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Kapitola 1 

1. Úvod 

Internet je velkým fenoménem posledních let. Jde o médium, které nabízí velké 

množství praktických služeb, počínaje levnou a rychlou komunikací, prezentací 

informací přes služby související s využitím volného času a zábavou, po pokročilá 

řešení sdílení dat a mnohá další využití. Jednou z nejvyužívanějších oblastí Internetu je 

síť World Wide Web (WWW), obrovská kolekce navzájem provázaných, převážně 

textových, dokumentů. V takovém množství je nutné se orientovat, a proto začaly 

vznikat první vyhledávací služby. Jejich úkolem bylo uživatele nasměrovat na stránky, 

které obsahují zadaná klíčová slova. Ale i množina dokumentů vyhovujících této 

podmínce začala být jednoho dne příliš velká, tím vznikla potřeba vybrané dokumenty 

filtrovat a třídit. Cílem bylo určit na základě dostupných informací o dokumentu jeho 

důležitost (relevanci) vzhledem k použitému dotazu, jinými slovy dokument 

klasifikovat (relevance rating). Klasifikačních metod bylo v historii WWW několik, a 

některé z nich budou blíže zmíněny i v této práci. 

Metoda Page Content Rank (dále PCR) J. Smižanským v rámci [1] je jednou 

z takových klasifikačních metod. Jejím typickým znakem je, že pro určení relevance 

vychází výhradně z informací dostupných z obsahu dokumentu. Tím se liší od většiny 

klasifikačních metod, využívaných v nejpoužívanějších internetových fulltextových 

vyhledávačích jako jsou Google
1
, Yahoo!

2
 nebo české Seznam

3
, Centrum

4
 či Jyxo

5
, 

které relevanci určují i na základě jiných faktorů.  

Metoda PCR využívá znalostí z mnoha oborů, ať už jde o statistiku, lingvistiku, 

indexaci dokumentů nebo umělou inteligenci. Jako ústřední výpočetní jednotka je 

v metodě PCR použita umělá neuronová síť (naučená na tréninkových souborech slov). 

Jejím vstupem jsou vybrané statistické a lingvistické parametry slova a výstupem jeho 

„důležitost“. Relevance dokumentu jako takového je pak funkcí relevancí slov, která 

obsahuje. Typicky je rovna průměrné důležitosti slova v dokumentu. Cílem této 

diplomové práce je na tento původní návrh metody navázat, navrhnout možná 

                                                 
1
 http://www.google.com 

2
 http://www.yahoo.com 

3
 http://www.seznam.cz 

4
 http://www.centrum.cz 

5
 http://www.jyxo.cz 
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vylepšení, na vhodných místech ji doplnit, konfrontovat ji s aktuální situací na poli 

vyhledávání na webu a v neposlední řadě realizovat a vyhodnotit experimenty na 

různých testovacích množinách. 

Z krátkých experimentů v závěru [1] vyšla metoda PCR ve srovnání s klasifikací 

vyhledávače Google lépe. Výsledky měření ale mohly být ovlivněny mnoha faktory, 

například malou kolekcí testovaných dokumentů nebo subjektivitou hodnotitele. Navíc 

se povaha dokumentů ve WWW od doby [1] změnila. Kvůli rostoucí obchodní síle 

Internetu začalo velké soupeření o první místa ve vyhledávačích, masově se rozšířila 

optimalizace textu dokumentů s cílem ošálit klasifikační algoritmus. To pro jakoukoliv 

klasifikační metodu založenou pouze na textovém obsahu dokumentů může být 

nepříjemným problémem. Podobně problematické se pro tento druh metod jevilo 

rozšíření netextových nosičů informací v HTML dokumentech, obrázků, videa či třeba 

JAVA aplikací. Stránky vhodně doplněné názornými obrázky či videi velice dobře 

mohou být relevantní pro uživatele, přesto, že samotná textová informace nemusí být 

zvlášť bohatá. Z výše jmenovaných důvodů bylo velkou otázkou, jak dopadne srovnání 

metody PCR s některým z konkurenčních klasifikačních algoritmů dnes. 

Při zadání práce se nabízelo přímé navázání na implementaci metody PCR 

vypracované v rámci [1]. Zdrojové kódy ani spustitelnou verzi implementace se ale 

bohužel nepodařilo zajistit a tak pro potřeby této práce byla vytvořena zcela nová 

aplikace. Pracovně je pro odlišení nazvána Page Content Rank 2008. Napsána je 

v jazyce PHP, přičemž lingvistický a experimentální modul navíc pro uložení dat 

databázi MySQL. 

Úvodní kapitoly práce jsou věnovány uvedení čtenáře do problematiky dolování 

dat a vyhledávání na webu. Samostatnou kapitolou je klasifikace dokumentů, která 

bezprostředně souvisí s metodou PCR. Kapitola 6 se pak věnuje problematice 

neuronových sítí a vysvětluje motivaci jejich využití v metodě PCR. 

Následující kapitoly se věnují samotné metodě PCR. Kapitola 7 osvětluje 

teoretickou část, zejména pak s ohledem na úpravy původního návrhu metody. Kapitola 

8 se věnuje praktické implementaci metody. 

Předposlední kapitola popisuje metodiku experimentů, prezentuje a shrnuje jejich 

výsledky na konkrétních testovacích množinách.  
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Kapitola 2 

2. Základní pojmy 

Tato kapitola je věnovaná vysvětlení některých základních pojmů z oblasti 

vyhledávání dat, vyhledávání na webu a dolování dat.  

Internet je celosvětová počítačová síť, spojující jednotlivé menší počítačové sítě 

pomocí sady IP protokolů. Historie internetu sahá do roku 1962, kdy vznikl projekt 

počítačového výzkumu agentury DARPA. Následovalo vytvoření experimentální sítě 

ARPANET v roce 1969, zveřejnění TCP (Transmission Control Protocol) [4] protokolu 

v roce 1973 a vyvinutí DNS (Domain Name System) [5] v roce 1984. Dnešní podobě se 

Internet přiblížil v devadesátých letech dvacátého století s nástupem komerčních služeb 

a větší dostupností připojení. Na přelomu nového tisíciletí zažil největší rozmach, který 

pokračuje i v dnešní době. Očekává se, že v nejbližších letech Internet narazí na své 

původní hranice, tj. vyčerpá 32 bitový adresní prostor. Připraveno je proto rozšíření 

adresního prostoru na 48 bitový, tzv. IPv6 verze systému IP adres [6]. 

World Wide Web (též jen Web, WWW), je česky volně přeloženo jako 

celosvětová síť. V běžném jazyce často Internetem rozumíme právě tuto síť, ve 

skutečnosti je WWW pouze jednou z aplikací Internetu, konkrétně služby HTTP 

(hypertext transfer protokol, česky protokol pro přenos hypertextu)
6

. Jedná se o 

informační síť vzájemně propojených hypertextových dokumentů. Nicméně dnes je již 

taková definice příliš svazující, neboť internetové stránky často slouží například jako 

uživatelská rozhraní pro servery provozující veřejné služby a aplikace jako jsou portály 

elektronické pošty, internetové obchody, herní servery, sociální weby (chaty, 

seznamky), internetová rádia a televize, slovníky, encyklopedie, portály pro správu 

bankovních účtů, portály dopravních informací, e-government a mnoho dalších, včetně 

těch využití webu, která budou teprve vymyšlena v budoucnu [7]. 

Hypertext je informační systém, zobrazující informace v textu, který obsahuje 

návěstí odkazující na upřesnění nebo zdroje uváděných informací tzv. hyperlinky neboli 

česky (hypertextové) odkazy [8]. 

                                                 
6
 případně její zabezpečené verze HTTPS 
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Hypertextový dokument je obecně textový soubor, obsahující odkazy na jiné 

hypertextové dokumenty. 

URL (Uniform Resource Locator, česky „jednotný lokátor zdrojů“) se běžně 

používá jako synonymum k URI (Uniform Resource Identifier – „jednotný identifikátor 

zdroje“), což je řetězec znaků s definovanou strukturou, sloužící k přesné specifikaci 

umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na Internetu. [9] 

HTML je zkratkou pro HyperText Markup Language, česky značkovací jazyk 

pro hypertext. Jde o jeden z jazyků pro vytváření dokumentů v síti World Wide Web. 

HTML vychází z dříve definovaného univerzálního značkovacího jazyka SGML 

(Standard Generalized Markup Language) a jeho vývoj byl významně ovlivňován 

vývojem webových prohlížečů – aplikací určených k zobrazování a procházení 

hypertextových dokumentů. [10] [11] 

XML (eXtensible Markup Language, česky rozšiřitelný značkovací jazyk) je 

obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C [7]. 

Umožňuje snadné vytváření konkrétních značkovacích jazyků pro různé účely a široké 

spektrum různých typů dat [12]. 

Jazyk je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování 

dokumentů. Umožňuje oddělit obsah a formu, tedy jazyk popisuje strukturu dokumentu 

z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí, ale nezabývá se sám o sobě jeho 

vzhledem. Ten je definován externě. Je rovněž možné snadno transformovat XML 

dokument do jiného typu dokumentu nebo do jiné XML struktury. 

Mezi XML jazyky, sloužící k publikaci informací na webu patří například 

XHTML, RSS, MathML, GraphML. 

XHTML (eXtensible HyperText Markup Language, česky rozšiřitelný 

hypertextový značkovací jazyk). Původní jazyk pro publikování dokumentů na webu - 

HTML - přestal vyhovovat zejména svou složitostí, vzniklou jeho postupným, a 

neřízeným, rozšiřováním. Syntaxe jazyka XHTML je oproti HTML mnohem přísnější, 

ale možnosti využití XHTML dokumentů jsou mnohem širší. [13] 
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Kapitola 3 

3. Dolování dat z webu 

Pod pojmem Dolování dat (Data mining) [14] rozumíme analytické metody 

sloužící k získání netriviálních a na první pohled nepatrných informací z velkých 

souborů dat. Dolování dat se využívá ke zjišťování skrytých souvislostí. Praktickým 

příkladem budiž analýza účtenek v obchodě s cílem identifikovat skupiny zboží, často 

nakupovaných spolu. Na základě takto získaných znalostí lze efektivněji plánovat 

rozmístění zboží v obchodě, akční slevy, apod.  

Dolování dat z webu (Web mining) [15] je aplikací technik dolování dat do 

prostředí Internetu, resp. World Wide Webu. Podle zaměření lze rozdělit dolování dat 

z webu na dolování obsahu, dolování struktury a dolování používanosti. 

3.1. Rozdělení dolování dat z webu podle zaměření 

Dolování obsahu webu (Web content mining) je proces dolování dat z obsahu 

webové stránky. Stránku je v tomto kontextu třeba chápat jako jakákoliv koncová data, 

přístupná uživatelům. Konkrétně se může jednat o text, prostý nebo formátovaný 

(HTML, XHTML, XML, PDF, Dokument aplikace MS Word, atd.), obrázky, audio a 

video data. Často je dolování obsahu webu chápáno pouze ve smyslu dolování 

textového obsahu webu. To jednak proto, že text je historicky nejrozšířenějším nosičem 

informací na webu (stále více se v dnešní době prosazují multimediální alternativy), a 

také proto, že text je ze všech typů obsahu webu nejsnáze strojově zpracovatelný a 

výzkum v této oblasti je nejdál. Techniky, které se pro dolování obsahu webu používají, 

jsou NLP (Natural language processing), tedy zpracování přirozeného jazyka a IR 

(Information retrieval). 

NLP je odvětví počítačové lingvistiky, které se zabývá problémem strojového 

generování, případně porozumění, textu. První úspěšné výsledky s omezeným 

slovníkem slov vedly k optimistickým prognózám o využití technologie v dohledné 

době. Ale následná praxe a konfrontace s mnohoznačností a komplexností reálných 

situací ukázala, že strojové pochopení textu je stále nedosažitelné. [16] 

Pojem IR je poněkud širší a spadá pod něj například vyhledávání informací 

v dokumentech, samotné vyhledávání dokumentů, vyhledávání v databázích, případně 
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vyhledávání v celém Internetu. Nejznámějšími příklady IR aplikací jsou právě 

vyhledávače. Algoritmus Page Content Rank je rovněž IR aplikací. 

Dolování struktury webu (Web structure mining) je proces využívající teorii 

grafů k analýze vzájemného propojení uzlů – webových dokumentů - hypertextovými 

odkazy, případně k analýze vnitřní struktury dokumentů samotných. 

V prvním případě jde o rekurzivní procházení webu, extrakci hypertextových 

odkazů z dokumentů a vytváření orientovaného grafu webu. Ten může být zdrojem 

rozšiřujících informací o webových dokumentech. Například z počtu vstupních hran lze 

usuzovat popularitu či fundovanost dokumentu, naopak počet výstupních hran může 

určovat povahu dokumentu ve smyslu tematické bohatosti. Uzel s velkým množstvím 

výstupních hran má povahu rozcestníku, naopak uzel s malým nebo žádným počtem 

výstupních hran (list) pravděpodobně poskytuje koncovou informaci. Ovšem 

zajímavější výsledky poskytuje až hlubší analýza. Zejména na úvaze, že odkazy z lépe 

hodnocených dokumentů mají vyšší váhu, stojí většina dnešních vyhledávačů.  

Druhým případem dolování struktury spočívá v mapování syntaktických značek 

v dokumentu (v použitém jazyce -HTML, XML) na strom. Tyto techniky mohou sloužit 

k rozpoznávání vzorů v dokumentech na jedné doméně a identifikaci proměnné části 

dokumentu, které pak lze přiložit větší váhu. Zajímavý je jistě i ukazatel průměrné 

strukturovanosti webového dokumentu napříč časem, když v počátcích Internetu pouze 

málo strukturované dokumenty jsou dnes nahrazovány dokumenty se složitější 

strukturou. Přispívá k tomu kromě vývoje v oblasti webového grafického designu i 

rozšíření editorů HTML dokumentů, díky nimž je tvorba dostupná i laikům. Ti často 

navrhují dokumenty složitější než je nutné a žádoucí a editory nemají příliš pokročilé 

automatické optimalizační funkce pro to, aby tyto nedostatky odstranily. Navíc některé 

HTML editory, určené původně pro jiné typy dokumentů, často generují HTML kód 

zbytečně formátovaný samy, zcela bez zásahu uživatele. 

