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Abstrakt:  

Diplomová práce si klade za cíl usnadnit orientaci v dokumentech s použitím 

shlukovacích metod. V teoretické �ásti se definují základní pojmy shlukování a popisují díl�í 

fáze procesu shlukování. V této sekci se klasifikují a popisují jednotlivé metody pro 

shlukování kolekcí dokument�. Další �ástí diplomové práce je rozbor možností použití 

shlukování jako nástroje pro zlepšení orientace v dokumentech. Práce uvádí možnosti použití 

p�ímého shlukování kolekce dokument� a navázání shlukování na vyhledávací stroj. V rámci 

práce je také uvedeno n�kolik již existujících implementací shlukování a jejich srovnání. 

Pro implementaci byl zvolen sm�r navázání shlukování na vyhledávací stroj. 

V návaznosti na tuto volbu se provádí diskuze vhodnosti jednotlivých algoritm� pro tento 

ú�el použití. Nejvhodn�jší z uvedených algoritm� byl na základ� diskuze zvolen algoritmus 

hierarchického shlukování.  

Další sekce se v�nuje návrhu implementace systému v�etn� realizace napojení na již 

existující vyhledávací stroj Egothor. V poslední fázi je provedeno celkové zhodnocení 

implementovaného systému a je uvedeno n�kolik možností dalšího rozší�ení. 
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Abstract:  

The goal of this diploma thesis is to facilitate the orientation in collection of 

documents with the assistance of clustering methods. In the theoretical part there are defined 

the basic definitions of clustering and description of the phases of clustering process. There 

are also classified and described the basic methods of clustering collection of documents. 

Next section of diploma thesis analyzes the options to use clustering as an instrument of 

improvement of orientation in the collection of documents. Our work brings up the following 

options of using clustering: direct clustering of collection or the option to attach clustering to 

the search engine. In diploma thesis there are also mentioned some existing implementations 

of clustering and their comparison. 

For the implementation there was chosen the direction to join clustering system to the 

results of search engine. In this context there is a discussion of suitability of previously 

mentioned algorithms. On the basis of previous discussion results there was chosen the 

algorithm of hierarchical clustering.  

Next section is aimed to design the system implementation including realization of 

connection to existing search engine Egothor. In the last phase there are reported overall 

evaluations and results of implemented system. And finally, there are listed some possibilities 

of next augmentation. 
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1 Úvod 
V sou�asnosti jde rozvoj informa�ních technologií kup�edu stále rychlejším tempem. 

Na jedné stran� se neustále zvyšuje rychlost procesor� a kapacita médií pro uložení dat. Na 

stran� druhé dochází k velkému nár�stu objemu ukládaných textových dat. Dokument� 

neustále p�ibývá jak ve ve�ejných úložištích, tak i v rámci lokálních sítí soukromých �i 

firemních PC. �lov�k již ztrácí schopnost se orientovat nejen v celkové záplav� informací, ale 

dokonce i v odpov�dích, poskytovaných specializovanými programy pro vyhledávání 

v textech. Proto se snažíme nalézt zp�sob, jak práci s daty co nejvíce urychlit a p�esunout úsilí 

�lov�ka od hledání informací k jejich užití pro �ešení problému. Jednou z možností, jak 

uživateli manipulaci s množstvím dokument� zp�íjemnit a urychlit, je nabídnout mu možnost 

dokumenty sdružovat do tématických skupin, kde v rámci každé skupiny nalezne dokumenty 

sob� navzájem podobné. Procesu sdružování do skupin sob� podobných dokument� se 

obvykle �íká shlukování. Pro snazší orientaci ve shlucích bez nutnosti nahlížet do samotných 

dokument� se jednotlivé shluky mohou zna�kovat pomocí term�, které obsah v nich 

uložených dokument� co nejlépe charakterizují. 

1.1 Cíl 
Cílem diplomové práce je navrhnout a implementovat otev�ený a rozši�itelný systém 

pro shlukování dokument� a jejich zna�kování pomocí charakteristických term�.  

Jako primární cíl si klademe umožnit uživateli snadnou orientaci v dokumentech, které 

dokumentografický systém poskytuje uživateli na základ� dotazu. Pro tyto ú�ely je pot�eba 

vytvo�ené shluky uživateli vhodn� reprezentovat. V diplomové práci se proto zam��ujeme 

práv� na kombinaci vyhledávání a shlukování spolu s možnostmi prezentace výsledk� dotazu. 

Rozebíráme ovšem i jiné možnosti, jak dosáhnout zlepšení p�i manipulaci s uloženými 

dokumenty. 

1.2 Struktura diplomové práce 
V diplomové práci popíšeme teoretický základ shlukování dokument�, klasifikujeme 

a podrobn�ji popíšeme jednotlivé metody pro shlukování dokument�. Následn� provedeme 

diskuzi algoritm� v závislosti na �ešeném problému. Na základ� získaných poznatk� 

navrhneme systém pro shlukování dokument�.  
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V následující kapitole rozebereme teorii o shlukování dokument�. Uvedeme n�kolik 

zp�sob� reprezentace dokument� a zavedeme míru podobnosti mezi dokumenty. Ve t�etí 

kapitole klasifikujeme jednotlivé algoritmy pro shlukování, n�které z nich blíže popíšeme 

a uvedeme si jejich výhody a nevýhody p�i použití. V �tvrté kapitole rozebereme možnosti 

použití shlukování dokument� s cílem zlepšení orientace uživatele v dokumentech a možné 

návaznosti shlukování na vyhledávací stroj. Pátá kapitola je v�nována samotné implementaci 

softwaru, který je sou�ástí diplomové práce. Její sou�ástí je popsání funk�nosti, analýza 

problému, stru�ný popis vyhledávacího stroje, se kterým bude vyvíjený software pracovat, 

a samotný návrh v�etn� UML schémat jednotlivých modul�. V šesté kapitole uvedeme 

výsledky test� jednotlivých �ástí systému a v závislosti na nich diskutujeme nastavení jejich 

parametr�. V p�edposlední kapitole navrhneme n�které varianty, kam by se práce v budoucnu 

mohla dále vyvíjet, a v poslední kapitole provedeme zhodnocení práce a záv�ry, ke kterým 

jsme dosp�li. 

Sou�ástí diplomové práce jsou také zdrojové kódy, programátorská a uživatelská 

dokumentace vyvíjeného softwaru a testovací data – dokumenty použité pro testování 

a p�íslušné indexy t�chto dokument�. Vyjmenované sou�ásti jsou obsaženy na p�iloženém 

CD. 
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2 Shlukování 
Než popíšeme jednotlivé kategorie shlukovacích algoritm�, zavedeme n�kolik 

základních pojm�, které se v diplomové práci používají, a definujeme jejich význam. 

Pokud mluvíme v rámci diplomové práce o shluku, je tím myšlen shluk dokument�. 

Term je blok textu ur�ité kategorie. Nap�. term „190“ pat�í do kategorie �íselných, 

zatím co „bagr“ je term textový.  

Proces parsování dokumentu zajiš�uje p�evod textu dokumentu na sekvenci term�. 

Indexace kolekce dokument� je proces, p�i kterém se hledá vhodná reprezentace 

dokument� v kolekci. 

Pojmem stop slova jsou ozna�eny termy, které nejsou vhodné pro indexaci 

dokument�. Obvykle se jedná o termy, které v daném jazyce plní funkci spojek, p�edložek, 

zájmen a dalších nevýznamových slovních druh�. 

Shlukování je proces vytvá�ení shluk� dokument�. 

Pojmem klasifikace dokument� budeme ozna�ovat množinu shluk�, které vznikly 

procesem shlukování nad zmín�nými dokumenty. 

Charakteristické termy shluku jsou termy, které daný shluk charakterizují a sou�asn� 

ho dostate�n� odlišují od ostatních shluk� na stejné úrovni. 

Procesu p�i�azení charakteristických term� jednotlivým shluk�m budeme �íkat 

zna�kování shluk�. 

Jako centrum shluku ozna�íme dokument shluku, který nejlépe vystihuje obsah shluku. 

V n�kterých p�ípadech se jedná o konkrétní dokument, v jiných p�ípadech se m�že jednat 

o dokument fiktivní, um�le vytvo�ený. Centrum shluku budeme dále ozna�ovat znakem c. 

Podobnost dokumentu vzhledem k dotazu je míra, která ur�uje shodu daného 

dokumentu se zadaným dotazem. 

Podobnost dokumentu vzhledem k centru shluku je míra, která ur�uje shodu daného 

dokumentu a centra shluku, do kterého náleží. 

Pojmem tématický náhled na dokumenty budeme v diplomové práce ozna�ovat 

seznam dokument� �azený podle ur�itého kritéria podobnosti – nap�. podle podobnosti 

dokumentu vzhledem k centru shluku. Uživatel tím získá p�ehled o tématech, která se v rámci 

zadané kolekce dokument� vyskytují.  
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2.1 Proces shlukování 
Proces shlukování m�žeme rozd�lit do n�kolika díl�ích fází: 

1) zvolení vhodné reprezentace dokument�, 

2) zvolení vhodné míry podobnosti mezi dv�ma objekty na základ� zvolené 

reprezentaci dokument�, 

3) shlukování objekt� na základ� zvolené reprezentace a míry podobnosti, 

4) zna�kování shluk�. 

V následujících kapitolách popíšeme jednotlivé fáze. 

2.1.1 Reprezentace dokument� 

V této kapitole se budeme zabývat výb�rem vhodných charakteristik pro reprezentaci 

dokument�. Pro ú�ely porovnávání dokument� je vzhledem k jeho �asové náro�nosti obvykle 

žádoucí vybrat pouze ty charakteristiky, které v daném kontextu dokument dostate�n� 

reprezentují. Takový výb�r zp�sobí jistou ztrátu informace. Pokud se však volba 

charakteristik provede vhodným zp�sobem, bude cena ztráty minimální vzhledem 

k celkovému zrychlení vzájemného porovnávání. 

P�i shlukování dokument� definujeme funkci, která ur�í podobnost mezi dokumenty. 

Funkce podobnosti po�ítá s rozložením dokument� v prostoru charakteristik celé kolekce. 

Musíme proto zvolit takovou reprezentaci, která nám umož�uje dostate�n� efektivní 

porovnávání a zárove� bude umož�ovat kvalitní shlukování [3]. 

Dokument m�žeme charakterizovat n�kolika zp�soby. Dokument se v�tšinou skládá 

z n�kolika �ástí. N�které z t�chto �ástí jsou pro charakterizaci daného dokumentu d�ležit�jší 

než jiné. 

Obecn� se dokument skládá z term�, které jsou v dokumentu obsaženy. Budeme-li 

uvažovat kolekci všech uložených dokument�, pak by jednotlivé charakteristiky mohly 

odpovídat jednotlivým term�m, vyskytujícím se v této kolekci. Tato množina je obvykle 

obsáhlá – obsahuje desetitisíce až statisíce r�zných term�. Navíc obsahuje termy, které jsou – 

p�estože jsou stejného nebo podobného významu – díky jinému sklo�ování, �asování nebo 

z d�vodu, že se jedná o synonyma, za�azeny vícekrát. Kolekce m�že rovn�ž obsahovat termy, 

které nejsou pro reprezentaci dokument� p�íliš významné. Uvedené problémy jsou navíc 

závislé na jazyce, ve kterém jsou dokumenty napsány. Snažíme se je vy�ešit v rámci procesu 

nalezení vhodné reprezentace dokument� v kolekci – indexace.  
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Indexace kolekce dokument� je náro�ný proces a to hned z n�kolika d�vod�. 

Z hlediska uživatele chceme co nejlépe reprezentovat daný dokument. Bohužel každý na 

dokument pohlíží trochu odlišn�. Kdyby n�kolik lidí ru�n� indexovalo stejný dokument, 

každý by pravd�podobn� vybral jiné termy pro jeho reprezentaci nap�íklad na základ� svých  

zkušeností a znalostí [22]. My se budeme snažit použít vhodný algoritmus, abychom 

dokument (nebo celou kolekci) reprezentovali co nejlépe, a sou�asn� budeme chtít proces 

indexace pln� zautomatizovat. Automatickou indexaci m�žeme rozd�lit do n�kolika fází: 

1) lexikální analýza – identifikace jednotlivých term� v textu dokumentu nebo celé 

kolekci, 

2) odstran�ní nevýznamových a nespecifických term�, 

3) lemmatizace a stemming, 

4) vážení term�. 

Lexikální analýza je proces p�evodu sekvence znak� (obecného textu) na sekvenci 

term�. Lexikální analýza má za úkol rozpoznat a identifikovat jednotlivé termy v textu 

dokumentu. Nej�ast�ji rozpoznává termy pomocí mezer, �árek a jiných odd�lova��. Problémy 

mohou nastat v p�ípad� rozpoznávání zkratek a práce s �íslicemi [17]. 

Dalším krokem indexace je odstran�ní nevýznamových a nespecifických term� 

z množiny term� z kolekce všech dokument�. Pokud bychom použili všechny termy, které 

kolekce dokument� obsahuje, bylo by porovnávání dokument� p�íliš náro�né. Nejd�íve 

odstraníme termy, které jsou ve stop listu. Ne všechny termy odlišují dokumenty navzájem 

stejnou m�rou. Pro reprezentaci dokumentu v kolekci nejsou p�íliš d�ležité termy, které se 

vyskytují ve v�tšin� dokument� kolekce. Vzhledem k tomu, že dokumenty chceme pozd�ji 

shlukovat, nebudou pravd�podobn� p�íliš podstatné ani velmi specifické termy, které se 

vyskytují pouze v malém množství dokument�. Porovnání dosažených výsledk� p�i nastavení 

r�zných hranic výskyt� term� pro indexaci v kolekci dokument� proto bude jedním z cíl� 

diplomové práce.  

V rámci fáze odstran�ní n�kterých term� lze pracovat také se synonymy. V p�ípad� 

synonym je možné do indexu ukládat všechny termy jedné t�ídy synonym pomocí jednoho 

p�edem ur�eného zástupce – preferovaného termu. Abychom to mohli ud�lat, je pot�ebné mít 

k dispozici slovník pro konkrétní jazyk, kde jsou synonyma definovaná – vzhledem k tomu, 

že takový slovník k dispozici nemáme, nebude jeho užití sou�ástí implementace. Takový 

slovník nazýváme Tezaurus. P�esn� Tezaurus definujeme následovn�: 
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Definice  1: Tezaurus je pojmový, sémantický slovník, �adící jazykové jednotky podle 

jejich významových vztah� [16]. 

Další fází indexace je proces lemmatizace, respektive stemming. P�ed definováním 

uvedených proces� si uvedeme význam pojmu kmen termu. 

Definice  2: Kmen termu je jeho �ást, která vznikne odd�lením koncovky. Kmen se skládá 

z ko�ene a jedné nebo více p�edpon nebo p�ípon [7]. 

Definice  3: Lemmatizace je proces, p�i kterém se jednotlivé tvary term�, vzniklé 

sklo�ováním a �asováním,  p�evedou na jejich základní slovníkovou jednotku – lemma 

[23] .  

Definice  4: Stemming je proces, p�i kterém se jednotlivé tvary term�, vzniklé sklo�ováním 

a �asováním,  p�evedou na jejich kmen [23]. 

Procesy lemmatizace a stemmingu bývají �asto považovány za shodné. D�vodem 

tohoto omylu je vztah lemmatizace vzhledem k �eštin� a odlišnost �eského a anglického 

tvarosloví. Lemmatem konkrétního termu m�že být nap�. 1. pád jednotného �ísla, nebo kmen 

termu. V anglickém jazyce bývá ve velké v�tšin� p�ípad� kmen termu shodný se základním 

slovníkovým tvarem [23]. 

N�které algoritmy používané p�i lemmatizaci nalezneme v literatu�e [15]. B�hem 

indexace lze lemmatizací i stemmingem sjednotit jednotlivé tvary. Množinu charakteristických 

term� pak tvo�í nikoli jednotlivé tvary term�, ale jejich lemmata, p�ípadn� kmeny. Jedním 

z problém�, které mohou p�i lemmatizaci nastat, je problém s homonymy. 

Definice  5: Homonymum ozna�uje slovo, které zní stejn� jako jiné slovo jiného významu 

i p�vodu [7]. 

Uvedený problém �eší proces desambiguace. 

Definice  6: Desambiguace je proces ur�ování správného lemmatu z více možných [5]. 

R�zné algoritmy automatické desambiguace m�žeme nalézt v literatu�e [5]. 

V diplomové práci budeme pracovat s kmeny term�, tedy pro sjednocení jednotlivých tvar� 

budeme využívat stemmingu. 

Poslední fází indexace je vážení term� v jednotlivých dokumentech. M�jme kolekci 

dokument� {di} a k ní množinu charakteristických term� {tj} v základních tvarech.  
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P�edpokládáme, že jsme nalezli vhodné termy pro indexaci dokument�. Pokud 

jednotlivé termy, ze kterých vycházíme, budeme považovat za charakteristiky dokumentu, 

musíme jim p�i procesu získávání reprezentace dokumentu p�i�adit hodnotu, která 

reprezentuje význam termu v dokumentu. Tím získáme reprezentaci dokumentu di vektorem: 

di=(wij), (1) 

kde wij je váha termu tj v dokumentu di.  

Máme n�kolik možností, jak váhu reprezentovat. První z možností je uvažovat binární 

reprezentaci indexu. Tedy pokud se term tj v dokumentu di vyskytuje, je hodnota složky 

vektoru wij reprezentována hodnotou 1. V opa�ném p�ípad� je na tomto míst� 0. Mohli 

bychom p�ípadn� uvažovat i n�které variace binární reprezentace, nap�. že po�et výskyt� 

termu v dokumentu musí p�ekro�it ur�itý práh, aby se mohla složka vektoru ozna�it 

jednotkou. V takovém p�ípad� už je výhodn�jší p�istoupit k další variant� reprezentace. 

Druhou možností reprezentace pro ur�ení hodnoty složky vektoru pro daný term 

v dokumentu je po�et výskyt� termu v dokumentu. Absolutní po�et termu v dokumentu není 

p�íliš dobrým m��ítkem, protože jsou tak zvýhodn�ny delší dokumenty. Proto m�žeme 

uvažovat relativní výskyt termu vzhledem k jejich celkovému po�tu. Takovou veli�inu 

budeme dále ozna�ovat TF (Term frequency) [4]. TFi,j je frekvence termu tj v dokumentu di. 

,*

,
,

i

ji
ji t

t
TF = , (2) 

kde jit ,  je po�et výskyt� termu tj v dokumentu di  a ,*it  je po�et všech term� 

v dokumentu di. 

Vzhledem k tomu, že hodnoty TF bývají v�tšinou velice malé, p�i výpo�tu podobnosti 

by se ve výsledku velmi málo projevovaly, i p�esto, že je daný term v dokumentu 

frekventovaný. Obvykle se proto zavádí tzv. normovaná frekvence termu (NTF) [4], kterou 

m�žeme vyjád�it následovn�: 

0, =jiNTF , pokud pTF ji <, , kde p je prahová hodnota.  

ki
mk

ji
ji TF

TF
NTF

,1

,
, max*22

1

≤≤

+= , pokud pTF ji ≥, . (3) 

Normovaná frekvence termu �eší problém s malou hodnotou TF. Pokud se ale term 

vyskytuje v rámci celé kolekce dokument� p�íliš �asto, není vhodným k indexaci a nem�l by 
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mít tudíž p�íliš velkou váhu. To �eší zavedení inverzní frekvence termu, která zohled�uje 

po�et dokument�, ve kterých se term vyskytuje. 

jT

j
D

n
ITF log= , (4) 

kde n je celkový po�et dokument� a 
jTD  je po�et dokument�, ve kterých se vyskytuje 

term j. 

