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věnoval.



Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně a výhradně s použi-
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2.1 Sumarizace textů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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5.1 Systémové požadavky aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
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1. Úvod
Většina lidí v dnešní době stále vnímá knihy a dokumenty jako jeden z hlavních

zdrojů, kde lze získávat nové informace a poznatky nebo si prohlubovat ty již získané.
Literatura pro některé čtenáře přestavuje rovněž zdroj zábavy a potěšení nebo možnost
úniku od každodenních starostí. Bohužel zájem o tištěné knihy v posledních letech stá-
le klesá. To je způsobeno mj. tím, že přibývá možností, jak se vzdělávat, získávat nové
informace či trávit volný čas. Jedním z dalších důvodů je též jejich relativně vysoká
pořizovací cena. Díky tomu se mladší generace stále častěji uchyluje k Internetu, který
je pro ně dostupnější a představuje přitom nejenom zdroj informací, ale i zábavy.

S nástupem digitální technologie, především nových přenosných tabletů, chytrých
telefonů či čteček se speciálním e-ink displejem, se ve světě knih a dokumentů objevil
nový fenomén - elektronická kniha (zkráceně e-kniha) a elektronické dokumenty obec-
ně. Obliba e-knih na rozdíl od klasických knih stále roste. Proč jsou právě tyto knihy
mezi čtenáři tak oblíbené? Čtenář může dokument číst na počítači a všech zařízeních,
která daný elektronický formát podporují.

Někdy nastane situace, kdy potřebujeme číst i několik knih současně. To u knih v tiš-
těné podobě může představovat nemalý problém, zvláště v případě pokud je potřebuje-
me mít neustále při sobě. Knihy zabírají velmi mnoho místa, často jsou i těžké. Navíc
vyhledávání některé konkrétní informace v běžné knize bývá samo o sobě poměrně
složitý proces. Často je nutné se spolehnout pouze na vyhledávání pomocí rejstříku.
V horším případě pak musíme celou knihu prolistovat sami.

E-knihy a dokumenty naproti tomu umožňují snadnější1 vyhledávání potřebných
informací, jsou přehledné, nezabírají mnoho místa a lze je číst i na více zařízeních. Ně-
které z nich nepodléhají licenci a jsou tak zdarma ke stažení prostřednictvím Internetu.

Dostupná je celá řada programů, které umožňují prohlížet si elektronické knihy a do-
kumenty v různých formátech. Bohužel naprostá většina těchto programů poskytuje
pouze základní funkcionalitu – nejčastěji jde pouze o prohlížení dokumentu po jed-
notlivých stránkách, jeho převod mezi elektronickými formáty, či jednoduché trans-
formační úpravy. Tento přístup je dostačující pro potřeby četby beletrie, ale v případě
četby složitě strukturovaných dokumentů, jakými mohou být například odborné publi-
kace, návody, sborníky konferenčních článků a jiné, už to stačit nemusí.

Každá publikace, včetně odborné, má svou vlastní pevně danou strukturu co se
týká návaznosti a uspořádání dokumentu. Ne vždy je však možné linearizovat text

1U čteček je hledání zpravidla komplikovanější.
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do takové podoby, aby pořadí témat vyhovovalo všem potřebám, které mohou čtenáři
v různých situacích mít. Někdy je nutné najít všechny informace o správě paměti, jin-
dy naopak všechny informace týkající se možností indexace vysoko rozměrných dat.
Primární struktura dokumentu může však odpovídat nejvýše jednomu takovému poža-
davku. Často se tak stává, že o vybraném problému se publikace zmiňuje v různých
částech, které jsou však mezi sebou odděleny několika kapitolami textu. I v dobře na-
psané knize tak mohou být některá témata, poznatky a jejich souvislosti prezentovány
pro nás zcela nevyhovujícím způsobem.

Jedním z řešení tohoto nedostatku je vytvoření rychlé a užitečné navigace, která
je přímo součástí dokumentu a umožňuje jejímu čtenáři rychle přejít na odpovídající
podobné úseky, a to snadným kliknutím na vytvořený hypertextový odkaz. Máme-li
štěstí, autor publikace na tyto případy již pamatoval a knihu nebo dokument takový-
mi odkazy sám opatřil. Často se však stane, že původní dokument takovou navigaci
zcela postrádá. Běžná zařízení a čtečky určené pouze pro prohlížení dokumentů mají
sami o sobě velmi omezené možnosti vyhledávání konkrétního textu nebo rychlého
listování. V případě neexistující navigační sítě vzájemně propojených odkazů je tento
problém ještě více umocněn. Proto by bylo žádoucí mít k dispozici nástroj, který by au-
tomatickým nebo poloautomatickým způsobem umožnil takové odkazy do publikace
dodatečně vložit.

Předpokládám, že nejčastějšími uživateli této aplikace budou zpravidla čtenáři, kte-
ří budou chtít v obsáhlé odborné publikaci (například podrobné příručce či návodu)
najít rychle požadované informace bez nutnosti pracně procházet celý obsah. Nebo na-
opak ti, již mají k dispozici například rozsáhlý elektronický sborník odborných článků
a chtějí jednotlivé články nějakým způsobem kategorizovat podle nejrůznějších kritérií
a zároveň mezi těmito články díky přidané navigaci snadno přecházet.

Další velmi užitečnou vlastností by mohlo být vytváření souhrnných (sumarizač-
ních) přehledů formou výtahu, kde se v několika větách či klíčových slovech snažíme
co nejpřesněji vystihnout obsah daného dokumentu nebo jeho části. Může jít přitom
o zestručnění obsahu odstavce, kapitoly, určité sekce nebo i celé publikace či vybra-
ného článku. Konkrétním možnostem vzájemného propojení a realizace obou těchto
kritérií se budeme věnovat detailněji v analýze. Oba tyto požadavky jsou mezi uživate-
li velmi žádané, a proto by jejich implementace našla široké využití. Z tohoto důvodu
jsem se rozhodl pro návrh a vývoj aplikace pro zpracování elektronických knih a do-
kumentů, která v sobě bude tuto funkcionalitu zahrnovat jako hlavní požadavek a bude
se tak zásadním způsobem lišit od konkurence.
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1.1 Cíl práce

Cílem této práce je navrhnout a implementovat software, který bude schopný v tex-
tu dané elektronické knihy či dokumentu na základě zadaných parametrů vytvářet na-
vigační strukturu tvořenou hypertextovými odkazy s cílem nabídnout čtenáři rychlý
přístup k těm částem dokumentu, které nějakým způsobem souvisejí s informacemi
a tématem, o kterém si právě čte. Tím bude obohacena provázanost jednotlivých té-
mat na sémantické úrovni a usnadněna celková navigace a orientace v dokumentu.
Program by měl dále umožňovat vytvářet výňatky z textů elektronických knih a doku-
mentů v podobě přehledného souhrnu (sumarizace) nejdůležitějších částí původního
textu, a to na základě doplňování klíčových slov podle předem stanovených kritérií.

Žádoucí je, aby výsledný program nabídl koncovému uživateli podporu pro ale-
spoň jeden rozšířený a používaný elektronický formát, který je zdarma, volně dostup-
ný a bez jakéhokoliv licenčního omezení. Návrh aplikace musí však zároveň umožnit
snadno přidávat i další elektronické formáty. Vhodným výchozím formátem bude ně-
který s dobře specifikovanou strukturou a dokumentací, aby byl samotný obsah doku-
mentu snadno zpracovatelný. Chceme dosáhnout toho, aby získaná data bylo možné
snadno obohacovat, měnit je či k nim opakovaně rychle přistupovat. Vybraný formát
by se měl dále vyznačovat tím, že jej bude možné používat na co nejvíce zařízeních.
Toto kritérium mimo jiné posílí i celkovou využitelnost aplikace v praxi.

Lze předpokládat, že jedna publikace bude výrazně menší co do objemu než kolekce
dokumentů na webu. Na druhé straně by však výsledný program měl umožňovat zpra-
cování i většího samostatného elektronického dokumentu. Zvýšený důraz bude kladen
na to, aby uživatelé byli schopni aplikaci snadno ovládat a efektivně používat. Nej-
důležitější funkce by měly být snadno dostupné, aby tento program mohli používat
i uživatelé, kteří nemají s prací na počítači zatím příliš mnoho zkušeností. Program
by proto měl být uživatelsky přívětivý na ovládání a zdarma dostupný. Co se týká sa-
motného jazyka aplikace, bylo by vhodné, aby aplikace uměla podporovat vícejazyčné
prostředí, ve kterém by uživatel mohl mezi všemi dostupnými jazyky vybírat a snad-
no přepínat. Aplikace by pro začátek měla podporovat češtinu a angličtinu s možností
přidání dalších jazyků dle potřeby formou rozšíření.

Program samotný by měl být navržen tak, aby jej bylo možné v budoucnu dále roz-
šiřovat o nové funkce, algoritmy a další podporované jazyky či elektronické formáty,
a to pomocí rozšiřujících modulů (pluginů).

Hlavní funkcí programu bude vytváření navigace pomocí odkazů a tvorba obsa-
hových přehledů. Stejně důležitá bude i možnost efektivně data zpracovávat a zadané
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výpočty či získané výsledky vhodným způsobem uživateli prezentovat, nejčastěji v po-
době vizualizace. Uživatel si dle svých vlastních kritérií vybere požadovanou úroveň
dokumentu (např. slovo, větu, odstavec, celý dokument) a požadovanou akci (např. vy-
tváření souhrnu, navigaci podle klíčových slov, . . . ). Bude mít přitom k dispozici před-
připravené typy filtrů a výčet metod potřebných pro výpočet, ze kterých bude možné
si vybírat. Výsledkem pak bude nový dokument vytvořený na základě těchto kritérií.
Může jít přitom jak o rozšíření původního obsahu dokumentu, tak o jeho redukci jen
na ty nejdůležitější části.

Menší důraz bude při implementaci kladen na možnost prohlížení samotných elek-
tronických dokumentů, na vytváření souhrnných statistik týkajících se daného doku-
mentu či zobrazování metainformací o dokumentu.

Program naopak nemusí nijak řešit otázku synchronizace a možnosti nahrávání spo-
jené s elektronickými čtečkami a dalšími zařízenými, kompresi dokumentů ani jejich
formátování. Nebude za zabývat ani převodem dokumentu do jiného podporovaného
elektronického formátu. Tato funkcionalita je více než dostatečně zastoupená v dostup-
ných programech.

1.2 Struktura práce

Následující kapitola nejprve srovnává několik typů algoritmů určených pro sumari-
zaci textu a pro shlukování. Dále popisuje způsob ochrany elektronických publikací
a analyzuje přednosti a zápory u nejčastěji používaných formátů určených pro elek-
tronické knihy a dokumenty. Na závěr kapitoly jsou pak všechny formáty vzájemně
porovnány. Třetí kapitola je zaměřena na samotný návrh aplikace. Jedná se především
o návrh architektury aplikace, rozdělení funkcionality do samostatných komponent
a design uživatelského rozhraní. Čtvrtá kapitola popisuje implementaci jednotlivých
částí programu, jejich vlastnosti a možnosti dalšího rozšíření. Poslední částí je pak
uživatelská příručka, která podrobně popisuje způsob ovládání aplikace, potřebná na-
stavení a možnosti přizpůsobení vzhledu.
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2. Analýza
V této části se pokusíme blíže specifikovat hlavní kritéria na výslednou aplikaci. Jde

především o analýzu možností, jak vytvářet zkrácené obsahy dokumentu. Následně si
představíme shlukovací algoritmy a v neposlední řadě provedeme i důkladné srovnání
nejpoužívanějších elektronických formátů s cílem vybrat ty vhodné pro naši aplikaci.