Dolování používanosti (Web usage mining) spočívá v aplikaci dolování dat k 

analýze z pohledu využití dat, případně k objevení zajímavých vzorců uživatelského 

chování na webu. Podkladem pro dolování jsou podrobné statistiky pohybu a akcí 

uživatelů na webu, které typicky shromažďuje přímo webový server nebo jiný aktivní 

prvek obsažený ve webovém dokumentu. Analýzou těchto dat je možné efektivně 

optimalizovat provázání dokumentů mezi sebou, zejména s ohledem na bezprostřední 
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propojení dokumentů, které uživatelé často prohlíží v rámci jedné relace. Taková 

optimalizace může mít velký vliv na celkovou úspěšnost prezentace. 

Nástroje pro dolování používanosti poskytují v nejjednodušší podobě základní 

analytické informace jako je počet přístupů k dokumentům, interval mezi jednotlivými 

přístupy, síťové údaje o návštěvnících atd. Ty ale neříkají nic, nebo pouze málo, o 

vzájemném vztahu dokumentů na webu. Takové informace poskytují až pokročilejší 

techniky dolování používanosti. Ty se dají rozdělit do dvou hlavních kategorií -  

objevování vzorců chování (Pattern Discovery Tools) a analýza vzorců chování 

(Pattern Analysis Tools). 

Právě dnes poněkud opomíjené dolování používanosti by v budoucnu mohlo 

vyřešit některé problémy, se kterými se vyhledávače potýkají. Přece jen nejcennější 

informace o stránce poskytuje samotné chování uživatelů, znalost toho, co v dokumentu 

hledali a jak dlouho na stránce strávili, odkud přišli a kam ze stránky pokračovali. 

Překážkou většímu využití dolování používanosti v klasifikačních algoritmech 

vyhledávačů brání zejména absence potřebných statistických informací ze všech stránek 

na webu. Přesto už lze pozorovat první kroky směrem k integraci znalostí o chování 

uživatelů na stránkách do klasifikace dokumentů například v podobě doplňků do 

prohlížečů (například Google Toolbar pro prohlížeč Mozilla Firefox), které anonymně 

sbírají data o chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Nutno říct, že tento přístup, 

byť respektuje anonymitu uživatelů, není vřele přijímán veřejností. Internet totiž byl a je 

jedním ze symbolů svobody myšlení a k jakémukoliv dohledu či monitoringu 

uživatelských aktivit se internetová komunita nestaví pozitivně. 
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Kapitola 4 

4. Vyhledávání na webu 

Problematika vyhledávání na webu je sama o sobě širokým pojmem, který úzce 

souvisí s oblastmi statistiky, lingvistiky či databází. Myšlenky použité v algoritmu Page 

Content Rank navíc čerpají inspiraci i z dalších oblastí jako je teorie neuronových sítí. 

Cílem této kapitoly je věcné uvedení do celé související problematiky. Stručně, ale 

dostatečně, ji osvětlit, na vhodných místech zdůraznit souvislosti s algoritmem PCR a 

případně nasměrovat na externí zdroje pro doplňující informace. To vše s ohledem na 

aktuální situaci na poli vyhledávání na webu. 

Následující kapitoly se věnují popisu celého procesu nutného k poskytnutí 

vyhledávací služby. Kroky, které samotnému vyhledávání předchází, totiž mají na 

konečný výsledek zásadní vliv. 

4.1. Vyhledávání na webu 

Internet je bezesporu nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím v oblasti informačních 

technologií. Celosvětová síť stále roste, množství informací v ní je enormní a potřeba se 

v nich orientovat je stále větší. Stejně tak je žádoucí v takovém množství dat nalézt co 

nejrychleji potřebné informace. Vyhledávací služba je velice jednoduchým příkladem 

klient – server aplikace. Na jedné straně uživatel popíše, co hledá, na druhé server 

poskytne odkazy na dokumenty, které nejlépe vyhovují zadaným kritériím. Cílem 

serveru je co nejlépe, resp. co nejrychleji uspokojit klientský požadavek, tedy 

zprostředkovat informace, které uživatel poptal. Na základě mnoha faktorů vyhledá a 

ohodnotí relevantní dokumenty, které má ve své databázi a zobrazí je uživateli v pořadí 

podle nejvyšší shody.  Dále zobrazí i další stručné informace, které uživateli pomohou 

rychle vyhodnotit, zda vrácený dokument opravdu vyhovuje zadání. 

Typicky uživatel zkoumá dokumenty v pořadí, ve kterém je vyhledávač zobrazí a 

to do té doby, než najde požadovanou informaci. Velký vliv na úspěšnost hledání má 

proto podíl kvalitních zdrojů ve výsledku hledání. V krajním případě, kdy všechny 

relevantní dokumenty obsahují hledané informace, bude vyhledání vždy úspěšné, 

nezávisle na pořadí dokumentů. Naopak pokud relevantní dokumenty požadované 
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informace neobsahují, není možné uživatelský dotaz uspokojit žádným přerovnáním 

výsledku. Takových případů jistě není mnoho, naopak pro průměrný dotaz existuje 

zpravidla velké množství relevantních dokumentů, z nichž část obsahuje požadované 

informace a část ne. První zmíněná množina by se dala matematicky popsat jako 

množina vyhledaných dokumentů, které splňují představy uživatele o relevantním 

výsledku. Z praktického hlediska jde o to, že uživatelský dotaz nemusí uspokojit pouze 

jeden dokument, ale typicky více než jeden a čím větší zastoupení takové dokumenty 

mezi vyhledanými mají, tím jsou možnosti na rychlé vyhledání prvního správného 

výsledku větší. Cílem klasifikační metody tedy není ani tak seřadit výsledky přesně 

podle relevance, ale zejména vrátit na prvních pozicích některý z uspokojivých 

výsledků. 

Relevantní dokument je tedy takový dokument, který splňuje očekávání 

uživatele pro konkrétní zadaný dotaz, jinými slovy poskytne požadovanou informaci. 

Ve své podstatě je z pohledu uživatele možné rozlišit pouze dva stavy, dokument je 

relevantní a dokument není relevantní. 

„Relevance“, kterou dokumentu přiřazuje klasifikační algoritmus je vlastně 

pravděpodobnost, že dokument je uživatelsky relevantní. Tato pravděpodobnost typicky 

nabývá hodnoty ze spojitého intervalu od 0 (dokument nemůže být relevantní) do 1 

(dokument je určitě relevantní).  

Pojmem vybraný dokument je označován každý z dokumentů vrácených 

vyhledávačem pro zadaný dotaz. Jde o relevantní dokument z pohledu vyhledávače, 

tedy dokument s nenulovou pravděpodobností být uživatelsky relevantním 

dokumentem. 

Problematická místa, na která vyhledávače naráží, je možné rozdělit na ta, která 

souvisí se samotnou povahou dokumentů a na ta, která souvisí s povahou sítě WWW 

jako takové. 

Při vyhledávání v tak rozsáhlé a nekontrolované kolekci dokumentů, jakou WWW 

bezesporu je, je třeba řešit velké množství netriviálních problémů. Vyhledávače jsou 

totiž nejlevnějším „inzertním“ místem na Internetu a umístit se na dobrých pozicích ve 

výsledku hledání na určitá klíčová slova je tak cílem a snem každého majitele 

webových stránek, poskytujících nějaký komerční produkt nebo službu. Velká obliba, a 

také nutnost jejich používání, dělá z vyhledávačů hlavní zdroj návštěvníků webových 
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dokumentů, a tedy i potenciálních kupců. To má za následek poptávku po „umělém“ 

vylepšování pozic. To samo o sobě je pro vyhledávače velikým problémem, a zdá se, že 

zatím těžko úplně překonatelným, neboť všechny známé atributy, které mají na 

klasifikaci dokumentu vliv, je možné bez zásahu vyhledávače ovlivňovat. Jde jak o 

faktory související přímo s obsahem dokumentu (on page faktory), tak a faktory mimo 

dokument (off page faktory). Ovlivnit on page faktory je velice jednoduché a není dnes 

možné odhalit alespoň uspokojivě matení vyhledávače tímto způsobem. Proto 

v prakticky používaných vyhledávačích mají na klasifikaci dokumentu vliv i off page 

faktory. Mezi ně patří zejména počet, kvalita a kontext zpětných odkazů. Ovlivnit tyto 

parametry je o poznání složitější a také časově náročnější, ale v principu (i prakticky) to 

přesto možné jé. Jedním z využívaných způsobů je budování rozsáhlých sítí navzájem 

na sebe odkazujících dokumentů a nákup odkazů z dobře hodnocených dokumentů. 

Odhalit takové „umělé“ zpětné odkazy rozhodně není triviální, a nejúspěšnější metodou 

je stále ruční detekce takových „link farms“ a penalizace díky nim zvýhodněných 

dokumentů. Přesto jsou možnosti postihování těchto praktik větší než u odhalování 

podvodného obsahu, neboť jeden odhalený podvádějící uzel zpravidla odkryje díky 

hypertextovým odkazům uzly další a další. 

SEO (Search Engine Optimalisation) čili optimalizace stránek pro vyhledávače je 

dnes jednou z nejvyhledávanějších doplňkových služeb k tvorbě webových dokumentů. 

Jedná se o úpravu HTML kódu dokumentu s cílem zvýšení jeho relevance ve výsledku 

vyhledání pro konkrétní klíčová slova. Součástí této optimalizace je copywriting [17], 

tedy psaní textů pro webové dokumenty s ohledem jak na uživatele, tak právě na dobré 

posouzení dokumentu ve vyhledávači. Principem je častý výskyt klíčových slov v 

dokumentu, umisťování klíčových slov v nadpisech, titulku dokumentu a podobně. V 

horším případě je optimalizace dovedena k extrémům, a v nezanedbatelném množství 

případů se to opravdu děje, kdy obsah stránky je napsán pouze pro vyhledávač, nikoliv 

pro uživatele. Cílem takových stránek je pouze získat návštěvníky z vyhledávačů a 

typicky vydělávat na zobrazované inzerci
7
. Není proto neobvyklé, že stránka s vhodně 

napsaným textem, bez ohledu na jeho informační hodnotu, je vyhledávačem 

ohodnocena lépe než neoptimalizovaný, byť k tématu více se vztahující, dokument. 

Jinými slovy, bez pochopení textu budou vždy existovat cesty, jak algoritmus 

podobným způsobem ošálit. Zejména z tohoto důvodu dnes vyhledávače upřednostňují 

začleňování mimo-stránkových parametrů do klasifikačního algoritmu. 

                                                 
7
 tzv. MFA (Made for AdSense) weby. AdSense je inzertní systém společnosti Google 
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Při zadání dotazu a množinu jemu relevantních dokumentů mohou nastat další 

situace, se kterými si vyhledávací, respektive klasifikační, algoritmus musí poradit:  

První z nich je případ, kdy klíčová slova v dotazu popisují hledané téma, ale 

neměla by se často vyskytovat v dokumentech. Příkladem může být i experimentální 

kolekce použitá v experimentální části této práce. Pro zadaný dotaz ”omaha poker 

rules“ jsou očekávány dokumenty vysvětlující pravidla jedné z variant karetní hry poker 

s názvem Omaha Hold‟em. Nicméně klíčová slova v hledaném dokumentu nelze čekat 

v příliš velkém počtu, pravděpodobně se budou vyskytovat spíše v názvu stránky 

a hlavním nadpisu než v samotném vysvětlení pravidel. Tam se budou vyskytovat spíše 

slova jako „card“ (karta), „hand“ (ruka), „round“ (kolo), „flush“ (fleš), „straight“ 

(postupka) atd. 

Dalším problémem může být příliš obecně zadaný dotaz. Množina k němu 

vyhledaných dokumentů je příliš velká a mezi relevantními dokumenty jsou pak i 

takové výsledky, které uživatel nepotřebuje. Řešením je postupné upřesňování dotazu ze 

strany uživatele. Bez vedení se ale může stát, že ve snaze o upřesnění dojde 

nežádoucímu zúžení vrácené množiny dokumentů. Tomu lze zabránit tak, že varianty 

doplnění dotazu uživateli nabízí vyhledávač, tzv. mu „našeptává“. 

Metoda spočívá v tom, že pro již zadaný dotaz vyhledávač nabídne rozšíření o 

další klíčové slovo, které je s tímto dotazem nejvíce vyhledáváno jinými uživateli. 

Přesnější varianta našeptávání, tj. rozšíření dotazu o slova, která se spolu s ním 

nejčastěji vyskytují ve vyhledaných dokumentech, případně v okolí dotazu, není 

vzhledem k vyšší výpočetní náročnosti příliš praktickým řešením.  

Dílčími úkoly, které musí vyhledávač ke svému fungování zajistit je nalezení 

dokumentů a aktualizace informací o nich, zpracování těchto informací a konečně 

vyhledávání v těchto informacích a následná klasifikace výsledků. Pro zkvalitnění 

celého procesu nebo jeho dílčích částí jsou užitečné na první pohled skryté souvislosti, 

pro jejichž získání se využívají některé z metod dolování dat na webu. 

4.2. Získávání a udržování databáze hypertextových dokumentů 

Pro zajištění kvalitního vyhledání na webu je nutné co nejlepší pokrytí webového 

prostoru. Ten kromě toho, že je enormně velký a stále roste, se rovněž neustále mění. 

Jak obsah dokumentů, tak jejich propojení hypertextovými odkazy. Získávání a 
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udržování databáze dokumentů pro vyhledávání jsou tedy spojené nádoby, proces, který 

pro správnou funkci vyhledávače musí běžet neustále. 

O získávání a aktualizaci informací o dokumentech na webu, nových i již 

vyhledávačem zaregistrovaným se starají tzv. weboví roboti - boti (též indexovací 

roboti, web spiders, web crawlers) [18]. Jedná se o softwarové agenty, neustále běžící 

programy, které prochází webový prostor. Začínají s frontou výchozích URL (tzv. 

seed). V každém kroku pak navštíví jeden odkaz z fronty a aktuální kopii jeho obsahu 

uloží pro pozdější zpracování vyhledávačem. Z dokumentu navíc extrahují všechny 

hypertextové odkazy, které uloží do fronty pro pozdější návštěvu. Chování 

vyhledávacího robota je řízeno souborem pravidel, která řeší výběr další stránky 

k navštívení (selection policy), naplánování návratu na navštívenou stránku ke zjištění 

změn (re-visit policy), zamezení přílišnému nenavyšování provozu serveru (politeness 

policy) a spolupráci s dalšími indexovacími roboty (parallelization policy). Cílem je 

stránky navštěvovat v závislosti na frekvenci změn jejich obsahu, při zachování 

minimální aktivity robotů i na málo aktualizovaných dokumentech. 