Abychom ve výpo�tu váhy zohlednili všechny zmi�ované aspekty, vyjád�íme 

výslednou váhu termu tj v dokumentu di jako: 

jjiji ITFNTFw *,, =  (5) 

2.1.2 Míra podobnosti 

Další fází procesu shlukování, který jsme popsali d�íve, je definovaní míry podobnosti 

– similarity. Definujeme podobnost mezi dv�ma dokumenty a sou�asn� i podobnost mezi 

dokumentem a množinou dokument�. 

Definice  7: Míru podobnosti (similarity) mezi dv�ma dokumenty definujeme jako funkci  

RUUSim →×: , (6) 

kde U je prostor ur�ený vybranými charakteristikami kolekce dokument�, ve kterém 

podobnost ur�ujeme. 

Definice  8: Míru podobnosti (similarity) dokumentu a množiny dokument� o velikosti s 

definujeme jako funkci 

RUUSim s →×: .   (7) 

Podobnost je veli�ina, kterou nelze definovat absolutn�, ale pouze relativn�. Budeme 

vycházet z reprezentace dokument�, uvedené v p�edchozí kapitole. P�edpokládáme, že jsme 

nalezli ideální reprezentaci dokumentu v zadané kolekci jako výb�r ze soubor� charakteristik 

dokument� kolekce.  

P�i definování konkrétní míry podobnosti mezi dokumenty budeme rozlišovat, zda 

jsme zvolili binární reprezentaci dokumentu, nebo reprezentaci pomocí frekvence termu. 

V obou dvou p�ípadech vycházíme z  reprezentace dokumentu uvedené ve vzorci (1). 
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2.1.2.1 Podobnost p�i binární reprezentaci dokumentu 
P�i binární reprezentaci dokumentu máme n�kolik možností výpo�tu vzdálenosti. 

Nejd�íve musíme nadefinovat n�které vztahy, které budeme p�i výpo�tu podobnosti používat.  

�=
k

ija jkik  ww  (8)  

je po�et spole�ných term� v obou dokumentech. 

( )� −=
k

jkikij wwb 1  , ( )� −=
k

ikjkij wwc 1   (9) 

je po�et term�, které se vyskytují v dokumentu di, ale nevyskytují se v dokumentu dj 

a naopak. 

( ) ( )� −=
k

ijd jkik w1 w-1   (10) 

je po�et term�, které se nevyskytují ani v jednom z obou dokument�. 

Nyní m�žeme uvést n�kolik model� pro výpo�et podobnosti: 

I. Míra podobnosti je založena na pom�ru spole�ných znak� ve vý�tu všech znak� 

(Contrast Model). 

( )
ijijijij

ij
ji dcba

a
ddSim

+++
=,  (11)  

II. Míra podobnosti je založena na pom�ru spole�ných znak� ku znak�m odlišným 

(Tversky Ratio Model). 

( )
ijijij

ij
ji cba

a
ddSim

++
=,  (12)  

III. Míra podobnosti je založena na myšlence, že dokumenty jsou si tím mén� 

podobné, �ím více mají term� takových, který jeden dokument obsahuje a druhý 

neobsahuje (Rohde Model) [6]. 

( )
ijijijij

ijij
ji dcba

da
ddSim

+++
+

=,   (13)  

2.1.2.2 Podobnost p�i reprezentaci dokumentu frekvencí termu 
Základní míru podobnosti m�žeme ur�it následujícím vztahem, založeným na 

skalárním sou�inu vektor�: 

( ) �
=

=
z

k
jkikji wwddSim

1

*, , (14)  
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kde ikw , respektive jkw  jsou váhy termu tk v dokumentu di, respektive v dj. 

Výhodn�jší je však použít normalizovanou míru podobnosti (Kosinová míra), která je 

definována následujícím vztahem: 

( )
� �

�

= =

==
z

k

n

k
jkik

z

k
jkik

ji

ww

ww
ddSim

1 1

22

1

*

*
, ,  (15) 

kde ikw , respektive jkw  jsou váhy termu tk v dokumentu di, respektive v  dj. 

P�i porovnávání dokument� se porovnávají pouze vektorové reprezentace dokument� 

a ne celé dokumenty jako takové.  

2.1.3 Obecné shlukování 

Shlukování nabízí �lov�ku možnost t�ídit dokumenty podle ur�ité vlastnosti do skupin 

– shluk�. Dokumenty tvo�ící shluk by se v jednotlivých charakteristikách m�ly vzájemn� 

podobat. Za�azení dokumentu do konkrétního shluku znamená, že je dokument tomuto shluku 

více podobný než shluk�m ostatním.  

Abychom mohli p�esn� definovat pojem shluk, zavedeme nejd�íve pojem klasifikace 

dokument�. 

Definice  9: M�jme množinu dokument�   

 D = {d1, d2, … dn}  (16) 

a míru podobnosti Sim. Diskrétní klasifikací (dále jen klasifikací) množiny dokument� D 

nazveme systém podmnožin �
k

u 1=

= ��� ���� ��
, pro který platí ∅=≠∧≤∀ � �� ��������:vukvu, , 

�
k

D
1u=

= ����� a platí, že pokud �����∈id  pak ),(),(: �� �������� ii dSimdSimkvuv ≥≤∧≠∀ . 

Na základ� definice klasifikace dokument� definujeme pojem shluku následovn�. 

Definice  10: M�jme množinu dokument� D a diskrétní klasifikaci �
k

u 1=

= 	

 

�� ��
 nad 

množinou D. Podmnožiny { }k
u 1=�����  nazýváme shluky. 
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Definice  11: M�jme shluk dokument� { }s
iid 1==���� , kde s je po�et dokument� ve shluku. 

Centrální dokument shluku definujeme podle vzorce 

s

d
c

s

i
i�

== 1 . (17) 

Vytvá�ení shluk� je pouze díl�í fází celého procesu shlukování. Pro vytvo�ení 

klasifikace množiny dokument� existuje mnoho metod. V sekci 3 Shlukovací metody si 

n�které z nich uvedeme a popíšeme jejich vlastnosti. 

2.1.4 Zna�kování shluk� 

Poslední fází procesu shlukování je zna�kování vytvo�ených shluk�. Pro uživatele je 

ozna�kování jednotlivých shluk� termy d�ležité. Podle nich se uživatel m�že v dokumentech 

a jejich shlucích snáze orientovat.  

Shluk m�že být ozna�kován dv�ma zp�soby: 

1. prostým seznamem term�, 

2. frází nebo n�kolika frázemi. 

Ozna�kování shluku seznamem jednotlivých term� bývá �ast�jší. D�vodem �ast�jšího 

vyjád�ení seznamem term� je, že je získání t�chto term� v�tšinou jednodušší a rychlejší. 

Nicmén� ozna�kování celými frázemi bývá v�tšinou pro uživatele užite�n�jší, což je 

demonstrováno v následujícím p�íkladu. 

��������	
����������	
���������	����������	��������	������	�������	�����

����	����	�������	��������	���	�����������	��������	����������������	��	����

	��� ������������������������� ���!������	��!�"�#������	�$��#%���	��$��#��	�	����$��

#�������$���
��	��� �������������	��%�����������&�	������������!�	�����	����'&��������	�

�&���������&��� �!�(���)�������������	�������	��� ��������	��%�����"�����������������

Ozna�kování shluk� by m�lo být co nejkvalitn�jší. Kvalita ozna�kování shluku je 

ur�ena t�emi hlavními vlastnostmi. První ur�uje, zda je ozna�kování dob�e formulované – 

v p�ípad�, že je ozna�kování reprezentováno frází. Vlastnost nazýváme formulovatelností 

ozna�kování. Druhou vlastností je, jak výstižn� ozna�kování shluku popisuje daný shluk. 

Takovou vlastnost dále nazýváme deskriptivností ozna�kování. T�etí vlastností ozna�kování 
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je, jak dob�e ozna�kování shluku odlišuje shluk od ostatních shluk� na stejné úrovni 

hierarchie. Vlastnost dále nazýváme diskrimina�ní. 

Postup p�i hledání ozna�kování shluk� v jedné úrovni hierarchie shluk� lze rozd�lit do 

n�kolika krok�: 

1. Pro každý shluk nalezneme termy, které jsou pro shluk deskriptivní, nemusí ho ale 

odlišovat od ostatních. Tyto termy nazýváme kandidáty na ozna�kování shluku -

 dále jen kandidáti. 

2. Z kandidát� vybereme takové termy, které dostate�n� odlišují shluk od ostatních 

shluk� na stejné úrovni, a sou�asn� ho i dob�e popisují. 

3. Na základ� vybraných term� z p�edchozího kroku nalezneme fráze, které 

zahrneme do ozna�kování shluku. 

4. Slou�íme shluky, které mají shodné ozna�kování. 

V p�ípad�, že budeme dokumenty reprezentovat pouze seznamem term�, krok 3 se 

neprovádí a vykoná se p�ímo krok 4. 

V prvním kroku se provádí pouze základní filtrování term� shluku z d�vodu urychlení 

v druhém kroku. V kroku 2 je t�eba nalézt vhodné termy pro ozna�kování shluk�. V tomto 

kroku se soust�edíme na nalezení takových term�, které nejlépe popisují shluk a zárove� ho 

odlišují od ostatních. Snažíme se nalézt kompromis mezi deskriptivní a diskrimina�ní 

schopností ozna�kování shluku. Pro tento ú�el použijeme modifikovanou funkci informa�ního 

zisku termu t ve shluku. Informa�ní zisk termu t ve shluku   definujeme podle následujícího 

vzorce [20]: 

( ) ( )
( ) ( ){ }{ }

� �
∈ ∈

=
ttj u uPjP

ujP
ujPtIG

, , *
,

),(, �� ���� , (18) 

kde platí 

( ) ����������	��
������������
����������
��������	��
������=tP  (19) 

je pravd�podobnost, že náhodn� vybraný dokument obsahuje term t, 

( ) ����������	��
������������
�����
�
����	��
������� =P  (20) 

je pravd�podobnost, že náhodn� vybraný dokument je ve shluku   a 

( ) ( ) ( ) ����������	��
����������������
��������
����������
�
����	��
�������� == tPPtP |*,   (21) 
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je pravd�podobnost, že náhodn� vybraný dokument náleží do shluku   a sou�asn� 

obsahuje term t. 

Ve vzorci pro informa�ní zisk chceme po�ítat pouze s takovými termy, které pozitivn� 

popisují obsah shluku. Proto pro výpo�et míry informace, kterou nese term t ve shluku  , 

použijeme modifikovaný vzorec hodnotící takové termy, které nejlépe vystihují obsah shluku 

a sou�asn� ho odlišují od ostatních [20]. 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )�
��

�
���

PtP
tP

tP
PtP

tP
tPtIGm

*
,

log,
*
,

log,, += , (22) 

kde ( )tP  je definováno podle vzorce (21), ( )�P  je definováno podle vzorce (22), 

( )ctP ,  je definováno podle vzorce (23), ( )tP  je pravd�podobnost, že náhodn� vybraný 

dokument neobsahuje term t, ( )�P  je pravd�podobnost, že náhodn� vybraný dokument 

nenáleží shluku   a ( )�,tP  je pravd�podobnost, že náhodn� vybraný dokument neobsahuje 

term t a nenáleží shluku  . 

Do množiny výsledných term� pak zahrneme termy s nejvyšší hodnotou funkce mIG . 

Pokud vyjad�ujeme ozna�kování shluku frází, pak se ve 3. kroku snažíme k vybraným 

slov�m z p�edchozího kroku nalézt celé fráze. Možný zp�sob nalezení je procházení titulk� 

dokument� shluku, ve kterém se snažíme nalézt n�který z vybraných term�. Do výsledku pak 

místo vybraného termu zahrneme celou frázi. 

Posledním krokem je slou�ení shluk�, které mají shodné ozna�kování. 
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3 Shlukovací metody 
Metody pro shlukování dokument� m�žeme rozd�lit do n�kolika skupin. V literatu�e 

[24, 25] m�žeme najít �len�ní metod podle více hledisek.  

1. Hierarchické metody 

a. Aglomerativní metody 

b. Hierarchické rozd�lovací metody 

2. Nehierarchické metody 

a. Rozd�lovací metody 

� K-means metody 

� K-medoids metody 

b. Pravd�podobnostní (Fuzzy) metody 

c. Metody založené na m�ížkách 

d. Metody založené na neuronových sítích, strojovém u�ení, … 

Rozdíly mezi jednotlivými zp�soby shlukování si ukážeme na následujícím p�íkladu. 

P�íklad 2:  

�*+��	 ��� �	%�,�����-����������������������	������,����

�.+��	 ��� �����,�����	 ��� ���	��	������,����/0���(��	���	��

�1+��	 ��� �(�	���	%�,���������/�2����������	������� �������	�(������	����������

�!�� �	��

�3+���	������	 ��� ����������������������������%	�����!�� �	�����	��	��

�4+��������	 ��� �������/�2����������,���	,�����%	����(���	�����	��������!�� �	��

�5+�6�7��������������������	��������	 ��� ����������	��	��8�	&�(�!����������������

�����	��

�9+��	�������������������*1�*�.::9��	����� ��	��	� ���	(���(������	��������������	��

�;+��	�������������� ���	�������	���	(��	������� ��	��������������� �

�<+��� ��	�����������-��	��������� ��	����	����� ��������	����	�������� ���	����

�*:+��	���������	������ ��=����������	�������8�	 ���������	��

3.1 Hierarchické metody 
Hierarchické shlukování je založeno na postupném vytvá�ení hierarchických shluk�, 

které ve výsledku tvo�í stromovou strukturu. Výsledná stromová struktura se v�tšinou nazývá 

dendrogram. Shluky jsou vytvá�eny postupn� tak dlouho, dokud není spln�no ukon�ovací 
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kritérium - nap�. podmínka na po�et shluk�, aj. Zp�sob, jakým jsou shluky vytvá�eny, ur�uje 

d�lení hierarchického shlukování na aglomerativní metody, které vytvá�í shluky postupným 

shlukováním menších shluk� dohromady, a rozd�lovací metody, které tvo�í shluky 

rozd�lováním v�tších shluk� na menší. P�ed vytvo�ením hierarchie shluk� musíme dále ur�it 

metodu m��ení jejich podobnosti. Základní algoritmy pro ur�ení podobnosti jsou: 

1. Metoda nejbližšího souseda – podobnost dvou shluk� ����� , �����  se ur�í jako maximum 

podobností dvou objekt� a, b, kde �����∈a a �����∈b . 

2. Metoda nejvzdálen�jšího souseda – podobnost dvou shluk� ����� , �����  se ur�í jako 

minimum podobností dvou objekt� a, b, kde �����∈a a �����∈b . 

3. Pr�m�rová metoda – podobnost dvou shluk� ����� , �����  se ur�í jako pr�m�r všech 

podobností objekt� a, b, kde �����∈a a �����∈b . 

Existují i další metody pro ur�ení podobnosti shluk�, nejsou však p�íliš b�žné. 

Pro bližší p�edstavu o hierarchických metodách pro shlukování uvedeme, jak by mohl 

vypadat výsledný dendrogram dokument� z p�íkladu 2.  
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Obrázek 1: Dendrogram hierarchického shlukování dokument� z p�íkladu 2 

3.1.1 Ur�ení reálných podshluk� 

Problémem hierarchických metod je fakt, že vytvo�ený strom je obvykle binární, 

pop�ípad� k-ární. Cht�li bychom ale, aby vnit�ní uzly stromu mohly mít libovolný po�et 

potomk� nejlépe reprezentující reálné rozložení dokument�. Abychom toho docílili, budeme 

postupovat následujícím zp�sobem: Za�neme ko�enovým uzlem stromu (hlavním shlukem), 

pro který nalezneme ideální po�et potomk� (podshluk�) – tzv. �ez dendrogramu. Pro každého 

z t�chto potomk� proces nalezení �ezu opakujeme, dokud nenarazíme na listy stromu.  

Existuje n�kolik metod pro ur�ení po�tu shluk� [10]. Zde popíšeme p�edevším 

metody, p�edpokládající použití hierarchického shlukovacího algoritmu. V�tšina t�chto metod 

je založena na m��ení kvality (nebo chyby) shluk� a zm�nách kvality (chyby) shluk� p�i 

zv�tšení jejich po�tu. Vycházejí z grafu závislosti kvality shluk� na po�tu shluk� a nalezení 

zak�ivení v tomto grafu, zna�ící zm�nu kvality. 

Existuje n�kolik metod pro nalezení zak�ivení, n�které zde uvedeme: 

1. nalezení nejv�tšího rozdílu v oboru hodnot mezi dv�ma body v grafu kvality shluk�, 
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2. nejv�tší pom�r rozdíl� mezi dv�ma body, 

3. první bod, jehož druhá derivace p�ekra�uje ur�itý práh, 

4. body s nejv�tší druhou derivací. 

3.1.1.1  Ur�ení kvality shluk� 
Posledním problémem z�stává, jak m��it kvalitu shluku. Kvalita shluk� m�že být 

m��ena globáln�, tedy v závislosti na všech vytvo�ených shlucích, nebo mohou kvalitu 

ur�ovat pouze dva práv� spojované shluky. Uvedeme n�kolik možností, jak získat globální 

funkci kvality shluku: 

1. definujeme funkci [21]: 

 

( )( )� �
= ∈

−=
ku Xd

ui
ui

cdSimkW
..1

2
,1)( , (23) 

kde k je po�et shluk�, uc  je centrální dokument shluku �� . Vzorec vyjad�uje sou�et 

mocnin funkcí podobnosti uvnit� t�chto k shluk�. 

Vzhledem k tomu, že více shluk� v�tšinou znamená v�tší podobnost, funkci ohodnocení 

kvality upravíme následovn�: 
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kkH γ , kde (24) 

  ( ) 1−−= knkγ  

2. Kvalitu shluku ur�uje tzv. f�zní koeficient. F�zní koeficient pro k shluk� je definován 

jako pr�m�r minimálních podobností uvnit� t�chto k shluk�. Pokud se v grafu 

znázor�ujícím závislost f�zního koeficientu na po�tu shluk� objeví n�jaké zplošt�ní, 

pak zmenšení po�tu shluk� již není vhodné [6]. 

3. Funkce je definována jako sou�et vzdáleností mezi všemi body (dokumenty) uvnit� 

shluk� 

Ur�ování kvality shluk� globáln� má svoji velkou nevýhodu a tou je jeho �asová 

náro�nost. Jednou z možností, jak získat kvalitu shluku vytvá�eného spojováním dvou shluk� 

lokáln�, je použít vzdálenost práv� spojovaných shluk�. 
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Obrázek 2: Redukovaný dendrogram z p�íkladu 2. 

