektivní vyhledávání na základ� ukázky zvukové záznamu apod.  

 

Myslím, že je pot�eba také globálního rozší�ení základních možností vyhledávání 

pro grafické informa�ní objekt�, stejn� jako je samoz�ejmé vyhledávání podle jména 

autora nebo názvu objektu (nejen u textových informa�ních objekt�). V prost�edí inter-

netu se m�žeme setkat s možností vyhledávání multimediálních objekt� (viz Google 

nebo AlltheWeb), ale práv� technologické možnosti vyhledávání multimediálních objek-

t� ne na základ� textových anotací, ale na základ� sémantického obsahu jsou hlavním 

omezujícím faktorem efektivního vyhledávání.  

 

Zajímavým p�íkladem m�že být již zmi�ované Tiltomoto Beta p�edstavující „vývojo-

vou“ webovou stránku pro testování algoritm� pro vyhledávání obrázk� na základ� 

analyzování podobnosti a vztah� mezi obrázky. 	ekl bych, že takovéto možnosti vy-

hledávání (v databázích i v samotném prost�edí internetu) budou p�ispívat v�tšímu po-

v�domí široké ve�ejnosti uživatel�.   

 

Podle mého názoru je problémem také zna�ná rozdílnost možností vyhledávání u 

jednotlivých typ� informa�ních objekt� a také databází. Zejména databází grafických 

nebo zvukových informa�ních objekt�. Na základ� uvedené analýzy a srovnání, bych 

spat�oval nejv�tší nedostatky v p�ípad� databází zvukových informa�ních objekt�. 
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P�estože se v n�kterých p�ípadech jedná o specificky zam��ené databáze, navrhoval 

bych propracovan�jší vstupní zpracování.  

 

Související zlepšení bych vid�l také ve stanovení kategorií (p�edm�tové klasifikaci), 

která by se v obecné form� mohla použít v rámci zvukových databází. Jednotlivé data-

báze by poté mohli obecné kategorie rozší�it dle svého uvážení a zam��ení. To by 

mohlo usnadnit uživateli orientaci a jakousi „standardní“ techniku vyhledávání aplikova-

telnou v r�zných databázích. Stanovení obecných kategorií by mohlo jisté východisko z 

možných standard� respektive doporou�ení v podob� RFC, které zavedení t�chto ka-

tegorií podpo�ily.  

 

Jedno z možných zlepšení by mohlo být také v prezentování vyhledaných infor-

ma�ních objekt�. Výsledky vyhledávání u textových informa�ních objekt� jsou prezen-

továny v ur�ité form�, která v p�ehledné podob� uvádí jméno autora, název objektu, 

pop�ípad� abstrakt, klí�ová slova, komentá� atd. Podobn� zavedený (pokud možno 

jednotný) zp�sob prezentování názvu objektu, jména autora, kategorie, klí�ových slov, 

textové anotace apod. by byl u zvukových nebo grafických informa�ních objekt� mož-

ným zlepšením. Odpovídající p�sob prezentování výsledk� vyhledávání bych vyzdvihl 

u databáze fotografií Corbis.  

 

Z uvedených výsledk� srovnání možných technik vyhledávání bych také navrhoval 

klást v�tší d�raz na implementování logických operátor� v rámci vyhledávání. Boole-

ovské, proximitní nebo numerické operátory by se jist� uplatnili v oblasti zvukových a 

také grafických informa�ních objekt�, jak je patrné op�t na p�íkladu databáze Corbis, 

která nap�íklad booleovské operátory podporuje.  

 

V sou�asné dob� jsou patrné velké nedostatky v p�ípad� vyhledávání zvukových a 

grafických objekt�. Podle mého názor� je ale podstatné zlepšení technik vyhledávání 

t�chto informa�ních objekt� závislé na technologickém pokroku a vývoji nových tech-

nologií, která by umožnily vyhledávání na základ� sémantického obsahu.  

 

V p�ípad� textových informa�ních objekt� bych vid�l zna�ná zlepšení 

v možnostech, které nabízí odvozování a sémantická analýza. Systémy, které by byly 

schopné „chápat text v souvislostech“ jsou tedy p�edm�tem dalšího výzkumu a vývoje. 