4.3. Booleovský dotaz 

Booleovský dotaz je vyjádření podmnožiny hledaných dokumentů booleovským 

výrazem, jehož proměnnými jsou termy z kolekce dokumentů a logickými spojkami 

konjunkcí, disjunkcí a unárním operátorem negace. 

Pro dokument D a term t definujme predikát . Pak pro každý 

dokument Di z kolekce platí následující ekvivalence: 

 

(kde na místě operátoru může být negace) právě když platí: 

 

Pro vyhledávání na webu se běžně používá zjednodušená varianta obecného 

booleovského dotazu - konjunktivní dotaz. Ten neobsahuje logickou spojku disjunkce 

ani operátor negace. 
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Jinými slovy takový dotaz specifikuje termy, které v relevantních dokumentech 

mají být obsaženy. Ve spojení s využitím invertovaného souboru umožňuje booleovská 

reprezentace velmi efektivní vyhledávání. 

4.4. Extrakce, uchovávání informací a vyhledávání shody. 

Pro funkci a rychlost vyhledávače má zásadní vliv, v jaké podobě jsou dokumenty 

uloženy. Datová struktura dokumentů v paměti vyhledávače úzce souvisí i s konkrétní 

vyhledávací metodou, kterou používá. Tato kapitola se věnuje tomu, jak s dokumenty 

vyhledávač nakládá po té, co je získají weboví roboti. 

Z dokumentů získaných indexovacími roboty, jsou extrahovány informace 

určující podstatu jeho obsahu. Podstatnou část dokumentu je pochopitelně potřeba 

nejprve identifikovat. Používanou metodou je mapování dokumentu na nějakou datovou 

strukturu. Nástroje k mapování (wrappery) jsou specifické pro konkrétní podmnožinu 

dokumentů, typicky pro dokumenty na jedné doméně. Udržovat knihovnu wrapperů 

ručně je prakticky možné pouze pro malé a stabilní kolekce dokumentů, což ale není 

případ webu. Zde se pro udržování a vytváření wrapperů, aplikovatelných i na neznámá 

data, využívají metody strojového učení. 

Ve fulltextových vyhledávačích se zpravidla pracuje s celým dokumentem, a 

významná část dokumentu tak slouží až jako pomocný, ale přesto důležitý, atribut při 

klasifikaci dokumentu. 

Pro praktické použití vyhledávače v tak velké kolekci dat jako je World Wide 

Web je stěžejní rychlost testování dokumentů na přítomnost konkrétního termu. 

Myšlenkově a implementačně nejjednodušší způsob - vyhledávání v úplných textech 

(fulltext), je pro svou složitost, která je lineární s mohutností kolekce, samostatně pro 

web nepoužitelný. Řešení existuje v podobě signaturových, případně invertovaných 

souborů. 

Principem signaturových souborů je vytvoření takového zástupného objektu ke 

každému dokumentu, který bude dostatečně reprezentovat jeho obsah, ale bude výrazně 

menší. Signatura je bitový řetězec přiřazený každému termu z kolekce dokumentů. 

Signatura dokumentu je pak opět signatura, určená na základě signatur termů, které 

obsahuje. Například metodou superponace (vrstvení), kdy i-tý bit signatury dokumentu 

je logickým součtem i-tých bitů všech termů v dokumentu. 
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Takto je možné v kolekci vyhledávat lineárně s počtem dokumentů. Jsou 

vyhledány takové dokumenty D, pro které platí: 

 

Kde SQUERY je signatura konjunktivního dotazu a operátor AND označuje 

logickou konjunkci po jednotlivých bitech. 

Ovšem jedná se o pouze nutnou podmínku relevance dokumentu a může být 

splněna i pro dokumenty, které neobsahují všechna hledaná slova. Tyto „chybné“ 

výběry (false drops) způsobuje zejména vrstvení signatur termů. Tímto výběrem jsou 

tedy pouze vyřazeny dokumenty, které zcela jistě ve výběru být nemají. Z vybraných 

dokumentů je možné, a prakticky potřebné, vybrat skutečně relevantní nějakou jinou 

metodou, například vyhledáváním v úplných textech. 

Metoda invertovaného souboru spočívá ve snížení časové složitosti vyhledávání 

za cenu vyšší paměťové náročnosti. Informace neshlukuje podle dokumentů, ale podle 

termů. V invertovaném souboru je pro každý term z kolekce záznam o jeho umístění 

v indexovaných dokumentech, případně o počtu výskytů v jednotlivých dokumentech 

nebo dokonce souřadnice výskytů termu v dokumentech. 

Selekce dokumentů, obsahujících termy z booleovského dotazu, spočívá 

v množinových logických operacích nad záznamy termů v invertovaném souboru. 

Časová složitost pro setříděné záznamy je O (m + n), kde m je průměrná délka záznamu 

v invertovaném souboru a n počet termů v dotazu. 

Jak již bylo řečeno, časová složitost je vykoupena tou paměťovou, kdy velikost 

invertovaného souboru může být až trojnásobná oproti velikosti dat v kolekci. Pro 

praktické využití to ale není překážkou a invertovaný soubor je jednou z nejčastěji 

implementovaných metod v systémech pro vyhledávání informací v textových datech.  

4.5. Klasifikace relevantních dokumentů v databázi vyhledávače 

Klasifikace dokumentů má za úkol seřadit dokumenty obsahující hledaný dotaz 

tak, aby uživatel co nejrychleji našel vyhovující dokument. Protože je tato práce 

věnována především jedné z klasifikačních metod, je tomuto tématu věnována 

samostatná kapitola č.5. 
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4.6. Měření kvality vyhledávací metody 

V některých případech je užitečné mít možnost porovnat různé metody 

vyhledávání dokumentů. Pro srovnání je třeba mít společnou indexovanou kolekci a její 

explicitně určené podmnožiny obsahující relevantní dokumenty k odpovídajícím 

dotazům. Základními výkonnostními parametry vyhledávací metody jsou potom úplnost 

a přesnost. Úplnost je rovna podílu relevantních dokumentů, které metoda pro zadaný 

dotaz identifikovala ke všem relevantním dokumentům k dotazu. 

 

Přesnost je pak podíl relevantních dokumentů k počtu všech vybraných. 

 

Obě veličiny nabývají hodnot z intervalu  a ideálním stavem je, jsou-li 

obě rovny 1. V praktických systémech se tento stav ukazuje jako nedosažitelný, přičemž 

obě veličiny navzájem vykazují nepřímou úměrnost. 

4.7. Příklady vyhledávačů 

Google je v současnosti největší světový internetový vyhledávač, probíhá na něm 

téměř polovina všech vyhledávání. Vyhledávač každodenně obslouží přes 200 milionů 

dotazů. Vyhledává nejen v dokumentech, ale nabízí i vyhledávání obrázků, videí, 

v diskusních skupinách nebo na zpravodajských serverech. V celosvětovém měřítku 

drží první pozici v počtu indexovaných stránek, kterých je k březnu 2008 přes 14 

miliard. Google nejen že nabízí své rozhraní v mnoha jazycích, včetně češtiny, ale 

lokalizuje i slovníky a lemmatizátory pro přesnější vyhledávání a správnou indexaci 

stránek v národních jazykových mutacích. 

O suverénní pozici vyhledávače Google svědčí i zlidovění slovesa „to google“ 

(česky googlovat, googlit), ve smyslu vyhledávat na internetu, případně prostřednictvím 

Google. Oficiálně bylo sloveso stvrzeno slovníkem Oxford English Dictionary
8
, ve 

kterém se objevilo v roce 2006. Původ slova je v termínu „googol“. Tak označil 

synovec amerického matematika Edwarda Kasnera číslo složené z jedničky a sta nul 

[19]. 

                                                 
8
 http://www.oed.com 



22 

 

U zrodu společnosti Google, která stejnojmenný vyhledávač provozuje, stáli 

v roce 1998 dva studenti Standfordské univerzity Sergey Brin a Larry Page. Druhý 

jmenovaný je duchovním autorem algoritmu PageRank, kterému se podrobněji věnuje 

kapitola XY. 

Podle mnohých zdrojů je Google od roku 2006 nejcennější značkou světa. 

Společnost navíc svou výsadní pozici na poli internetových služeb posiluje 

pravidelnými akvizicemi jiných úspěšných projektů. 

AltaVista je jedním z nejstarších Internetových vyhledávačů. Do provozu byl 

uveden v prosinci roku 1995. Za jeho vývojem stála společnost Digital Equipment 

Corporation, do té doby zaměřená zejména na hardware. Konkrétně jsou pak pod 

vyhledávačem podepsáni Louis Monier, Mike Burrows a malý tým vědců z 

výzkumných laboratoří firmy v Palo Altu v Kalifornii. 

Původní záměr projektu bylo demonstrovat vysoký výkon serverů mateřské 

společnosti a zejména vhodnost jejich nasazení jako vyhledávacích strojů podobným 

Yahoo!. 

V době uvedení byl vyhledávač AltaVista technologickým lídrem, neboť používal 

rychlé více vláknové vyhledávání stránek, díky kterému dokázal pokrýt více stránek než 

konkurence. Druhou novinkou bylo výkonnější vyhledávací prostředí, modernější 

hardware, a zejména v té době opravdu velká paměť. Díky tomu se AltaVista stala 

prvním dostupným fulltextovým vyhledávačem schopným pokrýt široké spektrum 

webu. 

Do historie Internetu se zapsal i další firemní produkt - první webový překladač 

BabelFish
9
. Uměl překládat slova a fráze, ale i celé webové stránky. Kvalita překladu se 

postupně zdokonalovala a Babelfish patří i dnes mezi oblíbené a často používané 

webové překladače. 

Historie AltaVisty se začala komplikovat v roce 1996, kdy se stala exkluzivním 

poskytovatelem výsledků hledání pro Yahoo!. Dva roky poté byla firma Digital prodána 

společnosti Compaq a další rok nato, v roce 1999, spustil nový vlastník AltaVistu jako 

webový portál. Tou dobou už ale vyhledávač na trhu ztrácel svoji pozici, zvláště kvůli 

nástupu konkurenčního vyhledávače Google. AltaVista se posléze oddělila od firmy 

Compaq. Jako samostatnou společnost ji v roce 2003 koupila firma Overture Services, 

                                                 
9
 http://babelfish.altavista.com 
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Inc. Ta zrušila pokus o webový portál a spustila opět přepracovaný jednoduchý 

vyhledávač. V květnu 2004 převzala Overture firma Yahoo!. A krátce na to začala 

AltaVista používat vyhledávací databázi vyhledávače firmy Yahoo! [20]. 

Z českých vyhledávačů je jistě třeba zmínit Seznam.cz, který je 

nejnavštěvovanějším a nejstarším českým internetovým portálem a vyhledávačem. Byl 

založen roku 1996 Ivem Lukačovičem. Seznam byl prvním českým katalogovým 

vyhledávacím serverem [21]. 

Jyxo.cz je původem český internetový vyhledávač. Termínem Jyxo se označuje 

jak vyhledávací technologie, tak stejnojmenná společnost, která vyhledávač provozuje. 

Vyhledávač Jyxo využívá technologii Jyxo pro sběr, analýzu a vyhledávání 

rozsáhlého množství dat. Technologie má modulární strukturu a tak je možné jednoduše 

přidat podporu vyhledávání v jakémkoli formátu. Umožňuje vyhledávání v obsahu 

HTML stránek PDF souborů i dokumentů DOC. Navíc podporuje vyhledávání obrázků 

a audiovizuálních dat. Pro hodnocení stránek používá tzv. JyxoRank [22]. 

Morfeo
10

 je textový vyhledávač postavený na technologii Sherlock Holmes 

(Sherlock Holmes Search Engine). Provozuje ho společnost NetCentrum na portálu 

Centrum.cz. Mezi silné stránky vyhledávače patří obsáhlý textový archív stránek a 

specializace na český jazyk. Díky tomu vyhledávač umí vyhledat slova odvozená či 

synonyma hledaných výrazů, navíc opravuje překlepy. Vyhledává ale pouze dokumenty 

v doméně .cz [23]. 

  

                                                 
10

 http://morfeo.centrum.cz/ 
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Kapitola 5 

5. Klasifikace dokumentů  

Klasifikace dokumentů, využívá-li obsahu dokumentů, pracuje se slovy, která 

obsahují. Z pohledu významnosti slova zřejmě příliš nezáleží na tom, zda je podstatné 

jméno v čísle jednotném či množném, v jakém je pádu nebo jaká je osoba a čas 

zkoumaného slovesa. Obráceně, při vyhledání prvního pádu podstatného jména, jsou 

jistě relevantní i dokumenty obsahující stejné podstatné jméno v jiném pádě. Všechny 

odvozeniny slova jsou proto před uložením do vyhledávacích struktur upravena do 

nějakého základního tvaru. 

Takovým tvar se v lingvistice označuje jako lemma. Dle odborné definice jde o 

základní podobu (alolex) lexému (tedy slova nebo fráze), která se uvádí jako 

reprezentativní ve slovnících (slovníkový tvar). 

Volba slovníkového tvaru může být v různých jazycích odlišná. Například v 

češtině je za lemma brán první pád jednotného čísla pro podstatná jména, první pád 

jednotného čísla prvního stupně mužského rodu pro přídavná jména, zájmena a 

číslovky, pro slovesa infinitiv, pro příslovce první stupeň. U ostatních slovních druhů je 

jejich jediný tvar zároveň lemmatem [24]. 

Nástroj, který převádí slova na lemmata, se nazývá lemmatizátor. Ten vytvoří 

(vyhledá v databázi) k určitému tvaru slova základní tvar, tzv. lemma. Doplňkovou 

funkcí lemmatizátoru je i výstup s informacemi o mluvnických kategoriích. Využívá se 

pro vyhledávání ve fulltextových databázích. 

Obtížnost lemmatizace závisí na konkrétním jazyce. V některých je tvorba 

odvezených tvarů svázána pevnými pravidly, v jiných je naopak velké množství 

výjimek. 

V implementaci algoritmu Page Content Rank se pracuje s anglickými 

dokumenty, kde je lemmatizace o poznání snazší než v češtině. Anglický jazyk má totiž 

méně pravidel pro vytváření možných tvarů slov, a také méně výjimek od těchto 

pravidel. Lze tedy z tvaru slova snáze získat slovníkový tvar. 