2.1 Sumarizace textů

Pojmem sumarizace (česky též „souhrn“ či „shrnutí“)[6] máme na mysli meto-
du, jejímž hlavním cílem je zkracování původního textu (zdroje informací) takovým
způsobem, aby jeho obsahový význam zůstal stále zachován. Sumarizaci dokumentu
můžeme zpravidla chápat jako úlohu různého typu, nejčastěji jako jednu z následují-
cích možností:

• extrakce – Vyčlenění klíčových informací z původního textu.

• abstrakce – Reprezentace klíčových informací formou úplné nebo částečné mo-
difikace původního textu, která bude co nejvíce vystihovat jeho původní obsah.

V případě tvorby sumarizace, tedy nejen že ignorujeme informace, které pro nás
nejsou obsahově důležité, ale eliminujeme i informace redundantní. Zajímá nás cel-
ková stručnost s přihlédnutím na zachování co nejvyšší obsahové hodnoty. Jednotlivé
věty by přitom na sebe měly v ideálním případě plynule navazovat, aby byl výsledný
souhrn nejen výstižný, ale též dobře čitelný. Ideální sumarizace v současné době zatím
není možné dosáhnout, lze se jí alespoň co nejvíce přiblížit.

Kvalitu vytvořené sumarizace posuzujeme zpravidla podle následujících, navzájem
nezávislých kritérií:

1. Vzájemné souvislosti jednotlivých částí výsledného textu.

2. Míry sémantické informativnosti pro uživatele (míra možnosti zrekonstruovat
z vytvořeného obsahu původní text).

3. Velikosti komprese (získané jako poměr délek vzniklého souhrnu a původního
dokumentu).
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Tvorba takového souhrnu je velmi užitečná, nebot’ při čtení rozsáhlého dokumentu
není jednoduché, aby si uživatel pamatoval všechny klíčové informace, na které v textu
během čtení narazil. Informace se velmi často v dokumentu vzájemně prolínají, či
místy popisují až přílišné detaily. To způsobuje nesnadnou orientaci a může zkreslovat
vnímání obsahu dokumentu jako celku. Shrnutí nám dává jasnou a především stručnou
informaci, o čem text je. Smyslem by mělo být vhodným způsobem zachytit hlavní
témata dokumentu, abychom se mohli rozhodnout, zda máme zájem o jeho podrobnější
čtení či nikoliv. Díky tomu šetříme čtenáři i čas.

Sumarizace a její vylepšení je předmětem zkoumání odborníků již řadu let. Z hle-
diska historie lze za průkopníka zabývající se počítačovou sumarizací považovat ně-
meckého vědce H.P. Luhna [4]. Je autorem návrhu metody, která pro výběr nejdůle-
žitějších částí dokumentu využívá frekvenci termů. Dle jeho teorie je možné vytvořit
sumarizaci dokumentu, která bude obsahovat přibližně 20% původního textu a přitom
se bude obsahově shodovat s dokumentem původním. Dalším významným milníkem
v oblasti sumarizace bylo zveřejnění některých zajímavých poznatků v práci H.P. Ed-
munsona [19]. Jedním z nich bylo i zjištění, že důležité věty se zpravidla vyskytují
hned na začátku dokumentu. V devadesátých letech se do řešení problému sumarizace
zapojila i umělá inteligence, která k vytváření souhrnu využívala Naivní Bayesův kla-
sifikátor. Jeho učení bylo založeno na tréninku rozsáhlých dat obsahujících dvojice
dokument-souhrn.

Pro rozdělení sumarizace můžeme použít několik nezávislých hledisek. Uved’me
zde alespoň některá z nich.

Podle rozsahu:

• Souhrn vytvořený z jednoho dokumentu – Jde o přiblížení hlavních témat,
která dokument nejvíce charakterizují.

• Souhrn vytvořený z několika dokumentů – Cílem je vytvoření přehledu o nej-
důležitějších tématech napříč několika dokumenty.

Podle účelu:

• Hodnotící souhrny – Autor zde souhrnně vyjadřuje své mínění o daném doku-
mentu. Do této skupiny patří např. recenze, kritiky, posudky a jiné. Hodnotící
posudky přitom nejsou tvořeny automatickým generováním.

• Indikativní souhrny – Poskytují čtenáři informaci o hlavních částech dokumen-
tu s cílem zjistit, zda bude pro nás obsah dokumentu přínosný či nikoliv. Jde tedy
o nejpodstatnější části původního textu, nejčastěji délky cca 10%.
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• Informační souhrny – Původní dokument je nahrazen jeho zkrácenou verzí.
Text je redukován na 20-30% původní velikosti. Cílem je poskytnout čtenáři
alespoň přibližnou představu o obsahu dokumentu bez nutnosti jej číst.

Podle typu použitého přístupu:

• Heuristické metody

• Statistické metody (např. Naivní Bayesův klasifikátor)

• Grafické metody (např. PageRank, HITS, LexRank, TextRank)

• Algebraické metody (např. LSA)

V této části práce se zaměříme výhradně na nejčastěji používané metody a algo-
ritmy automatické sumarizace textů, které se používají ke zpracování v rámci jednoho
dokumentu. Budou nás zajímat především metody extraktu, tedy takové sumarizace
vytvořené zcela bez jakékoliv modifikace původního textu.

Nejprve je však nutno zavést si všechna potřebná značení, která budou v algorit-
mech a ve zbytku práce používána. Důležité je rovněž i vysvětlení klíčových pojmů
a způsobu reprezentace.

2.1.1 Nezbytné pojmy a značení

Necht’ d je textový dokument, se kterým se rozhodneme pracovat. Jeho obsah budeme
reprezentovat pomocí tzv. „vektorového modelu“. Základní jednotkou vektorového
modelu je tzv. „term“1, což bychom do češtiny mohli přeložit výrazem termín. Nej-
častěji se jedná o slovo nebo některou jeho část, která nese nějaký význam (např. kořen,
nebo slovní základ).

Ve vektorovém modelu je každý dokument d reprezentován jako vektor vah
−→
d všech

svých termů. Je-li takových termů obecně N , potom jde o reprezentaci dokumentu
vektorem obsahujícím N dimenzí:

−→
d =< wt1 , wt2 , . . . , wtN > (2.1)

Váha termuwt přitom určuje důležitost termu t v daném dokumentu d nebo jeho části.

1V zbytku textu práce budeme výhradně používat pojem term.
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Abychom mohli uvést vztah pro výpočet váhy wt, je třeba nejprve objasnit následu-
jící pojmy:

• Frekvence termu (TF)2 – Jde o počet výskytů konkrétního termu t v dokumentu
d.

• Inverzní dokumentová frekvence (IDF)3 – Jeho hodnota určuje, jak je kon-
krétní term t významný v dané kolekci termů. To lze vyjádřit vztahem:

IDFt = log
|D|

|di : t ∈ di|
(2.2)

kde |D| udává celkový počet dokumentů v kolekci a |di : t ∈ di| pak počet do-
kumentů, ve kterých se term t vyskytuje.

Nyní nám již nic nebrání uvést vztah pro výpočet váhy termu wt:

wt = TFt ∗ IDFt (2.3)

2.1.2 Vážení termů strukturovaného dokumentu

Vzorec pro výpočet vah termů uvedený v sekci 2.1.1 předpokládá, že jde o obecný
textový dokument, kde však nemáme žádnou další informaci o jeho vnitřní struktuře.
V této práci však budeme chtít pracovat především s dokumenty, které takové pevné
vnitřní uspořádání mají. Hlavním cílem proto bylo tuto vlastnost dokumentů při výpo-
čtu vah rovněž zohlednit, nebot’ díky tomu máme šanci získat ještě lepší výsledky.

Předpokládejme, že náš vstupní textový dokument d je nyní strukturovaný. Text ta-
kového dokumentu můžeme zpravidla rozdělit do následujících hierarchických (logic-
kých) úrovní seřazených podle důležitosti od nejvýznamnější po nejméně významnou:

[Dokument, Kapitola, Podkapitola, Odstavec, Věta, Slovo]

Je třeba brát v úvahu, že daný dokument některé z těchto úrovní nemusí vůbec
obsahovat.

Výpočet váhy wt pro term t budeme tentokrát počítat v závislosti na hierarchické
úrovni:

• Úroveň slovo – Slovo odpovídá přímo konkrétnímu termu t a tedy jeho váha
wt = 1.

2Z anglického slova „Term frequency“
3Z anglického slova „Inverse document frequency“
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• Úroveň věta – Věta je reprezentována jako množina termů (s počtem výskytů),
které ji tvoří. Váha wt pro term t je pak dána vztahem:

wt =
#výskytů termu t ve větě

#výskytů všech termů ve větě
= TFt

• Úroveň odstavec – Odstavec tvoří množina termů ze všech vět, ze kterých se
tento odstavec skládá. Váha wt pro term t je pak dána vztahem:

wt =

(
#výskytů termu t v odstavci

# výskytů všech termů v odstavci

)
︸ ︷︷ ︸

TFt

∗ log

(
#vět v odstavci

#vět odstavce s termem t

)
︸ ︷︷ ︸

IDFt

to vše za předpokladu, že (#vět odstavce s termem t) 6= 0.

Ze vzorce je okamžitě patrné, že výpočet váhywt nelze vždy použít. Nyní si uká-
žeme všechny případy, kdy budeme muset hodnoty vah wt dodefinovat zvlášt’,
aby byl výpočet korektní:

1. Případ: #vět odstavce s termem t = 0

Pokud se term t nevyskytuje v žádné větě v daném odstavci, tak se nevysky-
tuje ani v odstavci jako takovém a tedy TFt = 0. Díky tomuto definujeme
váhu wt = 0.

2. Případ: log
(

#vět v odstavci
#vět odstavce s termem t

)
= 0

Tento případ nastane, pokud se term t, vyskytuje ve všech větách daného
odstavce. Výpočet váhy proto na složce IDFt vůbec nezávisí, a tak stačí
definovat váhu vzorcem:

wt =
#výskytů termu t v odstavci

#výskytů všech termů ve odstavci
= TFt

• Úrovně významnější než odstavec – Pro zobecnění uvažujme množinuM , jejíž
prvky tvoří zbylé úrovně podkapitola, kapitola, dokument. Pro zjednodušení
si tyto úrovně postupně očíslujeme přirozenými čísly, tedy M = {3, 2, 1}.

Výpočet váhy wt pro i-tou úroveň, kde i ∈M přitom odpovídá výpočtu vah pro
úroveň odstavec, tj. vzorci wt = TFt ∗ IDFt s těmito drobnými rozdíly:

1. TFt při výpočtu výskytů termu t používá i-tou úroveň.

2. IDFt při výpočtu používá počet elementů (i+1) úrovně, ze které se skládá
aktuální úroveň i. Pokud nastane případ, kdy úroveň (i + 1) /∈ M , potom
použijeme jako (i+ 1) úroveň odstavec.
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Vážnějším zájemcům o další informace týkající se metod vážení termů bych dopo-
ručil přečíst si [17].

2.1.3 Podobnost

Podobnost je relace, díky které budeme moci vzájemně srovnávat jednotlivé části textu
původního dokumentu, abychom při tvorbě sumarizace mohli vybrat co nejreprezen-
tativnější vzorek z původního textu.

Samotná váha termů wt obsažených v textu dokumentu by však nebyla dostatečná,
nebot’ budeme-li podrobněji zkoumat jeho určité části, snadno odhalíme skutečnost, že
se většina z nich odlišuje svou délkou, počtem termů a dalšími vlastnostmi. Tyto vztahy
mezi objekty zachycuje tzv. „podobnost“. V textu práce budeme výpočet podobnosti
označovat vždy symbolem Sim4.

Pro účely běžné sumarizace zpravidla stačí zkoumat podobnost vět a tyto vhodné
věty pak do souhrnu vybrat. Podobnost však můžeme použít i na vyšší hierarchické
úrovně a tak mezi sebou porovnávat obsahy odstavců nebo třeba celých kapitol.