3.1.1.2 P�ednosti a nedostatky hierarchického algoritmu shlukování 

Výhody 

� Umož�uje libovoln� m�nit granularitu shluk� – pokud již existuje klasifikace kolekce 

dokument�, m�žeme podle pot�eby po�et zobrazených shluk� m�nit 

� Respektuje p�irozené rozložení shluk� 

Nevýhody 

� Ukon�ovací kritérium je neur�ité, musí být dáno explicitn� po�tem požadovaných 

shluk�, nebo ur�eno n�jakou jinou metodou  

� Obtížné p�idávání nových dokument� do existující struktury 

3.2 Rozd�lovací metody 
Rozd�lovací metody jsou založené na rozd�lení n prvk� do k skupin - shluk�. Do 

rozd�lovacích metod pro shlukování pat�í nap�. algoritmy K-means nebo K-medoids. Obecn� 

jsou založeny na principu nalezení k st�ed� a postupným p�i�azováním prvk� množiny k t�mto 

centr�m. Centra takto vzniklých shluk� se mohou postupn� p�epo�ítávat. Na následujícím 

obrázku ukážeme postupné p�izp�sobování st�ed� v prostoru dokument�. Sou�asn� m�žeme 

d7, d8     d9     d10 

d1, d2, d3, d4, d5, 
d  

d7, d8, d9, 
d

d1     d2     d3     d4     d5     d6 

d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, 
d , d

d7         d8 
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vid�t i jednu z nevýhod rozd�lovacích metod – po�áte�ní pot�ebu volby k, kde k nemusí 

respektovat p�irozený po�et shluk�. 

 

Obrázek 3: Shlukování dokument� metodou K-means se dv�ma shluky. 

Algoritmy se mohou lišit po�áte�ním ur�ením st�ed�, metodou výpo�tu vzdálenosti 

dokument� a shluk�, reprezentací shluk�, atd.  

Možné algoritmy: 

K-means – každý shluk je reprezentován svým t�žišt�m 

K-medoids – každý shluk je reprezentován dokumentem, který je nejblíže t�žišti 

shluku  
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3.2.1.1 P�ednosti a nedostatky rozd�lovacích metod shlukování 

Výhody 

� Vhodné pro roz�azení velkého po�tu dokument� do malého množství shluk� 

� Rychlost p�i malém množství shluk�. 

Nevýhody 

� Je t�eba ur�it po�áte�ní po�et shluk� 

� Je t�eba ur�it na za�átku st�edy shluk� (�asto se ur�uje náhodn�) - nemusí se poda�it 

nalézt p�irozené rozložení st�ed� - nerespektuje p�irozené rozložení množiny 

� Výsledek závisí na po�áte�ním rozd�lení, �ešením je zkusit více po�áte�ních množin 

bod� 

3.3 Pravd�podobnostní metody 
Pravd�podobnostní metody shlukování jsou zobecn�ním výše zmín�ných 

shlukovacích metod, kde je obor hodnot funkce zobrazující p�íslušnost objektu do daného 

shluku diskrétní, obsahující pouze dv� hodnoty - objekt náleží, nebo nenáleží do shluku. 

V tomto sm�ru pravd�podobnostní metody nabízejí rozší�ení výsledku b�žných metod, kde 

obor hodnot zobrazující p�íslušnost dokumentu do shluku je interval I = <0;1>. Jeden 

dokument pak m�že náležet do více shluk� s ur�itou pravd�podobností - váhou. Každý objekt 

je pak v prostoru ur�en vektorem o délce k, kde každá složka vektoru p�edstavuje p�íslušnost 

objektu do i-tého shluku. Sou�et jednotlivých složek vektoru je 1. 
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Matice vznikne p�i vytvo�ení k shluk�, kde každý �ádek v matici odpovídá jednomu 

dokumentu z celkového po�tu n a jednotlivé sloupce odpovídají vytvo�eným shluk�m. Složka 

ijm  definuje p�íslušnost dokumentu i do shluku j. 

3.3.1.1 P�ednosti a nedostatky pravd�podobnostních metod shlukování 

Výhody 

� Objekt m�že náležet do více shluk� najednou, což je p�irozené. 

Nevýhody 

� Obtížná interpretace výsledk� 

3.4 M�ížkové metody 
M�ížkové metody shlukování se od b�žných shlukovacích metod liší p�edevším tím, že 

nepracují s podobnostmi a vzdálenostmi mezi objekty, ale jejich cílem je rozd�lit obor hodnot 

charakteristik objekt� do vícerozm�rné m�ížky. M�ížka se skládá z blok� r�zné velikosti. 

Na následujícím obrázku ukážeme, jak m�že takové rozd�lení prostoru do m�ížky 

vypadat. 
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Obrázek 4: Rozd�lení prostoru pomocí m�ížky do dvou shluk� 

Vzhledem k systému, na kterém jsou založeny (d�lení oboru hodnot do bun�k), nejsou 

vhodné pro shlukování dokument�. 

3.5 Neuronové sít� 
Výhodou použití neuronových sítí p�i shlukování je, že se mohou u�it na existující 

množin� shluk� dokument�. Nemusí být p�edem známa pravidla vytvá�ení shluk�, ale 

vychází se pouze z existující skute�nosti. 

Nej�ast�jším využitím neuronových sítí p�i shlukování je použití tzv. Kohonenových 

map (SOM – samoorganizující se mapy). Vykonávají mapování mnohorozm�rných vstupních 

dat do prostoru s nízkou dimenzí - jinak �e�eno vytvá�í shluky nad daty s vysokou dimenzí. 

Mapování se snaží zachovat topologické uspo�ádání v prostoru - p�izp�sobuje se hustot� 

objekt�. Snaží se objekty prostorov� blízké mapovat do topologicky blízkých neuron� [8, 9]. 

Samoorganizující se mapa funguje ve dvou fázích, fázi u�ení a fázi mapování. Pro fázi 

u�ení pot�ebuje mít ur�ité množství dat. B�hem ní jsou postupn� p�edkládány m-rozm�rné 

body z trénovací množiny k-rozm�rné m�ížce, která se postupn� p�izp�sobuje vkládaným 

dokument�m. Vždy po každém vložení objektu z trénovací množiny (n�kterého z trénovacích 

dokument�) se nejbližší uzly m�ížky posunou blíže ke vkládanému bodu. Tímto zp�sobem se 

m�ížka postupn� p�izp�sobuje vkládaným dokument�m a vznikají p�irozená centra shluk� [4]. 
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Výsledek použití Kohonenových map m�že vypadat jako na následujícím obrázku, 

který pochází z projektu WEBSOM používajícího samoorganizující mapy pro shlukování [18]. 

 

Obrázek 5: Ukázka výsledku použití neuronových sítí p�i shlukování z projektu WEBSOM 
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3.5.1.1 P�ednosti a nedostatky použití neuronových sítí pro shlukování 
Výhody 

� P�izp�sobení se hustot� objekt� v prostoru 

Nevýhody 

� Pot�eba trénovací množiny, tedy v�tšího množství dokument� 

 



  32 

4 Použití shlukování pro zlepšení orientace 
v dokumentech 

Primárním cílem je pomocí shlukování umožnit uživateli snadnou orientaci 

v dokumentech. Obecn� m�žeme pracovat nad libovolnou kolekcí dokument�. 

V diplomové práci se však budeme soust�edit p�edevším na shlukování relativn� malého 

množství dokument� poskytnutých v odpov�di na dotaz. Tento fakt bude mít vliv na výb�r 

p�íslušného algoritmu pro shlukování. Pokud bychom pracovali s velkými množstvími 

dokument�, p�i volb� algoritmu musíme brát více z�etel na výkon algoritmu. Pokud však 

budeme uvažovat náš p�ípad, v malém množství podobných dokument� musíme brát z�etel 

p�edevším na p�esnost shlukování. 

Možností, jak využít vytvá�ení shluk� dokument� v systému, je n�kolik. P�ehled 

používaných metod je uveden v následujících sekcích. 

4.1 Shlukování dokument� na disku 
Uživateli m�žeme poskytnout klasifikaci jeho dokument� p�ímo ve form� vytvo�ení 

shlukové (adresá�ové) struktury na disku. Pokud chce uživatel pozd�ji najít ur�itou skupinu 

dokument�, nebo konkrétní dokument, m�že procházet podle ozna�ení shluk� vytvo�enou 

adresá�ovou strukturou a tak se postupn� dostat do skupiny dokument�, která je pro n�j 

relevantní.  
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Obrázek 6: Ukázka klasifikace dokument� do adresá�ové struktury 

Pokud bychom v práci postupovali tímto sm�rem, pak budeme muset uživateli 

umožnit procházení shluk� do hloubky. P�i volb� algoritmu je t�eba zohlednit možnost 

p�idávat do klasifikované kolekce nové dokumenty a m�nit již klasifikované dokumenty. 

V nevýhod� budou algoritmy, které p�i p�íchodu nových dokument� vyžadují shluky znovu 

vytvá�et, pop�ípad� ty s vysokou �asovou náro�ností n�kterých dalších operací nad kolekcí 

dokument� - p�idávání, odebíraní, zm�na.  

Jednou z variant je generovat shluky dynamicky podle pot�eby. Na za�átku vytvo�it 

základní vrstvu shluk� (p�ípadn� n�kolik prvních vrstev do hloubky) a v p�ípad�, že uživatel 

bude chtít procházet n�kterými shluky do v�tší hloubky, budou se shluky na nižší úrovni 

granularity v rámci nad�azeného shluku dopo�ítávat dynamicky. Tento postup by umožnil 

urychlení vytvá�ení shluk�.  

Pro vytvá�ení shluk� na jedné úrovni by bylo možné použít n�kterou z rozd�lovacích 

metod, nap�íklad K-means, které jsou pom�rn� rychlé. Ne vždy však dokážou p�esn� 

vystihnout p�irozené rozložení shluk�.  

Vzhledem k relativn� malému množství dokument� uchovávaných na disku však 

m�žeme zvolit i n�který z �asov� náro�n�jších algoritm� pro vytvá�ení hierarchie, který lépe 

vystihuje p�irozené rozložení a p�ímo vytvá�í hierarchie shluk�. Hierarchické metody pro 

shlukování mají však krom� v�tší �asové náro�nosti i další nevýhody. P�i manipulaci 

s dokumenty je vhodné shluky nad upravenou množinou dokument� vždy znovu vytvo�it. 

Dopady tohoto požadavku lze zmírnit pomocí dávkového p�eshlukování provád�ného až po 

v�tším množství zm�n a v mezidobí dokument do�asn� umístit do již existujících shluk�. 
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Tyto do�asné zm�ny ovšem postupn� strukturu shluk� narušují. Velikost dávky proto musí 

být vhodn� zvolena. 

4.2 Využití shlukovacích metod p�i vyhledávání 
Tento p�ístup lépe vyhovuje našemu požadavku usnadn�ní orientace v dokumentech. 

P�edpokládáme, že uživatel pot�ebuje v dokumentech vyhledat dokument, nebo kolekci 

dokument� s konkrétním obsahem. V p�ípad�, že neshlukujeme dokumenty na disku osobního 

po�íta�e, ale rozsáhlou kolekci dokument� v dokumentografickém systému, m�žeme 

uvažovat o za�len�ní shlukování do n�které z fází vyhledávání dokument�: 

1) zadání dotazu, 

2) vyhledávání dokument�, 

3) zobrazení výsledk� vyhledávání, 

4) znovuzadání dotazu - dokud výsledek neodpovídá požadavk�m uživatele, tak se po 

úprav� dotazu pokra�uje krokem 1 - upravení dotazu. 

4.2.1 Zadání dotazu 

První p�íležitost využití shlukování dokument� p�i vyhledávání nabízí první fáze 

vyhledávání - zadávání dotazu. Tato varianta do zna�né míry odpovídá d�íve diskutované 

možnosti shlukování dokument� na disku. Uživateli se tak mohou nabídnout jednotlivé 

oblasti, které jsou získány na základ� n�kterého ze shlukovacích algoritm�. V nich si uživatel 

m�že vybrat ty oblasti, ve kterých chce dále vyhledávat. Tím se významn� zmenší množina 

prohledávaných dokument�. Navíc výb�rem pat�i�né oblasti m�že z výsledného vý�tu 

vyhledáva�e odstranit dokumenty, které by se do výsledku dostaly kv�li nep�esné formulaci 

dotazu, a p�itom nebyly pro uživatele relevantní. 

Tento p�ístup využití shlukování p�i vyhledávání vyžaduje u algoritmu použitého pro 

shlukování dokument�, aby dokázal efektivn� pracovat s velkým množstvím dokument�. 

Algoritmus by m�l podporovat jednoduché p�idávání nových dokument� a odstra�ování 

dokument� nepot�ebných. Vzhledem k ú�elu vytvo�ených shluk� je žádoucí, aby vytvo�ené 

shluky stejné úrovn� obsahovaly p�ibližn� stejné množství dokument�. P�i odfiltrování 

n�kterých shluk� se v takovém p�ípad� odfiltruje i pat�i�ná �ást uložených dokument�. 

Vzhledem k výše uvedeným d�vod�m by nebylo vhodné zvolit n�který 

z hierarchických algoritm�, protože se nehodí na velké kolekce dokument�, ani není 
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zaru�eno, že kolekci dokument� rozd�lí rovnom�rn�. Protože  pot�ebujeme odfiltrovat �ást 

kolekce dokument� není ani vhodný algoritmus pravd�podobnostního shlukování. 

Na velké množin� dokument�, na které pot�ebujeme vytvo�it „rovnom�rné“ rozd�lení 

na základ� jejího p�irozeného rozd�lení, je použití rozd�lovacího algoritmu nejvhodn�jší. 

4.2.2 Zobrazení výsledk� vyhledávání 

Další možností využití shlukování p�i vyhledávání nad množinou dokument� je 

klasifikace dokument�, které jsou výsledkem vyhledávání. Standardn� systém nabídne 

uživateli seznam dokument� se�azený sestupn� dle podobnosti vzhledem k dotazu.  

���������
�A���������������������������� ���������������������	��!��

 

Obrázek 7: Ukázka výsledk� vyhledávání vyhledava�e Google 

Zobrazení výsledk� vyhledávání dle podobnosti vzhledem k dotazu je výhodné, pokud 

dotaz dob�e zastupuje požadavek uživatele a je p�esn� zadaný. Pokud je položen p�íliš voln� 

a termy v n�m použité mají více odlišných význam�, je výhodn�jší použít zobrazení výsledk� 

pomocí tématického náhledu. Uživatel s využitím tématického náhledu m�že snáze najít 

oblast, která je pro n�j skute�n� relevantní. Pomocí tohoto zobrazení se uživatel lépe ve 

výsledku zorientuje, pop�ípad� najde v rámci výsledku další souvislosti mezi dokumenty. 
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Tvorbu tématického náhledu je možné realizovat více zp�soby. Jedním z nich je 

t�íd�ní pomocí p�íbuznosti – Afinity ranking, zna�íme AR. AR je založeno na dvou základních 

metrikách m��ících kvalitu výsledk� vyhledávání. Jedná se o r�znorodost – diversity D, 

a bohatost informace – information richness, dále jen IR.  Veli�ina D m��í pestrost témat ve 

skupin� dokument�. IR m��í množství r�zných témat, které obsahují jednotlivé dokumenty. 

Algoritmus t�íd�ní pomocí p�íbuznosti pracuje v následujících krocích: [11] 

1. Zkonstruuje graf p�íbuznosti mezi dokumenty – affinity graph, zna�íme AG. Graf je 

založen na asymetrické podobnosti mezi dokumenty. Propojené dokumenty v AG tvo�í 

tématický shluk. Na jeho základ� je spo�ítáno skóre d�ležitosti dokumentu, které 

ur�uje veli�inu IR. Výpo�et je založen na p�edpokladu, že dokument je tím víc bohatý 

na informace, �ím víc má soused� v AG. Vypo�ítané IR pom�že do nejrelevantn�jších 

dokument� výsledkové listiny vybrat nejvíce informativní dokumenty. Každému 

dokumentu se inicializuje hodnota AR na vypo�ítané IR. 

2. Ze se�azených dokument� získaných v p�edchozím kroku se penalizují takové, které 

jsou podobné témat�m v p�edchozích dokumentech – diversity penalty. Penalizace se 

zahrne do výsledného AR skóre. 

3. Na základ� kombinace AR skóre a relevance vzhledem k dotazu se dokumenty 

p�et�ídí. 

Získaný set�íd�ný seznam výsledk� nahradí výsledky vyhledávání. Více o tomto 

p�ístupu lze nalézt v literatu�e [11]. 

Další možností je použití popisovaných algoritm� pro shlukování. V rámci tohoto 

sm�ru existuje více variant, jak shlukování v kombinaci s tématickým náhledem využít. 

Tématický náhled se vytvo�í následujícím zp�sobem: Nalezené dokumenty roz�leníme do 

shluk� a poté dokumenty zobrazíme v po�adí klesající podobnosti k centr�m svých shluk�. 

Pro lepší pochopení variant využití shlukování si nadefinujeme n�které parametry, 

které budeme v následujícím textu používat. Parametr p udává po�et zobrazených výsledk� na 

stránce. Parametr m udává maximální po�et výsledk�, který se bude klasifikovat. Parametr c 

definuje množství výsledk�, které se budou klasifikovat aktuáln�. Vždy platí, že mc ≤ . 

4.2.2.1 Soub�žný tématický náhled na prvních c výsledk� 
Soub�žn� se zobrazením výsledku vyhledávání je možné zobrazit základní vrstvy 

shluk� s jejich charakteristickými termy. Dokumenty v každém shluku mohou být �azeny 

podle relevance k jednotlivým st�ed�m shluk�, pop�ípad� podle relevance k zadanému dotazu. 
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Každý shluk m�že mít podshluky, což umožní procházet struktury shluk� p�i hledání 

konkrétního dokumentu, pop�ípad� umožní doplnit dotaz podle charakteristických term� 

vybraného shluku ur�ité úrovn�.  

Tento p�ístup m�že být užite�ný p�i vyhledávání jednoho konkrétního dokumentu. Za 

p�edpokladu, že uživatel bude schopný alespo� �áste�n� dokument charakterizovat, bude 

schopný se k n�mu procházením hierarchické struktury shluk� dostat rychleji, než 

procházením výsledk� vyhledávání podle relevance. 

� Vhodný algoritmus – vzhledem k tomu, že chceme, aby uživatel mohl procházet 

jednotlivými shluky, pot�ebujeme pom�rn� p�esnou klasifikaci. Jako vhodný kandidát 

se nabízí n�který z algoritm� pro hierarchické shlukování. Shlukovat se bude vždy po 

dávce c dokument�. V p�ípad� že uživatel projde výsledky �azenými podle relevance 

k c+1-nímu dokumentu, dojde k op�tovnému shlukování s využitím dalších c 

dokument� a vytvo�í se tak shluky nad 2c dokumenty. Jelikož pracujeme nad malým 

množstvím dokument�, m�žeme zanedbat i vyšší �asovou náro�nost hierarchického 

shlukování oproti ostatním shlukovacím metodám. 

4.2.2.2 Soub�žný tématický náhled na zobrazené výsledky 
V tomto p�ípad� se klasifikují pouze již zobrazené dokumenty odpov�di. Tato metoda 

odpovídá situaci, kdy je c shodné s velikostí stránky p. P�i postupném zobrazování dalších 

dokument� se musí ve srovnání s p�ípadem, kdy je c v�tší než stránka, �ast�ji znovu 

shlukovat. Uživatel však m�že postupn� sledovat dynamické zm�ny v shlucích a p�ípadn� 

pozm�nit dotaz podle charakteristických term� v jednotlivých shlucích. Shluky se zobrazují 

jako dopl�ková informace k výsledk�m dotazu. 