Jedním z volně přístupných slovníků, který je využit v této práci, je WordNet 

[25]. Jde o sémantický lexikon anglického jazyka, shlukující slova do množin synonym 
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zvaných „synsety“. Dále poskytuje krátké definice slov a údaje o sémantických vztazích 

mezi množinami synonym. Na WordNet je možné nahlížet jako na kombinaci slovníku 

a tezauru, který je konstruován právě s ohledem na využití v aplikacích pro 

automatickou analýzu textu, případně v oboru umělé inteligence. Databáze obsahuje 

přibližně 150,000 slov v 115,000 množinách synonym. 

5.1. Vektorový model 

TF–IDF je statistickou veličinou vyjadřující důležitost slova vzhledem 

k dokumentu nebo kolekci dokumentů. Důležitost slova stoupá s počtem výskytů 

v dokumentu a klesá s počtem dokumentů, ve kterých se vyskytuje. Variace tf–idf jsou 

často základem algoritmů pro posuzování relevance dokumentů vzhledem 

k uživatelskému dotazu. 

Frekvence výskytů (Term Frequency) termu v konkrétním dokumentu je 

jednoduše počet jeho výskytů v dokumentu. Zpravidla se tato hodnota normalizuje, aby 

nebyla zvýhodňována slova v delších dokumentech. 

 

kde ni,j je počet výskytů termu s indexem i v dokumentu dj, v děliteli je tedy 

celkový počet termů v dokumentu dj. 

Inverzní frekvence termu v dokumentech (Inverse Document Frequency) je míra 

celkové důležitosti termu (vzhledem k množině dokumentů / korpusu). Získáme ji 

vydělením celkového počtu dokumentů, počtem dokumentů obsahujících term a 

následných logaritmováním tohoto koeficientu. 

 

 

kde 

 | D | : počet dokumentů v korpusu 

  : počet dokumentů, které obsahují ti (tedy ). 
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TF–IDF  je pak součinem Frekvence výskytů a Inverzní frekvence termu 

v dokumentech 

  

5.2. Významnost termu  

Další využitelné atributy slova v dokumentu souvisí s jeho vlastnostmi vzhledem 

k jazyku. Informace o jazyce je pochopitelně nejdříve potřeba získat. Postupem je 

statistická analýza vzorových sad dokumentů (tzv. korpusů). 

Zjišťuje se zejména četnost výskytů jednotlivých slov, případně kontext jejich 

výskytu, jinak řečeno slova, která se v jejich blízkosti v jazyce vyskytují nejčastěji. 

Takové sekvenci n po sobě jdoucích slov v textu se říká N-gram.  Ty se pak 

využívají v oblastech zpracování přirozeného jazyka, případně v aplikacích 

automatického zpracování textu. Ve vyhledávání na webu jsou informace o n-gramech 

užitečné například při „našeptávání“ pro upřesnění obecně zadaného dotazu.  

Pro posouzení významnosti slova v dokumentu je zajímavým ukazatelem i poměr 

četnosti slova v jazyce a četnosti slova v množině vyhledaných dokumentů. 

Mějme slovník všech slov (lemmatizovaných) jazyka, vytvořený na základě 

dostatečně velkého korpusu dokumentů K, kde je pro každé slovo  vypočten  a 

celkový počet výskytů slova v K, respektive normovaná hodnota tohoto počtu (tedy 

percentuelní zastoupení slova v jazyce). Mějme množinu dokumentů D, a lokální 

slovník všech slov, které se v této množině vyskytují. Opět pro každé slovo spočítejme 

koeficient IDF
D
 váhu a normovaný počet výskytů slova v D. Pak platí, že významná 

slova pro D jsou ta, která jsou v D běžnější než v K. Nechť DDK je IDF slova vzhledem 

ke K, a IDFD je IDF slova vzhledem k D, pak tematická významnost slova pro D je 

přímo úměrná     

Základním předpokladem pro relevantní využití statistických údajů získaných na 

základě analýzy korpusu, je složení korpusu, odpovídající prostředí, v němž mají být 

tyto údaje využity. Korpusy mohou být zaměřeny na psaný jazyk (obsahují texty vzorků 

knih a článků, napříč žánry a zaměřením), hovorový (předpokládají přepis zvukových 

dat do textu), nebo v poslední době na jazyk, používaný na webu. Některé jsou 

z různých důvodů smíšené. Typicky články i knihy obsahují i přímou řeč atp. 
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Mezi nejznámější, a zároveň první, korpusy patří Brown University Standard 

Corpus of Present-Day American English, pro který se spíše vžilo kratší označení 

Brown Corpus. První vědecké práce, které o něm pojednávaly, vyšly už v roce 1967. 

Jde o korpus obsahující milion slov americké angličtiny, získaný z širokého okruhu 

zdrojových textů [26]. 

Pochopitelně platí, že čím je korpus větší, tím větší je i věrnost reprezentace 

jazyka. Jedním z větších korpusů je British National Corpus. Ten obsahuje přibližně 

100 milionů slov ze vzorků psané i mluvené angličtiny, přičemž přepsané vzorky 

mluveného jazyka dávají dohromady desetinu celého korpusu, tedy 10 milionů slov. 

Korpus pokrývá britskou angličtinu konce dvacátého století a jeho ambicí je být 

reprezentativní ukázkou jazyka té doby [27]. 

Některé korpusy mají za cíl v rámci jednoho jazyka studovat jednotlivé dialekty. 

Ukázkou korpusu, respektive sady korpusů, zkoumající odlišnosti jednotlivých dialektů 

angličtiny je The International Corpus of English (ICE). Pro každé zahrnuté nářečí 

obsahuje milion slov. 

Odlišný přístup je zkoumání změn jazyka v čase. Historickým hlediskem se 

zabývá například BYU Corpus of American English. Jde o korpus, čítající dnes přes 

360 milionů slov, vzorek 20 milionů pro každý rok počínaje rokem 1990. V současnosti 

se jedná o největší veřejně přístupný korpus americké angličtiny [28]. 

Pro potřeby lingvistické analýzy v prostředí webu je ale zřejmě mnohem 

vhodnější korpus obsahující výhradně webové dokumenty. Takový korpus má 

k dispozici vlastně každý vyhledávač, který uchovává obsah indexovaných dokumentů.  

S největším korpusem webových dokumentů tak pravděpodobně pracuje Google. 

Z pozice celosvětového vyhledávače může snadno sbírat textové zdroje v různých 

jazycích. Velké pokrytí prostoru WWW navíc zaručuje velice přesné údaje o četnosti 

slov na webu. Všechny indexované dokumenty, kterých je dnes přes 14 540 000 000, 

znamenají obrovské možnosti v oblasti lingvistického výzkumu. V září 2006 Google 

údajně pracoval ve svém Google Corpus s více než trilionem slov [29]. 

Number of tokens:    1,024,908,267,229 

Number of sentences:    95,119,665,584 

Number of unigrams:         13,588,391 

Number of bigrams:         314,843,401 

Number of trigrams:        977,069,902 

Number of fourgrams:     1,313,818,354 

Number of fivegrams:     1,176,470,663 
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5.3. Problematická místa klasifikace webových dokumentů 

Webové dokumenty přestávají být čistě textové, čím dál více se využívá obrázků, 

animací a videí. Problém jakékoliv strojové analýzy dokumentu je velice omezené 

pochopení významu obsahu stránky. A to je třeba říct, že pochopení textu v porovnání 

s ostatními výše zmíněnými formami obsahu je ještě tím „snazším“. Nicméně pro lidské 

vnímání jsou často alternativní formy obsahu přehlednější a názornější, a tedy mohou 

mít zásadní pozitivní vliv na celkovou relevanci stránky. Bohužel platí, že žádný dnešní 

klasifikační algoritmus založený na analýze pouhého textu nemůže kvalitativní přínos 

multimediálního obsahu uspokojivě ocenit. Toto technologické omezení má za 

následek, že relevanci běžné webové stránky je stále obtížnější spolehlivě posoudit 

pouze na základě textu. Respektive vývoj a rostoucí míra využívání netextových 

elementů jako významných nosičů kvality dokumentu znamenají, že je třeba relevanci 

určovat na jiných principech. 

Nemožnost pochopení textu také znamená, že algoritmy nejsou podle obsahu 

schopny rozpoznat smysluplnost dokumentu. A tedy dokument optimalizovaný na 

určitá klíčová slova by velice snadno mohl být hodnocen lépe než reálně kvalitní a 

informačně cennější dokument bez optimalizace. 

S touto situací byly konfrontovány i provozovatelé všech nejpoužívanějších 

vyhledávačů a víceméně všichni dospěli k jedinému možnému závěru, že atributy pro 

zjištění relevance je třeba vzít mimo stránku samotnou. Nejčastěji je první myšlenka a 

realizace této klasifikace přisuzována Larrymu Pageovi, spoluzakladateli společnosti 

Google, který jí použil v algoritmu stejnojmenného vyhledávače. Metoda je známá jako 

PageRank
11

 a její princip se zdá být až geniálně jednoduchý. Každá indexovaná stránka 

dělí rovnoměrně výši svého hodnocení mezi stránky, na které odkazuje. Model stojí na 

tom, že odkaz na jinou stránku je jakýmsi doporučením a validací její kvality. Čím více 

takových doporučení stránka získá a čím kvalitnější jsou zdroje těchto doporučení, tím 

kvalitnější dokument je. Kvalita dokumentu je pak přímo úměrná jak počtu dokumentů, 

které na něj odkazují, tak jejich kvalitě. 

Nicméně i tato klasifikace sama o sobě pro odpovědné posouzení dokumentu 

nestačí. Off page faktory se totiž vůbec nevztahují ke klíčovým slovům. Samozřejmě 

existují výjimky. Konkrétně jde o text zpětných odkazů. Ten jistě v běžném případě 

                                                 
11

 více v následující kapitole. 
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poskytuje velice cennou informaci o cílovém dokumentu, a mnohdy dokonce 

výstižnější, než poskytne samotný obsah dokumentu. Tuto vlastnost zpětných odkazů 

zahrnul do svého algoritmu i vyhledávač Google, do nedávné doby ale velice 

nerozvážně. Nedostatkem tohoto přístupu je, že dokument takto může klíčovými slovy 

označit třetí strana, nezávisle na vůli vyhledávače či majitele odkazovaného dokumentu. 

Pro málo konkurenční klíčová slova (méně vyhledávaná) jimi pak stačilo z dostatečného 

počtu stránek odkázat na cílový dokument a „nechtěný“ kontext byl světě. Pochopitelně, 

po zadání takového dotazu do vyhledávače byla postižená stránka vrácena mezi 

nejrelevantnějšími. Šlo sice vesměs o útoky humorné, často s politickým nádechem. Pro 

tuto praktiku se vžilo označení Google bomb (případně 'link bomb') [30] Není třeba 

říkat, že tato “vlastnost” nebyla pro vyhledávač dobrou reklamou. Na konci roku 2007 

vydala na svém oficiálním vývojářském blogu společnost Google zprávu, že opravným 

algoritmem eliminovali dopad Google bomb [31]. Má se za to, že jejich vyhledávač i 

nadále využívá k posouzení relevance kontext odkazů.  

5.4. Příklad klasifikačního algoritmu - PageRank 

Klasifikační algoritmus PageRank je metoda hodnotící důležitosti dokumentů na 

základě dokumentů, které na ně odkazují. Algoritmus chápe hypertextový odkaz jako 

“doporučení” stránek. Nejedná se ovšem o jednoduchou metriku, která hodnotí 

dokument pouze podle počtu jeho zpětných odkazů
12

. Princip rozvádí ještě dál. Na 

hodnocení stránky má vliv nejen počet, ale i hodnocení odkazujících stránek. 

Výpočet hodnoty PageRank PR(D) dokumentu D lze matematicky vyjádřit 

přibližně takto: 

 

kde BD je množina všech dokumentů, které na D odkazují a NL je počet 

hypertextových odkazů v dokumentu L. Každá stránka tak své hodnocení v podstatě 

předává dál prostřednictvím v ní obsažených odkazů. Cílem algoritmu je konstantní 

součet všech hodnocení. Aby toho bylo možné dosáhnout, bylo třeba ošetřit situaci u 

stránek, ze kterých nevedou žádné odkazy dál (takzvané rank sinks). Proto autoři 

základní vzorec upravili o normalizační faktor (dumping factor). Ten odpovídá 

pravděpodobnosti, že imaginární návštěvník klikne na některý z odkazů na stránce. 

                                                 
12

 Odkaz, který směřuje na dokument. 
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Několik studií prověřovalo různé hodnoty této konstanty a ukázalo se, že její optimální 

hodnota je přibližně 0.85. Skutečný výpočet PageRanku pak stojí na rovnici: 

 

kde N je počet všech dokumentů v kolekci. Jak je vidět, každý dokument dostane 

jistou hodnotu PageRanku bez ohledu na to, zda na něj skutečně nějaké odkazy vedou. 

S dokumenty bez odkazů se pak zachází, jako by odkazovaly na všechny dokumenty 

v kolekci. 

Hodnoty PageRanku se dají spočítat přiřazením náhodných hodnot, a následným 

iterováním výpočtu, dokud hodnoty nezačnou konvergovat. Prakticky se místo 

náhodných hodnot vychází z  hodnot PageRanku po poslední aktualizaci [32] [33] [34]. 
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Kapitola 5 

6. Umělá neuronová síť 

Síla metody PCR je ve využití neuronové sítě jako nástroje pro hodnocení kvality 

obsahu. Motivace této volby je zřejmá. Neuronové sítě jsou vhodný výpočetní model 

pro případy, u kterých není znám přesný algoritmus výpočtu. Taková je i situace u 

hodnocení kvality dokumentů lidským faktorem, kterému se vyhledávací algoritmy 

snaží přiblížit. Bohužel strojový přístup má zatím jeden výrazný handicap, nedokáže na 

rozdíl od člověka obsah pochopit a vyřadit ty části dokumentu, které nemají na 

relevanci vliv, například proto, že nenesou žádnou informační hodnotu. To může mít za 

následek zkreslení výsledku v neprospěch jinak relevantního dokumentu, případně 

naopak ve prospěch méně relevantního. 

Neuronová síť je výpočetním modelem, jehož vzorem je chování odpovídajících 

biologických struktur. Časté uplatnění nalézají v oboru umělé inteligence a obecně se 

hodí pro řešení situací, u nichž není znám přesný postup výpočtu. Typické použití je 

rovněž rozpoznávání a komprese obrazů nebo zvuků, či předvídání vývoje časových 

řad. 