Podobností existuje celá řada, obecně je můžeme rozdělit na 2 základní kategorie:

• Podobnosti pracující s množinou termů – Tyto podobnosti ve svém výpočtu
nepoužívají váhu termů, ale sledují určité společné vlastnosti v obou objektech,
pro které podobnost počítáme.

Pokud bychom chtěli například reprezentovat i-tou větu textu dokumentu, která
obsahuje N termů, potom ji lze psát ve tvaru Vi = {t1, t2, . . . , tN}.

Pro názornost si uved’me rovnou i 2 příklady takových podobností:

1. Jaccardova míra podobnosti

Sim(Vi, Vj) = Jaccard(Vi, Vj) =
|{t | t ∈ (Vi ∩ Vj)}|
|{t | t ∈ (Vi ∪ Vj)}|

(2.4)

2. Diceova míra podobnosti

Sim(Vi, Vj) = Dice(Vi, Vj) =
2 ∗ |{t | t ∈ (Vi ∩ Vj)}|

|Vi|+ |Vj|
(2.5)

Pro lepší představu si uved’me jeden příklad. Budeme chtít spočítat podobnost
pro tyto věty:

V1 = {malý, domeček, židle, stůl, postel}
V2 = {velký, domeček, židle, stůl, postel}

4Z anglického slova „Similarity“
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a to s využitím obou typů podobností. Potom dostaneme tyto výsledky:

Jaccard(V1, V2) = 4
6

= 2
3

Dice(V1, V2) = 8
10

= 4
5

• Podobnosti pracující s vektorem termů– Sem patří např. kosinová podobnost,
která se používá ve většině algoritmů a proto jí budeme věnovat větší pozornost.

Mezní podobnost (Threshold)5

Mezní podobnost je parametr, jehož hodnota udává, jakou minimální podobnost
musí mít dva elementy, abychom je mohli považovat za podobné. Pokud je hodnota
podobnosti u těchto elementů menší než definovaná mezní hodnota, bude jejich po-
dobnost brána jako nulová.

Kosinová podobnost

Necht’ Vi je i-tá věta textu, pro kterou platí: |Vi| = N (věta obsahuje celkemN různých
termů). Takovou větu budeme reprezentovat vektorem vah všech termů, které obsahuje
jako Vi = (wi,1, wi,2, . . . , wi,N), kde wi,k představuje váhu k-tého termu v i-té větě.

Pro výpočet kosinové podobnosti mezi větami Vi a Vj bude potřeba zajistit, aby oba
vektory měly stejnou velikost n = |Vi ∩ Vj|. Vektory termů pro množiny Vi a Vj dopl-
níme v případě potřeby chybějícími termy z množiny Vi ∩ Vj , kterým však přiřadíme
nulovou váhu.

Formálně:
Necht’ n představuje hodnotu délky vektoru, která bude nyní společná pro vektory

obou vět. Kosinová podobnost mezi větami Vi a Vj je dána následujícím vztahem:

Sim(Vi, Vj) = cos(θ) =

∑n
k=1wi,k ∗ wj,k√∑n

k=1w
2
i,k ∗

√∑n
k=1w

2
j,k

(2.6)

Hodnota podobnosti leží v intervalu [0, 1], kde 1 představuje identitu a naopak 0 případ,
kdy jsou porovnávané elementy zcela odlišné.

5V angličtině se lze setkat i výrazem „Similarity threshold“
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2.2 Pokročilé metody automatické sumarizace

Ručně vytvářené souhrny mohou být přesné, ale vyžadují velké množství času. Člo-
věk navíc může při delší práci snadno udělat chybu. Z tohoto důvodu se hledala vhodná
alternativa, která by tyto problémy co nejvíce eliminovala a umožnila tak tyto souhrny
tvořit automaticky a co možná nejefektivněji. Automatické zpracování textu počítačem
navíc zaručuje, že při zpracování stejného dokumentu získáme identický výsledný sou-
hrn, což se u ručního zpracování říci nedá. Je také třeba zmínit i skutečnost, že práce
lidí stojí nemalé finanční prostředky a použitím automatické sumarizace můžeme tyto
výdaje z větší části ušetřit.

2.2.1 Grafické metody

Jedná se o metody založené na teorii grafů, které původně vznikly jako nástroj pro
vytváření hypertextových odkazů mezi webovými stránkami na Internetu. Mezi jejich
hlavní přednosti patří nezávislost na konkrétním jazyce textu. Při tvorbě sumarizace
navíc nejsme nikterak vázáni na používání lingvistických metod. Většina metod pra-
cuje s orientovanými grafy.

Grafové algoritmy, pomocí kterých budeme vytvářet sumarizace, vychází z algo-
ritmů používaných pro web známých jako PageRank[26] a HITS[25]. Ve stručnosti
zde proto nejprve uvedeme jejich základní charakteristiky a následně si představíme
i dvojici algoritmů pro sumarizaci TextRank[21] a LexRank[22].

PageRank

Jedná se snad o nejznámější algoritmus používaný k analýze důležitosti webových
stránek. Vychází z myšlenky, že hodnota důležitosti každé stránky přímo závisí na
ostatních stránkách, které na ni odkazují. Autorem tohoto algoritmu je Google, jeho
spoluzakladatelem Larry Page.

Web je pro účely tohoto algoritmu možné chápat jako orientovaný graf G = (V,E),
kde množina vrcholů V představuje jednotlivé webové stránky a E je množina hran,
které symbolizují hypertextové odkazy mezi těmito stránkami. Hranou (p, q) ∈ E

máme na mysli, že stránka p odkazuje na stránku q.

Výpočet skóre ohodnocení PR stránky q je dán vztahem:

PR(q) = (1− ϕ) + ϕ ∗
∑

(p,q)∈E

PR(p)

|Out(p)|
(2.7)
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kde |Out(p)| je počet všech odkazů vedoucí ze stránky p a parametr ϕ ∈ (0, 1) je
tzv.„faktor tlumení“. Obecně se doporučuje volit hodnotu ϕ = 0.85.

Jak je možné si všimnout, výpočet se provádí iterativním způsobem. Na začátku
mají všechny stránky stejnou velikost skóre. Počáteční hodnotu volíme zpravidla jako
PR(q) = 1

|V | , kde |V | je počet webových stránek, které chceme tímto způsobem ohod-
nocovat. Hodnota skóre konverguje velmi rychle a to během několika málo iterací.

Na hodnotu PR(q) se lze dívat jako na pravděpodobnost návštěvy stránky q uživa-
telem při procházení webu. S pravděpodobností ϕ pak uživatel z této stránky přejde
odkazem na stránku jinou. Hodnota (1−ϕ) potom vyjadřuje pravděpodobnost, že uži-
vatel nepokračuje při prohlížení stránek pomocí odkazu, ale použije například přímý
zápis konkrétní adresy nové cílové stránky.

HITS6

Jedná se o grafický algoritmus používaný k analýze důležitosti webových stránek. Za
jeho autora je považován profesor Jon Kleinberg.

Algoritmus je založen na myšlence rozdělení webových stránek do 2 typů:

• Rozcestníky – Jedná se o stránky, které obsahují velké množství odkazů do
ostatních webových stránek.

• Autority – Jedná se o stránky, na které vede velké množství odkazů z ostatních
webových stránek.

Každou webovou stránku p potom charakterizuje dvojice skóre - HITSR(p) pro
rozcestník a HITSA(p) pro autoritu, které udávají důležitost dané stránky vzhledem
ke konkrétnímu typu.

Výpočet hodnot skóre pracuje v iteracích. Na začátku jsou hodnoty HITSR(p) =

HITSA(p) = 1. Dále se výpočet řídí následovně:

HITSR(p) =
∑

(p,q)∈E HITSA(q)

HITSA(p) =
∑

(q,p)∈E HITSR(q)

(2.8)

6Zkratka pro „Hyperlink-Induced Topic Search“
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TextRank

Jde o grafový algoritmus určený pro tvorbu sumarizace. Elementy vstupního texto-
vého dokumentu se ohodnotí určitým skóre a na základě jeho hodnoty se seřadí. Do
výsledné sumarizace se postupně přidávají prvky tohoto setříděného seznamu, a to tak
dlouho dokud je potřeba.

Pro lepší pochopení algoritmu budeme za vstupní elementy považovat jednotlivé
věty textového dokumentu. Princip algoritmu je však obecný a díky tomu jsme schopni
stejným způsobem vybírat celé odstavce nebo třeba kapitoly.

Necht’ G = (V,E) je orientovaný graf s množinou vrcholů V a s množinou hran
E, kde E ⊆

(
V
2

)
. Pro daný vrchol Vi definujme In(Vi) jako množinu vrcholů, u nichž

některá z hran vede do vrcholu Vi a Out(Vi) jako množinu vrcholů spojené hranou
vycházející z vrcholu Vi.

Hodnotu skóre pro vrchol Vi definujeme následujícím způsobem:

S(Vi) = (1− ϕ) + ϕ ∗
∑

j∈In(Vi)

1

|Out(Vj)|
S(Vj) (2.9)

kde ϕ ∈ (0, 1) je faktor tlumení. Určuje pravděpodobnost přechodu z jednoho vrcholu
grafu na jiný. Nejčastěji je pro ϕ volena hodnota 0.85 (stejně jako tomu bylo v případě
PageRanku).

Pro potřeby tvorby sumarizace si však bohatě vystačíme pouze s grafem neorien-
tovaným. Je potřeba zohlednit skutečnost. že jednotlivé hrany jsou vážené, tj. mezi 2
navzájem různými vrcholy Vi a Vj grafu G vede hrana E s váhou wi,j .

Vzorec pro výpočet hodnoty skóre vrcholu Vi tedy modifikujeme na tvar:

S(Vi) = (1− ϕ) + ϕ ∗
∑

Vj∈In(Vi)

wi,j∑
Vk∈Out(Vj)

wj,k

S(Vj) (2.10)

kde hodnotu váhy wi,j určíme jako výsledek podobnosti Sim(Vi, Vj). Hodnota této
podobnosti je však pro TextRank algoritmus specifická a je dána následujícím vzta-
hem:

Sim(Vi, Vj) =
|{t | t ∈ (Vi ∩ Vj)}|
log(|Vi|) + log(|Vj|)

=
|Vi ∩ Vj|

log(|Vi|) + log(|Vj|)
(2.11)
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Kritériem této podobnosti je tedy velikost množiny termů, které se vyskytují u obou
elementů současně. Použití logaritmu potom zabraňuje při tvorbě sumarizace prefero-
vat elementy, které v sobě obsahují velký počet termů.

LexRank

Jedná se o grafový algoritmus příbuzný TextRanku s těmito rozdíly:

1. Při výpočtu Sim(Vi, Vj) se používá kosinová podobnost.

2. Vychází z principu náhodné procházky pro Markovovy řetězce.

3. Kvalitu a rychlost výpočtu lze ovlivnit pomocí parametru „mezní podobnosti“
(threshold) – tento pojem byl již vysvětlen v sekci 2.1.3.

4. Je možné jej použít také pro sumarizaci z více dokumentů.

Nyní se pokusíme popsat tento algoritmus také pseudokódem. Začneme tím, že nej-
prve popíšeme a vysvětlíme pomocný algoritmus Power method, který se při výpočtu
skóre uzlů grafu volá v posledním kroku.

Power method je iterativní algoritmus určený k počítání stacionární distribuce Mar-
kovova řetězce. Algoritmus startuje s rovnoměrným rozložením. Při každé iteraci je
hodnota vlastního vektoru přepočítána vynásobením stochastickou maticí. Algoritmus
vždy skončí, nebot’ Markovův řetězec je neredukovaný a neperiodický.