� Vzhledem k �astému shlukování by se hodil n�který z rozd�lovacích algoritm�. 

4.2.2.3 P�ímý tématický náhled na prvních k výsledk� 
Tato varianta umož�uje tématický náhled na výsledky vyhledávání. Varianta je 

parametrizována parametrem c. Na výstup se neposílají dokumenty v p�vodním po�adí, ale 

podle vzdálenosti k jednotlivým centr�m shluk�.  

V p�ípad�, že se p�i procházení výsledk� p�ekro�í po�et c výsledných dokument�, 

další dokumenty se již na výstupu zobrazují v p�vodním po�adí relevance vzhledem k dotazu. 

Tato varianta nám umožní objevit pr��ez prvními c dokumenty hned na první stránce. 

To by mohlo uživateli pomoci blíže specifikovat dotaz. Na výstupu dostane pr��ez prvními c 

nejrelevantn�jšími dokumenty bez ohledu na relevanci k dotazu. P�i klepnutí na op�tovné 
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vyhledání by mohl uživatel ozna�it dokument, který je nejblíže tomu, co hledá, a který nejdále 

tomu co hledá. Podle toho se m�že dotaz zadaný uživatelem automaticky doplnit.  

� Vhodný je hierarchický algoritmus vzhledem k p�esnosti shlukování.  

4.2.3 Znovuzadání dotazu 

Z hlediska vyhledávání se uživatel snaží najít ur�ité konkrétní dokumenty. Ne vždy 

však dokáže sv�j dotaz dostate�n� p�esn� definovat tak, aby mu vyhledáva� nalezl 

požadované dokumenty. Problémem m�že být, že uživatel m�že dotaz zadat pomocí slov, 

které jsou vícezna�né, pop�ípad� nedokáže sám dostate�n� dob�e vystihnout slova, jimiž je 

charakterizován dokument, který hledá. 

Proto je vhodné umožnit uživateli i jiný náhled na dokumenty, který mu poskytnou 

shluky nad výsledkem vyhledávání. Na základ� vytvo�ených shluk� pak m�že uživatel 

up�esnit vyhledávání. Možnosti upravení dotazu díky shluk�m mohou být následující: 

1) Ru�ní - uživatel m�že sám na základ� zjišt�ných výsledk� upravit dotaz. 

2) Automatická - na základ� výb�ru shluk� uživatelem se automaticky upraví zadaný 

dotaz. Uživatel ozna�í shluky, které jsou podle jeho uvážení relevantní, a shluky, které 

relevantní nejsou. Na základ� ozna�ených shluk� m�žeme využít charakteristické 

termy shluk� p�i následné úprav� dotazu, podle kterého se vyhledává. 

Možnosti automatického dopl�ování nabízejí další sm�ry pro rozší�ení a zlepšení 

práce s množstvím dokument�.  

Vzhledem k tomu, že pracujeme s výsledky vyhledávání, jsou si dokumenty, které 

klasifikujeme, podobné. P�i následné úprav� dotazu je proto t�eba se soust�edit nejen na 

výskyty jednotlivých term� ve shlucích, ale zárove� mohou pomoci i výskyty n�kterých frází. 

Termy, které nejsou vytržené z kontextu, mají v�tší význam. Pokud by byly shluky 

zna�kovány nejen charakteristickými termy, ale i n�kterými frázemi, bylo by možné odpov�di 

vyhledáva�e zp�esnit dopln�ním t�chto frází do dotazu, podle kterého se vyhledává. 

Diplomová práce se bude zabývat v první �ad� samotným shlukováním nad 

dokumenty, které na svém výstupu poskytuje vyhledávací stroj. Následnou interakci 

s vyhledáva�em, nap�. automatické dopln�ní dotazu a op�tovné vyhledávání, ponecháváme 

jako možné téma pro další práci.  
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4.3 Existující implementace shlukovacích systém� 

4.3.1  Carrot2 [14] 

Carrot2 je open source nástroj, který umí automaticky shlukovat výsledky vyhledávání 

do tématických kategorií. M�že být napojený na r�zné vyhledávací API (GoogleAPI, 

YahooAPI, …), ze kterých získává výsledky, nad kterými vytvá�í shluky a zobrazuje 

výsledky na výstup. 

Na následujícím obrázku je vid�t základní rozhraní tohoto softwaru. 

 

Obrázek 8: Rozhraní projektu Carrot2 

Software nabízí shlukování do jedné vrstvy shluk�, kde v každém shluku jsou 

dokumenty �azeny podle relevance k dotazu. Pro shlukování používá algoritmus Lingo. 

Algoritmus Lingo funguje odlišn� od b�žných shlukovacích algoritm�, popisovaných 

v kapitole 3. 

Klí�ovým procesem algoritmu Lingo je vybrání vhodných ozna�ení shluk�. Obsah 

shluk� se ur�uje až na základ� d�íve vzniklých popis�. Zna�kovací algoritmus proto musí 

zajistit, že se budou popisky dostate�n� vzájemn� lišit a sou�asn� budou pokrývat všechny 

témata vstupní kolekce.  

�innost algoritmu Lingo lze rozd�lit do p�ti fází. V prví fázi se dokumenty 

p�edzpracovávají. Provede se základní filtrování, v rámci kterého se odstra�ují termy 
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zp�sobující tzv. „šum“. Nap�. HTML zna�ky, odd�lova�e, speciální znaky jako %, a další. 

V této fázi se také rozpoznává jazyk a slova jsou p�evedena na základní tvar. Zárove� se 

v první fázi identifikují stop slova. Stop slova se neodstra�ují, protože jsou považována za 

neodd�litelnou sou�ást n�kterých frází. Nap�. sousloví „pohled z Prahy“ má jiný význam než 

„pohled Prahy“. Ve druhé fázi se v rámci p�edzpracovaných dokument� vyhledávají 

frekventované termy a fráze. Ve t�etí fázi algoritmus nalezne množinu abstraktních koncept� 

a pro každý koncept nalezne charakteristické termy a fráze. V rámci této fáze se zárove� 

odstraní duplicitní koncepty ozna�ené stejnými frázemi. Ve �tvrté fázi se dokumenty p�i�adí 

vzniklým shluk�m. V poslední fázi se spo�te skóre shluk� a shluky se podle n�j se�adí. 

4.3.2 iBoogie [13] 

iBoogie je vyhledáva� navrhnutý firmou CyberTavern. Ve své implementaci obsahuje 

rovn�ž shlukovací stroj, shlukující výsledky vyhledávání. Nabízí tak uživateli 

p�eorganizování výsledk� vyhledávání tak, aby mohl výslednými shluky procházet 

a jednodušeji tak najít to, co hledá bez nutnosti procházet desítky výsledk� vyhledáva�e. 

Shlukovací stroj shlukuje výsledky vyhledávání do hierarchických shluk�, kde každý 

dokument m�že náležet do více shluk�. Každý shluk je ozna�en p�íslušnou zna�kou, 

popisující daný shluk. Samotný shlukovací proces používá kombinaci lingvistického 

a statistického shlukování. 

Na následujícím obrázku uvedeme rozhraní vyhledáva�e. 

 

 



  41 

 

Obrázek 9: Ukázka rozhraní vyhledava�e iBoogie 

4.4 Vybraný sm�r pro implementaci 
 Naším cílem je nabídnout uživateli co nejvíce informací a možných pohled� na 

výsledky vyhledávání podle dotazu. V následující diskuzi se pokusíme nalézt obecný model, 

který získá maximální množství informací o dokumentech a shlucích, a nabídne uživateli 

konfigurovatelný software nabízející širokou škálu náhled� na vyhledané dokumenty. 

 P�i výsledném zobrazení výsledk� se budeme p�iklán�t k variant� zobrazení výsledk� 

vyhledávání jako hlavní informace dopln�né o dodate�né informace o shlucích. U výsledk� 

vyhledávání m�že být navíc krom� relevance p�idána informace o shluku nejnižší úrovn�, 

kam daný dokument spadá. Možnou variantou k uvedenému z�stává ponechat si možnost 

p�ípadn� zm�nit po�adí zobrazovaných výsledk� vyhledávání. 

 V p�ípad� zavedení parametru - documentClusteredCount, který ur�uje množství 

výsledných dokument�, které se budou najednou klasifikovat a budou uživateli poskytnuty 

v náhledu, pokryjeme jak návrh zmi�ovaný v sekci 4.2.2.1 Soub�žný tématický náhled na 

prvních c výsledk� tak i návrh v kapitole 4.2.2.2 Soub�žný tématický náhled na zobrazené 

výsledky.  

 Dalším parametrem je volba t�íd�ní výstupu sortType ∈ {0,1}. Tento parametr bude 

ur�ovat, zda se výsledky mají v jednotlivých shlucích �adit dle relevance k dotazu, nebo dle 

podobnosti k centru jednotlivých shluk�.  
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Varianty v kapitole 4.2.2.1 Soub�žný tématický náhled na prvních c výsledk� 

a 4.2.2.3 P�ímý tématický náhled na prvních c výsledk� se od sebe liší set�íd�ním výstupu 

vyhledáva�e. P�idáním další perspektivy m�žeme umožnit jak standardní �azení výstupu 

vyhledava�e podle relevance, tak �azení výsledk� vyhledávání prvních n�kolika dokument�, 

jejichž po�et je udán parametrem documentClusteredCount podle vzdálenosti ke st�ed�m 

shluk�, do kterých náleží. 

 Jelikož požadujeme pom�rn� p�esnou klasifikaci do hierarchií, budeme volit n�kterou 

z variant hierarchického shlukování. Z d�vodu této volby a v�tší �asové náro�nosti algoritmu 

bude žádoucí omezit maximální množství dokument�, které se budou shlukovat. Omezení by 

nem�lo p�i užívání shlukování p�íliš vadit, protože uživatel vlivem kritéria maxima obvykle 

nebude blíže analyzovat velké množství dokument�. 

4.4.1 Srovnání s existujícími implementacemi 

Oproti iBoogie i Carrot2 by m�l vytvá�ený shlukovací systém nabídnout možnost 

tématického náhledu na výsledky vyhledávání. Umožní zobrazit uživateli okamžit� nejlepší 

reprezentanty shluk� a tím mu nabídne p�ímý p�ístup k dokument�m, zmi�ujících se o daném 

tématu. Oba konkurenty p�ed�í rovn�ž svojí variabilitou nastavení. 

Další výhodou je, že navrhovaný shlukovací systém zcela neodd�luje shlukování od 

vyhledávání a p�i zobrazení obsahu shluku umož�uje se�azení dokument� v rámci shluku i na 

základ� relevance k dotazu (na rozdíl od iBoogie). 

Projekt Carrot2 je p�izp�soben vytvá�ení jedné vrstvy shluk�. Ve vytvá�eném softwaru 

v rámci diplomové práce se budeme snažit soust�edit na vytvá�ení hierarchických struktur.  

V následující tabulce si shrneme vlastnosti jednotlivých produkt�. 

 Tématický 

náhled 

Parametrizace 

�azení v rámci 

shluku 

Hierarchické 

shluky 

P�íslušnost do 

více shluk� 

Carrot2 Ne Ano Ne Ne 

iBoogie Ne Ne Ano Ano 

EgoClusterer Ano Ano Ano Ne 

Tabulka 2: Srovnání n�kterých existujících projekt� shlukujících výsledky vyhledávání 
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5 Implementa�ní �ást 

5.1 Detailní cíl implementace 
V minulé kapitole jsme probrali n�kolik variant, jak usnadnit uživateli orientaci 

v dokumentech. Pro softwarové zpracování problematiky shlukování jsme pro diplomovou 

práci vybrali variantu navázání shlukování na vyhledávací stroj. P�i implementaci budeme 

používat vyhledávací stroj Egothor[1]. 

Bližší specifikaci funk�nosti Egothoru a n�které detaily d�ležité pro implementaci 

shlukování jsou uvedeny v kapitole 5.3.1 Vyhledávací stroj Egothor. 

Shlukovací stroj se bude soust�edit na zpracování uložených anglických text� ve 

formátu HTML. Cílem je v reálném �ase rozt�ídit dokumenty, které jsou výsledkem na dotaz 

položený vyhledávacímu stroji Egothor, do hierarchických shluk�. Výsledné shluky budou 

zobrazeny jako dopl�ková informace vedle zobrazení výsledk� vyhledávání. Každý 

vytvo�ený shluk bude vždy ozna�kován pomocí charakteristických term�. Zobrazený seznam 

dokument�, které do shluku pat�í, bude možné volbou parametru sortType set�ídit dle 

relevance k dotazu, nebo relevance k danému shluku. Bude rovn�ž existovat možnost zjišt�ní 

podshluk� - viz sekce 3.1.1 Ur�ení reálných podshluk�. V implementovaném softwaru bude 

možné nastavit po�et dokument�, které se budou najednou shlukovat. Postupn�, jak bude 

uživatel listovat jednotlivými vyhledanými dokumenty a prolistuje v�tší množství, než bylo 

pro shlukování nastaveno, budou shluky vytvo�eny znovu nad p�vodními dokumenty 

dopln�nými o další „dávku“ vyhledaných dokument�. V modulu pro shlukování bude p�edem 

nadefinováno maximální množství dokument�, které se m�že klasifikovat. Uživatel si bude 

moci v druhé perspektiv� prohlédnout n�kolik prvních dokument� - po�et ur�en parametrem 

documentClusteredCount, v po�adí relevance k jednotlivým shluk�m. Výhody jsou uvedené 

v p�edchozím rozboru. Sou�asn� se mu zachová možnost prohlédnutí dokument� podle 

relevance k zadanému dotazu, tedy v po�adí, v jakém jdou výsledky z vyhledáva�e, kterými si 

m�že libovoln� listovat.  

Modul pro shlukování bude ve výsledku na�ítat výsledky vyhledávání a posílat je na 

výstup zobrazovacímu modulu, který krom� základních výsledk� vyhledávání zobrazuje 

i dopl�kové informace o shlucích, p�edevším ozna�kování shluk� charakteristickými termy, 

seznam podshluk� a dokument� náležejících jednotlivým shluk�m a tématický náhled na 

kolekci dokument�. Prvních documentClusteredCount dokument� se�azených podle kritéria 
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podobnosti ke shluku, do kterého dokument náleží, si bude moci prohlédnout v druhé 

perspektiv� zobrazení.  

Pro p�edstavu o uvád�né funkcionalit�, kterou by na základ� klasifikace dokument� 

mohl vyhledáva� nabídnout, uvádíme jak bude výsledná aplikace vypadat. 

 

Obrázek 10: Vzhled výsledné klientské aplikace 

V záložce Search results budou zobrazeny výsledky tak, jak jsou poskytnuty 

vyhledáva�em. Záložka Clustered documents bude p�i klepnutí na n�který ze shluk� v levé 

�ásti vyhledava�e nabízet zobrazení jednotlivých dokument� náležejících shluk�m �azených 

podle nastavení parametr� a záložka Topic overview bude zobrazovat prvních 

documentClusteredCount dokument� se�azených podle relevance ke st�ed�m shluk�, do 

kterých dané dokumenty náleží. 

5.2 Diskuze výb�ru vhodného algoritmu 
V p�edchozí kapitole jsme uvedli specifikaci softwaru, který budeme v rámci 

diplomové  práce implementovat. Než za�neme navrhovat samotný software, musíme zvolit 
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konkrétní algoritmus, který budeme pro pot�eby softwaru užívat. Budeme vycházet z d�íve 

popsaných algoritm� a z nich se budeme snažit zvolit nejvhodn�jší pro zvolenou 

problematiku. 

V následující tabulce je uveden p�ehled všech zmín�ných algoritm� s jejich �asovými 

složitostmi. 

 Složitost P�irozené 

rozložení 

Výsledná 

struktura 

P�íslušnost 

do 1 shluku 

Znalost 

po�. 

po�tu 

shluk� 

Hierarchický nn log2  Ano k-ární strom Ano Ne 

Rozd�lovací k*n �áste�n� k shluk� 1 

úrovn� 

Ano Ano 

Pravd�podobnostní z*n2 Ano Matice 

p�íslušnosti 

k*n 

Ne Ano 

Tabulka 3: P�ehled jednotlivých algoritm� 

V tabulce ozna�ujeme symbolem n po�et dokument�, symbolem k po�et shluk� 

a symbolem z dimenzi vektoru indexu. Protože chceme uživateli poskytnout tématický náhled 

na výslednou kolekci dokument� z vyhledáva�e a získání p�edstavy o rozložení dokument� ve 

výsledku, je vhodné zvolit n�který z algoritm�, který dokumenty jasn� klasifikuje do 

p�íslušných shluk�. Pravd�podobnostní algoritmy podporují p�íslušnost dokumentu do více 

shluk�. Pro pot�eby získání rychlého komplexního p�ehledu o rozd�lení dokument� je tento 

náhled p�i zb�žném procházení pro uživatele spíše matoucí. Z tohoto d�vodu se algoritmus 

pravd�podobnostního shlukování jeví jako nevhodný. 

Rozd�lovací metody nabízejí pro naše ú�ely �adu výhod. Hlavní výhodou je 

jednoduché p�idávání nov� p�íchozích dokument�. Nov� p�íchozí dokumenty se mohou p�idat 

k již existujícím shluk�m. Další výhodou je pom�rn� vysoká rychlost. Vzhledem k tomu, že 

pracujeme s malým množstvím dokument�, není pro nás však tento argument nejd�ležit�jší. 

Na druhou stranu nelze pominout ani nevýhody použití rozd�lovacích metod. B�hem procesu 

shlukování p�edem neznáme po�et požadovaných shluk� a možnosti jeho algoritmického 

ur�ení nejsou p�íliš velké. Problémem tohoto algoritmu je rovn�ž silná závislost na 

po�áte�ním rozložení shluk�, které se �asto ur�uje náhodn�. Pokud se toto po�áte�ní rozd�lení 
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nepoda�í vhodn� ur�it, algoritmus p�íliš nerespektuje p�vodní rozložení dokument� v prostoru 

všech dokument�. Vzhledem k tomu, že pracujeme s malým po�tem dokument�, které jsou si 

velice podobné, je pro nás p�esnost d�ležitá. Navíc vyžadujeme, aby byly dokumenty 

klasifikovány hierarchicky, což skupina t�chto algoritm� implicitn� nenabízí. Algoritmus by 

pak bylo nutné rekurzivn� spoušt�t na jednotlivé podshluky. Na základ� výše uvedených 

argument� jsme tuto skupinu algoritm� vylou�ili. 

Metody založené na strojovém u�ení a neuronových sítích jsou pro naše použití zcela 

nevhodné vzhledem k tomu, že nemáme možnost vytvo�it žádnou trénovací množinu. 

Trénovací množinou m�že být i kolekce klasifikovaných dokument�. Kolekce, kterou 

klasifikujeme do shluk�, je ale pro tyto pot�eby p�íliš malá. 

Po vylou�ení v�tšiny typ� shlukovacích metod zbývají poslední, hierarchické metody. 