Neuronová síť se skládá z neuronů. Ty transformují pomocí konkrétní (přenosové) 

funkce vstupní signály a výsledek přenáší na vstup dalším neuronům. Uspořádání 

neuronů a zvolená přenosová funkce určují typ neuronové sítě. 

Neuron je, jak již bylo řečeno, základní stavební jednotkou neuronové sítě. První 

matematický model neuronu definovali v roce 1943 pánové W. S. McCulloch a W. H. 

Pitts. Tento model se skládá ze tří hlavních částí, konkrétně části vstupní, výstupní a 

funkční. 
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Obrázek 6-1: Jednoduchý model neuronu 

Vstupní část se skládá ze vstupů a z přirazených nastavitelných vah (tzv. 

synaptické váhy). Na základě váhových koeficientů mohou být jednotlivé vstupy 

zvýhodňovány či potlačeny. Následující částí je výkonná jednotka, která zpracuje 

informace ze vstupu a vygeneruje výstupní odezvu. Třetí část představuje výstupní 

jednotka, která přivádí výstupní informace na vstup jiných neuronů. Lze pozorovat 

jistou paralelu neuronových sítí s klasickými výpočetními systémy. Oba systémy 

obsahují vstupní část, paměť, výkonnou jednotku a výstupní část. Zásadní rozdíly jsou v 

uspořádání těchto částí. Paměť umělého neuronu totiž není samostatná jednotka, ale je 

ve skutečnosti rozprostřená ve vstupní části formou váhových koeficientů. Pomocí 

těchto koeficientů je systém schopný zapamatovat si informace.  

Z obrázku 6.1 je dobře vidět funkce jednoho neuronu. Vstupní hodnoty jsou 

vynásobeny příslušnými váhovými koeficienty a sečteny. Na výsledek se aplikuje 

(obecně nelineární) funkce a výsledná hodnota je přivedena na vstup jiných neuronů 

pomocí výstupní části. Zvláštní vstup, který není připojený k výstupu žádného neuronu, 

přivádí konstantní veličinu do neuronu. Ta funguje jako prahová hodnota při aktivování 

výstupu. Když suma váženého součtu vstupů nepřesahuje prahovou hodnotu, tak se 

neuron neaktivuje a jeho výstup zůstane nezměněný. 

Matematicky lze funkci neuronu popsat následovně: 
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kde: 

 - je hodnota na i-tém vstupu,  - je váha i-tého vstupu, 

Θ - je prahová hodnota, 

n - je celkový počet vstupů, 

F - je obecná nelineární funkce, 

y - je hodnota výstupu. 

Je zřejmé, že jediný neuron není sám schopen vykonat příliš složitou funkci. Síla 

systému je až ve struktuře, v síti velkého počtu neuronů. Umělá neuronová síť je vlastně 

pole jednoduchých ale výkonných prvků - neuronů. Takové uspořádání je velmi 

flexibilní a spolehlivé. Různými způsoby propojení vstupů a výstupů neuronů je možné 

zvýhodnit či potlačit některé vstupy nebo minimalizovat vliv nesprávně fungujícího 

neuronu na celkový výsledek. 

Naopak nevýhody systému se objevují při realizaci velmi složitých struktur, a 

obtížné realizaci velkého počtu propojení mezi neurony. Dalším problémem je 

neexistence jednoznačného postupu při syntéze složitějších struktur. 

 

Obrázek 6-2: Vrstevná struktura umělé neuronové sítě 

Neurony jsou typicky sdružovány do vrstev, jak je vidět na obrázku 6.2. Výstupy 

z n-té vrstvy jsou přivedeny na vstup každého neuronu ve vrstvě n+1. První vrstva se 

nazývá vstupní a má za úkol přijímat hodnoty z okolí pro zpracování a přivést je na 

vstup každého neuronu následující vrstvy. Poslední vrstva nese název výstupní a 

hodnoty na jejím výstupu jsou odezvou celého systému na vstupní vzorky. Vnitřní 
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vrstvy se nazývají skryté vrstvy. Jejich počet závisí na složitosti funkce, kterou má síť 

vykonat a na zvoleném typu sítě. 

Neuronové sítě lze rozdělit do dvou hlavních skupin podle struktury: na sítě s 

dopředním šířením signálu a na sítě se zpětnou vazbou. V současnosti se nejčasněji 

používají struktury s dopředním šířením signálu, kde výstupy z jedné vrstvy jsou 

vedeny na vstup následující vrstvy, jak to ukazuje obrázek 2.2. Výstupy z poslední, 

výstupní vrstvy jsou výstupy z celé sítě. 

Struktura sítí se zpětnou vazbou se liší od předchozích v tom, že výstupy z 

vrstvy jsou vedeny zpět na vstup dané vrstvy. Taková struktura umožňuje realizovat 

výpočty založené na iteračním procesu a tak řešit např. optimalizační úlohy. Příkladem 

takové struktury sítě je Hopfieldova síť [35]. 

Neuronové sítě s dopředním šířením signálu lze rozdělit do dvou skupin podle 

funkce kterou realizují, a to na lineární a nelineární. Sítě lineární jsou schopné 

realizovat lineární matematické funkce, tj. funkce skládající se ze součtů a z násobení.  

Zajímavější skupinou jsou nelineární neuronové sítě, jejichž typickou vlastností je 

schopnost učení. Fáze učení předchází fázi vlastní práce a slouží k nastavení váhových 

koeficientů a tak vlastně k uložení informací do paměti systému. Učení může probíhat 

dvěma způsoby, s učitelem a bez učitele. Při prvním způsobu je síť trénována pomocí 

dvojic vstupní vzorek a příslušný očekávaný výstupní vzorek. Trénovací vstupní vzorky 

jsou vybrány z celkové množiny vstupních vzorků a podstatné je, aby plně popsaly 

všechny vlastnosti množiny důležité pro danou úlohu. V této fázi nenatrénované síti 

přiložíme vstupní vzorek. Na základě skutečné odezvy a očekávané odezvy se upravují 

váhové koeficienty. Během trénování se na vstupy sítě přivedou všechny trénovací 

vzorky, obecně vícekrát a navíc v náhodném pořadí. Po natrénování síť musí správně 

reagovat na všechny trénovací vzorky a dále má pracovat dobře i pro ostatní vzorky 

množiny. Aby síť dobře pracovala, potřebujeme velký počet trénovacích vzorků. 

Obecně platí, že čím větší je počet trénovacích vzorků, tím přesněji bude síť pracovat. 

Příkladem takové sítě je síť "back-propagation", která je pravděpodobně nejčastěji 

používaným typem. Back propagation [36], česky zpětné šíření chyby, je technika 

upravování vah na vstupech jednotlivých neuronů směrem k hodnotám, 

znamenajícím přiblížení se očekávanému výsledku. Učení probíhá v těchto krocích: 

 Síti je předložen trénovací vzorek. 
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 Výstup sítě je porovnán s očekávanou hodnotou výstupu. Rozdíl těchto hodnot 

je lokální chybou v každém z výstupních neuronů. 

 Pro každý neuron je vypočten škálovací faktor, který udává, jak má být zvýšen 

či snížen výstup, aby odpovídal očekávanému. Rozdíl aktuálního výstupu a 

očekávaného je lokální chyba.  

 Synaptické váhy každého neuronu jsou upraveny tak, aby se snížila lokální 

chyba. Míra zvýšení nebo snížení váhy je závislá na hodnotě škálovacího 

koeficientu.  

 Neuron předá podíl na aktuální lokální chybě neuronům v předešlé vrstvě a to 

v poměru vstupních synaptických vah. Tedy neuronům připojeným silnější 

váhou předá větší podíl na své lokální chybě a naopak 

 Předešlé kroky se opakují pro každou vrstvu sítě směrem od vrstvy výstupní ke 

vstupní. Přičemž lokální chyba neuronu ve vnitřních vrstvách je rovna součtu 

jeho podílů na chybách v neuronech z následující vrstvy. 

Při učení bez učitele máme jenom trénovací vzorky, ale neexistují očekávané 

výstupní vzorky. Tyto výstupní vzorky, příslušející k jednotlivým vstupním vzorkům se 

určí během procesu učení. Váhové koeficienty se postupně nakonfigurují tak, aby pro 

každý vstupní trénovací vzorek existoval jediný aktivní výstup. Tak na konci trénování 

dosáhneme toho, že přivedením trénovacího vzorku se aktivuje vždy jediný, 

jednoznačně určený výstup. 

V metodě PCR je využita právě neuronová síť s dopředným šířením signálu a 

zpětným šířením chyby při učení s učitelem. Aktivační funkcí je sigmoidální funkce 

[37]. 
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Kapitola 7 

7. Page Content Rank  

7.1. Popis metody 

Algoritmus Page Content Rank je navržen pro klasifikaci HTML dokumentů na 

základě jejich obsahu. Součástí návrhu tedy není indexační část, dokonce ani konkrétní 

metodika vyhledání relevantních dokumentů. Algoritmus je tedy možné integrovat do 

klasifikační části vyhledávače, nebo pomocí něj překlasifikovat dokumenty již 

vyhledávačem vrácené. Pak jsou pochopitelně výsledky algoritmu PCR do jisté míry 

závislé na použitém vyhledávači. 

Algoritmus funguje tak, že relevantní dokumenty jsou nejprve analyzovány, jsou 

z nich extrahovány všechny termy a vypočítány jejich statistické parametry jako jsou 

četnost výskytu v relevantních dokumentech, minimální vzdálenost od klíčových slov a 

další. Následně je důležitost termů ve všech dokumentech ohodnocena naučenou 

neuronovou sítí, jejímiž vstupy jsou dříve zjištěné statistické parametry slov. Důležitost 

termů je následně upravena kontextovým koeficientem. Ten závisí na sousedních 

termech, pozici termu v dokumentu a HTML kontextu termu. Konečně je vypočtena 

relevance dokumentů jako průměrná důležitost termů, v nich obsažených. 

7.2. Významnost termu v dokumentu 

Na významnost termu t vzhledem k zadanému booleovskému dotazu Q mají vliv 

následující faktory: 

 Počet výskytů t v množině relevantních dokumentů. 

 Vzdálenost jeho výskytů od výskytů slov z Q. 

 Počet dokumentů, ve kterých se t vyskytuje. 

 Frekventovanost t v běžném jazyce. 

 Významnost jeho bezprostředních sousedů. 

 Pozice t v dokumentu. 

 HTML syntaxe t v dokumentu. 

 Aktuální vzdálenost t od slov z Q 
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7.3. Vizuální vnímání webových dokumentů 

V původní verzi metody PCR se na slova nahlíželo jako na prostý text. Jazyk 

HTML (XHTML) ale umožňuje text různě formátovat, měnit jeho barvu, velikost, 

pozici. Pohled na dokument jako na označkovaný text tedy neodpovídá běžnému 

uživatelskému pohledu. Přitom tomu se jak autoři dokumentů, tak vyhledávací metody, 

snaží přiblížit. 

Na posouzení subjektivní relevance dokumentu má zajisté vliv i jeho přehlednost 

a to, jak snadno najde uživatel v dokumentu informace, které hledá. Přímo to souvisí 

s tím, jak dokument vypadá v internetovém prohlížeči. Při tvorbě dobře strukturovaného 

dokumentu jsou často podstatné části různě zvýrazňovány, jak v HTML kódu stránky, 

tak i vizuálně barevně či velikostí písma. Na základě této paralely mezi zvýrazněním 

textu a jeho důležitostí stojí úpravy původního algoritmu PCR. 

7.4. Syntaxe slova 

Jedním z bodů zadání této práce je úprava a vylepšení algoritmu PCR. Analýzou 

původního algoritmu bylo možné identifikovat množiny dokumentů, pro které 

algoritmus poskytuje „přesné“ výsledky, stejně jako množiny dokumentů, jejichž obsah 

zkreslí výsledek klasifikace a tím jej svým způsobem znehodnotí. Důležité bylo na 

algoritmus nahlédnout z praktického hlediska, tedy přemýšlet nad tím, jak by fungoval 

nad běžně vyhledávanými dotazy, respektive nad náhodnou množinou dokumentů. Tedy 

například takovou, v níž se dokumenty liší co do kvality strukturovanosti HTML kódu. 

Kontext, ve kterém se term vyskytuje v HTML kódu dokumentu, má vliv na jeho 

významnost také . Termy v nadpisech, psaná tučným písmem mají jistě větší váhu než 

termy bez HTML. Podobně dva termy v rámci jednoho odstavce, oddílu či buňky 

tabulky na sebe mají jistě větší vliv než dva termy z různých oddílů. Proto při 

hodnocení relevance termu bude brán ohled na jeho kontext. 

Dalším vypozorovanou vlastností dokumentů je snaha důležité informace 

prezentovat tak, aby byly na první pohled viditelné. Slova v úvodu dokumentu jsou 

patrně důležitější než například informace v patičkách stránek. Důležitost termu tedy 

typicky klesá s jeho pozicí. Zde je ale třeba zmínit rozdíl mezi tím, jak na dokumenty 

nahlíží vyhledávače při strojovém zpracování a jak je vnímají uživatelé. Ti typicky 

hypertextové dokumenty zobrazují v internetových prohlížečích, které podporují 

možnosti značkovacích jazyků elementy v dokumentu různě pozicovat. Tedy pořadí 
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termů ve zdrojovém kódu nemusí vůbec odpovídat pořadí termů v grafickém zobrazení 

dokumentu v prohlížeči. Typickým příkladem zásadní odlišnosti tohoto vnímání pojmu 

pozice jsou vícesloupcové webové stránky. V HTML syntaxi se totiž vícesloupcový 

obsah zapisuje po sloupcích (na obrázku 7.1 vpravo), a tedy termy z dalšího sloupce 

jsou v kódu za všemi termy z předchozího sloupce, přesto, že při běžném zobrazení 

v prohlížeči jsou úvodní termy z druhého sloupce stejně „na očích“, jako první termy 

z prvního sloupce (na obrázku 7.1 vlevo). Práce s vizuální pozicí termu, namísto 

tradiční pozice v kódu dokumentu, by zřejmě přinesla zpřesnění, přesto v praktické 

implementaci algoritmu PCR bude, s ohledem na velkou implementační náročnost 

řešení, realizován pouze jednodušší „kódový“ poziční modifikátor.