P�ekážkou zde z�stává p�irozený jazyk, s jehož zpracováním v rámci sémantické ana-

lýzy mají takovéto systémy stále problémy. 
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V p�ípad� vylepšení indexování textových informa�ních objekt� bych považoval za 

d�ležitý další vývoj v oblasti tzv. pojmové indexace. D�ležitou oblastí pro další vývoj je 

také indexování grafických objekt� na základ� reprezentace dvourozm�rného �et�zce, 

vektor� reprezentující p�edb�žn� vypo�ítanou �ást textur v daném obrázku, indexování 

vizuálního obsahu (nap�íklad barva, struktura atd).  

 

Vyhledávání grafických informa�ních objekt� CBIR (content-based image retrieval), 

kdy se charakteristiky popisující obsah obrázku jako nap�íklad histogram, barevné roz-

vržení, struktura nebo obrázku je z mého pohledu jedním z hlavních zlepšení v oblasti 

„image retrieval“. Technika CBIR se ale stále potýká se problémy v p�ípad� extrahovat 

charakteristik obrázku jako nap�íklad objekty zobrazené na obrázku. To je jedním 

z d�vod�, pro� je CBIR stále na po�átku svých možností a praktické nasazení 

v globální úrovni internetu je stále dlouhodobou záležitostí. Zna�n� zlepšení p�inese 

možnost vyhledávání grafických objekt� použitím konceptu obrázku jako samotného 

dotazu.  

 

U zvukových informa�ních objekt� bych ozna�il za opravdu podstatné zlepšení již 

zmi�ované „Query by humming“ (QbH) neboli zp�sob vyhledávání zvukových objekt�, 

kdy se jako vstupní dotaz používá uživatelem zahraná melodie a porovnává se 

s objekty uloženým v databází. Ur�itým zlepšením v budoucnu bude ur�it� vyhledává-

ním hudby na základ� zabarvení tónu nebo rytmu tempa. Tyto techniky ale naráží na 

problémy spojené s efektivním indexováním pot�ebným pro tento zp�sob vyhledávání a 

samoz�ejm� na nedostatky vyhledávacích algoritm�, které by umožnily vyhledávat na-

p�íklad na základ� strukturální analýzy zvukových objekt�. 
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5. Záv�r 
 

Množství informa�ních objekt� v digitální podob� se neustále zvyšuje, a to nejen 

v p�ípad� textových, ale i grafických a zvukových informa�ních objekt�. V sou�asné 

dob� se odhaduje, že zhruba 73 % obsahu World Wide Web p�edstavují grafické in-

forma�ní objekty neboli obrázky. A stále existuje pouze n�kolik málo metod vyhledává-

ní t�chto informa�ních objektu v prost�edí internetu [26, 32]. Uživatelé se proto setká-

vají s ohromným rozší�ením grafických a zvukových objekt�, ale na druhé stran� se po-

týkají s nedostate�ným vývojem na stran� indexování a vyhledávání t�chto objekt�. Na 

základ� uvedených p�íklad� databází a možností vyhledávání uvedených p�íklad� da-

tabází, lze tento rozdíl v technikách a možnostech vyhledávání textových, zvukových a 

grafických informa�ních objekt� také pozorovat.  

 

Tato práce se zam��ovala na jednotlivé typy informa�ních objekt� a snažila se p�i-

blížit problematiku vyhledávání r�zných typ� informa�ních objekt� na p�íkladech voln� 

dostupných databázích. Cílem této práce nebylo najít možná �ešení problém�, ale p�e-

devším poukázat na sou�asné techniky a nedostatky vyhledávání u vybraných typ� in-

forma�ních objekt�. Databází daných typ� informa�ních objekt� existuje samoz�ejm� 

celá �ada a mohou nabízet i jiné specifické zp�soby vyhledávání. Ú�elem ale nebylo 

p�ipravit p�ehled existujících databází informa�ních objekt� a jejich podrobné analyzo-

vání. Problematika indexování a vyhledávání r�zných typ� informa�ních objekt� je sa-

moz�ejm� velmi rozsáhlá a nebylo možné v rámci této práce zahrnout veškeré aspekty.  