Výhodou použití t�chto algoritm� je vytvo�ení hierarchické struktury shluk�, kterou 

požadujeme. Zárove� díky zp�sobu vytvá�ení shluk� je algoritmus p�esný a dob�e kopíruje 

strukturu rozložení dokument�. Nevýhodou je jeho pom�rn� vysoká �asová náro�nost, což 

pro nás, vzhledem k relativn� malému množství dokument�, není podstatné. Další nevýhodou 

je nemožnost p�idávání nových dokument� k již existující klasifikované množin�. Ve 

vyvíjeném softwaru však budeme pracovat vždy se statickou kolekcí dokument� dávkov� na 

základ� parametr�. P�i p�íchodu nových dokument� nebo p�i zpracování odpov�di na nový 

dotaz je pot�eba vytvo�it shluky vždy znovu. Op�tovné p�epo�ítání struktury po za�len�ní 

v�tšího množství dokument� z odpov�di je žádoucí i vzhledem k  požadavk�m na kvalitu 

výsledné klasifikace dokument�. 

Posledním problémem je, že hierarchické algoritmy tvo�í obecn� k-ární struktury. 

k-ární strom vznikl spojováním nejpodobn�jších uzl� – dokument�, respektive shluk� nižší 

úrovn�. Nicmén� všechny uzly nejsou ve stromu stejn� d�ležité. 

���������
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Proto vzniká pot�eba nalézt pouze ty uzly, které jsou pro klasifikaci d�ležité a které 

nejlépe vystihují hierarchickou strukturu rozložení dokument�. Výsledkem pak nebude k-ární 

strom, ale strom, kde každý vnit�ní uzel m�že mít libovolný po�et potomk�. Tento problém 
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lze vy�ešit opakovaným použitím n�kterého z algoritm� pro ur�ení po�tu shluk� popsaného 

v kapitole 3.1.1 Ur�ení reálných podshluk�. 

Výsledný zvolený algoritmus je vzhledem k požadavk�m a p�edchozí analýze 

hierarchický. 

Zbývá vy�ešit n�které díl�í problémy. Prvním z nich je ur�ení zp�sobu, kterým jsou 

shluky vytvá�eny. Pro implementaci si zvolíme aglomerativní zp�sob, kde budeme shluky 

tvo�it od jednotlivých list� - dokument� ve výsledku vyhledáva�e. Pro ur�ování vzdálenosti 

mezi shluky budeme používat pr�m�rovou metodu uvedenou v sekci 3.1 Hierarchické 

metody, která je z uvád�ných metod nejp�esn�jší. Vytvo�ený k-ární strom bude pot�eba 

upravit tak, aby respektoval p�irozené rozd�lení shluk�. V kapitole 3.1.1 Ur�ení reálných 

podshluk�  jsme uvedli n�kolik variant, jak najít ideální podshluky pro ko�enový shluk. Stejný 

algoritmus pak budeme rekurzivn� aplikovat i na vybrané potomky ko�ene až dosáhneme 

listové úrovn�. Uvedli jsme si algoritmy, které vybírají vhodné shluky podle funkce 

zachycující kvalitu (chybu) shluku v závislosti na po�tu shluk�. Musíme si ur�it, jak budeme 

kvalitativní funkci tvo�it. Vzhledem k �asové náro�nosti funkcí, jejichž hodnota se ur�uje 

globáln�, se p�ikloníme k funkci, která definuje hodnotu funkce ohodnocující kvalitu shluku 

pouze ze d�íve vypo�ítané vzdálenosti shluk�. 

5.3 Analýza 
Jak již bylo uvedeno, pro vyhledávání a n�které další pomocné operace použijeme 

vyhledávací stroj Egothor. V této sekci jsou uvedeny základní informace o Egothoru, 

p�edevším o n�kterých strukturách, které budeme používat. �áste�n� je zde popsán proces 

vyhledávání a vracení výsledk�, do kterého je shlukovací stroj integrován. Následující text je 

napsán na základ� studia zdrojového kódu Egothoru, dokumentace RNDr. Lea Galamboše [1] 

a za pomocí textu diplomové práce Mgr. Jakuba Podhorného [12]. 

5.3.1 Vyhledávací stroj Egothor 

Egothor je vyhledávací stroj s otev�eným zdrojovým kódem, implementovaný 

v jazyce Java. Egothor podporuje dva základní procesy: indexování a vyhledávání. V rámci 

indexa�ní fáze se extrahují hodnoty, které se ukládají do indexu, a samotné dokumenty se 

ukládají do lokální databáze. Indexová struktura je optimalizovaná na rychlost p�i dotazování. 

Na základ� vytvo�eného indexu lze pak rychle vyhledávat. Dotazy mohou být jak ve tvaru 

Boolského, vektorového pop�ípad� i Fuzzy modelu [1]. 
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5.3.1.1 Základní struktury Egothoru 
Základní strukturou je abstraktní t�ída Tanker. Tanker reprezentuje index. Umož�uje 

základní operace s dokumenty, jako je p�idávání dokument�, odebírání, dotazování se nad 

dokumenty a další. Každý tanker se uvnit� skládá z barel� - t�íd implementujících rozhraní 

Barrel. Barely jsou samostatné jednotky, které zp�ístup�ují �ásti indexu. Tanker barely 

zast�ešuje a �ídí pomocí svých vnit�ních struktur ukládání index� a vyhledávání nad 

jednotlivými indexy. Navenek pak nabízí jednoduché rozhraní, které programátorovi 

umož�uje s t�ídou tankeru pracovat jako s jednotným indexem. Proto je Tanker potomkem 

abstraktní t�ídy Group, která p�edstavuje skupinu barel�, ale navenek se reprezentuje jako 

jeden barel.  

Pro uživatelsky p�íjemn�jší použití existuje implementace TankerImpl a potomek 

TankerImplSecure, který podporuje transakce. Jednotlivé implementace tankeru tak 

p�edstavují index všech vložených dokument� jako samostatný index, nad kterým se lze 

dotazovat. Pro lepší pochopení struktury uvádím UML diagram zachycující základní strukturu 

tankeru s n�kterými základními funkcemi, které budou pro diplomovou práci dále pot�ebné. 

 

Obrázek 11: Struktura základních t�íd v Egothoru 

Jednotkou pro práci s indexy z�stává rozhraní Barrel a n�které t�ídy implementující 

toto rozhraní. Každou t�ídu implementující rozhraní Barrel je možné otev�ít a tím získat 

implementaci BarrelReaderu umož�ující �tení obsahu barelu.  
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Pro práci s dokumenty používá tanker rozhraní BarrelReader. BarrelReader je 

rozhraní, které umí �íst obsah barel� (p�ípadn� tankeru) za pomoci získání sekvence 

IListReader� a sou�asn� umož�uje získat základní meta data dokument� uložených v barelu. 

Základní implementací BarrelReaderu je t�ída Document. V Egothoru je 

implementována pro jeden vkládaný dokument tak, jak budeme tuto t�ídu používat p�i 

p�edávání shlukování. T�ída p�edstavuje reálný dokument a je charakterizována meta daty 

a FTFieldem, který p�edstavuje proud slov tak jak jdou v dokumentu za sebou. Implementuje 

metody BarrelReaderu - nap�. metody pro získání invertovaného seznamu IListReader�. Pro 

podrobn�jší náhled na strukturu Documentu uvádím následující UML diagram. 

 

Obrázek 12: UML diagram popisující rozhraní t�ídy Document 

IListReader je rozhraní reprezentující položku v invertovaném seznamu term�, které 

v sob� obsahuje term a seznam id, �ísla revizí dokument�, ve kterých se daný term vyskytuje 

a seznam výskyt� termu v daném dokumentu - Proximities. 

5.3.1.2 Proces vyhledávání a získávání výsledk� v Egothoru 
Pro dotazování se nad indexem se používá metoda t�ídy TankerImplSecure 

querySecure(int o_set, int length, int p, String query, long max_hits2scan, double pg_rerank). 
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Metoda vrací instanci t�ídy QueryResult, která p�edstavuje výsledek vyhledávání. Metoda 

zajistí zam�ení indexu pro �tení a znovu zavolá metodu p�edka Group. 

Dotazování probíhá v n�kolika fázích: 

1. provede se analýza textu dotazu, 

2. ve slovníku se naleznou za�átky a délky invertovaných seznam� všech slov 

v dotazu, 

3. invertované seznamy se vyhodnotí podle logiky dotazu, 

4. hity s p�i�azenou relevancí jsou shromaž�ovány v kolektoru, kde se udržuje 

k nejrelevantn�jších hit�, 

5. po vyhodnocení v��i indexu se vybaví k hit�m meta data a seznam je vrácen. 

Abychom mohli pozd�ji popsat pot�ebné zm�ny, je nutné podrobn�ji popsat t�ídy, 

které se jednotlivých fází ú�astní. Textová reprezentace dotazu se p�evede do vnit�ní formy 

org.egothor.core.query.Query. Dotaz se p�ipojí jezdcem (org.egothor.core.query. Rider) ke 

struktu�e indexu a spustí se vyhodnocení. Jezdec iteruje pouze p�es potencionální kandidáty. 

Pro spo�ítání relevance vzhledem k dotazu je použit objekt b�žce 

(org.egothor.core.query.Runner), který vrací, zda je to hit a relevanci jezdci, který si udržuje 

výsledkovou listinu. Výsledková listina je po prohledání vrácena a objekt Group se postará o 

vybavení útržk� textu v metod� expandDocMetadata, která bude vstupním bodem pro 

shlukovací modul. V implementaci TankerImpl metoda expandDocMetadata vyzvedne 

z databáze text zadaného hitu a pomocí HTMLParseru proparsuje dokument a p�edá ho 

objektu st�elce (org.egothor.text.Snipper), který má za úkol vyzvednout z dokumentu útržky 

textu, které obsahují �ásti dotazu. Zde je místo, kde se budeme napojovat se shlukovacím 

modulem. 

5.4 Návrh systému 
 Celkový návrh systému s napojením vyhledávacího stroje Egothor bude vypadat podle 

následujícího obrázku. 
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Obrázek 13: Za�len�ní shlukovacího modulu do Egothoru 

 Shlukovací modul, který vidíme na obrázku, nabízí vn�jším modul�m rozhraní, které 

je rozší�ením p�vodního rozhraní pro dotazování v Egothoru - ve t�íd� TankerImplSecure 

rozši�ujeme metodu querySecure. Na obrázku je vid�t, že výstupem je rozší�ení p�vodního 

výsledku - t�ídy QueryResponse. Oproti p�vodnímu rozhraní budeme nabízet n�které 

rozší�ení, které si uvedeme pozd�ji. 
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 Po dotázání se z webového klienta použije shlukovací modul funk�nost Egothoru ke 

zpracování dotazu a výsledky vyhledávání zpracuje pomocí svých vnit�ních modul�. Zp�t na 

výstup pak pošle jak výsledky vyhledávání, tak i vytvo�enou shlukovou strukturu nad po�tem 

dokument� ur�eným parametrem documentClusteredCount a se�azený tématický náhled nad 

t�mito dokumenty.  

5.4.1 Architektura shlukovacího modulu 

 P�iblížíme si podrobn�ji, jak bude vypadat shlukovací modul uvnit�, z jakých vnit�ních 

modul� se skládá a jak spolu jednotlivé submoduly komunikují. Následující obrázek 

zobrazuje základní schéma. 

 

Obrázek 14: Vnit�ní struktura modulu 

Modul EgoClusterer je základním vn�jším modulem, který poskytuje rozhraní pro 

vyzvednutí výsledk� shlukování a vyhledávání. Využívá pro vyhledávání vyhledávací stroj 

Egothor. Implementa�n� to znamená, že je závislý na Egothoru a využívá n�které jeho 
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objekty (tanker) pro vyhledávání - pop�ípad� od nich d�dí. Získané výsledky pak dále 

zpracovává podle nastavené konfigurace. V p�ípad� pot�eby p�eshlukování využívá 

samostatný shlukovací modul, který vytvá�í z p�íchozích dokument� shluky.  

Samostatný shlukovací modul zajiš�uje vytvá�ení hierarchického shluku, nalezení 

„ideální“ množiny shluk� a se�azení prvních documentClusteredCount dokument� podle 

relevance ke st�ed�m shluk� na této hladin�. Hlavní komponentou v tomto modulu je 

Clusterer, který zajiš�uje shlukování a implementuje rozhraní pro p�ijímání dokument� 

a posílání výsledk� vn�jším modul�m. Pro vytvá�ení vn�jších shluk� používá pomocné 

komponenty - Indexer, SimilarityCounter a ClusterMaker.  Indexer z p�íchozích dokument� 

ur�í termy pro indexaci dokument�, výstupem je pole vektor� reprezentující zadané 

dokumenty s nastavenými p�íslušnými vahami a seznam term� použitých pro indexaci. 

SimilarityCounter vytvo�í z vektor� reprezentujících jednotlivé dokumenty matici podobnosti. 

ClusterMaker vytvo�í nad maticí podobnosti dokument� pomocí hierarchického algoritmu pro 

shlukování hierarchický shluk.  

Rozhraní jednotlivých modul� a submodul� jsou definována pevn� danými interfacy, 

se kterými se pracuje. Na základ� vhodné konfigurace, pop�ípad� minimálních zásah� do 

kódu, bude pak možné p�íslušné implementace v p�ípad� pot�eby nahradit jinými. 

5.5 Moduly 

5.5.1 EgoClusterer 

5.5.1.1 Volitelné parametry  
Modul má n�kolik nastavitelných parametr�, které ovliv�ují zobrazení klasifikace 

a po�adí výsledk�.  

První parametrem sortType lze nastavit �azení dokument� v rámci shluku. V každém 

shluku je seznam dokument� a seznam podshluk�, které do n�j náleží. Tímto parametrem lze 

nastavit, zda budou dokumenty se�azeny podle relevance k dotazu, nebo podle podobnosti 

vzhledem ke shluku. 

Druhý parametr documentClusteredCount umožní zadat po�et dokument�, které se 

budou najednou shlukovat. Nezávisle na po�tu práv� zobrazených dokument� se bude 

shlukovat prvních documentClusteredCount dokument�. Pokud b�hem prohlížení dokument� 

uživatel za�ne prohlížet další dávku documentClusteredCount dokument�, p�idá se k již 

existující klasifikované množin� dalších documentClusteredCount dokument�, nad kterými se 



  54 

shluky znovu vytvo�í. Celkový po�et klasifikovaných dokument� nesmí p�ekro�it po�et 

definovaný v konstant� popsané níž. 

Systém obsahuje i n�které další parametry, které si vynucuje samotný vyhledávací 

stroj (ur�ení cesty k index�m vyhledava�e, k databázi dokument�, …). 

5.5.1.2 Konstanty 
 Modul má jedinou konstantu a tou je maximální po�et dokument�, které se budou 

klasifikovat. V modulu je nastavena na 300 dokument�. 

5.5.1.3 Návrh 
EgoClusterer je základní modul, který zprost�edkovává napojení shlukovacího modulu 

na Egothor. Je to struktura, která je potomkem t�ídy Egothoru TankerImpleSecure. Navenek 

poskytuje stejné rozhraní jako TankerImplSecure tak, aby mohla být tato instance p�ípadn� 

v existujících systémech vym�n�na bez v�tších zásah� do kódu.  

P�vodn� bylo zamýšleno odd�lit rozhraní vstupu dotazu od výstupu výsledk� 

vyhledávání dokument� v�etn� klasifikace dokument�. Vzhledem k implementaci stroje 

Egothor jsme zachovali rozhraní Tankeru a pouze ho obohatili o n�které další funkce.  

Následující obrázek ukazuje základní návrh modulu EgoClusterer. 
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Obrázek 15: UML návrh modulu EgoClusterer 

EgoClusterer poskytuje vlastní funkci pro inicializaci, která krom� parametr� pro 

inicializaci t�ídy TankerImplSecure nabízí nastavení parametr� shlukovacího modulu 

uvedených v kapitole 5.5.1.1 Volitelné parametry. 

V EgoClustereru se také p�episují funkce pro vyhledávání na základ� dotazu. Jádro 

funkce využívá p�vodní funkce pro dotazování a sou�asn� nad výsledkem vytvo�í shluky a 

další požadované struktury. Výsledek se v�etn� shluk� zabalí do objektu t�ídy 

ClusterQueryResponse, jejímž p�edkem je p�vodní t�ída Egothoru QueryResponse. Výsledek 

se vrátí na výstup. 

Ke shlukování dokument� jsou pot�eba celé texty dokument�. Jejich získávání 

a parsování je �asov� náro�né. B�hem procesu získávání útržk� s textem dotazu probíhá 

parsování p�vodních dokument�. Abychom se vyhnuli op�tovnému vykonávání této operace, 
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využijeme funk�nosti již vytvo�eného HTMLParseru k vlastnímu získání dokument�. Proces 

probíhá v metod� p�edka Group expandDocMetadata, kterou p�ekryjeme a krom� p�vodní 

funk�nosti navíc získáme dokumenty pot�ebné pro shlukování. P�i získávání dokument� pro 

shlukování probíhá �áste�né p�edzpracování dokument� – n�které z fází procesu indexace 

popsaných v kapitole  2.1.1 Reprezentace dokument�. V rámci p�edzpracování se vykonává 

první fáze - lexikální analýza. P�i lexikální analýze se p�evádí text dokumentu na sekvenci 

term�. Zde se využívá implementované funk�nosti HTMLParseru ve vlastní t�íd� 

ClusterHTMLParseru, který p�evede dokument na proud znak�, který je základem pro 

vytvo�ení sekvence term� v Egothoru implementovanou t�ídou Plain. Sekvence term� je 

základem pro vytvo�ení t�ídy zastupující dokument – Document. 

P�i p�edzpracování se provádí i �ást druhé fáze indexace, kterou je odstran�ní 

nevýznamových a nespecifických term�. EgoClusterer zajiš�uje pouze odstran�ní 

nevýznamových term� ze stop listu pomocí filtr� použitých p�i získávání sekvence. Sou�asn� 

je možné vykonat i t�etí fázi indexace a tou je stemming využitím filtru StemmerFilter, který 

zajistí p�evod jednotlivých term� na jejich základní tvar. StemmerFilter využívá externích t�íd 

v balí�ku org.tartarus.snowball. Sou�ástí této fáze by mohl být i p�evod synonymních term� 

na preferovaný term na základ� tezauru. Vzhledem k tomu, že žádný tezaurus nemáme 

k dispozici, nebudeme p�evod na preferované termy provád�t. 

Na návrhu sledujeme i napojení na další d�íve uvedený modul Clusterer, který tvo�í 

jádro softwaru a který bude provád�t samotné vytvá�ení shluk�. Napojení existuje pouze 

prost�ednictvím rozhraní ClustererFace. Toto �ešení nám umož�uje pozd�jší variabilitu 

a možnost použít jinou implementaci shlukovacího modulu. ClustererFace nabízí pouze 

základní funkce pro zadání dokument� a zp�tné získání shluk� nad t�mito dokumenty 

a n�které další dodate�né informace, které jsou pot�eba. Pozd�ji si ukážeme bližší návrh 

rozhraní. 

5.5.2 Samostatný shlukovací modul 

Samostatný shlukovací modul se skládá z n�kolika dalších, které jsou pomocné 

a vykonávají n�které díl�í operace pot�ebné pro shlukování. Hlavním je Clusterer, který �ídí 

�innost ostatních modul�. Clusterer zajiš�uje indexaci p�íchozích dokument� pomocí t�ídy 

Indexer (implementující rozhraní IndexerFace), výpo�et podobností dokument� pomocí t�ídy 

SimilarityCounter (implementující rozhraní SimilarityCounterFace) a samotné vytvo�ení 

shluk� pomocí t�ídy ClusterMaker (implementující rozhraní ClusterMakerFace). Použití 
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rozhraní uvedených t�íd nám umož�uje pozd�ji kteroukoliv z nich vym�nit za jinou 

a p�ípadn� výkonn�jší implementaci.  