 

Obrázek 7-1: Ilustrace rozdílného vnímání pozice termu v dokumentu 

Klíčovým místem původního návrhu algoritmu PCR je klasifikace termu 

natrénovanou neuronovou sítí. Konkrétně je každý term reprezentován těmito atributy: 

četnost termu v množině relevantních dokumentů, minimální vzdálenost termu od 

klíčových termů, počet relevantních dokumentů obsahující term, frekventovanost slova 

v jazyce, třída synonym termu a dále relevance n levých a n pravých sousedů termu. 

Tedy atributy je možné rozdělit na ty, které souvisí s významností slova 

(statistické atributy) a na ty, které souvisí s kontextem termu (relevance sousedů). 

Neuronová síť by tedy měla být natrénována na ohodnocené množině termů z nějaké 
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množiny relevantních dokumentů, ale zajištění takové množiny je ruční cestou příliš 

pracné. Celkový počet termů je totiž i v malém korpusu vysoký. Proto byla v původní 

verzi síť natrénována na ohodnocené množině slov, kterou je mnohem snazší získat. 

Slov je totiž řádově méně než termů. Tím ale byla při trénování sítě zcela zanedbána 

relevance sousedních termů, a je velmi nejasné, jak při výpočtu sítí tyto relevance 

ovlivnily výsledek. 

PCR byl proto modifikován tak, že relevance termu je vypočítána jako součin 

statistické významnosti termu a koeficientu kontextu termu. 

 

Statistická významnost termu (word_importance) bude podobně jako v původním 

návrhu algoritmu vypočítána neuronovou sítí a vstupními parametry budou použité 

statistické atributy. Pro tuto síť bude možné efektivně obstarat trénovací množinu. 

Koeficient kontextu termu závisí na významnosti sousedních termů, vzdálenosti 

termu od nejbližšího klíčového termu, koeficientu HTML kontextu (syntax), pozici 

termu v dokumentu a případně dalších atributech. 

Pro výpočet tohoto koeficientu se opět nabízí neuronová síť, ale překážkou je již 

zmíněný problém s obstaráním ohodnocené trénovací množiny termů. V tomto návrhu 

algoritmu bude proto koeficient počítán explicitně. 

 

Kde 

 

Tedy jde o součet významností sousedních termů, lineárně sníženou podle 

vzdálenosti souseda. 

  
Kde TAGSt je množina HTML značek, kterými je term formátován. Hodnoty 

koef_syntax jsou určeny explicitně na základě posouzení důležitosti značky. 

Poslední argument position(t) vyjadřuje relativní pořadí termu v dokumentu, tj. 
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kde pos(t,D) je pozice termu v dokumentu a  je počet termů v dokumentu. Pro 

praktickou implementaci metody byla poziční funkce mírně upravena. Pro pevně daný 

parametr MIN_WORDS, udávající vyžadovaný minimální počet slov dokumentu je 

funkce position definována pro  , kde |D| > MIN_WORDS jako 

 , 

pro  a 

 

pro . 

Pro termy z dokumentů kratších než MIN_WORDS pak funkce vrací konstantní 

hodnotu 0.5. Tím je zajištěna penalizace krátkých dokumentů a celkově snížení váhy 

slova s rostoucí pozicí v dokumentu. 
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Kapitola 7 

8. Implementace PCR pro PHP/MySQL 

Součástí diplomové práce je praktická implementace algoritmu PCR. Protože 

algoritmus by měl fungovat jako alternativa k fulltextovému vyhledávači a tedy webová 

služba, byl jako programovací jazyk zvolen rozšířený skriptovací jazyk PHP. 

Výhodami, které tato volba přináší, jsou provoz aplikace nezávisle na operačním 

systému a možnost využití některých funkcí dílčích modulů v jiných webových 

aplikacích či službách. Jedním z možných využití algoritmu je například lokální 

fulltextové vyhledávání na rozsáhlejších webech (zpravodajské portály apod.), kde by 

algoritmus dával velice dobré výsledky, neboť by zde nebyl problém s různorodostí 

struktury dokumentů. 
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Obrázek 8-1: Rozhraní aplikace PCR pro PHP/MySQL 
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8.1. Struktura aplikace 

 

Obrázek 8-2: Schéma aplikace PCR pro PHP/MySQL 

Návrh aplikace se snaží o jistou paralelu s návrhem vyhledávačů. Centrální část 

aplikace nazvaná pracovně vyhledávací modul má jediný vstupní parametr v podobě 

hledaného booleovského dotazu a jeho výstupem je uspořádaný seznam relevantních 

dokumentů. Tento modul se stará o získání relevantních dokumentů, jejich analýzu a 

ohodnocení relevance. K tomu spolupracuje se dvěma externími nástroji Lingvistickým 

modulem a Klasifikačním modulem. Motivací takového návrhu je oddělení modulů, u 

nichž je možné předpokládat výměnu (v případě Lingvistického modulu a neanglických 

jazykových mutací) nebo vylepšování (Klasifikační modul) nezávisle na úpravě jádra 

algoritmu PCR.  

8.2. Třída PageContentRank 

Tato třída zaštiťuje celý proces výpočtu algoritmu. Od obstarání množiny 

relevantních dokumentů, přes extrakci, analýzu a lemmatizaci slov, po volání 

klasifikační funkce pro zjištění relevance termů, následný výpočet relevance 

jednotlivých dokumentů a jejich setřídění podle tohoto kritéria. 

Tento modul obstará relevantní dokumenty. Protože společnost Google přestala 

k 5. prosinci 2006 nabízet k využití rozhraní Google SOAP Search API, které 

umožňovalo prostřednictvím vybraných metod přímo získat pro zadaný dotaz adresy 
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relevantních dokumentů, případně stáhnout jejich obsah, funguje obstarání relevantních 

dokumentů na méně variabilním principu. Aplikace si vyžádá a stáhne veřejně 

dostupnou HTML stránku s výsledkem příslušného hledání. Ve zdrojovém kódu stránky 

pak vyhledává informace o dokumentech, konkrétně jejich titulek, popis, URL a URL 

indexované verze dokumentu. Odtud je pak dokument stažen na lokální disk. Tato 

implementace PCR se snaží zatěžovat vyhledavač Google minimem dotazů (po několika 

desítkách přístupů k indexovaným obsahům stránek navíc Google dočasně přístup 

blokuje) a všechny informace, které z Google získá (stránky s výsledky, obsah stránek) 

ukládá ve své lokální vyrovnávací paměti. Ve výchozím nastavení aplikace přistupuje 

prioritně k lokálním verzím. Tím se dosáhne mimo jiné velkého zrychlení zobrazení 

výsledků, neboť časově nejnáročnější operace – stažení a extrakce, včetně získaní 

statických parametrů slov v dokumentech – se vykonají pouze při první žádosti o 

konkrétní soubor. Tento přístup do jisté míry simuluje indexaci a umožňuje zjistit 

„reálnou“ rychlost algoritmu. 

Po získání dokumentů jsou vypočítány statistické parametry v dokumentech 

obsažených slov. Poté je neuronovou sítí ohodnocena významnost těchto slov. Následně 

je pro každé slovo v každém dokumentu vypočtena jeho důležitost, na základě 

důležitosti termu a kontextového koeficientu. Celková důležitost dokumentu je pak 

vypočtena jako průměrná významnost slova v dokumentu.  Nakonec jsou na výstup 

vypsány dokumenty v pořadí podle takto vypočítané relevance. 

8.3. Třída Dictionary 

Třída Dictionary (slovník) zajišťuje lingvistické funkce použité v aplikaci PCR. 

Metoda getCommonWordsFromFile načítá z externího textového souboru seznam 

nejběžnějších slov jazyka, která nemají vliv na relevanci dokumentů. Jedná se zejména 

o jedno, dvou a třípísmenná slova, spojky a předložky. Případná běžná slova ze 

zadaného booleovského dotazu jsou ze seznamu vždy vyřazena, neboť naopak vliv na 

relevanci dokumentu mají. 

Metoda isCommonWord($word) ověřuje, zda slovo patří mezi běžná. 

Nejdůležitější metoda této třídy je getBasicShape($word), která pro zadané 

slovo vrací jeho slovníkový tvar. Technicky ale metoda pouze volá metodu morph třídy 

Wordset. Tento přístup byl zvolen s ohledem na nezávislost aplikace na konkrétním 

slovníku a jeho případnou snadnou výměnu. 
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8.4. Třída WordNet 

Třída pro reprezentaci slovníku využívá databázi lexikální aplikace WordNet, 

konkrétně verze WordNet 2.1. Data byla převedena do databáze MySQL a doplněna o 

statistické údaje o slovech, získané ze závěrů analýzy korpusu British National Corpus. 

Funkcí slovníku je zejména lemmatizace slov a poskytnutí dalších atributů slov 

pro využití v aplikaci. Právě pro účely lemmatizace byla databáze rozšířena o tabulku 

nepravidelných tvarů anglických slov (wn_exc). 

Lemmatizaci anglických slov provádí metoda morph($word), která je 

přepisem funkce využívané v aplikaci Wordnet z jazyka C do PHP. Nepravidelné tvary 

jsou ověřovány v již zmíněné MySQL tabulce. Převod na slovníkový tvar funguje na 

základě nahrazení vzorů koncovek slov příslušnými slovníkovými tvary. Dále jsou 

ošetřeny případy, kdy jsou výsledná slova kratší než tři znaky nebo například končí 

dvěma stejnými souhláskami, např. „ss“. 

Lemmatizace funguje spolehlivě i na problematických slovech. Ovšem ani 

v případech, kdy by metoda správný slovníkový tvar nevrátila, by neměl být výsledek 

PCR příliš ovlivněn. Důležité je totiž v algoritmu to, aby funkce pro různé tvary slova 

vrátila jeden tvar „unikátní“ v rámci množiny dokumentů. Nutně to nemusí být správný 

slovníkový tvar. 

8.5. Třída Wordset 

Třída Wordset je paralelou inverzního souboru. Uchovává seznam termů spolu se 

záznamy o jejich výskytech v nalezených dokumentech. Konkrétně daný záznam 

obsahuje informace o 

 celkovému počtu výskytů termu ve vyhledaných dokumentech (int 

countTotal) 

 seznam (pole) indexů dokumentů, v nichž je term alespoň jednou obsažen 

(array inDocs) 

 pole obsahující podíl výskytu termu v jednotlivých dokumentech (array 

inDocsPercentage) 

 relevanci slova vzhledem k zadanému dotazu (float weight); tato hodnota 

je vypočtena v první fázi výpočtu algoritmu PCR. 

 podíl dokumentů, které term obsahují ke všem dokumentům (float idf) 
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 četnost výskytů v běžném jazyce (založeno na British National Corpus) 

 minimální vzdálenost od klíčového slova směrem vlevo, vpravo a oběma 

směry. (int keyWordDistanceLeft, int keyWordDistanceRight, int 

keyWordDistance) 

8.6. Třída Page 

Třída Page reprezentuje jednotlivé vyhledané dokumenty. Jejími atributy jsou 

 URL dokumentu (string url) 

 URL indexované verze dokumentu v paměti vyhledávače Google. (string 

cache) 

 název dokumentu (string title) 

 popisek dokumentu získaný z meta značky description. (string description) 

 znakovou sadu dokumentu (string charset). 

 obsah dokumentu (string content) 

 pole všech slov v dokumentu spolu s údaji o jejich HTML kontextu (array 

taggedWords) 

 pozici ve výsledku vyhledání vyhledávačem Google (int googlePosition) 

 pozici ve výsledku po klasifikaci algoritmem PCR (int PCRPosition) 

 relevanci dokumentu určenou algoritmem PCR (float quality) 

Konstruktor Page ($url, $title, $description, $cache)dostává 

jako parametry povinný atribut URL, který je unikátním identifikátorem dokumentu 

v lokální paměti aplikace PCR. Není-li v této paměti již stažená verze dokumentu, je 

povinný parametr cache. Z této URL je případně stažena aktuální verze dokumentu a 

uložena do vyrovnávací paměti aplikace. Toto stažení dokumentu odpovídá do jisté 

míry indexaci, neboť dále již aplikace pracuje pouze s lokální verzí dokumentu. 

V konfiguraci aplikace je přepínač $OVERWRITE, na kterém záleží, zda aplikace 

preferuje lokální verze dokumentů, nebo při každém vyžádání dokumentu stahuje jeho 

aktuální verzi. Konstruktor tedy z lokálního nebo online umístění načte obsah 

dokumentu a extrahuje z něj všechny termy spolu s jejich HTML kontextem. Tato 

operace je časově náročná a proto aplikace uchovává pro každý dokument rovněž 

soubor se serializovaným polem taggedWords. V posledním kroku konstruktor volá 

metodu fetchWords(), která vypočítává statistické údaje o termech v dokumentu. 

Rovněž se jedná o operaci, kterou stačí provést pouze při každé „indexaci“ a tedy i tyto 

údaje aplikace PCR uchovává pro každý dokument lokálně. 
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8.7. Třída NeuralNetwork 

Tato třída reprezentuje dopřednou neuronovou síť se zpětným šířením chyby. 

Neuronová síť je reprezentována objektově, jejími atributy jsou vstupní hodnoty, pole 

skrytých vrstev neuronů, a výstupní vrstvy neuronů. Každá vrstva se skládá z pole 

neuronů a pole výstupních hodnot, které předává následující vrstvě, v případě výstupní 

vrstvy je toto pole výstupem celé sítě. Neuron je reprezentován vstupními hodnotami, 

polem vah jednotlivých vstupů, hodnotou výstupu neuronu a atributem delta, který 

slouží při učení sítě k určení směru adaptace vah. 

Rozhraní třídy NeuralNetwork nabízí metody pro nahrání sítě ze souboru na disku 

(load($filename)), případně uložení sítě do souboru (save($filename)).  

Pro výpočty sítí jsou důležité metody setInputs($inputs), 

train($learningRate, $outputs) a getOuputs(). 

Metoda setInputs($inputs)nastavuje hodnoty z pole $inputs na vstup 

neuronů v první vrstvě. 

Metoda train($learningRate, $outputs) realizuje jednu iteraci 

výpočtu sítě a následnou adaptaci vah směrem k očekávanému výstupu. Rychlost 

adaptace udává parametr $learningRate. 

Metoda getOuputs() vrací výstup neuronové sítě pro vstupní hodnoty, 

nastavené metodou setInputs(). 