Algorithm 1 „Power method“ – Algoritmus pro výpočet stacionární distribuce Mar-
kovova řetězce

1: Vstup: Stochastická, neperiodická, neredukovaná matice M
2: Vstup: Velikost matice N, možná chyba ε
3: Výstup: Vlastní vektor p

4: p0 = 1
N

1; . 1 je vektor samých jedniček
5: t = 0;
6: repeat
7: t = t+ 1;
8: pt = MTpt−1;
9: δ = ||pt − pt−1||;

10: until δ < ε;

Nyní nám již nic nebrání v popisu samotného LexRank algoritmu. Pro úplnost
poznamenejme, že podobnosti mezi jednotlivými elementy (uzly grafu) budeme repre-
zentovat maticí SimMatrix.

15



Algorithm 2 „LexRank“ – Algoritmus pro výpočet skóre
1: Vstup: Sim – Typ podobnosti
2: Vstup: t – Hodnota pro threshold
3: Vstup: V – Pole vrcholů reprezentujících graf, u nichž chceme skóre určit
4: Výstup: L – Pole se hodnotou skóre vrcholů grafu

5: N = lenght(V ) . N je počet vrcholů grafu
6: for i = 0; i < N ; i+ + do
7: Degree[i] = 0; . Pole počtu hran překračující threshold
8: for j = 0; j <= i; j + + do
9: wi,j = Sim(V [i], V [j])) . Výpočet váhy na základě podobnosti vrcholů

10: if (wi,j > t) then
11: SimMatrix[i][j] = wi,j;
12: Degree[i] = Degree[i] + 1;
13: else
14: SimMatrix[i][j] = 0;
15: end if
16: end for
17: end for
18: for i = 0; i < N ; i+ + do
19: for j = 0; j < N ; j + + do
20: if (SimMatrix[i][j] > 0) then
21: SimMatrix[i][j] = SimMatrix[i][j]/Degree[i]; . Normalizace vah

uzlů
22: end if
23: end for
24: end for
25: L = PowerMethod(SimMatrix,N, ε);

2.2.2 Latentní sémantická analýza (LSA)

Jde o jednu z algebraických metod pro automatické analyzování vztahů mezi termy
a dokumenty nebo mezi termy a větami. Základem LSA je metoda rozkladu matice
SVD7, což bychom mohli česky přeložit jako „rozklad singulární dekompozicí“. Nyní
si metodu SVD a její princip popíšeme podrobněji.

7Zkratka z anglického slova „Singualar value decomposition“. Více informací o této metodě lze
získat na http://en.wikipedia.org/wiki/Singular_value_decomposition
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Prvním krokem je vytvoření matice A = [A1, A2, . . . , An], kde každý sloupcový
vektor Ai reprezentuje vektor frekvencí termů, které se vyskytují v i-té větě původního
dokumentu. Matice A tedy popisuje vztah termů vůči větám, ve kterých se tyto termy
vyskytují. Pokud předpokládáme, že původní dokument obsahuje n vět a m termů,
potom má matice A rozměr m× n.

SVD rozklad matice A je dán následujícím vztahem:

A = UΣV T (2.12)

kde U = [ui,j] je sloupcově ortogonální matice m×n (její sloupce nazýváme levé sin-
gulární vektory), Σ = diagonal(σ1, σ2, . . . , σn) je diagonální matice n× n, kde prvky
ležící na diagonále jsou nezáporná singulární čísla (jsou seřazena sestupně) a V = [vi,j]

je ortonormální matice n×n (sloupce této matice se nazývají pravé singulární vektory).
SVD rozklad matic je znázorněn na obrázku 2.1.

Obr. 2.1: Matice a její SVD rozklad

Rozměr matic u SVD rozkladu může být redukován na k dimenzí, kde k < n.
Matice U je redukována na rozměry m× k, matice Σ na k × k a V T na k × n.

SVD metoda tedy mapuje m-dimenzionální prostor vektorů frekvencí termů na k-
dimenzionální singulární vektorový prostor. Z pohledu sémantiky jde o rozklad doku-
mentu na k lineárně nezávislých bázových vektorů, které představují hlavní témata.
Velikost singulárních čísel je přímo úměrná významnosti jednotlivých témat v rámci
dokumentu.

Z každého tématu jsou vybírány nejvýznamnější věty do souhrnu. Postupně vybírá-
me pro j = 1, 2, . . . , N , j-tý pravý singulární vektor z matice V T , kde N je počet vět
výsledného souhrnu. Každá z vět reprezentuje sloupcový vektor [vj1, vj2, . . . , vjk]T .
Vybírá se vždy věta s největší hodnotou indexu v j-tém pravém singulárním vektoru.
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Abychom mohli rozlišit významnost jednotlivých témat v dokumentu, je třeba pro
počítání použít matici Σ. Vybereme tedy věty, u nichž vektory v matici Σ2 × V T ma-
jí největší délky. Díky násobení maticí Σ2 umožníme vnímat témata dokumentu jako
různě důležitá. Význam daného tématu je přímo úměrný druhé mocnině jemu odpoví-
dajícímu singulárnímu číslu. Výpočet délky vektoru dr pro r-tou větu v k rozměrném
latentním prostoru vyjádříme vzorcem:

dr =

√√√√ k∑
i=1

v2ri ∗ σ2
i (2.13)

Do souhrnu zařazujeme ty věty, u nichž je hodnota dr největší. Díky tomu může být
jedno důležité téma v souhrnu zastoupeno i několika větami. Alternativní možností je
vybírat věty reprezentující příslušné téma podle kritéria založeném na procentuálním
podílu singulárního čísla daného tématu ku součtu všech singulárních čísel.

2.3 Způsoby hodnocení kvality sumarizace

Abychom mohli měřit kvalitu výsledné sumarizace, je třeba zmínit metody a metriky,
které se vyhodnocením kvality zabývají. Ruční hodnocení kvality je sice přesné, ale
rovněž velmi drahé a hlavně pomalé. Navíc to, co je opravdu důležité, může být ovliv-
něno subjektivním hodnocením a pohledem anotátora. Z těchto důvodů byly vytvořeny
automatické metody pro hodnocení kvality.

Automatické metody bychom mohli rozdělit do těchto základních kategorií:

• Založené na lingvistických metodách – Mezi hlavní kritéria, která se sledují
patří gramatická správnost, dobrá srozumitelnost a prakticky nulová redun-
dance klíčových informací.

• Ko-selekční techniky a podobnostní míry – Umožňují porovnávat získaný sou-
hrn se souhrnem ideálním. Jedná se o techniky založené na používání určité mí-
ry, která vhodným způsobem popisuje výslednou kvalitu souhrnu. Existuje jich
velké množství, my se však zaměříme pouze na ty, které je vhodné použít při
vytváření extraktů. Patří sem především přesnost, úplnost a F-míra.

Přesnost (P)8

Tato míra vyjadřuje, z jaké části odpovídají vybrané věty souhrnu skutečnému ob-
sahu. Formálně můžeme přesnost vyjádřit vztahem:

8Z anglického slova „Precision“
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P =
|{věty v ideálním souhrnu} ∩ {věty vybrané programem}|

|{věty vybrané programem}|
(2.14)

Přesnost nabývá hodnot v intervalu [0, 1], přičemž čím vyšší je tato hodnota, tím je
shoda s ideálním souhrnem vyšší.

Úplnost (R)9

Jedná se o míru určující jak velký podíl vybraných vět odpovídá ideálnímu souhrnu.
Výpočet úplnosti je dán následujícím vzorcem:

R =
|{věty v ideálním souhrnu} ∩ {věty vybrané programem}|

|{věty v ideálním souhrnu}|
(2.15)

Získané hodnoty úplnosti patří opět do intervalu [0, 1].

F-míra

Jde o kombinovanou míru, která v sobě zahrnuje přesnost i úplnost s cílem přesněji
vystihnout podobnosti u získaných extraktů. Hodnoty přesnosti a úplnosti jsou totiž
vzájemně nepřímo úměrné, tj. s rostoucí přesností souhrnu klesá jeho úplnost a nao-
pak. F-míra zohledňuje výsledky obou těchto měr a to počítáním jejich harmonického
průměru. Vzorec pro výpočet je následující:

F-míra =
2 ∗ P ∗R
P +R

(2.16)

Získaný souhrn je tím kvalitnější, čím je hodnota F-míry větší. Jedná se tedy o přímou
úměrnost.

2.4 Srovnání možných variant reprezentace dat

Tvorba sumarizace je zaměřena především na grafové algoritmy. Pro jejich implemen-
taci bylo nejprve třeba navrhnout datovou strukturu pro reprezentaci grafu a způsob,
jak efektivně počítat váhy jednotlivých termů.

Počítání vah termů

Předpokladem byla práce s textem strukturovaného dokumentu, kde je potřeba pro
výpočet podobnosti Sim(Vi, Vj) znát váhu wt pro všechny termy, které patří do dané

9Z anglického slova „Recall“
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hierarchické úrovně (výpočet pro konkrétní úroveň jsme si již popsali v sekci 2.1.2).
K tomu je potřeba, abychom pro každou úroveň znali:

• Počet výskytů jednotlivých termů v dané úrovni – Bude potřeba pro výpočet
TFt.

• Počet bezprostředně menších úrovní, ze kterých se tato úroveň skládá – Bez
ní bychom nebyli schopni spočítat IDFt.

Uvažovalo se o následujících 2 možnostech, které jsou popsány a následně zhod-
noceny níže:

Varianta č.1 - Reprezentace pomocí matic

Vychází z myšlenky, že každá hierarchická úroveň bude reprezentována jednou ma-
ticí. V každé matici budou uloženy jednotlivé výskyty termů a zároveň bude možné
snadno určit počet bezprostředně menších úrovní, které ji tvoří.

Nyní zkusíme objasnit samotný princip a reprezentace pro jednotlivé úrovně:

• Úroveň slovo – Jde o triviální případ, kdy wt = 1, a proto není třeba vytvářet
žádnou matici.

• Úroveň věta – Pro věty budeme požadovat:

– Reprezentaci maticí V pro počty termů ve větách, kde řádky představují
jednotlivé věty dokumentu a sloupce všechny jeho termy. Potom pro prvek
matice platí, že:

V [i, j] = # výskytů termu tj ve větě Vi

– Existenci mapování mezi vrcholem grafu reprezentující větu a indexem
matice V :

map : Uzel[ID]→ index věty v matici V

• Úroveň odstavec – Pro odstavec budeme požadovat:

– Reprezentaci maticí O pro počty termů v odstavcích, kde řádky předsta-
vují jednotlivé odstavce dokumentu a sloupce všechny jeho termy. Celkový
počet termů v odstavci je roven součtu termů pro všechny věty, které tento
odstavec tvoří.
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Pro počet výskytů termu tj v i-tém odstavci potom platí vztah:

O[i, j] = V [a, j] + V [b, j] + . . .+ V [x, j]

v případě, je-li i-tý odstavec tvořen větami Va, Vb, . . . , Vx.

– Existenci mapování mezi vrcholem grafu reprezentujícím odstavec a in-
dexem matice O:

map : Uzel[ID]→ index odstavce v matici O

• Zbylé úrovně – V úrovních podkapitola, kapitola a dokument definujeme ma-
tice P , K, D a odpovídající mapování grafu uzlu analogicky jako v případě od-
stavce.

Nyní přistoupíme ke zhodnocení této varianty:

• Výhody – Díky maticím bude možné váhu wt spočítat v konstantním čase O(1).
Při update operaci týkající se některého z termů je možné všechny hodnoty velmi
rychle přepočítat. Jde o jednoduché maticové operace typu sčítání pro každou
hierarchickou úroveň.

• Nevýhody – Matice jsou vždy obrovské, a to i v případě, že nesou malou infor-
maci. Jsou často velmi řídké, nebot’ počet termů v celém dokumentu je v běž-
ných textových dokumentech řádově vyšší než počet termů například pro věty.
Reprezentace stejně dlouhými vektory na všech úrovních tedy zabere mnoho
místa, a to je velmi neefektivní.