V následujících kapitolách si blíže popíšeme práci jednotlivých modul� v�etn� 

uvedení základních UML návrh� a použití n�kterých algoritm� týkajících se shlukování. 

5.5.3 Clusterer 

Clusterer je základní modul �ídící �innost ostatních. Musí implementovat rozhraní 

ClustererFace, které je použito v modulu EgoClusterer. Nabízí funk�nost zahrnující zadávání 

dokument� a získávání výsledk� shlukování. Zajiš�uje shlukování p�íchozích dokument�, ale 

sou�asn� p�eshlukování kolekce dokument�, ke které byly p�idány n�které další. Sou�asn� 

nad získanou klasifikací dokument� vykonává n�které p�ídavné operace, které ve výsledku 

pot�ebujeme.  

První z p�ídavných operací je se�azení všech dokument� registrovaných ve 

shlukovacím modulu podle podobnosti k centr�m shluk� na základní hladin�. Další funkcí, 

kterou musí Clusterer zajistit je ozna�ení shluk� p�íslušnými termy. 

Na následujícím UML diagramu si ukážeme základní návrh struktury shlukovacího 

modulu. 
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Obrázek 16: UML návrh modulu Clusterer 

5.5.3.1 Ozna�ení vzniklých shluk� termy 
Ozna�kování dokument� se vykonává na základ� algoritmu uvedeného v sekci 2.1.4 

Zna�kování shluk�. Vzhledem k tomu, že chceme vytvo�it ozna�kování, které bude zobrazeno 

ve stromu shluk�, je výhodn�jší použít reprezentaci shluku jen pomocí seznamu term�.  

Pro každou hladinu redukovaného stromu shluk� postupujeme podle krok� algoritmu 

uvedeného v sekci 2.1.4 Zna�kování shluk�, ale vzhledem k tomu, že jsme zvolili reprezentaci 

shluku pomocí seznamu term�, m�žeme vynechat t�etí krok algoritmu. Nejd�íve vybereme 

kandidáty na ozna�ení shluku pomocí frekvence termu – vybereme jako kandidáty 10-30 

term� s nejvyšší váhou termu ve shluku. V druhém kroku pro každý z vybraných kandidát� 

spo�ítáme mIG  definovanou vzorcem (24) a vybereme šest term� s nejvyšší hodnotou. 
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V posledním kroku podle uvedeného algoritmu pouze spojíme shluky, které mají shodné 

ozna�ení do jediného. 

5.5.4 Indexer 

Indexer je komponenta, která má za úkol z p�íchozích dokument� vybrat vhodné 

termy pro indexaci a pro všechny dokumenty na základ� vybraných term� vytvo�it index. 

Výstupem je pole vektor�, které obsahuje indexy jednotlivých dokument�. V sekci 

2.1.1 Reprezentace dokument� jsme si uvedli dv� možnosti reprezentace - binární a pomocí 

frekvence termu. Vzhledem ke kvalitativn� lepším vlastnostem reprezentace pomocí 

frekvence termu a možnostem rychlého získání n�kterých dodate�ných informací pot�ebných 

k výpo�tu frekvence termu jsme se rozhodli reprezentovat dokumenty podle vzorce (5). 

V každé složce vektor� je pak váha p�íslušného termu v dokumentu tak, jak jsme si ji 

definovali d�íve. Sou�asn� je t�eba krom� index� jednotlivých dokument� v�d�t, které termy 

se do indexu dostaly a mapování vah v indexech dokument� na tyto termy. Proto musí být 

sou�ástí výstupu krom� index� dokument� i vektor term�. Na následujícím UML diagramu si 

ukážeme návrh struktury komponenty Indexer. 

 

Obrázek 17: UML návrh komponenty Indexer 

Vzhledem k tomu, že v rámci procesu indexace pot�ebujeme pracovat se sekvencí 

term� všech klasifikovaných dokument�, využijeme již implementované funk�nosti 

Egothoru, která nám umožní jednoduše procházet sekvencí term� celé kolekce dokument�. 
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Tato funk�nost je implementovaná v t�íd� MemoryBarrelu. Proto je komponenta Indexeru 

potomkem této t�ídy. 

Indexer má za úkol dokon�it proces indexace, který jsme za�ali v rámci 

p�edzpracování dokument� p�i popisu návrhu komponenty EgoClusterer - viz. sekce 

5.5.1.3 Návrh. 

EgoClusterer zajistil základní parsování dokument�, �ást fáze odstran�ní 

nevýznamových a nespecifických term� a stemming. Úkolem komponenty pro indexaci je 

nalézt vhodné termy pro indexaci. Jak jsme uvedli d�íve, nejsou pro indexaci vhodné p�íliš 

frekventované termy, ani p�íliš specifické. Sou�ástí návrhu je proto i možnost nastavení 

frekvence termu, který bude zahrnutý v indexu. Z toho d�vodu byl do konstruktoru zaveden 

i parametr pro zadání p�íslušných prah� - bottomThreshold, topThreshold. 

V rámci metody indexDocument uvedené v UML schématu se dokumenty vloží do 

barelu p�edka, který umožní rychlé procházení všech term� v kolekci indexovaných 

dokument�. Jelikož MemoryBarrel umož�uje v pr�chodu sekvence term� v kolekci zjistit 

po�et dokument�, ve kterých se term nachází a kolikrát, m�žeme na základ� parametr� 

bottomThreshold, topThreshold vybrat termy pro indexaci. 

P�edpokládáme, že jsme v p�edešlém kroku vybrali vhodné termy pro indexaci. 

V poslední fázi indexace je t�eba vytvo�it p�íslušné indexy dokument� na základ� vybraných 

term�. Pro každý term ur�ený k indexaci spo�ítáme pro každý dokument jeho váhu 

v dokumentu podle vzorce (5) v sekci 2.1.1 Reprezentace dokument� jako sou�in inverzní 

frekvence termu (4) a normalizované frekvence, která se ur�í podle vzorce (3).  

5.5.5 SimilarityCounter 

Komponenta SimilarityCounter má za úkol spo�ítat ze vstupních index� dokument� 

matici podobností mezi jednotlivými dokumenty, která je výstupem pro další výpo�ty. Návrh 

m�žeme vid�t na následujícím UML diagramu. 
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Obrázek 18: UML návrh komponenty SimilarityCounter 

Hlavním cílem je pro každou dvojici dokument� spo�ítat jejich podobnost. Podobnost 

dvou dokument� bude vycházet ze vztahu (15). 

 Výsledky se vloží do objektu SimilarityMatrix, který je uchovává a nabízí p�íjemné 

rozhraní pro p�ístup k jednotlivým podobnostem. 

5.5.6 ClusterMaker 

Hlavní komponentou, která zajiš�uje shlukování dokument�, je ClusterMaker. Na 

vstupu dostane matici podobností ve form� objektu SimilarityMatrix a výstupem modulu je 
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hlavní shluk, který v sob� má ukazatele na potomky - strom shluk�. Na následujícím obrázku 

si uvedeme návrh struktury komponenty. 

 

Obrázek 19: UML návrh modulu ClusterMaker 

Pro shlukování nad maticí podobnosti bude používat hierarchický shlukovací 

algoritmus tak, jak jsme si ho uvedli kapitole 3.1 Hierarchické metody. Vytvá�ení 

redukovaného stromu je založeno na algoritmu z kapitoly 3.1.1 Ur�ení reálných podshluk�. 

5.6 Webová aplikace 
Pro vyhledávací stroj Egothor bylo vyvinuté uživatelské webové rozhraní. Vzhledem 

k tomu, že pot�eby zobrazení p�ídavných informací o shluku výrazn� m�ní jak funk�ní, tak 

grafickou �ást webového klienta, rozhodli jsme se pro ú�el zobrazení výsledk� vyhledávání 

a shlukování vyvinout základní verzi vlastního webového klienta. Cílem diplomové práce 

není vyvinout plnohodnotnou internetovou aplikaci, ale pouze graficky zobrazit dosažené 

výsledky. Vytvo�ení pln� funk�ní webové aplikace schopné pracovat efektivn� paraleln� 

m�že být nám�tem na další práci. 

Základ webové aplikace je napsán v HTML s použitím jazyku JavaScript a webového 

frameworku YAHOO YUI. Napojení na jádro aplikace zajiš�ující hlavní funkcionalitu 

vyhledávání a shlukování umož�uje používání JavaServet�. P�i používání servet� 

uplat�ujeme strategii REST. REST je koncept pro design distribuované architektury. Základní 

principy RESTu jsou:  [2] 
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� Stav aplikace je vyjád�en zdrojem-resourcem 

� Každý ressource má sv�j unikátní identifikátor 

� Jednotný p�ístup pro získání a práci s daty-CRUD 

� Ressource m�že mít r�zné reprezentace, nap�. XML, HTML, JSON, … 

Komunikace mezi prohlíže�em a serverem probíhá pomocí AJAXového volání 

prost�ednictvím objektu, který je potomkem t�ídy HTTPRequest. Pro p�enos konkrétních dat 

mezi klientem a serverem používáme objekty ve formátu JSON [19]. Pro ú�el p�enosu dat 

jsme použili sadu objekt� v Jave dostupnou na [19]. Pro lepší porozum�ní návrhu webové 

aplikace uvádíme na následujícím obrázku její strukturu. 
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Obrázek 20: Návrh webové aplikace 
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6 Diskuze nastavení a výsledky test� 
Vyhledáva� se shlukováním výsledk� byl testován nad dokumenty získanými ze 

zpravodajského serveru BBC. Kolekce dokument�, která je použita p�i testech vyhledáva�e 

obsahuje 580 dokument� se zprávami z celého sv�ta. 

Webová aplikace byla testována na serveru Tomcat 6.0 na po�íta�i s následujícími 

parametry:  

� opera�ní systém Windows XP, 

� CPU Intel(R) Pentium(R) M s rychlostí 1.73 GHz, 

� pam�� 1.5 GB RAM. 

V rámci n�kterých test� je t�eba posuzovat kvalitu shlukování. Vzhledem k tomu, že 

shlukování je ur�eno ke zlepšení orientace uživatele v kolekci dokument�, rozhodli jsme se 

kvalitu vytvo�ených klasifikací srovnávat s klasifikací vytvo�enou ru�n� uživatelem. Takovou 

klasifikaci jsme vytvo�ili pro kolekci 50 vybraných dokument� obsahujících 5 významných 

shluk�. Klasifikace dokument� je tím kvalitn�jší, �ím se více podobá shluk�m vytvo�eným 

uživatelem.  

V následujícím textu ozna�ujeme klasifikaci dokument� uživatelem uC  

a automatickou klasifikaci dokument� pomocí shlukovacího modulu aC . P�i m��ení kvality 

budeme sledovat následující veli�iny. První z nich je pr�nik au CC � , tedy po�et shluk�, které 

se vyskytují jak v klasifikaci uživatelem, tak v automatické klasifikaci. To jestli se shluk z uC  

vyskytuje i v aC  ur�íme následn�. V p�íslušném shluku z aC  existuje alespo� jeden term 

nebo jeho kmen v názvu tohoto shluku, který se vyskytuje i v názvu shluku z uC , a sou�asn� 

obsahuje alespo� polovinu dokument� z p�vodního shluku z uC . Pokud se takový shluk 

vyskytuje v základní hladin� hierarchie shluk� je k výsledku p�i�tena 1. Pokud se shluk 

vyskytuje hloub�ji ve stromu, je k výsledku p�i�ten pom�r 
level

1
, kde se level po�ítá od 1 a 

každý krok sm�rem k list�m p�i�ítá 1. 

Další zajímavý ukazatel kvality shlukování se týká správn� za�azených dokument�. 

Budeme sledovat jejich po�et – tedy po�et dokument� za�azených do odpovídajících shluk� 

v automatickém shlukování 
ua CCD

�
.  
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Protože je shlukovací modul napojen na vyhledáva�, který pracuje v reálném �ase, 

jsou pro zhodnocení kvality d�ležité i údaje o dob� b�hu programu. Všechny �asové údaje 

uvádíme milisekundách. Pro ozna�ení doby b�hu indexace budeme užívat symbol IndexRT , 

dobu b�hu po�ítání podobností zna�íme SimRT , dobu vytvá�ení shluk� ClusterRT , dobu 

vytvá�ení ozna�kování LabelRT  a celkovou dobu b�hu shlukování AllRT . Dobu vykonání 

dotazu v�etn� �áste�ného p�edzpracování dokument� zna�íme SearchRT . Celkovou dobu b�hu 

vyhledávání a shlukování zna�íme SCRT . 

Jako kvalitní klasifikaci ozna�ujeme takovou, kde je mohutnost množiny au CC �  co 

nejv�tší. Sou�asn� preferujeme, aby veli�ina 
ua CCD

�
 nabývala maximálních hodnot. 

Než p�istoupíme k výsledk�m test� celého vyhledáva�e se shlukováním, uvedeme si 

nejd�íve n�které testy samostatného shlukovacího modulu. V závislosti na t�chto výsledcích 

pak m�žeme vyvodit n�které záv�ry ohledn� nastavení parametr� shlukovacího modulu, které 

budou p�i testech vyhledáva�e se shlukováním použity. 

Abychom se mohli lépe orientovat p�i uvád�ní výsledk� s jednotlivými nastaveními 

v p�íslušných t�ídách, uvedeme na následujícím obrázku diagram, na kterém jsou zachyceny 

všechny implementované t�ídy a základní závislosti mezi nimi. 
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Obrázek 21: Celkové zobrazení t�íd ve shlukovacím modulu v�etn� závislostí 

6.1 Testy samostatného shlukovacího modulu 
V testech samostatného shlukovacího modulu ukážeme, jak m�že nastavení n�kterých 

parametr� v jednotlivých modulech ovlivnit výsledné shlukování a dobu vykonání 

shlukování. Vstupní dokumenty jsou �áste�n� p�edzpracované, tak jak je v aplikaci 

zpracovává EgoClusterer pomocí filtr� a parseru. Jejich diskuzi a klí�ové body upravené 

implementace parseru probereme v následující kapitole, kde popisujeme výsledky test� 

celého vyhledáva�e se shlukovacím modulem.  

V hlavní �ídící komponent� Clusterer samostatného shlukovacího modulu, který 

zajiš�uje shlukování dokument� zadaných EgoClustereruem, m�žeme zvolit i jednotlivé 

komponenty, které se používají pro díl�í operace indexování, po�ítání podobností a 

shlukování. V testech vycházíme ze základních implementací Indexer, SimilarityCounter a 

ClusterMaker, se kterými budeme dále pracovat. 

Ve fázi indexace v komponent� Indexer lze ovlivnit výsledné shluky nastavením 

prah�, které ur�ují, v kolika procentech dokument� se zadaný term musí vyskytovat, aby byl 

zahrnut do indexu. Testy budeme uvád�t postupn� pro 50, 100, 200 a 300 dokument�. 



  68 

U skupiny 50 dokument� budeme navíc krom� rychlosti posuzovat i kvalitu vytvo�ené 

klasifikace. 

Následující tabulka shrnuje dosažené výsledky t�chto test�.  

 5-40(%) 5-50(%)  5-60(%) 5-80(%) 5-100(%) 0-100(%) 

IndexRT (ms) 156 156 156 156 157 187 

SimRT (ms) 31 32 32 16 31 110 

ClusterRT (ms) 16 31 31 31 16 15 

LabelRT (ms) 156 156 156 172 156 422 

AllRT (ms) 359 375 375 375 375 734 

au CC �  4 5 5 5 5 5 

ua CCD
�

 27 48 48 48 48 45 

Po�et term� 1538 1546 1549 1551 1551 6046 

Tabulka 4: Srovnání výsledk� shlukování pro kolekci 50 dokument� 

V následujících tabulkách uvádíme pouze údaje o dob� b�hu jednotlivých fází 

shlukování a po�ty term� pro dané hranice. 

 5-40(%) 5-50(%)  5-60(%) 5-80(%) 5-100(%) 0-100(%) 

IndexRT (ms) 219 234 235 219 234 359 

SimRT (ms) 125 109 125 125 125 687 

ClusterRT (ms) 109 125 109 125 109 125 

LabelRT (ms) 344 344 359 344 344 1032 

AllRT (ms) 797 812 828 813 828 2218 

Po�et term� 1623 1640 1646 1647 1647 9020 

Tabulka 5: Výsledky shlukování pro kolekci 100 dokument� 

 5-40(%) 5-50(%)  5-60(%) 5-80(%) 5-100(%) 0-100(%) 

IndexRT (ms) 250 250 250 266 250 328 

SimRT (ms) 516 515 516 390 391 3765 
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 5-40(%) 5-50(%)  5-60(%) 5-80(%) 5-100(%) 0-100(%) 

ClusterRT (ms) 859 813 797 891 875 875 

LabelRT  (ms) 719 719 781 906 875 3235 

AllRT  (ms) 2360 2312 2360 2469 2406 8203 

Po�et term� 1203 1209 1240 1281 1281 12400 

Tabulka 6: Výsledky shlukování pro kolekci 200 dokument� 

 5-40(%) 5-50(%)  5-60(%) 5-80(%) 5-100(%) 0-100(%) 

IndexRT  (ms) 297 296 281 297 297 594 

SimRT  (ms) 843 860 859 875 875 10156 

ClusterRT  (ms) 2844 2828 2813 2844 2828 2844 

LabelRT  (ms) 1813 1844 1906 1906 1984 4687 

AllRT  (ms) 5812 5843 5890 5938 6000 18297 

Po�et term� 1174 1182 1211 1252 1257 14915 

Tabulka 7: Výsledky shlukování pro kolekci 300 dokument� 

Z dosažených výsledk� test� jsou z�ejmé následující záv�ry:  

Pokud pozorujeme po�et term� v závislosti na hranicích zvolených pro indexaci 

zjistíme, že v�tšina term� z kolekce dokument� se vyskytuje v 0 až 5 procentech dokument� 

kolekce. Zahrnutím t�chto term� do indexu p�ináší n�kolik negativ. Prvním z nich je výrazné 

prodloužení doby po�ítání podobností a vytvá�ení ozna�kování. Navíc zahrnutím t�chto term� 

snížíme kvalitu klasifikace v porovnání s klasifikací uživatelem, což m�žeme pozorovat na 

datech v tabulce 4. 

Pokud se zam��íme na druhý extrém a tím jsou termy, vyskytující se tém�� ve všech 

dokumentech, zjistíme, že nár�st jejich po�tu s rostoucími procenty po�tu dokument�, ve 

kterých se vyskytují, výrazn� nestoupá. Z toho plyne, že ani doba b�hu výpo�tu p�íliš neroste. 

Termy nacházející se ve všech dokumentech ale nejsou d�ležité. Proto m�žeme p�i výb�ru 

prah� frekvencí term� zvolit rozp�tí 5-99 procent. 

Fázi po�ítání podobnosti dokument� nelze parametry nijak ovlivnit. V p�ípad� pot�eby 

by zde ale bylo možné p�edefinovat funkci po�ítání podobnosti a použít tak jinou míru pro 

m��ení. 
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V rámci fáze vytvá�ení shluk� lze nastavit dva parametry. První ur�uje, zda se bude 

vykonávat redukce binárního stromu na reálný a druhý ur�uje strategii pro redukci stromu. 