8.8. Pomocné funkce 

Funkce ParseGoogleResult($googleResult) extrahuje ze zadaného 

textového řetězce googleResult informace související s dokumentem. 

8.9. Časová složitost klasifikace algoritmem PCR 

Výpočetní náročnost upravené verze metody PCR je stejná jako u verze původní. 

Stručně lze výpočet metody rozdělit na kroky: 

Vyhledání relevantních dokumentů, stažení dokumentů na disk, extrakce slov 

z těchto dokumentů, analýza lokálního slovníku, ohodnocení slov v dokumentech, 

potažmo dokumentů, setřídění dokumentů podle relevance. 
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Vyhledání relevantních dokumentů, odkazů na ně, probíhá formou jednoho 

průchodu zdrojovým kódem stránek s výsledky ve vyhledávači Google. Ty mají 

víceméně přesně danou strukturu. Složitost tohoto kroku je tedy  

 

kde m je počet hledaných dokumentů a k je konstanta, vyjadřující průměrnou 

délku textu pro jeden výsledek. 

Dalším krokem je stažení dokumentů, zde je časová složitost 

, 

kde |M| je mohutnost množiny vyhledaných dokumentů, tedy jde o součet 

mohutností jednotlivých dokumentů.  

Extrakce slov probíhá jedním průchodem všemi dokumenty, zároveň je budován 

lokální slovník všech slov, který je svou strukturou typem invertovaného souboru. 

Časová složitost je tedy opět 

. 

Analýza lokálního slovníku, jejíž součástí je i ohodnocení slov umělou 

neuronovou sítí, je realizována jedním průchodem inverzním souborem. Pro každé 

slovo se prochází pole o velikosti rovné počtu dokumentů, které slovo obsahují. 

V nejhorším případě je každé slovo ve všech dokumentech, a proto složitost tohoto 

kroku je rovněž 

. 

při konstantní složitosti výpočtu ohodnocení neuronovou sítí. 

V kroku ohodnocení jednotlivých termů v dokumentech je každý dokument 

hodnocen právě jednou. Při hodnocení slova se přistupuje ke konstantnímu počtu jeho 

sousedů a i další operace mají konstantní složitost. Proto i tento krok má složitost rovnu 

. 

Celková složitost celého výpočtu včetně získání relevantních dokumentů je tedy 

, 
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neboť jediný první krok má odlišnou složitost, která je navíc menší než , 

protože platí m ≤ |M|. 

Výsledné setřídění dokumentů podle relevance není přímo součástí klasifikace, 

ale jeho složitost je zřejmě . 

8.10. Adaptace neuronové sítě 

Neuronová síť, která slouží ke klasifikaci termů v dokumentech, byla natrénovaná 

na ručně ohodnocené množině slov obsažených v dokumentech vyhledaných k dotazu 

„omaha poker rules‟. Pro editaci relevancí posloužil program MS Excel. Přestože 

celkový počet slov v těchto dokumentech je 3547, významových slov k danému dotazu 

je řádově méně. Konkrétně pouhých 50 slov se vyskytuje ve více než polovině 

dokumentů a naopak téměř 90% slov se nevyskytuje ve více než 10% dokumentů. Slova 

proto byla setříděna podle počtu incidentních dokumentů a ručně hodnocena. Přibližně 

od hranice 5 a méně incidentních dokumentů byla relevance slov aproximována lineárně 

podle počtu incidentních dokumentů. 

S takto ohodnocenou množinou probíhalo učení sítě a měření průměrných chyb 

při výpočtu sítí. A to nejen chyb přes náhodně vybraný vzorek trénovací množiny, 

případně celou množinu, ale zejména odchylek významných slov. Ukázalo se totiž, že 

nerovnoměrné rozložení relevancí v trénovací množině, tedy malý počet vysoce 

relevantních a velký počet málo relevantních slov, mělo za následek to, že síť pro 

relevantní slova vracela nižší hodnoty, než bylo žádoucí. Učení tedy proběhlo znovu 

s tím rozdílem, že trénovací množina byla omezena jen na skupinu 2000 nejvíce 

relevantních slov. Tak se podařilo docílit průměrné chyby na 50 nejrelevantnějších 

slovech 5.24% a na celé trénovací množině dokonce skvělé průměrné chyby pod jedno 

procento. 
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Obrázek 8-3: Hodnocení relevance slov pro adaptaci sítě 
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Kapitola 8 

9. Experimentální část 

Cílem této kapitoly je realizovat experimenty, které odhalí silná i slabá místa 

algoritmu PCR. Úkolem je ověřit kvalitu klasifikace srovnáním s manuálním 

ohodnocením dokumentů a klasifikačním algoritmem vyhledávače Google. Součástí 

experimentů je srovnání výsledků algoritmu s různě nastavenými parametry aplikace, 

případně s výpočtem modifikovaného algoritmu PCR, který zanedbává některé faktory, 

ovlivňující relevanci slov v dokumentech. 

9.1. Ohodnocená kolekce 

Neexistence veřejného benchmarku [38] pro klasifikační algoritmy vyžaduje 

vytvoření vlastní ohodnocené kolekce dat. Pro potřeby této práce byla vytvořena sada 

dokumentů pracovně pojmenované podle vyhledávaného dotazu „poker omaha rules“. 

Do kolekce bylo pořízeno prvních 100 dokumentů vrácených vyhledávačem Google, 

které po náhodném „zamíchání“ byly předloženy k ohodnocení skupině dobrovolných 

hodnotitelů. Relevance dokumentů byly vypočítány jako aritmetický průměr všech 

ohodnocení s vynecháním nejvyšší a nejnižší hodnoty. 

Pro hodnocení dokumentů vznikla dílčí aplikace napsaná v PHP nad databází 

MySQL. Každý hodnotitel se pomocí uživatelského jména a hesla přihlásil ke svému 

účtu a v pomocí jednoduchého rozhraní zadával relevance jednotlivým dokumentům. 

 

Obrázek 9-1: Rozhraní aplikace pro hodnocení relevance dokumentů 
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9.2. Značení 

Pro množinu K dokumentů vyhledaných k dotazu Q, a klasifikační algoritmus 

ALG označme relevanci dokumentu D jako . Ta nabývá hodnot mezi 

0 a 100% a vyjadřuje kvalitu dokumentu vzhledem k dotazu. Dalším atributem 

dokumentu z množiny K je , který odpovídá pozici dokumentu 

v setřídění K klasifikačním algoritmem ALG. 

Graf klasifikace je znázornění relevance dokumentu v závislosti na jeho pozici 

v setříděném seznamu klasifikovaných dokumentů. Osa y odpovídá relevanci, osa x 

pozici dokumentu. 

 

Obrázek 9-2: Graf klasifikace ohodnocené množiny dokumentů 

V této práci budou srovnány algoritmy PCR, Google a manuální ohodnocení 

relevance. Pro srovnání tedy využijeme hodnot  a 

 a ,  a . 

Potíž je se zjištěním relevance danné klasifikací algoritmem Google, protože 

vyhledávač tento údaj nezobrazuje. Nezbývá než tuto hodnotu vyvodit z jiných 

známých atributů.  Pro dokumenty z kolekce, se kterou pracuje tato práce, relevanci 

aproximujeme lineárně 

 

Pro tuto lineární aproximaci lze najít oporu v  lineárním rozložení relevancí 

v ohodnoceném korpusu. Obecně ale takový postup není možné použít pro každou 

množinu vrácených dokumentů, a závěry tohoto měření je třeba brát s rezervou. 
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9.3. Profil relevance 

 

Obrázek 9-3: Srovnání profilů algoritmu PCR a Google 

V grafu je na ose x pořadí dokumentu ve výsledku vyhledání a na ose y relevance 

příslušného dokumentu v ohodnocené kolekci. Pro přímě srovnání jsou v jednom grafu 

profily pro vyhledávač Google a klasifikační algoritmus PCR. Pro druhý jmenovaný 

jsou hodnoty zobrazeny zrcadlově ve spodní části grafu. 

Z profilu je dobře vidět, jak kvalitní výsledky jednotlivé algoritmy vrací. Pro 

kolekci sestavenou pro účely této práce vychází ze srovnání profilů o něco lépe 

algoritmus PCR, když mezi prvními záznamy vrací dokumenty s poměrně dobrou 

průměrnou relevancí 59%. (Je třeba vzít v potaz to, že dokumenty v ohodnocené kolekci 

byly ohodnoceny poměrně přísně, když průměrné hodnocení bylo těsně pod 43 

procenty.) Oproti tomu algoritmus Google mezi prvními 20 výsledky zobrazí téměř 

polovinu málo relevantních dokumentů.  

Doplňující statistikou k profilu jsou průměrné relevance v prvních n výsledcích. 

Zajímavé je měřit hodnoty zejména pro prvních 10, případně 20 výsledků, tedy 

množství odpovídající, při standardním počtu výsledků na stránce nejpoužívanějších 

vyhledávačů, jedné či dvěma stránkám. Další výsledky již nejsou uživateli tolik 

procházeny, neboť je pravděpodobné, že mezi již shlédnutými, byl nalezen odpovídající 

dokument. V opačném případě jde zřejmě o příliš obecně zadané vyhledávání, jehož 

efektivním řešením je namísto procházení dalších stránek upřesnění dotazu. 

V profilu jsou také dobře vidět výsledky prudce se vymykající předpokládané 

relevanci pro danou pozici. Hledáním společných rysů právě takových dokumentů, které 

se vyskytují na pozicích neodpovídajících jejich relevanci, je možné získat poznatky o 
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typických případech, na kterých algoritmus selhává. Dokumenty „nesprávně“ 

klasifikované algoritmem PCR jako málo relevantní jsou dokumenty obsahující sice 

méně textu, případně málo termů z okolí klíčových slov, ale na druhou obsahující 

názorné ilustrativní obrázky. Uživateli jsou takové dokumenty hodnoceny velice kladně, 

algoritmem PCR naopak díky málo relevantnímu textu spíše podprůměrně. Naopak o 

dokumentech, které PCR na rozdíl od hodnotitelů klasifikuje jako relevantní, lze říct, že 

jde ve většině případů o tzv. rozcestníky. To jest dokumenty, které samy neobsahují 

relevantní obsah, jen odkazy na něj. Přítomnost takových dokumentů v množině 

vyhledaných je způsobena samotnou logikou zobrazování výsledků vyhledávačem 

Google (i ostatní vyhledávače takto fungují). Často se stává, že na jedné doméně je více 

dokumentů, které vyhovují zadanému dotazu. Vyhledávač pak v zájmu přehlednosti 

místo velkého množství výsledků vrátí kořenový dokument domény, který je typicky 

rozcestníkem s přímými odkazy na stránky, které zadanému dotazu již skutečně 

vyhovují. Jde vlastně o přenesení volby relevantního dokumentu z vyhledávače na 

uživatele. Výhodou v tomto případě je možnost využití „místní“ navigace a dalších 

aktuálních informací přímo na cílové doméně. 

9.4. PCR vs Ohodnocená kolekce 

Jediné reálné posouzení kvality algoritmu bylo možné provést pouze oproti 

ohodnocené kolekci. Byla změřena průměrná odchylka relevance podle PCR od 

relevancí v ohodnocené kolekci. Tím jsme získali jakousi míru percentuální 

nedokonalosti algoritmu. I v tomto experimentu oceníme informace o dílčích 

průměrných odchylkách pro podmnožiny kolekce, konkrétně pro prvních n dokumentů 

v setřídění podle klasifikace PCR. 

9.5. PCR vs Google vs Ohodnocená kolekce 

Bohužel není možné tímto způsobem porovnat kvalitu konkurenčního algoritmu 

Google, protože ten přesnou relevanci neuvádí.  

Pro přímé srovnání obou algoritmů bylo využito měření průměrné (celkové) 

odchylky pozice v ohodnocené kolekci a pozice po klasifikaci jedním, či druhým 

algoritmem. To docela přesně odpovídá i tomu, jak kvalitu algoritmu vnímají uživatelé. 

Pro ně je totiž klíčovým parametrem průměrný počet dokumentů, které musí navštívit, 

než narazí na nejrelevantnější výsledek. A právě průměrná odchylka pozic udává počet 
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dokumentů, mezi kterými se statisticky (počínaje prvním dokumentem v daném 

setřídění) nachází nejvíce vyhovující dokument. 

Průměrná odchylka na kolekci 100 dokumentů 

Průměrná odchylka PCR Průměrná odchylka Google 

26,03 36,41 

 

Průměrná odchylka na kolekci 10 dokumentů 

Průměrná odchylka PCR Průměrná odchylka Google 

2,6 3,6 

 

9.6. Úspěšnost 

Jiný pohled na porovnání algoritmů nabízí měření počtu případů, v nichž se 

správné pozici více přiblížil algoritmus PCR a počet případů, v nichž byl blíže výsledku 

algoritmus Google. 

Porovnání na kolekci 100 dokumentů 

Blíže PCR Blíže Google 

66 34 

 

Porovnání na kolekci 10 dokumentů 

Blíže PCR Blíže Google 

6 4 

 

Analogicky lze sledovat úspěšnost výsledků obou algoritmů při přiblížení se  

očekávané relevanci. 
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Porovnání na kolekci 100 dokumentů 

Blíže PCR Blíže Google 

69 31 

 

Porovnání na kolekci 10 dokumentů 

Blíže PCR Blíže Google 

8 2 

 

9.7. PCR vs Google 

Poslední metodika měření má za cíl vyčíslit odlišnost algoritmu PageRank a PCR. 

Na desítkách různých dotazů jsou změřeny průměrné rozdíly pozic dokumentu ve 

výsledku klasifikace vyhledávačem Google a metodou PCR. Počet dokumentů, se 

kterými se v tomto měření pracuje, byl zvýšen na 1000, ve snaze snížit závislost 

množiny dokumentů na algoritmu, který vybírá dokumenty pro klasifikaci. 

Pro ohodnocenou množinu je tak možné vyčíslit i rozdíl relevancí dokumentu 

podle jednoho a druhého algoritmu. 

 

Obrázek 9-4: Absolutní rozdíl relevance dokumentů 

 

Obrázek 9-5: Absolutní rozdíl pozic dokumentů 

Jak je z grafu vidět, průměrný rozdíl relevancí přiřazených jedním a druhým 

algoritmem je na testovací množině 33.3%. Průměrný rozdíl pozic činí 37.73, což 
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statisticky odpovídá tomu, že nejvíce relevantní dokumenty z pohledu algoritmu PCR, 

řadí algoritmus Google až zhruba na čtvrté stránce výsledků
13

. 