 

Nej�ast�jší zp�sob vyhledávání grafických informa�ních objekt� spo�ívá ve vytvo-

�ení textové anotace popisující obsah tohoto grafického objektu. Techniky vyhledávání 

zvukových typ� informa�ních objekt� jsou do ur�ité míry podobné, nebo� se p�i vyhle-

dávání používá název objektu, jméno autora anebo textové anotace. P�i tomto procesu 

je d�ležitá zejména úrove� odborného vstupního zpracování daného objektu. 

V sou�asné dob� se pro specializované databáze používá manuální zpracovávání, i 

když je to �asov� i finan�n� náro�n�jší než automatické zpracovávání, které bohužel 

v n�kterých p�ípadech nedosahuje takových kvalit díky nedostate�ným algoritm�m a 

technologickému pokroku.  

 

Zajímavé možnosti indexování a vyhledávání zvukových nebo grafických objekt� 

v podob� prototyp� systém� založené na technikách Latent Semantic Analysis se ob-
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jevují již v sou�asné dob�. Systémy používající p�evod zvukových objekt� (digitálních) 

do textové podoby pomocí systému automatického rozpoznávání �e�i (Automatic Spe-

ech Recognition, ASR) nebo používající techniky LSA pro indexování zvukových infor-

ma�ních objekt� jsou stále p�edm�t výzkumu. Prototyp� vyhledávání obrázk� 

za použití metod CBIR nebo také již zmín�né analýzy LSA je také velké množství. 

Podle výsledk� r�zných prototyp� systém� je z�ejmé, že je pot�eba dalšího výzkumu a 

vývoje v t�chto oblastech. V p�ípad� vyhledávání textových informa�ních objekt� se 

používá porovnávání textových �et�zc� v dotazu (zadaného uživatelem) se sémantic-

kým obsahem databáze. Snahou je tedy dosažení stejného principu také u grafických i 

zvukových objekt�. Vstupem pro vyhledávání obrázk� by byl také obrázek, pro vyhle-

dávání audio objekt� by byl audio objekt. Podstatným problém tohoto zp�sobu vyhle-

dávání je zjišt�ní sémantického obsahu daných objekt�. 

 

Jak již bylo zmín�no, požadavky na možnosti vyhledávání daleko p�evyšují mož-

nosti a dostupné technologie, která by vyhledávání na základ� sémantického obsahu 

objektu umožnily. D�ležitost pokro�ilých technologií a opravdu efektivních algoritm�, 

umož�ující vyhledávání obrázk� na základ� ukázky nebo ná�rtku, zahráním pár tón� 

melodie pro vyhledání zvukových objekt� shodující se s touto ukázkou apod., nikdo 

nezpochyb�uje. 	ada odborník� proto neustále pracuje na vývoji a zdokonalování 

t�chto algoritm� a myslím, že je jen otázka �asu, kdy se stane takovéto vyhledávání 

realitou. Proto m�žeme doufat, že postupem �asu se uživatelé do�kají efektivního vy-

hledávání obrázk� na základ� sémantického obsahu a hudby na základ� zahrání pár 

tón� melodie.  

 

Myslím, že práv� vyhledávání na základ� zadání dotazu v podob� práv� toho typu 

objektu, který chceme vyhledat, by mohl být zajímavou možností do budoucna. Stejný 

princip jako u textových objekt�, kdy vyhledáváme na základ� dotazu v textové podo-

b�, by v budoucnu mohl být b�žn� používán i v p�ípad� grafických a zvukových objek-

t�. Uživatel p�i vyhledávání obrázk� by tak zadal dotaz v podob� obrázku, který mu 

systém nabídne nap�íklad jako vzor anebo bude uživatel moci na�rtnout základní tvar 

objektu, které by m�l požadovaný obrázek obsahovat. Obdobný zp�sob by mohl být 

také v p�ípad� zvukových objektu, kdy uživatel zadá vstupní dotaz v podob� tónu nebo 

ukázky ur�ité melodie (nap�íklad pomocí rozhraní systému umož�ujícího kombinaci tó-

n� nebo komponování dané ukázky).  
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Slovník použitých pojm� 

 

Informa�ní objekt – informace nebo skupina informací tvo�ících jednotný celek. 

V rámci této práce jsou informa�ní objekty nazírány pouze ve formátu elektronickém 

[1]. 