Tento přístup byl velmi efektivní pro kratší dokumenty (řádově do 1000 termů),
pro větší dokumenty se však ukázal jako velmi nevhodný. Takové dokumenty totiž
obsahují řádově kolem 8000 až 10 000 různých termů a potřebná velikost reprezen-
tace všech matic se tak pohybuje v řádech GB, což je již zcela nepřijatelné. Z tohoto
důvodu nebyla tato varianta nakonec ve výsledné aplikaci vůbec použita.

Varianta č.2 - Použití mapovacích funkcí (hašování)

Vychází z myšlenky, že každý element hierarchické úrovně reprezentuje uzel stro-
mu, který svou strukturou zachycuje vztah mezi všemi úrovněmi v dokumentu. Každý
uzel vždy obsahuje mapování (hašovací funkci), která pro konkrétní term vrací jeho
počet výskytů. Díky hierarchii uzlů máme rovnou k dispozici i počet bezprostředně
menších úrovní, které ji tvoří. Hašovací funkce má tvar:
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h : Jméno termu t→ Počet výskytů termu t

Jméno termu lze považovat za unikátní hodnotu. Díky tomuto mapování lze pro libo-
volný uzel hierarchického stromu, který bude obsahovat termy {t1, t2, . . . , tN}, získat
počet výskytů konkrétního termu ti, kde i ∈ {1, 2, . . . , N} v konstantním čase O(1).
Mapování je realizováno jako Map < String, Integer >. Při tvorbě mapování po-
stupujeme vždy z listů stromu směrem ke kořeni. Jednotlivé případy si nyní roze-
bereme. Necht’ u je uzel hierarchického stromu, potom mapování tvoříme následovně:

• u je list – Potom obsahuje pouze jediný term t a tedy h(t) = 1.

• u není list – Postupně pro všechny syny s uzlu u (zde jsme již mapování zavedli)
proved’ následující:

1. Pro každý term t obsažený v synovi s získej jeho počet, tj. hodnotu h(t),
kterou označme jako hs(t).

2. Pokud uzel u dosud neobsahuje mapování h(t), potom jej definujme násle-
dovně h(t) = hs(t)

3. Pokud uzel u již obsahuje mapování h(t), potom jeho hodnotu zvýšíme
o hs(t), tedy nově definujeme h(t) = h(t) + hs(t).

Příklad tvorby mapování je na obrázku 2.2.

Obr. 2.2: Příklad tvorby mapování výskytů termů pro uzly hierarchického stromu

Pojd’me si nyní tuto variantu zhodnotit:

• Výhody – Každý uzel si drží jen seznam všech svých termů, což je vzhledem
k variantě s použitím matice velká úspora potřebné paměti. Potřebnou váhu wt

pro term t lze pro konkrétní uzel spočítat v konstantním čase O(1).
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• Nevýhody – Každý uzel v sobě obsahuje termy všech svých synů, což se může
zdát jako duplicitní reprezentace. Při změně termů u některého uzlu je nutné
přepočítat hodnoty vah u všech uzlů, které daný term obsahují.

Tato varianta se nakonec ukázala jako optimální. Umožňuje efektivně zpracovávat
i obsáhlejší textové dokumenty. Přepočítání hodnot vah při změně některého z uzlů
stromu není častá operace a pokud se provádí, potom její běh viditelně nezpomaluje
celkové chování a odezvu aplikace. Proto byla tato varianta nakonec vybrána a posléze
i implementována v aplikaci.

Závěrem poznamenejme, že alternativní variantou by bylo počítat hodnoty uzlů re-
kurzivně nebo s použitím cache, tedy až ve chvíli, kdy je to skutečně potřeba. Tato
varianta se však nakonec také ukázala jako nevyhovující, nebot’ pro větší dokumenty
vykazovalo běhové prostředí značné prodlevy.

Reprezentace grafů pro výpočet sumarizace

Cílem bylo najít vhodnou reprezentaci grafu, aby byl proces tvorby sumarizace co
nejvíce efektivní. Jde nám především o čas výpočtu a spotřebu paměti.

Varianta č.1 - Reprezentace váženou maticí sousednosti

Ohodnocený neorientovaný graf G = (V,E) s n vrcholy reprezentujeme pomocí
vážené matice sousednosti W (G) = [wi,j] pro i, j = 1, 2, . . . , n, kde platí

wi,j =

Sim(Vi, Vj) pokud (Vi, Vj) ∈ E(G)

0 jinak

• Výhody – Veškeré potřebné výpočty algoritmu lze snadno realizovat pomocí
maticových operací. Jednotlivé hodnoty v matici zachycují přímo podobnosti
mezi uzly. Data jsou uložena na jednom místě a velmi snadný je i jejich případný
update.

• Nevýhody – Pro graf s větším počtem vrcholů jsou matice obrovské a zabírají
tak příliš mnoho paměti.

Tato varianta by byla co do výpočtu optimální, avšak díky velkým požadavkům na
pamět’ byla nakonec zamítnuta a v aplikaci se nepoužívá.
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Varianta č.2 - Reprezentace seznamem vrcholů

Ohodnocený neorientovaný graf G = (V,E) s n vrcholy reprezentujeme pomocí
seznamu vrcholů. Každý vrchol grafu si tedy pamatuje všechny vrcholy, se kterými
je spojen hranou a ohodnocení této hrany. Ohodnocení pro konkrétní hranu vedoucího
z vrcholu vi vyjadřuje hašovací funkce:

h : ID sousedního vrcholu vj → Hodnota váhy e = (vi, vj)

Abychom objasnili význam hašování, ukážeme si vše na konkrétním grafu, který
je na obrázku 2.3. Předpokládejme, že momentálně pracujeme např. s vrcholem v7,
pro který potřebujeme určit váhy hran některého ze sousedů. Pokud chceme například
určit váhu hrany e = (v7, v5), stačí vzít ID vrcholu v5 (v našem případě s hodnotou 5)
a použít hašovací funkci. Dostaneme, že h(5) = 0.294, což je hledaná hodnota váhy.
Obdobně bychom mohli zjistit např. váhu hrany e = (v7, v9) jako h(9) = 0.481.

Obr. 2.3: Příklad grafu G=(V,E) s ohodnocením hran, který chceme reprezentovat

• Výhody – Grafové algoritmy pracují vždy s konkrétním vrcholem grafu a všemi
jeho sousedy, tedy jde o efektivní reprezentaci. Reprezentace dat není prostorově
náročná, nebot’ každý vrchol si uchovává jen potřebné informace o svém okolí
a nic navíc. Díky hašování přistupujeme k sousedům konkrétního vrcholu grafu
v konstantním čase O(1), aniž bychom mohli celý seznam sousedů sekvenčně
procházet.
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• Nevýhody – Tvorba grafu není přímočará jako v případě matic. Díky neoriento-
vanému grafu musí být každá hrana reprezentována symetricky, tedy je-li vrchol
vi v seznamu vrcholů vrcholu vj , potom má vrchol vj na svém seznamu i vrchol
vi. Případný update váhy hrany je potřeba správně zajistit pro oba uzly.

I přes drobnější úskalí týkající se aktualizace vah, byla nakonec tato varianta použita
v aplikaci jako výchozí. Potřebné výpočty totiž probíhají velmi rychle a to především
bez velkého nároku na potřebnou pamět’.

2.5 Shlukování dat

Shlukování dat nebo též „shluková analýza“ či zkráceně „shlukování“ je víceroz-
měrná statistická metoda, která se využívá pro klasifikaci objektů. Cílem shlukování je
rozklad datového souboru na podmnožiny, tzv. shluky nebo klastry. Přitom dbáme na
to, aby elementy patřící do stejného shluku si byly vzájemně co možná nejvíce podob-
né. Naopak u elementů, které patří do různých shluků požadujeme, aby se co nejvíce
odlišovaly. Základní myšlenku shlukování formuloval již v roce 1939 R.C. Tryon ve
své publikaci [23] takto:

„Shluková analýza je obecný logický postup formulovaný jako procedura, pomocí

níž seskupujeme objektivně jedince do skupin na základě jejich podobnosti a rozdíl-

nosti.“

Shlukování je jedna z metod, které se používají například při strojovém učení nebo
při dobývání znalostí. Tato metoda se využívá zejména při zpracování statistických
dat z oblasti lékařství, ekonomie, fyziky a celé řady dalších odvětví. Každé odvětví
však používá odlišné typy dat, a tedy bylo potřeba použít pro jejich klasifikaci rozdílné
přístupy. Tento důvod vedl ke vzniku mnoha různých shlukovacích metod a algoritmů.

2.5.1 Hierarchické shlukovací algoritmy

Pro tyto algoritmy je typické vytvářet shluky dynamicky, kde se jejich velikost bud’
postupně zvětšuje nebo zmenšuje. Podle toho dělíme shlukovací algoritmy na 2 typy:

• Shlukující (aglomerativní) – Na začátku je v každém shluku umístěn právě
jeden element. V každém kroku vždy dojde ke spojení dvou nejpodobnějších
shluků do jednoho. Toto spojení zároveň udává způsob, jakým je možné postavit
strom, který zachycuje celou hierarchii. Počet shluků postupně klesá, a to až do
okamžiku, kdy jsou již všechny elementy umístěny v jediném společném shluku.
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• Dělící (divizivní) – Algoritmy začínají na začátku s jediným shlukem. Cílem je
vhodně rozdělit tento shluk na dva další, aby se tyto shluky lišily co nejvíce, ale
zároveň byly elementy uvnitř každého shluku co nejvíce podobné. V každém
dalším kroku se vždy vybere jeden shluk, a ten se stejným způsobem rozdělí na
dva. Algoritmus končí ve chvíli, kdy každý element má svůj vlastní shluk.

V praxi jsou častěji mnohem více používány aglomerativní shlukovací algoritmy,
nebot’ chceme-li v jednom kroku sloučit dva shluky, je možné to provést celkem s2

2
− s

2

způsoby, pokud máme aktuálně k dispozici celkem s shluků. Shluk obsahující p prvků
je možné rozdělit celkem 2p−1 − 1 způsoby. To může být problém zvláště u velkých
dat, proto se místo všech možných rozdělení častěji používá nějaká heuristika.

Algorithm 3 : Aglomerativní hierarchické shlukování
Vstup: X = {−→x1,−→x2, . . . ,−→xn} – Množina elementů
Vstup: Dist(A.B) – Metoda pro měření vzdálenosti shluků A a B

1: Zařad’ každý element z množiny X do samostatného shluku.
2: Spočítej podobnost pro všechny dvojice shluků.
3: Spoj dva nejpodobnější shluky do jednoho.
4: if (Počet shluků == 1) then

Skonči algoritmus a vrat’ hierarchii určující rozklad.
5: else

Pokračuj krokem č.2.
6: end if

Jednotlivé shlukovací algoritmy se mimo vlastní implementace odlišují také meto-
dami, jakými je možné počítat vzdálenost mezi dvěma shluky. Uved’me si zde proto
alespoň několik nejčastějších metod, které je možné pro výpočet vzdálenosti mezi dvě-
ma shluky použít.