9.8. Vliv počtu sousedů slova na výkon algoritmu PCR 

S využitím dosud prezentovaných postupů měření výkonu klasifikačního 

algoritmu PCR je možné zkoumat závislost algoritmu na jeho dílčích parametrech. 

Jedním z důležitých parametrů algoritmu je počet sousedních slov v dokumentu, která 

mají vliv na celkovou relevanci ústředního slova. Na ohodnocené množině proběhlo 

měření pro různé hodnoty počtu sousedů, konkrétně pro 7, 3, 1 a 0.
14

 Pro úplnost jsou 

uvedeny i pro výchozí hodnotu, 5 sousedů. 

 

Obrázek 9-6: Vliv počtu sousedních slov na výkon PCR (2 * 7 sousedů) 

 

Obrázek 9-7: Vliv počtu sousedních slov na výkon PCR (2 * 5 sousedů) 

 

Obrázek 9-8: Vliv počtu sousedních slov na výkon PCR (2 * 3 sousedů) 

 

                                                 
13

 Ve výchozím nastavení 10 výsledků na stránku. 
14

 Číslo udává počet sousedů nalevo, resp. napravo od slova. Skutečný počet sousedů ve výpočtu 

je tedy dvojnásobek tohoto čísla. Více v kapitole 
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Obrázek 9-9: Vliv počtu sousedních slov na výkon PCR (2 * 1 soused) 

 

Obrázek 9-10: Vliv počtu sousedních slov na výkon PCR (0 sousedů) 

Z grafů je vidět, že změna tohoto parametru nemá na výkon algoritmu příliš velký 

vliv, neboť průměrná chyba je u všech měření téměř stejná. Stejně tak se nemění ani 

průměrná relevance prvních 10 dokumentů. Menší rozdíly jsou až v průměrné relevanci 

prvních 20 dokumentů. Jediné měření, které se od ostatních více odlišuje, je varianta, 

v níž se relevance sousedních slov do výpočtu nepromítají. U té došlo na jedné straně ke 

zvýšení průměrné chyby o zhruba 3.5%, na straně druhé se paradoxně mírně zvýšila 

průměrná relevance 10 nejlepších výsledků. 

Tuto situaci poměrně přesně kopíruje i měření průměrné odchylky pozice, když 

testy s nastaveným nenulovým počtem sousedů dávají odchylku těsně pod 24, zatímco 

test bez zahrnutí sousedů do výpočtu 26.30. 

Z naměřených hodnot lze konstatovat, že vliv počtu sousedů na výkon algoritmu 

není příliš velký. Přesto s ohledem na dílčí horší výsledky varianty algoritmu, která vliv 

sousedních slov zanedbala, má toto kritérium v algoritmu opodstatnění. Nicméně počet 

sousedů zahrnutý do výpočtu nemusí být nijak velký, naopak, práce s menším počtem 

sousedních slov urychlí výpočet. 

9.9. Vliv kontextového koeficientu na výkon algoritmu PCR 

Následující měření je zaměřeno na posouzení vlivu kontextového koeficientu na 

výkon algoritmu PCR. 

 

Obrázek 9-11: Profil PCR s vypnutým kontextovým koeficientem 
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Obrázek 9-12: Odchylky pozic PCR s vypnutým kontextovým koeficientem 

Opět se nejedná o, na první pohled, zásadně jiné výsledky. Dílčí zlepšení je ale při 

pohledu na hodnoty průměrných relevancí prvních 10, resp. 20 dokumentů zřetelné. 

Paradoxně tedy toto kritérium výsledek zhoršuje. Důvodem může být v předešlých 

kapitolách zmíněná optimalizace pro vyhledávače. Typicky si takto uměle pomáhají 

zejména dokumenty, které ztrácejí po obsahové stránce. Vyhledávaný dotaz „omaha 

poker‟ navíc spadá do oblasti hazardních her, která je komerčně velice lukrativní. 

Úprava kódu stránek s cílem vylepšení pozice ve vyhledávači bez ohledu na kvalitu 

obsahu dokumentu, je tu více než pravděpodobným jevem. Ukazuje se, že přinejmenším 

na použité testovací množině dokumentů není zvýhodňování slov na základě HTML 

kontextu výhodné. 

9.10. Vliv pozičního koeficientu na výkon algoritmu PCR 

Následující měření zjišťuje vliv pozičního koeficientu na výsledek výpočtu 

algoritmu. Poziční kritérium plnilo dvě funkce, penalizovalo příliš krátké dokumenty a 

snižovalo váhu slov směrem ke konci dokumentu. V této úpravě algoritmu měla 

všechna slova v dokumentu z hlediska své pozice stejnou důležitost. 

 

Obrázek 9-13: Profil PCR s vypnutým pozičním kritériem 

 

Obrázek 9-14: Odchylky pozic PCR s vypnutým pozičním kritériem 
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Opět se ukázalo, že změna jediného kritéria sama zásadně nezmění profil výpočtu. 

To je jistě zajímavá vlastnost algoritmu, díky které je velká šance na dobré výsledky i 

na rozmanitém spektru dokumentů.  Co se týče konkrétních změřených hodnot, v této 

variantě algoritmus dosahuje větší průměrné odchylky pozic i relevancí. Na druhou 

stranu mezi prvními 10 i 20 dokumenty vrací výsledky zatím s největší průměrnou 

relevancí a to z praktického hlediska rozhodně není nezajímavé. 

Použití či nepoužití pozičního kritéria tedy zůstává otevřenou otázkou. Pro 

některé typy dokumentů je vhodný jeden způsob, pro jiné může mít naopak větší přínos 

ten druhý. 

9.11. Časové hledisko 

 

Obrázek 9-15: Závislost doby výpočtu na počtu uvažovaných dokumentů. 

Délka běhu výpočtu je pochopitelně závislá na výpočetním výkonu serveru. 

Základní obrázek o rychlosti metody v závislosti na počtu dokumentů ve výsledku je 

tedy třeba brát relativně. Na testovací kolekci vykázala závislost rostoucí strmost funkce 

s rostoucím počtem dokumentů. Měření na menší kolekci může být ovlivněno různým 

počtem slov v dokumentech a je třeba ho brát s rezervou. 

9.12. Série testovacích dotazů 

Poslední částí experimentu byla realizace série dotazů z různých oblastí, různé 

délky. Cílem bylo učinit serióznější statistické závěry o metodě PCR. Série obsahovala 
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50 dotazů, každý dotaz proběhl s omezením počtu dokumentů na 10, 20, 40, 50, 75 a 

100. Proběhlo vždy měření délky běhu aplikace, a průměrné celkové odchylky od 

algoritmu Google, a to jak poziční, tak aproximované relevanční. 

Statistické výsledky z analýzy metody PCR po série 50 dotazů. 

Počet dokumentů Průměrná relativní odchylka pozic 

10 44,64 

20 42,32 

40 40,77 

50 40,11 

75 37,42 

100 36,52 

 

Statistické výsledky z analýzy metody PCR po série 50 dotazů. 

Počet dokumentů Průměrná relativní odchylka relevance 

10 36,16 

20 36,05 

40 35,22 

50 34,95 

75 33,54 

100 32,12 

 

Relativní odchylka pozic je počítána jako podíl průměrné odchylky ku počtu 

dokumentů. Z tabulek je  vidět, že obě hodnoty jsou si vždy velmi podobné. To je 

zřejmě způsobeno lineární aproximací relevance klasifikátoru  Google a lineárním 

profilem relevancí klasifikátoru PCR. 
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Obrázek 9-16: Průměrná doba běhu výpočtu pro sérii dotazů 

Stejně jako na testovací kolekci, i na dalších dotazech vykazuje metoda podobně 

rostoucí náročnost. Složitost metody PCR je lineární s celkovým počtem slov 

v dokumentech. Paměťová náročnost se ale zvětšuje jak s rostoucím počtem 

dokumentů, tak celkovým počtem slov v dokumentech. Právě vyšší paměťová náročnost 

může být důvodem postupného zpomalování výpočtu. 
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Kapitola 10 

10. Závěr 

Jak se v této práci ukázalo, ani jedna z blíže zkoumaných klasifikačních metod, 

Google ani PCR, se uspokojivě neblíží manuální klasifikaci. Každá z nich selhává na 

jiných vlastnostech dokumentu. Google přikládá značnou váhu hodnotě PageRanku a 

často jako nejvíce relevantní dokumenty vrací kořenové dokumenty domén, které 

požadované informace přímo neobsahují. PCR zase nemá mechanismus na ocenění 

jiného než textového  obsahu.  

Významným rysem algoritmu PCR je, že posuzuje dokument pouze na základě 

jeho interních kritérií. To ho pro nasazení ve webovém vyhledávači téměř 

diskvalifikuje. Problémem je již zmíněná možnost snadné optimalizace dokumentu na 

konkrétní klíčová slova nezávislé na informační hodnotě obsahu dokumentu.  To by 

umožnilo dosáhnout prvních pozic ve vyhledávání snadno a rychle téměř komukoliv. 

V některých oblastech by to znamenalo vytěsnění informačně cenných dokumentů 

z části výsledků, kterou je ještě uživatel ochoten projít. Dalším handicapem je i velká 

časová náročnost klasifikace, která je na tak velké množině dokumentů, jakou je WWW 

(respektive její podmnožiny, obsahující hledané dotazy) obrovskou překážkou. 

Využití by metoda mohla mít na menších množinách dokumentů, kde by byla 

zaručena validita dokumentů, případně v aplikacích nenáročných na čas. 

Na základě znalostí o problematice vyhledávání informací na webu, získaných z 

této práce, je možné sestavit popis vlastností potřebných a vhodných pro co možná 

nejpřesnější klasifikaci dokumentů na webu. Tedy s ohledem na současné možnosti, 

respektive omezení, ve strojovém zpracování obsahu webu. Takový ideální vyhledávač 

by měl mít pro svůj lingvistický modul k dispozici dokonalý korpus dokumentů, tj. 

všechny indexované dokumenty. Statistická data získaná z korpusu by měl aktivně 

využívat, zejména četnosti výskytů jednotlivých slov a jejich nejběžnější kontext. 

Metodami wrappování by měl umět efektivně odstranit nepodstatné informace 

z dokumentů. Slova v obsahové části by dále měl umět dobře analyzovat, například 

porovnáním četnosti výskytů v podmnožině relevantních dokumentů s četností výskytů 

v celém korpusu, a tím poměrně přesně určovat relativní významnost slova vzhledem 

k uživatelskému dotazu. 
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Ideální vyhledávač by měl mít k dispozici informaci o počtu a kvalitě odkazů na 

relevantní dokumenty a taktéž kontext těchto odkazu. Ten, je-li v souladu s obsahem 

stránky, může sloužit jako validní informace o obsahu stránky. Měl by efektivně umět 

vyhledávat sítě navzájem propojených dokumentů, které jsou sestavovány za účelem 

umělého navýšení počtu zpětných odkazů. 

Ideální vyhledávač by měl upřesňovat relevanci stránek i na základě dalších 

faktorů a hledat cesty, jak takové údaje získávat. Ať už jde o zpracování pokročilých 

statistik návštěvnosti stránek (Google Analytics
15

) či o anonymní shromažďování dat o 

pohybu návštěvníků v síti (Google Toolbar
16

). Hodnota takto získaných informací záleží 

na míře rozšíření těchto nástrojů mezi uživateli, ale není pochyb o tom, že při 100% 

nasazení si lze jen těžko představit lepší relevance feedback. 

Velkou výhodou vyhledávače by byla možnost přizpůsobení parametrů 

vyhledávání konkrétnímu uživateli. Například automaticky, na základě úspěšnosti 

vyhledávání, měřené počtem navštívených vyhledávaných stránek a časem na nich 

stráveným nebo manuálním klasifikováním vyhledaných dokumentů jako relevantní 

nebo nerelevantní k zadanému dotazu. Druhou možností je nabídnutí širokých možností 

přizpůsobení vyhledání. 

Ať už se bude vyhledávání na webu vyvíjet jakýmkoliv směrem, je jistě, že ho do 

značné míry bude formovat poptávka. Dokud budou vyhledávače dále nabízet výsledky, 

s nimiž je veřejnost spokojena, bude jejich vývoj pravděpodobně pokračovat i nadále 

mírným tempem, úpravou a zdokonalováním současných postupů.  Jedině významná 

poptávka po výrazně odlišné či kvalitnější službě, by mohla vést k rychlejšímu nástupu 

nějaké alternativní metody, založené kupříkladu na pochopení obsahu. To je ale zřejmě 

zatím stále vzdálená budoucnost. 
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 http://www.google.com/analytics 
16

 http://toolbar.google.com  



65 

 

Kapitola 11 

11. Obsah CD a instalace 

11.1. Systémové požadavky 

Webový server, například Apache
17

 

PHP 5 a vyšší
18

 

MySQL5 a vyšší
19

 

11.2. Obsah CD 

Na CD se nachází adresář pcr se zdrojovými soubory aplikace PCR. 

11.3. Instalace 

Do požadovaného umístění je třeba zkopírovat obsah adresáře pcr. Dále je třeba 

založit MySQL databázi a importovat do ní sadu příkazů ze souboru 

admin/sql/dump.sql. 

Přístupové údaje k databázi je nutné nastavit v konfiguračním souboru aplikace 

admin/config/config.php. Údaje jsou uložené v proměnné $CONN. 

11.4. Spuštění 

V internetovém prohlížeči přistupte na adresu, kam byla aplikace nainstalována. 

11.5. Obsluha aplikace 

Ovládání aplikace je intuitivní, vychází z ovládání běžných vyhledávačů. Do 

vyhledávacího pole se zapisuje hledaný dotaz. Tlačítkem se odešle žádost serveru. 

Napravo od tlačítka se nachází dva přepínače. První, s názvem „On-line“ udává, zda 

jsou dokumenty přednostně vyhledávány lokálně (výchozí nastavení, nezaškrtnuto) 

nebo na webu (zaškrtnuto). Druhý, s názvem „Pořadí podle Google“, udává zda se mají 

výsledky třídit podle klasifikace PCR (výchozí nastavení, nezaškrtnuto)  nebo pořadí 

převzatého z vyhledávače Google (zaškrtnuto). 

                                                 
17

 http://httpd.apache.org/ 
18

 http://www.php.net/ 
19

 http://www.mysql.com/ 
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