Implementovány byly dv� základní strategie redukce. Ob� vychází z teorie, popsané 

v kapitole 3.1.1 Ur�ení reálných podshluk� a jsou založeny na hledání zm�n v grafu kvality 

shluk�. První hledá reálný strom na základ� nalezení nejv�tšího rozdílu v grafu kvality shluk� 

a druhá hledá nejv�tší pom�r.  

Na následujícím grafu je znázorn�na závislost kvality shluku na po�tu shluk� pro 

kolekci 50 dokument�, graf sou�asn� zachycuje první �ez dendrogramu získaný pomocí 

strategií Ratio, Diff a z nich odvozených strategií DoubleRatio a DoubleDiff popsaných 

v následujícím textu. 

 

Graf 1: Graf zobrazuje kvalitu shluk� v závislosti na jejich po�tu pro 50 dokument�.  

Pro tuto kolekci jsme dokumenty shlukovali s použitím dvou zmín�ných strategií. 

Vycházeli jsme z d�íve nalezeného nejlepšího nastavení horního a dolního prahu frekvence 

termu v rozp�tí 5 až 99 procent. P�i testech jsme narazili na problém p�i redukci, kdy se 

v n�kterých kolekcích dokument� objevily negativní vlastnosti obou strategií. P�i hledání 

maxima v grafu kvality shluk� byly p�esko�eny n�které významné body vhodné pro �ez 

dendrogramu, což zp�sobilo vynechání n�kterých významn�jších shluk�, které se ve 

výsledku objevily rozd�lené na své podshluky. P�i testování na datech však nastala i situace, 
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kdy byl nalezen takový �ez, díky kterému vznikl pouze jeden shluk obsahující v�tšinu 

dokument� a n�kolik shluk� obsahující pouze jeden dokument, které byly ve výsledku 

za�azeny do shluku Others. Z tohoto d�vodu jsme zavedli u p�edka strategií redukce 

AbstractTreeReduceStrategy parametry, které ur�ují �ást grafu kvality, jež se bude p�i hledání 

maxima procházet. Jedná se o parametry topReduceRatio a bottomReduceRatio. Zadané 

parametry vymezují �ást grafu, ve kterém se bude �ez dendrogramem hledat. Uvedené 

opat�ení alespo� �áste�n� zmírní d�sledky nastín�ného problému. P�i testech jsme 

experimentovali i s metodami redukce tak, abychom do výpo�tu zahrnuli více po sob� 

jdoucích bod� v grafu kvality. Jednou z možností, jak tohoto docílit, je aplikovat metodu 

znovu. Metodu opakované aplikace strategie pom�rové v tabulce zna�íme DoubleRatio, 

metodu s opakováním strategie rozdílové zna�íme DoubleDiff. Srovnání strategií s použitím 

p�edchozí úpravy je uvedeno v následující tabulce. Pro zadané strategie uvádíme postupn� 

výsledky pro nastavení parametr� topReduceRatio-bottomReduceRatio pro hodnoty 0.0-1.0 / 

0.0-0.5 / 0.1-0.5. 

 Ratio DoubleRatio Diff DoubleDiff 

au CC �  4/4/5 3.2/3.2/4 0/4/4 0/4/4 

ua CCD
�

 48/48/48 48/48/28 0/47/27 0/28/28 

Tabulka 8: Tabulka zachycuje srovnání implementovaných strategií redukce stromu 
shluk� 

V tabulce sledujeme, že redukce stromu pomocí metody pom�rové je ve výsledku 

lepší než metoda rozdílová. Sou�asn� pozorujeme i zhoršení kvality shluk� p�i prohledávání 

celého grafu kvality nastavením parametru topReduceRatio na 1.0. Proto budeme používat 

hranici 0.5. Navíc se b�hem test� osv�d�ilo používání i nastavení dolní hranice na 0.1. Na 

testovací kolekci se výhoda tohoto nastavení projevila jen umíst�ním dvou shluk� hloub�ji do 

hierarchie, nicmén� p�i práci s výsledky vyhledávání zahrnovala klasifikace v prvních 

úrovních stromu shluk� širší spektrum témat, což uživateli poskytuje lepší náhled na témata 

v dokumentech. 

	ídící komponenta Clusterer krom� koordinace práce jednotlivých komponent 

zajiš�uje ozna�kování shluk�. V tomto procesu lze manipulovat s nastavením po�tu 

vybraných kandidát� na ozna�kování shluku a s po�tem výsledných term� vytvá�ejících 

ozna�kování shluku. V následující tabulce sledujeme závislost po�tu vybraných kandidát� na 

kvalit� ozna�kování shluku a dob� b�hu ozna�kování shluk�. Vycházíme z klasifikace 
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uživatelem uC . Kvalitu ozna�kování shluk� v závislosti na nastavení budeme ur�ovat jako 

pr�m�r velikostí pr�nik� ozna�kování shluk� klasifikace aC  s jimi odpovídajícími 

ozna�kováními klasifikace uživatelem uC  - v tabulce zna�íme au LL � . Jako shodné termy 

uvažujeme takové, které mají shodný alespo� sv�j kmen. Je t�eba vzít v úvahu, že toto m��ení 

je subjektivní a závisí do zna�né míry na ozna�kování uživatelem, proto je t�eba brát výsledky 

spíš orienta�n�. Vycházíme z ozna�kování shluku šesti termy. 

 6/10 6/20 6/30 6/50 

au LL �  0,583 0,623 0,623 0,623 

LabelRT  157 208 220 262 

Tabulka 9: Tabulka zachycuje závislost kvality ozna�kování shlukování a doby b�hu 
procesu ozna�kování na nastavení množství kandidát�. 

Z tabulky lze vy�íst, že zvýšení po�tu kandidát� mírn� zvýší dobu b�hu procesu 

ozna�kování v p�ípad�, že pracujeme s menším po�tem kandidát�. Naproti tomu pozorujeme 

kvalitativní zlepšení u v�tšího po�tu kandidát�. Proto jsme se rozhodli pro kompromisní 

�ešení mezi dobou b�hu a kvalitou ozna�kování, a zvolili hodnotu 30 kandidát�. 

V rámci uvád�ní výsledných test� shlukovacího modulu zde zmíníme i funkcionalitu 

t�íd�ní podshluk�. Implementována byla strategie �azení shluk� abecedn�, tedy nejd�íve 

shluky s více dokumenty set�íd�né abecedn�, následn� shluky obsahující pouze jeden 

dokument set�íd�né abecedn�. Implementace umož�uje i zadaní jiné strategie pro �azení. 

V komponent� Clusterer se tvo�í tématický náhled nad dokumenty ozna�ovaný 

v rámci komponenty NSortedDocuments. P�vodním zám�rem v návrhu bylo vytvo�it 

tématický náhled se�azením dokument� dle podobnosti ke st�ed�m shluk� na první úrovni 

shluk�, která vznikla použitou redukcí. P�i testech se ukázalo, že vytvo�ený tématický náhled 

obsahoval v po�áte�ních výsledcích dokumenty z r�zných shluk�, nicmén� z n�kterých 

shluk� se tam objevilo více dokument� a z ostatních se dokumenty objevily až pozd�ji. Proto 

jsme se inspirovali �ástí algoritmu uvedeného v literatu�e [11], kde byla sou�ástí procesu 

vytvá�ení tématického náhledu penalizace dokument�, které pat�ily do shluk�, jejichž n�kte�í 

reprezentanti byli uvedeny v náhledu d�íve. Princip penalizování takových dokument� jsme 

využili p�i tvorb� tématického náhledu. Postupn� jsme vybírali ze seznamu dokument� ty, 

které mají nejv�tší podobnost k centru shluku, do kterého náleží, což je shodné s p�vodním 

návrhem. Po vybrání takového dokumentu penalizujeme všechny dokumenty v p�vodním 

seznamu, které náleží do shodného shluku penaliza�ní funkcí. Funkce pouze násobí 
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podobnost takových dokument� koeficientem penalization, který lze p�ípadn� v rámci 

komponenty Clusterer m�nit. Koeficient musí náležet do intervalu ( )1,0 . Dalším parametrem, 

kterým lze pozm�nit tvorbu tématického náhledu, je singleDocSimilarity, který ur�uje 

podobnost dokument� k centru svého shluku, kde tento dokument tvo�í samostatný shluk. 

Takové dokumenty by za normálních podmínek m�ly podobnost nastavenou na 1 a tím se 

dostaly do pop�edí tématického náhledu. V diplomové práci ale preferujeme v po�áte�ních 

dokumentech zástupce v�tších shluk�, protože takové dokumenty jsou v kolekci dokument� 

reprezentativn�jší. Proto jsme podobnost t�mto dokument�m nastavili pouze na 0.5. 

V záv�ru testu shlukovacího modulu ukážeme na následujících obrázcích, jak byly 

pomocí shlukovacího modulu klasifikovány dokumenty z kolekce 50 dokument� a vytvo�ený 

tématický náhled. Parametry prahu byly nastaveny následovn�: 

� dolní práh pro indexaci: 5,  

� horní práh pro indexaci: 99,  

� strategie pro nalezení ideálního stromu: pom�rová, 

� topReduceRatio a bottomReduceRatio: 0.1-0.5 

� po�et kandidát� na ozna�kování shluku: 30 

� penaliza�ní koeficient: 0.8 

� koeficient podobnosti shluk� s jedním dokumentem: 0.5 

Dokumenty jsou dostupné na p�iloženém CD. Klasifikace t�chto dokument� je 

zachycena následujícími obrázky. Porovnání s klasifikací uživatelem m�žeme sledovat 

pomocí názv� soubor�, kde dokumenty náležící dle uživatele do jednoho shluku mají 

jednotné ozna�ení. 
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Obrázek 22: Shluk obsahující dokumenty, které se týkají intuice divokých zví�at vnímat 

p�írodní katastrofy 

 

 

Obrázek 23: Shluk obsahující dokumenty, které se týkají cyklistiky a závod�. 
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Obrázek 24: Shluk obsahující dokumenty, které se týkají Michelangelových d�l a soch 
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Obrázek 25: Shluk obsahující dokumenty, které se týkají planety Mars a v�deckých expedic. 

 

Obrázek 26: Shluk obsahující dokumenty, které se týkají rakoviny 

 

Obrázek 27: Shluk obsahuje zbytek neza�azených dokument� 

Vytvo�ený tématický náhled: 
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1: Fort William World Cup 2008 

   Shluk: Cycling, Password, British, Username, race, Copyright 

   Podobnost: 0,707 

2: Acoustic senses may have saved animals in tsunami. 04/01/2005. ABC... 

   Shluk: birds, animated, Sri, tsunami, elephants, Lanka 

   Podobnost: 0,696 

3: Island of Freedom - Michelangelo Buonarroti 

   Shluk: marble, sculptures, Madonna, Michelangelo, Florence, Renaissance 

   Podobnost: 0,69 

4: SPACE.com -- Mars Probes Continue to Unlock Planet's Mysteries 

   Shluk: Mars, surface, Earth, orbiting, planet, rocks 

   Podobnost: 0,646 

5: Brain Tumor - Adults - Symptoms, Diagnosis, Treatment of Brain Tumor... 

   Shluk: treatment, cancer, Health, patiently, type, treated 

   Podobnost: 0,639 

6: Michelangelo 

   Shluk: marble, sculptures, Madonna, Michelangelo, Florence, Renaissance 

   Podobnost: 0,548 

7: BBC NEWS | South Asia | Did animals have quake warning? 

   Shluk: birds, animated, Sri, tsunami, elephants, Lanka 

   Podobnost: 0,543 

8: Fort William World Cup 2008 

   Shluk: Cycling, Password, British, Username, race, Copyright 

   Podobnost: 0,534 

9: BBC - Health - Conditions - What treatment is available? 

   Shluk: treatment, cancer, Health, patiently, type, treated 

   Podobnost: 0,508 

10: Michelangelo, Sculpture 

   Shluk: Others 

   Podobnost: 0,5 

6.1.1 Shrnutí test� shlukovacího modulu 

Na testovací kolekci dokument� jsme ov��ili, že shlukovací modul rozezná shluky 

tématicky odlišných dokument� a vytvo�í tak shluky s odpovídajícím názvem a tématický 

náhled, který obsahuje v po�áte�ních dokumentech zástupce z mnoha shluk�. To je p�i 

vyhledávání d�ležité pro identifikování obsahu kolekce výsledných dokument�. Horší 

vlastnosti jsme nalezli v nižších úrovních stromu shluk�, kde vznikaly nevyvážené stromy 

postupným p�idáváním pouze jednoho dokumentu k v�tšímu shluku – pozorujeme nap�. na 

obr. 22. Tento jev nastával p�edevším u shluk� s nízkým po�tem dokument�, p�ípadn� u 

shluk�, kde byly dokumenty málo tématicky odlišné. I p�es tento problém byl na testovací 

kolekci poskytnut pom�rn� dobrý tématický náhled, jak formou zobrazení vytvo�ených 

shluk�, tak formou p�ímého tématického náhledu na kolekci. Testovali jsme ale na vzorových 
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datech, kde byly jednotlivé shluky výrazn� tématicky odlišné. Výsledky test� na reálné 

kolekci dokument� uvádíme v následující kapitole. 

6.2 Testy vyhledáva�e se shlukováním výsledk� 
V p�edchozím jsme uvedli výsledné chování samostatného modulu pro shlukování 

dokument�. V následujících odstavcích ukážeme chování celé implementované aplikace 

pomocí výsledk�, které získáme po vyhledání níže definovaných dotaz�. Shlukovací modul 

má nastaveny nejlépe vyhovující parametry nalezené v p�edchozí kapitole. 

Sou�ástí procesu p�ípravy dokument� pro shlukování v komponent� EgoClusterer je 

jejich parsování. D�ležitou komponentou v tomto procesu je ClusterHTMLParser, který 

poskytuje podobnou funk�nost jako již implementovaná t�ída HTMLParser. Implementace 

v rámci shlukovacího modulu p�ebírá základní principy implementace parsování HTML 

dokument� z HTMLParseru. Hlavním d�vodem vzniku této komponenty byl problém, na 

který jsme p�i testování narazili. Dokumenty se shlukovaly p�evážn� na základ� odkaz� na 

další �lánky ze zpravodajského serveru, protože samotné texty dokumentu byly krátké 

a odkaz� bylo v textu mnoho. Proto jsme v komponent� ClusterHTMLParser p�i parsování 

text� vytvá�eli dva výstupní streamy. První spl�uje p�vodní požadavky a obsahuje všechny 

pot�ebné elementy pro získávání úst�ižk�. Druhý je ur�ený pro shlukování a obsahuje pouze 

n�které elementy ze struktury HTML vhodné pro shlukování, ostatní elementy byly 

vynechány – jedná se p�edevším o zmi�ované odkazy, konkrétn� o elementy ozna�ené 

zna�kami <A>, <AREA> a <BASE>. Zajímavou funk�ností, kterou nabízí HTMLParser, je 

nastavení vyšších základních vah n�kterým element�m. Váhu následn� používáme p�i 

indexaci pro zvýšení frekvence termu v dokumentu – jedná se nap�íklad o elementy nadpisu, 

zvýrazn�ných term� a dalších.  

P�i p�edzpracování dokument� ur�ených pro shlukování jsme použili n�kolik filtr� 

popsaných v následujícím textu, jejichž použití je sou�ástí procesu indexace. Jejich úkolem 

bylo zlepšit kvalitu shlukování. V komponent� EgoClustereru jsme použili filtr odstra�ující 

interpunk�ní znaménka, filtr odstra�ující slova ze stop listu a filtr p�evád�jící termy na jejich 

kmen – stemmer. N�které testy jsme vykonávali i s použitím již existujícího filtru LowerCase, 

který p�evádí termy na malá písmena. Jeho použitím se ale p�ekvapiv� významn� snížila 

kvalita klasifikace, proto jsme ho do použitých filtr� neza�adili. 

P�i použití vyhledáva�e se shlukováním výsledk� pomocí komponenty EgoClusterer 

m�žeme m�nit její chování nastavením n�kolika parametr�, na kterých výsledek shlukování 
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záleží. Jedná se p�edevším o parametr documentsToCluster, ur�ující po�et dokument�, které 

se budou shlukovat. Uvedeme p�íklad n�kolika dotaz� a ke každému z nich nastavíme 

parametr documentsToCluster na 50 a 100. U každého výsledku zaznamenáváme rychlost 

zpracování, názvy vytvo�ených shluk� do druhé úrovn� a vytvo�ený tématický náhled. První 

položený dotaz po spušt�ní vyhledávacího stroje Egothor vždy b�žel díky inicializacím uvnit� 

vyhledávacího stroje déle, proto byly údaje o dob� b�hu získávány až po této po�áte�ní 

inicializaci.  

Dotaz 1: „world“ 

První dotaz jsme zvolili obecn�, abychom získali dostate�né množství výsledk�, které 

se budou shlukovat. 

documentsToCluster: 50 

SearchRT : 1672 

SCRT : 2126 

Klasifikace: 
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Obrázek 28: Prvních 50 klasifikovaných výsledk� vyhledávání dotazu „world“ s použitím 

strategie redukce Ratio 

Tématický náhled: 

1: BBC NEWS | Asia-Pacific | Tsunami explained 

   Shluk: phenomena, DISASTERS, NATURAL, Animated, devastating, guides 

   Podobnost: 0,892 

2: BBC NEWS | Programmes | From Our Own Correspondent | About the programme 

   Shluk: Correspondents, Radio, podcast, Personal, SEARCH, Programmes 

   Podobnost: 0,814 

3: BBC NEWS | Technology | Searching for the next big thing 

   Shluk: BID, Latest, Yahoo, DEMAND, Microsoft, SHARE 

   Podobnost: 0,802 
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4: BBC NEWS | UK | England | Artist completes cathedral crawl 

   Shluk: breaking, performer, Jan, completely, London, set 

   Podobnost: 0,77 

5: BBC NEWS | Have Your Say | Olympic protests: Chinese reaction 

   Shluk: Games, Olympics, Phone, lit, VENUES, torch 

   Podobnost: 0,733 

6: BBC NEWS | South Asia | Asian states feel rice pinch 

   Shluk: India, rice, rising, PERSONAL, risen, prices 

   Podobnost: 0,682 

7: BBC NEWS | Special Reports | Animated guide: Tornadoes 

   Shluk: phenomena, DISASTERS, NATURAL, Animated, devastating, guides 

   Podobnost: 0,673 

8: BBC NEWS | Programmes | From Our Own Correspondent | FAQs 

   Shluk: Correspondents, Radio, podcast, Personal, SEARCH, Programmes 

   Podobnost: 0,629 

9: BBC NEWS | Business | Google and Yahoo to share web ads 

   Shluk: BID, Latest, Yahoo, DEMAND, Microsoft, SHARE 

   Podobnost: 0,626 

10: BBC NEWS | Entertainment | Mariah breaks Elvis chart record 

   Shluk: breaking, performer, Jan, completely, London, set 

   Podobnost: 0,601 
 

 documentsToCluster: 100 

SearchRT : 2866 

SCRT : 3819 

Vzhledem k velikosti následující klasifikace uvádíme ve druhé úrovni hierarchie 

pouze shluky, které mají více jak jeden podshluk obsahující více dokument�.  