Metoda nejbližšího souseda počítá vzdálenost dvou shluků pomocí dvou nejbliž-
ších prvků z obou shluků. Necht’ máme k dispozici shluky A = (−→a1 ,−→a2 , . . . ,−→an)

a B = (
−→
b1 ,
−→
b2 , . . . ,

−→
bm), potom jejich vzdálenost Dist(A,B) počítáme vztahem:

Dist(A,B) = min
i=1...n;j=1...m

Dist
(−→ai ,−→bj ) (2.17)

Hlavní předností této metody je především snadná implementace. Její nevýhodou je
tzv. „chaining effect“ tedy případ, kdy jsou shluky spojovány postupně do jednoho
protáhlého shluku (řetězu). Tento efekt nastává, pokud se více elementů vyskytuje ve
stejné vzdálenosti od shluku.
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Metoda nejvzdálenějšího souseda počítá vzdálenost dvou shluků pomocí dvou nej-
vzdálenějších prvků z obou shluků a to vztahem:

Dist(A,B) = max
i=1...n;j=1...m

Dist
(−→ai ,−→bj ) (2.18)

Dokáže na rozdíl od předchozí metody spolehlivě eliminovat chaining effect. Její ne-
výhodou je tendence zvětšování shluků rovnoměrným způsobem, při kterém se vytváří
sférické shluky. To může mít negativní vliv na data, jejichž přirozené shluky tuto po-
dobu nemají.

Centroidní metoda počítá vzdálenost dvou shluků jako vzdálenost jejich těžišt’.
Těžištěm shluku je vektor, jehož hodnota každého atributu odpovídá průměrné hodnotě
tohoto atributu ve všech prvcích, které jsou ve shluku obsaženy. Formálně definujeme
těžiště takto:

AC
(r) =

1

|A|
∑
a∈A

a(r) (2.19)

kde r je index značící atribut. Pro shluk A s těžištěm
−→
AC a shluk B s těžištěm

−→
BC

definujeme jejich vzdálenost vztahem:

Dist(A,B) = Dist(
−→
AC ,
−→
BC) (2.20)

Tato metoda dává dobré výsledky, ale je velmi obtížná na implementaci, nebot’ těžiště
se v průběhu shlukování neustále mění.

Metoda střední vzdálenosti počítá vzdálenost dvou shluků jako průměrnou vzdá-
lenost všech dvojic uvnitř obou shluků, tedy vztahem:

Dist(A,B) =
1

nm

n∑
i=1

m∑
j=1

Dist(−→ai ,
−→
bj ) (2.21)

Výhodou této metody je její vysoká odolnost vůči odchylkám, které se vyskytují v da-
tech. Zdroj [24] udává, že tato metoda patří pro většinu dat mezi ty nejefektivnější.

2.5.2 Nehierarchické shlukovací algoritmy

Cílem těchto algoritmů je, podobně jako v předchozím případě, dosažení co mož-
ná nejvyšší kvality rozkladu na jednotlivé shluky. Jelikož počet rozdělení jednotlivých
elementů do všech možných shluků je velký, většina metod začíná s nějakým pevně
zvoleným počátečním rozkladem, a ten se snaží iterativně zlepšovat. Výpočet algo-
ritmu zpravidla končí u rozdělení, které není globálním optimem, ale pouze optimem
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lokálním. Kvalita výsledku přitom závisí na volbě počátečního rozdělení, které určí
v jaké lokálním maximu algoritmus svůj výpočet skončí. Počáteční rozdělení přímo
souvisí s počtem shluků na začátku běhu algoritmu. Z této kategorie si uvedeme pouze
jednoho nejvýznamnějšího zástupce, kterým je Metoda k-středů.

Metoda k-středů

Metoda k-středů (k-means) je metodou nehierarchického shlukování pro pevný po-
čet shluků. Vstupem je množina elementů X = {−→x1,−→x2, . . . ,−→xn}, které chceme rozdě-
lit do k shluků A1, . . . , Ak.

Výpočet probíhá v iteracích. Vstupem jsou všechny elementy, které je třeba zařadit
do shluků, dále požadovaný počet shluků a metrika, která se bude používat pro měření
rozdílu mezi objekty. Nejprve se určí počáteční rozklad množiny elementů. Pro každý
shluk je následně spočteno jeho těžiště. Na základě vzdálenosti jednotlivých elementů
od těžišt’ jednotlivých shluků se elementy přemíst’ují do shluku, jehož těžiště je mu
nejblíže. Pokud dojde k přemístění elementu do jiného shluku, jsou hodnoty pro těžiště
aktualizovány a algoritmus pokračuje další iterací. V opačném případě běh algoritmu
končí a jeho výsledkem je k shluků.

Algorithm 4 : K-means algoritmus – Algoritmus pro nalezení k shluků

Vstup: X = {−→x1,−→x2, . . . ,−→xn} – Množina elementů
Vstup: Dist(A.B) – Metoda pro měření vzdálenosti shluků A a B
Výstup: k – Požadovaný počet shluků

1: Rozděl elementy z množiny X do shluků A1, . . . , Ak libovolným způsobem.
2: ∀i ∈ {1, 2, . . . , k} spočítej pro každý shluk jeho těžiště T (Ai).
3: ∀ element −→x ∈ X umísti do shluku Aj tak, aby platilo:
Dist(−→x ,

−−−→
T (Aj)) = min{Dist(−→x ,

−−−→
T (Ai)) | i = 1, . . . , k}

4: Pokud v kroku č.3 došlo u některého elementu ke změně shluku, potom pokračuj
krokem č.2, jinak skonči a vrat’ shluky A1, . . . , Ak.

2.6 Ochrana publikací vůči kopírování

Vydavatelé a prodejci elektronických knih a dokumentů se snaží zabraňovat neo-
právněnému šíření a kopírování svých publikací . Pro ochranu práce se používá tzv.
DRM10.Česky můžeme tento pojem přeložit jako „Správa digitálních práv“. Tento

10Z anglického slova „Digital right management“, http://drm.info/
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způsob ochrany udává kolikrát je možné soubor kopírovat, na kolika různých zaříze-
ních je možné jej zobrazit, popř. jak velký je časový horizont, kdy je povoleno soubor
číst.

U e-knih se používá standard Adobe DRM, který podporují též hardwarové čteč-
ky. Mezi ně patří například Sony, PocketBook, Jinke Hanlin, Bookeen, PageOne nebo
Evolve. U čteček společnosti Kindle bohužel není tento formát podporován. Je-li kniha
opatřena ochranou Adobe DRM, je nutné si nainstalovat program Adobe Digital Edi-

tions11 a mít účet pro přihlášení k Adobe. Z jednoho účtu je přitom možné spravovat
nejvýše 6 zařízení.

Vedle DRM existuje i umírněnější způsob, jakým je možné autorská data chránit.
Jde o tzv. „sociální ochranu“. V tomto případě se do zakoupené elektronické knihy
nebo dokumentu vloží vodoznak. Nejčastěji se jedná o nějakou specifickou identifika-
ci prodejce. Je-li taková kniha šířena nelegální cestou nebo umístěna na Internetu, je
snadné podle vodoznaku odhalit, kdo se podvodu dopustil.

2.7 Formáty elektronických knih a dokumentů

Koncem 90.let minulého století začal výrazným způsobem stoupat počet vydavatelů
elektronické literatury. Do té doby se v této oblasti spíše experimentovalo a elektro-
nické dokumenty byly vytvářeny primárně pouze amatérským způsobem z naskeno-
vaných tištěných originálů, které byly následně převedeny do textové podoby. Jednalo
se především o formáty HTML, PDF, RTF nebo TXT. Docela častým formátem byl
též PDB12. V tomto případě se jednalo v podstatě o prostý text uložený po částech
do tabulky ve formátu Palm DB. S postupným rozšířením elektronických knih, jejich
vydáváním a dostupností na trhu se však situace zásadně změnila. Začaly se objevovat
nové hardwarové i softwarové čtečky a vznikla i celá řada nových formátů, specia-
lizovaných právě pro ně. Zpočátku jich byly desítky (mezi odborníky se často mluví
o tzv. „elektronické babylonské věži“ 13). Z nich se postupem času vyčlenilo několik
formátů, které dnes považujeme za standard. Dnešní výrobci čteček, tabletů, chytrých
telefonů a dalších zařízení, která jsou schopná pracovat s e-knihami a dokumenty, se
proto snaží tyto populární formáty podporovat ve svých produktech, aby co nejvíce
zvýšili jejich prodejnost a své zisky.

11http://www.adobe.com/cz/products/digital-editions.html
12Někdy též označován jako Palm DB
13http://smartplanet.com/blog/thinking-tech/internet-book-faces-an-ebook-tower-of-babel/1217
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Elektronické formáty bychom mohli rozdělit do 2 základních kategorií:

• Otevřený formát má veřejně dostupnou dokumentaci, pevně danou strukturu
a není z hlediska licenčních práv nijak omezený, tedy může jej používat každý
bez placení poplatků a to ve všech zařízeních, která jej podporují.

• Uzavřený formát nemá zpravidla volně dostupnou specifikaci, může i nemusí
mít pevně danou strukturu, jeho použití je obvykle patentově chráněno a bývá
zpravidla podporován pouze na elektronických čtečkách či zařízeních od jedno-
ho konkrétního prodejce. Příkladem uzavřeného formátu je např. formát MOBI
určený pro značku Kindle.

Dnešní trh se velmi rychle vyvíjí, a tak se prodej elektronických knih pomalu přibli-
žuje k prodeji knih papírových. Při koupi elektronické knihy nejsme zpravidla vázáni
na konkrétní typ zařízení nebo čtečku, kde je možné si knihu přečíst. Zákazník má
možnost pořídit knihu od více prodejců a nahrát si ji do všech svých podporovaných
zařízení (elektronická čtečka knih, tablet, chytrý mobilní telefon).

V České republice patří mezi nejvýznamnější prodejce Kosmas14 , Palmknihy15 ne-
bo Ereading16. Většina z nich se snaží prosazovat otevřené elektronické formáty.

Souhrn nejdůležitějších vlastností, kterými se formáty navzájem odlišují:

1. Otevřeností formátu.

2. Podporou DRM.

3. Podporou multimédií (obrázků, zvukových souborů, videí, . . . ).

4. Možností vkládání vlastních hypertextových odkazů.

5. Přizpůsobením se velikosti obrazovky a zobrazením obsahu dle potřeb uživatele.

Bohužel velká řada elektronických formátů není vzájemně kompatibilní. Není proto
možné je např. společně prohlížet a číst na jednom zařízení. Pro tento účel naštěstí
existuje řada programů pro převod mezi formáty, která tento problém s nekompatibili-
tou do jisté míry řeší. Jedním z nich je například program Calibre17.

14https://www.kosmas.cz/
15http://www.palmknihy.cz/
16(http://www.ereading.cz/
17http://calibre-ebook.com/
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Nyní se pokusíme podrobněji charakterizovat několik druhů elektronických formá-
tů, které patří v současné době mezi nejpopulárnější. Zaměříme se především na jejich
hlavní výhody a nevýhody. Na závěr se pokusíme tyto formáty mezi sebou vzájemně
porovnat.

2.7.1 HTML18

Tento formát byl vytvořen primárně pro tvorbu webových stránek, a to dle standartu
W3C19. Pro prohlížení elektronických publikací vytvořených v tomto formátu je potře-
ba webový prohlížeč. Vytvořené soubory mají příponu .html nebo .htm a pevně danou
strukturu složenou z HTML značek (tagů). Hlavní výhodou je pak nejen srozumitel-
nost a čitelnost zdrojového kódu, ale též i snadné parsování a zpracování takového
souboru. HTML formát nebyl původně určen pro publikování a prohlížení elektro-
nických knih. Na tento účel byl využíván především díky historickým okolnostem –
zejména proto, že s nástupem elektronických knih neexistovaly ještě žádné specifické
formáty a HTML formát plnil dodatečně tento účel. Samotný formát v sobě podporuje
též metadata, CSS soubory, obrázky, stejně jako audio a video. Nabízí i další funkce
(např. vytváření formulářů), které ale nejsou v e-dokumentech využívány. Snad jedi-
nou nevýhodou je absence technologie DRM. HTML je stále dost používaný formát,
i když od nástupu formátů určených primárně pro e-dokumenty postupně ztrácí na své
popularitě.