 

Informa�ní zdroj –informa�ní objekt, který obsahuje dostupné informace odpovídající 

informa�ním pot�ebám uživatele. Pojem informa�ní zdroj je v této práci považován za 

odpovídající pouze ve formátu elektronickém (v�etn� zdroj� dostupných online). 

 

Digitální objekt - objekt zaznamenaný nebo p�enášený v digitálním formátu, tj. jako �e-

t�zce bit�, který byl v této form� vytvo�en nebo do ní konvertován. Umož�uje kompresi 

dat a p�idání dodate�né informace ur�ené bu� k oprav� chyb nebo k popisu obsaže-

ných údaj� (metadata). Digitální objekt je považován za elektronickou podmnožinu 

pojmu informa�ní objekt. V rámci této práce m�že být digitální objekt považován za 

ekvivalent pojmu informa�ní objekt. 

 

Databáze – normativní výklad charakterizuje databázi jako soubor datových objekt� v 

elektronické form� uložených spole�n� podle jednoho schématu a zp�ístup�ovaných 

po�íta�em [3]. V rámci této práce je pojem databáze definován jako soubor dat, který je 

organizován pro jejich snadné vyhledávání a manipulaci s nimi. Z hlediska vyhledávání 

je databáze obvykle intern� rozd�lena na vlastní data (jsou p�edm�tem vyhledávání) a 

datové indexy, které se používají pro rychlé vyhledávání na základ� daných kriterií [2]. 

 

Digitální knihovna – komplexní systém zahrnující elektronické informa�ní zdroje a 

služby umož�ující získávání, zpracování, vyhledávání a následné zpracování informa-

cí.  

 

Metadata – data sdružené s objekty, která zbavují jejich potenciální uživatele nutnosti 

p�edb�žné znalosti existence �i charakteristik t�chto objekt�. V této práci je tento po-

jem používán p�edevším v souvislosti s elektronickým zdroji (datové soubory, textové 

informace, grafika, hudba) vyjád�ená v digitální form�. Obecný koncept metadat zahr-

nuje údaje pro v�cné indexování a identifika�ní údaje[2]. 
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MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) – internetový standard vytvo�ený roku 

1992 organizací Internet Engineering Task Force (IETF) popisující rozši�ující formáto-

vání zpráv v jiném formátu než ASCII. Pomocí tohoto standard je možné posílat a p�i-

jímat grafické, zvukové a video objekty prost�ednictvím nejen emailových zprav, ale ta-

ké v prost�edí WWW a dalších služeb. 

 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) -  americký standardní 

kód obsahující 256 znak� pro vým�nu informací p�edstavuje v podstat� znakovou sadu 

(kódovou tabulku), která definuje znaky anglické abecedy a další znaky používané 

v informatice za ú�elem ukládání textu v po�íta�i nebo p�enosu textu telekomunika�-

ními sít�mi. 

 

CBIR (Content-Based Image Retrieval) - sada technik pro získávání relevantních ob-

rázk� z databáze na základ� automaticky „vyt�žených“ vlastností grafického objektu 

[31]. 

 

LSI (Latent Semantic Indexing) - technika vyhledáváním používající statistických me-

tod pro odvozování podobnosti mezi dokumenty a slovy. LSI tak považuje objekty ma-

jící mnoho spole�ných slov za sémanticky (významov�) blízké a objekty s málo spo-

le�nými slovy za sémantický vzdálená. Technika LSI používá matici, jejíž �ádky odpo-

vídají term�m a sloupce dokument�m (objekt�m). Vychází z analýzy LSA (Latent Se-

mantic Analysis), což p�edstavuje techniku pro zpracování p�irozeného jazyka za pou-

žití vektor� reprezentujících jednotlivé dokumenty.  

 

QbH (Query by Humming) - zp�sob vyhledávání zvukových objekt�, kdy se jako 

vstupní dotaz používá práv� uživatelem zahraná melodie a porovnává se s objekty 

uloženým v databází. 

 

OMR (Optical Music Recognition) – technika optického rozpoznávání hudby, kdy ana-

logový akustický signál je nasnímán do digitální podoby, noty jsou vysegmentovány 

z akustického záznamu, identifikuje se frekvence not a každá nota je ozna�ena intona-

cí.  
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