Klasifikace:  
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Obrázek 29: Prvních 100 klasifikovaných výsledk� vyhledávání dotazu „world“. 
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Tématický náhled: 

1: BBC NEWS | Asia-Pacific | Tsunami explained 

   Shluk: phenomena, DISASTERS, NATURAL, Animated, devastated, guide 

   Podobnost: 0,89 

2: BBC NEWS | Programmes | From Our Own Correspondent | About the programme 

   Shluk: podcast, SEARCH, Correspondent, Personal, Programmes, fields 

   Podobnost: 0,82 

3: BBC NEWS | UK | England | Artist completes cathedral crawl 

   Shluk: performed, Jan, breaking, London, complete, record 

   Podobnost: 0,786 

4: BBC NEWS | Science/Nature | Animal world's communication kings 

   Shluk: German, animals, named, test, explains, originate 

   Podobnost: 0,78 

5: BBC NEWS | Africa | Somalia: Who supports who? 

   Shluk: Mogadishu, Somali, Somalia, Rape, SURVIVING, Adde 

   Podobnost: 0,747 

6: BBC NEWS | Technology | Searching for the next big thing 

   Shluk: PRICE, bid, Microsoft, search, positive, advertised 

   Podobnost: 0,724 

7: BBC NEWS | UK | UK Politics | Borders policing body begins work 

   Shluk: grabs, trained, office, Police, Force, sufficient 

   Podobnost: 0,7 

8: BBC NEWS | Special Reports | Animated guide: Tornadoes 

   Shluk: phenomena, DISASTERS, NATURAL, Animated, devastated, guide 

   Podobnost: 0,679 

9: BBC NEWS | Asia-Pacific | China stands firm on Tibet relay 

   Shluk: torch, Tibetan, Tibet, Olympic, commentator, Dalai 

   Podobnost: 0,644 

10: BBC NEWS | South Asia | Asian states feel rice pinch 

   Shluk: India, rise, price, rice, PERSONAL, farmers 

   Podobnost: 0,636 
 

Shrnutí výsledku dotazu „world“: 

P�i srovnání výsledk� klasifikace p�i shlukování 50 a 100 dokument� m�žeme 

pozorovat, že p�i v�tším množství dokument� dle p�edpoklad� vzrostla doba vykonávání 

dotazu a shlukování. Na druhou stranu se ve výsledném stromu shluk� na základních 

hladinách objevila témata, která v klasifikaci 50 dokument� nebyla, a jsou významov� 

pom�rn� zajímavá. Stinnou stránkou použití vyššího po�tu dokument� je vznik vyššího po�tu 

shluk� na základní úrovni, což m�že být matoucí. V klasifikaci 50 i 100 dokument� se objevil 

i shluk s vyšším po�tem dokument� obsahující více tématicky zajímavých podshluk�. 

Zatímco v klasifikaci 50 dokument� nebyly vytvo�ené podshluky tolik výrazné, v klasifikaci 

100 dokument� se v tomto shluku vytvo�ilo n�kolik zajímavých podshluk�. Celkov� byly 



  84 

v obou klasifikacích v prvních úrovních vytvo�eny významné shluky, které dostate�n� 

informují o tématech celé výsledné kolekce. 

Na základ� p�edchozího textu v tomto p�ípad� ale preferujeme jako kvalitn�jší 

klasifikaci 100 dokument�. 

Dotaz 2: „in“ 

Druhý dotaz jsme zvolili op�t obecn�jší, abychom získali srovnání na v�tší kolekci 

dokument� s p�edchozí vytvo�enou klasifikací. 

 documentsToCluster: 50 

SearchRT : 1874 

SCRT : 2165 

Klasifikace: 
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Obrázek 30: Prvních 50 klasifikovaných výsledk� vyhledávání dotazu „in“ 

Tématický náhled: 

1: BBC NEWS | Have Your Say | Sderot and Gaza: Second letters 

   Shluk: shell, Ismail, Israeli, weapons, tank, centre 

   Podobnost: 0,867 

2: BBC NEWS | Asia-Pacific | The challenges of reporting in China 
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   Shluk: image, John, stories, telling, fellow, writing 

   Podobnost: 0,78 

3: BBC NEWS | Asia-Pacific | Australia pledges E Timor support 

   Shluk: hills, VOICES, TIMOR, EAST, Gusmao, Jose 

   Podobnost: 0,763 

4: BBC NEWS | South Asia | Is Nepal's democracy in danger? 

   Shluk: monarchy, WORLD, Nepal, Maoists, ARCHIVES, SERVICE 

   Podobnost: 0,745 

5: BBC NEWS | Africa | Q&A: Somali conflict 

   Shluk: Rape, SURVIVING, Adde, Helpless, Aweys, widow 

   Podobnost: 0,735 

6: BBC NEWS | South Asia | Nato at pains to dismiss Afghan tensions 

   Shluk: ISAF, allies, Nato, Italy, France, Netherlands 

   Podobnost: 0,732 

7: BBC NEWS | Europe | Rebel figure killed in Chechnya 

   Shluk: WATCH, Caucasus, Chechnya, CONFLICT, LISTEN, Russian 

   Podobnost: 0,724 

8: BBC NEWS | Europe | Country profiles | Regions and territories: Chechnya 

   Shluk: seats, bodies, violent, United, profile, murders 

   Podobnost: 0,721 

9: BBC NEWS | Asia-Pacific | Q&A: China and Tibet 

   Shluk: EYEWITNESS, Dalai, Lama, Tibetans, Tibet, Protesters 

   Podobnost: 0,717 

10: BBC NEWS | Business | India to court Africa for business 

   Shluk: prices, rise, dependent, hit, crops, shortages 

   Podobnost: 0,678 

 
documentsToCluster: 100 

SearchRT : 2609 

SCRT : 3562 

Vzhledem k velikosti následující klasifikace uvádíme do druhé úrovn� hierarchie 

pouze shluky, které mají více jak jeden podshluk obsahující více dokument�. 

Klasifikace:  
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Obrázek 31: 100 klasifikovaných výsledk� vyhledávání dotazu „in“ 

Tématický náhled: 



  88 

1: BBC NEWS | Have Your Say | Sderot and Gaza: Second letters 

   Shluk: shells, tanks, rockets, medical, PROFILES, Sheikh 

   Podobnost: 0,86 

2: BBC NEWS | Science/Nature | Toads' Australian march quickens 

   Shluk: research, coast, University, proved, common, Jan 

   Podobnost: 0,763 

3: BBC NEWS | Europe | Rebel figure killed in Chechnya 

   Shluk: WATCH, Caucasus, Chechnya, CONFLICT, LISTEN, Russian 

   Podobnost: 0,735 

4: BBC NEWS | Africa | Q&A: Somali conflict 

   Shluk: Rape, SURVIVING, Adde, Helpless, Aweys, widow 

   Podobnost: 0,703 

5: BBC NEWS | Technology | Who will write tomorrow's code? 

   Shluk: phone, Mark, users, technologies, choose, regular 

   Podobnost: 0,689 

6: BBC NEWS | South Asia | Asian states feel rice pinch 

   Shluk: prices, rising, shortages, risen, rice, INDIA 

   Podobnost: 0,672 

7: BBC NEWS | UK | Is this man Veronica Guerin's killer? 

   Shluk: men, crimes, investigation, evident, charged, court 

   Podobnost: 0,671 

8: BBC NEWS | Asia-Pacific | Australia pledges E Timor support 

   Shluk: VOICES, TIMOR, EAST, Gusmao, Xanana, Ramos 

   Podobnost: 0,655 

9: BBC NEWS | South Asia | Inside an Afghan opium market 

   Shluk: Afghan, DEPTH, Taleban, Afghanistan, Kabul, drug 

   Podobnost: 0,618 

10: BBC NEWS | South Asia | Q&A: Nepal's future 

   Shluk: WORLD, Nepal, ARCHIVES, SERVICE, CROSSROADS, Maoist 

   Podobnost: 0,617 

 

Shrnutí výsledku dotazu „in“: 

Díky obsáhlým tématicky významným shluk�m ve výsledcích vyhledávání se 

v klasifikaci 50 i 100 dokument� vytvo�ila pom�rn� kvalitní klasifikace dokument�, což se 

odrazilo i ve vytvo�eném tématickém náhledu. V klasifikaci 100 dokument� bylo ale v první 

úrovni vytvo�eno více shluk�, �ímž bylo odhaleno více významných tématických skupin, 

které jsou pro orientaci uživatele v kolekci výsledných dokument� d�ležité. Proto hodnotíme 

klasifikaci 100 dokument� v tomto p�ípad� jako kvalitn�jší. 

Dotaz 3: „attack“ 

T�etí dotaz jsme zadali konkrétn�jší, abychom zjistili, jak tuto množinu dokument� 

shlukovací modul klasifikuje. Vzhledem k tomu, že celkový po�et výsledk� vyhledávání je 

jen 67, zobrazíme klasifikaci pouze prvních 50 dokument�. 
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documentsToCluster: 50 

SearchRT : 2266 

SCRT : 2563 

Klasifikace:  

 

Obrázek 32: Prvních 50 klasifikovaných výsledk� vyhledávání dotazu „attack“ 

Tématický náhled: 

1: BBC NEWS | Americas | Setback to Bolivian reform plan 

   Shluk: Morale, Dec, indigenous, Aug, greater, Country 

   Podobnost: 0,817 

2: BBC NEWS | Asia-Pacific | 'Crocodile Hunter' Irwin killed 

   Shluk: Experts, sea, water, Pacific, couple, young 
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   Podobnost: 0,769 

3: BBC NEWS | Have Your Say | Your news, your pictures 

   Shluk: Mar, Guide, January, guides, subjects, Jan 

   Podobnost: 0,689 

4: BBC NEWS | Asia-Pacific | Who are East Timor's rebel soldiers? 

   Shluk: VOICES, TIMOR, EAST, Gusmao, Xanana, Ramos 

   Podobnost: 0,625 

5: BBC NEWS | Americas | Bolivia head praises reform plan 

   Shluk: Morale, Dec, indigenous, Aug, greater, Country 

   Podobnost: 0,621 

6: BBC NEWS | South Asia | Legacy of insanity in Nepal 

   Shluk: WORLD, Nepal, ARCHIVES, SERVICE, CROSSROADS, Maoist 

   Podobnost: 0,617 

7: BBC NEWS | South Asia | Key Afghan players: Who's who 

   Shluk: officials, human, war, Afghanistan, community, attempt 

   Podobnost: 0,562 

8: BBC NEWS | Americas | Quick guide: US presidential elections 

   Shluk: Mar, Guide, January, guides, subjects, Jan 

   Podobnost: 0,543 

9: BBC NEWS | Americas | Whale found deep in Amazon jungle 

   Shluk: Experts, sea, water, Pacific, couple, young 

   Podobnost: 0,502 

10: BBC NEWS | Americas | Wheelchair man gets highway ride 

   Shluk: Others 

   Podobnost: 0,5 
 

Shrnutí výsledku dotazu „attack“: 

V základní úrovni m�žeme na obr. 32 sledovat vznik n�kolika významných shluk� 

týkajících se územního rozd�lení a rozd�lení na základ� prost�edí. Nicmén� vznikl i obsáhlý 

shluk official, human, war, Afghanistan, community, attempt, ve kterém se vyskytuje v�tší 

množství dokument�, jejichž významov� lepší rozd�lení se nachází až o úrove� níž 

v podshlucích. Jak ale název tohoto shluku a i obsah jeho dokument� napovídá, v�tšina 

dokument� se týká problematických �ástí sv�ta, kde hrozí nebezpe�í války, �eší se zde 

problematika lidských práv a pokus� o p�evrat, a díky tomu jsou si dokumenty uvnit� shluku 

vzájemn� podobné. Proto za�azení takových podshluk� do jediného v základní úrovni m�že 

být odpovídající, nicmén� to záleží také na subjektivním posouzení. 

I p�es zmín�né problémy nabízí klasifikace uživateli r�znorodý tématický náhled. 

6.3 Shrnutí test� 
Z uvedených výsledk� m�žeme zjistit, že �asová náro�nost s rostoucí hodnotou 

veli�iny documentsToCluster výrazn� roste. To je dáno náro�ností operace parsování, která 
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zpracovává každý ze shlukovaných dokument�. P�edpokládá se, že vyhledávací stroj b�ží na 

pom�rn� výkonných strojích, �ímž m�že být problém �áste�n� kompenzován. Na druhou 

stranu nám v�tší množství dokument� poskytuje širší p�ehled témat, která se ve výsledcích 

vyskytují až v dalších �ástech výsledkové listiny, což je pro uživatele d�ležité. Nezávisle na 

po�tu shlukovaných dokument� se ojedin�le vyskytovaly i shluky, které nebyly tématicky 

p�íliš významné a pro uživatele ani zajímavé. Nicmén� výskyt takových shluk� nebyl p�íliš 

�astý a po�et jejich dokument� byl v�tšinou minimální. 

Jedním z problém�, který jsme v testech zmínili, byl vznik významn�jších shluk� 

zano�ených hloub�ji ve stromové struktu�e. Na druhou stranu spojení t�chto shluk� vytvo�ilo 

jeden obecn�jší shluk, ve kterém si byly dokumenty podobné, což byl d�vod jeho vzniku. 

Pozitivní vlastností takového shluku bylo také získání p�ehledu o jeho obsahu již v další 

úrovni. Popisovaný problém se týká p�edevším algoritmu redukce, tedy získání �ezu 

dendrogramu. V p�ípad� provedení �ezu dendrogramu pozd�ji, �ímž bychom diskutovaný 

problém �áste�n� odstranili, by ale vzniklo velké množství p�íliš malých shluk�, které by 

mohly orientaci uživateli zhoršit. 

I p�es zmín�né problémy byl celkov� ve všech uvedených p�íkladech poskytnut 

dostate�ný tématický náhled jak formou zobrazení hierarchie shluk�, tak formou p�ímého 

tématického náhledu, který m�že orientaci v kolekci dokument� zna�n� zp�ehlednit. 
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7 Možná rozší�ení 
Uvažujeme-li možná rozší�ení základní implementace samostatného shlukovacího 

modulu napojeného na vyhledávací stroj, existuje n�kolik možností. Jejich cílem m�že být 

zlepšení kvality shlukování a zvýšení rychlosti. Toho lze dosáhnout v menším m��ítku 

p�epsáním pouze n�kterých �ástí existujících modul� vlastními implementacemi, což umožní 

zachování hlavní kostry softwaru a základních princip� použitých pro shlukování. Jako 

možné sm�ry pro takové rozší�ení se nabízí nap�íklad použití vlastních strategií pro redukci 

stromu, p�ípadn� použití jiné míry pro výpo�et vzdálenosti dvou shluk�. 

Další možností je nahrazení celých funk�ních �ástí, což poskytuje v�tší prostor pro 

zkvalitn�ní. Takovou variantu lze vyžít i u napojení shlukovacího modulu na Egothor 

v komponent� EgoClusterer. Zde se jako jedna z možností nabízí nahradit používanou 

komponentu pro shlukování – celý samostatný shlukovací modul, jinou implementací a tím 

otev�ít prostor pro porovnávání vlastností odlišných shlukovacích metod. 

Nám�tem další práce m�že být zp�sob výb�ru kandidát� pro shlukování. Bylo by 

možné zjistit, zda by bylo výhodn�jší nezískávat dokumenty ze za�átku výsledkové listiny, 

ale uvažovat zástupce z celé výsledkové listiny – nap�. každý x-tý dokument. Pomohla by 

d�kladná analýza složení HTML stránek a element�, které nejlépe charakterizují informaci o 

�lánku. 

Vzhledem k tomu, že se p�edpokládá práce shlukovacího modulu s výsledky 

vyhledávání, dalším nám�tem na rozší�ení je možnost cachování informací o shlucích, což by 

mohlo výrazn� zrychlit práci s vyhledáva�em. 

Posledním navrhovaným zajímavým rozší�ením rozsáhlejšího charakteru je 

implementace automatického dopln�ní dotazu na základ� ozna�ení relevantních a 

nerelevantních shluk�. Tím by se pro uživatele zna�n� zlepšila zp�tná vazba na základ� 

ozna�ených výsledk�. 
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8 Záv�r 
Ve velkém množství dokument� je �asto obtížné nalézt ty, které hledáme. Vytvo�ení 

shluk� je jednou z možností, jak se v kolekci dokument� rychleji zorientovat. Navíc m�že 

uživatel díky shluk�m získat dobrý p�ehled o obsahu dokument� v kolekci a tématických 

celcích, které se v ní vyskytují.  

Cílem diplomové práce bylo analyzovat možnosti pro zjednodušení orientace 

v dokumentech pomocí shlukování a následn� navrhnout a implementovat systém, �ešící tuto 

problematiku. Práce samotná se v�nuje a �eší všechny tyto uvedené cíle. Analyzovali jsme 

n�kolik možností použití shlukování a z nich vybrali variantu navázání shlukování na 

výsledky vyhledáva�e. V�novali jsme se rovn�ž problému, že vyhledáva� p�i nep�esné 

formulaci dotazu nabízí mnoho výsledk�, které nejsou pro uživatele relevantní, p�ípadn� 

relevantní výsledky �adí ve výsledkové listin� až na její konec. Uživatel p�i prohlížení takto 

zobrazovaných výsledk� nemusí požadovaných dokument� dosáhnout. S cílem zmírnit tento 

a další nedostatky jsme navrhli a implementovali obecný a konfigurovatelný modul, který 

klasifikuje zadané dokumenty do hierarchických shluk�. Modul jsme použili v podob� 

rozší�ení vyhledávacího stroje Egothor. Po vyhledání dokument� tento modul výsledné 

dokumenty klasifikuje do shluk�. Sou�ástí implementace je i prototyp prezenta�ní vrstvy 

výsledk� jak ve form� zobrazení shluk� a dokument�, které obsahují, tak formou tématického 

náhledu, který do pop�edí seznamu dokument� preferuje dokumenty z r�zných tématických 

skupin. Dopl�ující informace o shlukování uživateli orientaci ve výsledcích zna�n� 

zp�ehlední, p�ípadn� mu mohou pomoci p�i dalším zp�es�ování dotazu. 

P�i implementaci jsme se potýkali s mnoha problémy, týkajícími se p�edevším �asové 

a pam��ové složitosti, a rovn�ž s problémem nalezení vhodné testovací kolekce dokument�. 

Výkonnostní problémy byly zp�sobeny dlouhou dobou trvání procesu parsování a z �ásti 

i volbou hierarchického algoritmu pro shlukování. Domníváme se však, že zpomalení 

zp�sobené hierarchickým algoritmem je vyváženo n�kolika pozitivními vlastnostmi tohoto 

algoritmu oproti algoritm�m ostatním. Srovnání vlastností bylo provedeno v kapitole 5.2 

Diskuze výb�ru vhodného algoritmu. Dopad výkonnostních problém� jsme �áste�n� vy�ešili 

nalezením vhodné parametrizace. Sou�asn� také p�edpokládáme, že vyhledávací stroj bude 

spušt�n na dostate�n� výkonném stroji, který dále zmírní d�sledky t�chto negativních 

vlastností. 
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Domníváme se proto, že výsledné programové dílo jako celek p�edstavuje vylepšení 

p�vodního vyhledávacího stroje Egothor a uživateli reáln� usnad�uje orientaci v nalezených 

dokumentech. 
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