2.7.2 EPUB20

Jedná se o otevřený formát vytvořený dle standardu organizace IDPF21, který patří
nejen v České republice, ale i jinde ve světě mezi jeden z nejpoužívanějších formátů
obecně. Jedná se v podstatě o speciální .zip archiv (s příponou .epub), jenž má spe-
cifickou adresářovou strukturu a je založen na XHTML a XML formátu s podporou
technologie DRM a HTML5 značek. Umožňuje uživateli nastavit rozvržení a změnu
velikosti textu dokumentu dle jeho potřeb, a to v rámci konkrétní čtečky či podporo-
vaného zařízení. Je schopný zobrazovat také metadata, CSS22 soubory, rastrové i vek-
torové obrázky a dokonce i audio a video (dle typu zařízení). EPUB je podporován na
většině zařízeních s výjimkou Amazon Kindle, kde není v současné době možné sou-
bory ve formátu EPUB otevřít. Tento problém se pak nejčastěji řeší převodem EPUBu
do formátu MOBI, který Kindle podporuje. Možná jedinou nevýhodou tohoto formátu
je, že cílové zařízení musí nejprve archiv rozbalit, než je možné jej číst.

18HyperText Markup Language, http://dev.w3.org/html5/spec/spec.html
19Word Wide Web Consortium, http://www.w3.org/
20Electronic Publication, http://idpf.org/epub
21International Digital Publishing Forum, http://idpf.org/
22Cascading Style Sheets, http://www.w3.org/TR/CSS2/
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2.7.3 Kindle

Jedná se o formát vytvořený společností Mobipocket, který později koupila firma
Amazon. Jeho vzorem byl formát MOBI23, který vychází ze standardů XHTML a Open
eBook s podporou obrázků, tabulek a vlastních odkazů. MOBI je v podstatě kolekce
HTML souborů s XML daty (velmi podobné EPUBU), ale místo zazipování se soubory
zkompilují do binární podoby pomocí k tomu určenému programu.

Amazon původní formát MOBI rozšířil na formát, který označujeme jako AZW24.
Tento formát byl vyvinutý účelně pro čtečky, tablety a zařízení značky Kindle. Elek-
tronické dokumenty jsou dostupné pouze v knihkupectví Amazonu.

Formát Kindle je možné číst také na všech zařízeních od společnosti Apple, na za-
řízeních využívajících BlackBerry a operační systém Windows či Android. Jedná se
o často používaný elektronický formát, který podporuje technologii DRM. Jeho vel-
kou nevýhodou je především absence čtení dokumentů na ostatních zařízeních než je
Kindle, nebot’ se jedná o uzavřený formát. Převod z jiných formátů je řešen vzdáleně.
Uživatel, který je registrován na Amazonu pošle soubor, který chce převést a ten se mu
posléze vrátí zpět ve formátu AZW.

2.7.4 eReader(Palm Media)

Elektronické dokumenty v tomto formátu mají podobu celých stránek, tedy čtenář
vidí celou stránku jako jeden celek, podobně jako je tomu u klasických knih. Interně se
jedná o text, který se zalamuje podle velikosti displeje. Tedy jednotlivé stránky nejsou
pevně rozložené, jak je to například u formátu PDF. Tento formát lze používat na plat-
formách a zařízeních jako jsou iPhone, iPad, Android, Symbian, BlackBarry, Windows

a Macintosh. Formát ale není podporován na zařízeních Amazon Kindle. Dokumenty
se vyznačují koncovkou .pdb. Nejedná se sice o otevřený standard, ale formát nabízí
i podporu hypertextových odkazů, technologie DRM a u některých zařízení i obrázků.
Lze v něm taktéž vytvářet vlastní komentáře, záložky a poznámky pod čarou. Jednou
z hlavních výhod eReader formátu je vysoká komprese jeho vlastního obsahu. Naopak
zde není podporováno téměř žádné formátování, což je jedna z nevýhod.

2.7.5 PDF25

Jde o otevřený formát firmy Adobe Systems, jeden z nejčastěji používaných obecně.
Původním důvodem vzniku formátu bylo vytvoření souborů pro tisk, které by zajišt’o-

23Též Mobipocket, http://www.mobipocket.com/
24Jeho soubory se vyznačují koncovkou .azw
25Portable Dokument Format, http://www.adobe.com/devnet/pdf/pdf_reference.html
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valy shodnou podobu výsledného rozložení na všech cílových tiskárnách a zobrazova-
čích. Mezi hlavní přednosti formátu patří nezávislost na platformě a podpora na téměř
všech zařízeních. Velká řada publikací v tomto formátu přímo vychází, mnoho dalších
pak vzniká neoficiální cestou, nejčastěji neskenováním a následným převodem do PDF
z původních tištěných originálů.

Formát zahrnuje podporu komprese, obrázků, audio i video souborů a technologie
DRM. Při použití DRM je nutné mít nainstalovanou aplikaci Adobe Digital Editions,
přes kterou se provádí registrace čtečky, na které bude chráněný dokument následně
čten. Nevýhodou při používání PDF formátu je jeho vlastnost zachování formátová-
ní a nemožnost změny podoby dokumentu. Jde přitom o problémy se zalamováním
řádků. U menších zařízení pak dochází k tomu, že se stránka bud’to celá nevejde na
displej, nebo je zmenšena natolik, že velikost písma komplikuje či znemožňuje čtení.
To představuje nežádoucí problém také u nejrozšířenějších sedmipalcových displejů,
kde není možné dokument dobře prohlížet ani číst.

Novější čtečky a zařízení umožňují zvětšení písma a změnu řádkování, ale PDF sou-
bor musí být již s takovou vlastností vytvořen (jedná se o atribut nazvaný „re-flow“).
V takovém případě je pak tento problém do jisté míry vyřešen, za cenu nezobrazování
grafických prvků v dokumentu. Některé programy dovolují stránky v PDF (s texto-
vým, nikoliv obrázkovým obsahem) rozparsovat a uložit v podobě vhodnější pro čtení
na elektronických čtečkách. Formát pro to ale není zcela vhodný, a tak tento převod
nemusí být stoprocentní.

2.7.6 TXT26

Tento formát nebyl nikdy primárně určen pro elektronické dokumenty. Byl používán
ve větší míře hlavně v době, než na trhu začaly oficiálně vycházet elektronické publika-
ce. Formát patří mezi ty nejjednodušší, podporují jej prakticky všechna známá zařízení
a platformy, což je jedna z jeho předností. Soubory se vyznačují malou velikostí a pří-
ponou .txt. Pro dnešní potřeby elektronických dokumentů formát není příliš vhodný.
Problémy mohou nastat již v případě používání různých znakových sad. Neexistuje zde
ani žádná podpora pro formátování, obrázkové soubory, audio ani video. Taktéž chy-
bí možnost ochrany dokumentu proti nelegálnímu kopírování díky technologii DRM.
Postupem času byl proto tento formát vytlačen a nahrazen formáty vhodnějšími. Dnes
již jeho význam stále klesá, i když ještě podle údajů z roku 2010 v něm bylo vydáno
asi 9% ze všech oficiálních publikací, což není zcela zanedbatelné číslo.

26Plain Text, http://en.wikipedia.org/wiki/Text_file#.TXT
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2.8 Shrnutí elektronických formátů

Důležitým kritériem u elektronických formátů bývá jejich otevřenost a pevná struk-
tura. To umožňuje jednak snadný přístup k potřebným informacím v rámci volně pří-
stupné dokumentace, ale také možnost formát snadno parsovat a dále jej zpracovávat.
Hledáme především takový formát, který je svými vlastnostmi co nejvíce univerzální.
To znamená, že je nejen dostupný a použitelný pro nejvíce zařízení, ale měl by v sobě
zahrnovat též podporu obrázků, možnost vytváření hypertextových odkazů, tabulek,
vlastních poznámek či komentářů a případně navíc podporovat videa i audio soubory.
Další velmi žádanou vlastností je požadavek přizpůsobovat obsah dokumentu pro dané
cílové zařízení, stejně jako možnosti související se samotným formátováním obsahu,
nejčastěji s využitím CSS souborů.

Popsané vlastnosti a hlavní specifika jednotlivých výše popsaných formátů včetně
jejich porovnání v klíčových kritériích popisuje následující souhrnná tabulka:

Na základě výsledků analýzy jsem se ve své aplikaci rozhodl pro podporu formátu
HTML, který svými vlastnostmi splňuje všechny mnou stanovené zásadní požadavky.
Jak formát MOBI, který je základem pro Kindle (PRC, AZW), tak i formát EPUB lze
převést na HTML a zase zpět. Díky tomu není budoucí podpora těchto formátů nijak
komplikovaná a pokryly by se tak prakticky všechny čtečky.
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3. Návrh programu
Aplikaci bude tvořit jádro a několik samostatných modulů, které jsou vzájemně nezá-
vislé. Každý modul má přitom na starosti určitou specifickou funkcionalitu. Jádro řídí
chod celé aplikace a to tak, že podle potřeby volá jednotlivé moduly. Každý z modulů
vždy pracuje s určitým rozhraním, které popisuje jeho chování a způsob práce s daty.

Obr. 3.1: Rozdělení aplikace na jednotlivé moduly

Při návrhu architektury programu bude použit návrhový vzor MVC1, který umožňu-
je oddělit samotná data od aplikační logiky a grafického prostředí. Logiku má v našem
případě na starosti programové jádro. Každý z modulů obsahuje datovou strukturou,
která představuje datový model a umožňuje s daty pracovat dle potřeby, případně je
měnit. Některé moduly v sobě obsahují mimo vlastních dat i způsob jakým lze tato da-
ta vhodným způsobem prezentovat uživateli. Tato část je však nezávislá na samotných
datech.

Program bude napsán v jazyce Java. Důvodem výběru tohoto programovacího ja-
zyka je možnost používat program bez nutnosti instalace a také jeho nezávislost na
operačním systému a architektuře počítače. Program tak bude snadno přenositelný
z jednoho počítače na jiný. Java je objektově orientovaný jazyk, který se snaží být
pro programátora přívětivý, nebot’ vychází z jazyků C a C++ a přitom jsou odstraně-
ny některé složité konstrukce, kde by vývojář mohl velmi snadno udělat chybu. Tento

1Název je odvozen z anglického „Model-View-Controller“
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jazyk navíc disponuje i automatickou správou paměti prostřednictvím tzv. „Garbage
collection“.

Bylo by vhodné, aby měl uživatel aplikace možnost rozložit jednotlivé grafické kom-
ponenty v rámci uživatelského rozhraní podle vlastních požadavků. Výchozí rozložení,
které jednomu uživateli může vyhovovat se může naopak jinému zdát jako krajně ne-
praktické a nevyhovující. Cílem bude zajistit v tomto ohledu co možná největší flexibi-
litu. Z praktického hlediska by navíc bylo vhodné mít možnost ukládat více takových
rozložení a v případě potřeby mezi nimi přecházet. Užitečnou vlastností by bylo pa-
matovat si poslední rozložení a použít jej při příštím spuštění aplikace. Pro usnadnění
orientace je praktické umístit nejdůležitější informace o nastavení na nástrojovou lištu
a pro nejpoužívanější operace zavést klávesové zkratky.

3.1 Návrh uživatelského prostředí

Obr. 3.2: Návrh uživatelského prostředí

Hlavní myšlenkou bylo rozdělení jednotlivých modulů na samostatné regiony, kde
bude možné každému z nich nastavit určitou velikost a umístění v rámci aplikace.
Rozdělení vychází z předpokladu, aby komponenty s podobnou funkcionalitou byly
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umístěny blízko sebe a uživatel měl tak možnost mezi nimi snadno přepínat a měnit
jejich nastavení podle své potřeby. Jednotlivá nastavení pro každou komponentu by
měla být přehledná a srozumitelná. Pokud se komponenta skládá z několika různých
nezávislých částí, je každá z nich umístěna pro větší přehlednost na samostatné zálož-
ce.

3.2 Možnosti budoucího rozšíření

Při samotném návrhu této aplikace byl hlavní důraz kladen na možnost budoucího
rozšíření. To znamenalo především důkladně promyslet a navrhnout programové jádro
či vhodná rozhraní a zajistit vzájemnou komunikaci mezi komponentami. Cílem by-
lo vytvořit program co nejvíce škálovatelný, kde bude jeho funkčnost rozdělena mezi
jednotlivé komponenty, které jsou pokud možno vzájemně nezávislé. Každá bude mít
určité rozhraní a poskytovat specifickou funkčnost. Díky tomu bude možné libovolnou
z komponent v budoucnu nahradit novou zdařilejší implementací nebo přidávat dal-
ší implementace k již stávajícím. Pro rozšíření aplikace v podobě dalších typů filtrů,
nových formátů či možných způsobů vizualizace stačí pouze implementovat příslušná
rozhraní a nové třídy posléze přidat na odpovídající místa v aplikaci. Samotné jádro
následně samo zajistí potřebný zbytek. Tuto úlohu by měl přitom zvládnout i méně
zkušený programátor.
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4. Implementace

4.1 Vývojové prostředí a použité knihovny

Program byl kompletně vytvořen ve vývojovém prostředí NetBeans IDE verze
7.3.1. Během jeho tvorby nebyl použit nástroj pro grafické navrhování komponent,
obsažený v prostředí. Programovacím jazykem byl zvolen jazyk Java (viz návrh pro-
gramu) s grafickým prostředím a knihovnou Swing.

Při vývoji aplikace byly dále použity následující externí knihovny:

• InfoNode Docking Window (verze 1.6.1)1 – Slouží pro tvorbu vlastního rozlo-
žení oken programu.

• HTML Parser (verze 1.6) 2 – Poskytuje metody pro rychlé a snadné parsování
i rozsáhlých HTML dokumentů.

• Language-detection 3 – Umožňuje rozpoznat konkrétní jazyk z aktuálně použí-
vaného textu.

• Java-google-translate-text-to-speech (verze 1.0) 4 – Převádí text do zvukové
podoby prostřednictvím webové služby.

• JFreeChart (verze 1.0.19) 5– Používá se pro vykreslování spojnicového mul-
tigrafu včetně jeho legendy a popisků.

• Commons IO (verze 2.4) 6 – Poskytuje metody pro snadnější práci se soubory
a složkami obsahujícími data používaná v aplikaci.

• Snowball libstemmer 7 – Používá se pro odvození základního tvaru slova (tzv.
stemu) pro text napsaný v anglickém jazyce.

• RSyntaxTextArea (verze 2.5.6) 8 – Umožňuje zvýrazňovat klíčová slova v textu
HTML kódu a rovněž v pravidlech určených pro formátování dokumentu pro-
střednictvím kaskádových stylů.

1http://www.infonode.net/
2http://htmlparser.sourceforge.net/
3https://code.google.com/p/language-detection/
4https://code.google.com/p/java-google-translate-text-to-speech/
5http://www.jfree.org/
6http://commons.apache.org/proper/commons-io/
7http://snowball.tartarus.org/download.php
8https://github.com/bobbylight/RSyntaxTextArea
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Program jako celek je založen na objektově orientovaném programování, tj. na ko-
munikaci jednotlivých objektů prostřednictvím metod a událostí, obsažených v třídách
objektu. U některých částí, kde se očekává možnost rozšíření, jsou pak použita vhodná
rozhraní, která je možno implementovat, a tak do aplikace přidávat novou funkčnost.

Ty nejdůležitější části programu a způsob jejich komunikace jsou představeny v ná-
sledujících kapitolách. Podrobný popis jednotlivých tříd a metod tohoto programu lze
nalézt v generované dokumentaci umístěné na CD v adresáři „Java-dokumentace“.

4.2 Podpora více jazyků

Cílem bylo zajistit, aby grafické uživatelské prostředí aplikace mělo podporu pro něko-
lik různých jazyků, mezi kterými si bude moci uživatel vybírat. Podporou více jazyků
v tuto chvíli nemyslíme jazyk textu elektronického dokumentu, ale textové popisky
všech grafických elementů, ze kterých se aplikace skládá, tj. tlačítek, comboboxů, ta-
bulek atp. Jelikož je tato aplikace tvořena v prostředí JAVA Swing, jedná se o všechny
grafické komponenty odvozené z třídy JComponent, které pracují s textem. Při im-
plementaci jsme chtěli pochopitelně zabránit jakémukoliv vytváření duplicit objektů.
Zároveň však chceme, aby bylo možné jazyk změnit i za běhu aplikace a tato změna
se okamžitě projevila u všech komponent.

Princip multijazyčné podpory v aplikaci

Pro každý nový jazyk se vytvoří vlastní textový soubor, který má koncovku .langu-
age.properties. Je nutné, aby název souboru byl pro každý jazyk unikátní. Tento soubor
obsahuje seznam uspořádaných dvojic (klíč, hodnota), kde každá dvojice je umístěna
na samostatném řádku. Jednotlivé řádky jsou ve tvaru

Unikátní jméno klíče komponenty = Text komponenty

Jednotlivé klíče se budou přiřazovat těm grafickým komponentám, u kterých bude-
me vyžadovat podporu pro více jazyků. Jména klíčů musí být vždy unikátní hodnoty,
aby bylo možné jednoznačně určit, jaký text se má pro danou komponentu použít. Jmé-
no klíčů můžeme zvolit podle svého uvážení. Důležité je však zajistit, aby jméno klíče
bylo vždy stejné ve všech vytvořených jazykových souborech. To mimo jiné znamená,
že jednotlivé jazykové soubory obsahují vždy stejnou množinu klíčů, ale liší se pouze
textem, který je specifický pro daný jazyk.
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Každý jazyk obsahuje vždy 2 speciální klíče:

• language.name – Hodnota klíče udává jméno jazyka, které bude aplikace zob-
razovat v nabídce s dostupnými jazyky.

• language.icon – Jeho hodnotou je jméno obrázkové ikony (včetně přípony), kte-
rá bude použita pro tento jazyk v aplikaci. Aplikace používá obrázky umístěné
v balíčku eldorados.resources.images. Pokud obrázek zvoleného jména v tomto
balíčku nenajde, použije se pro jazyk výchozí ikona.

Pro úplnost dodejme, že aplikace nikdy nečte soubory s jazyky opakovaně, nebot’
jde o drahou operaci. Obsah každého souboru se přečte pouze jednou a jeho obsah se
uloží do datové struktury programu, kde je možné k němu kdykoliv přistupovat.

Vytvoření klíčů však samo o sobě nestačí. Klíč je nutné přiřadit (registrovat) jed-
notlivým grafickým komponentám. Teprve tímto krokem se komponenty stávají ví-
cejazyčnými. Pro registraci je určena třída LanguageComponentManager z balíčku
eldorados.languages, která si také uchovává seznam všech aktuálně registrovaných
komponent.

Grafické komponenty můžeme rozdělit na 2 základní typy:

1. Trvalé – Jedná se o komponenty, které jsou po svém vytvoření dostupné po celou
dobu běhu aplikace.

2. Dočasné - Jde o komponenty, které jsou vytvořeny a používány pouze po určitou
dobu a poté jsou z paměti programu uvolněny. V okamžiku jejich uvolnění je tato
komponenta i odebrána ze seznamu registrovaných komponent, čímž dochází
k úspoře paměti. Jedná se například o nově vytvořená plovoucí okna.

Pro každý z těchto typů komponent ještě rozlišujeme 2 druhy možných registrací,
kde každá z nich umožňuje podporu více jazyků odlišným způsobem.

• Registrace textu – Umožňuje změnu textu registrované komponenty v závislosti
na jazyce.

• Registrace tooltipu – U registrované komponenty se mění text tooltipu v závis-
losti na jazyce.

V aplikaci jsou aktuálně podporovány 2 jazyky - čeština a angličtina. Soubory s ja-
zyky jsou umístěny v balíčku eldorados.resources.languages.config.
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Příklad registrace komponent

Pro lepší názornost celého postupu si nyní ukážeme registraci komponent na prak-
tickém příkladu. Vytvořili jsme si celkem 2 grafické komponenty odvozené od JCom-
ponent - tlačítko(T ) a popisek(L), které budeme chtít registrovat pro text a pro tooltip.

V aplikaci budeme chtít používat 2 jazyky - češtinu a slovenštinu. Pro češtinu si vy-
tvoříme soubor např. cs.language.properties, který obsahuje mimo speciálních klíčů
například tyto 2 klíče :

button.description = Vytvoř obrázek
label.setting = Nastavení prostředí

pro slovenštinu soubor např. sk.language.properties, který musí obsahovat stejné
klíče, ale s jinou hodnotou

button.description = Vytvor obrázok
label.setting = Nastavenie prostredia

Tlačítko T zaregistrujeme pro text voláním metody

LanguageComponentManager.registerLanguageTextComponent
(T,"button.description");

Registraci popisku L pro tooltip obstará volání metody

LanguageComponentManager.registerLanguageToolTipComponent
(L,"label.setting");

Přidání podpory jazyků pro novou komponentu

Pokud jsme vytvořili novou grafickou komponentu a chtěli bychom ji použít pro více
jazyků je třeba postupovat následovně:

1. Vytvoříme nový unikátní klíč K, který bude určen pro tuto komponentu.

2. Klíč K přidáme do všech souborů s jazyky, kde ke klíči doplníme textovou hod-
notu v závislosti na daném jazyce.

3. Komponentu zaregistrujeme s tímto klíčem.

Přidáním nového jazyka do aplikace

Do aplikace máme možnost přidávat prakticky neomezený počet jazyků. Nový jazyk
vytvoříme a přidáme do aplikace následujícím způsobem:
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1. Vytvoříme kopii některého již vytvořeného souboru s jazykem, kterou vhodně
pojmenujeme (takový soubor vždy existuje).

2. V tomto souboru nahradíme hodnoty u všech klíčů novými hodnotami, které
budou představovat text nově vytvořeného jazyka.

3. Veškeré provedené změny uložíme.

4. Pokud chceme, aby se nově vytvořený jazyk objevoval v programové nabídce při
každém startu aplikace, potom jej umístíme do balíčku eldorados.resources.lan-
guages.config.

5. Pokud chceme jazyk přidat až za běhu aplikace, není na umístění kladeno žádné
omezení. Jazyk do programu přidáme z programové nabídky volbou „Jazyky“
→ „Importuj ze souboru“.

Existuje ještě druhá, méně častá varianta, kdy vytváříme nový jazyk ručně a to vý-
hradně prostřednictvím grafického rozhraní aplikace. Z programové nabídky zvolíme
možnost „Jazyky“→ „Přidej další jazyk“. Tento proces přidání jazyka má 2 kroky:

• 1. krok – Zde si volíme název jazyka a jeho ikonu (určujeme hodnotu pro speci-
ální klíče).

• 2. krok – V tomto kroku postupně vyplníme hodnoty pro všechny ostatní klíče.

Celý proces je automatický a je kontrolován validátorem aplikace, který nám zabrání
přejít na další krok, pokud jsme nevyplnili potřebné části. Po úspěšném dokončení
tohoto procesu je jazyk ihned přidán do aplikace.

Podpora jazyků pro grafické komponenty s vnitřní strukturou

Vedle dosavadní podpory více jazyků u grafických komponent formou registrace,
byla implementována také podpora pro složitější grafické komponenty, jejichž vnitřní
strukturu tvoří další elementy, z nichž některé bychom chtěli používat ve více jazycích.

Pojd’me si nyní podrobněji popsat 2 konkrétní příklady, které byly v aplikaci rov-
něž implementovány:

• Multijazyčná tabulka – Některé buňky tabulky nebo celé sloupce mohou obsa-
hovat text, u kterého chceme, aby jeho hodnota vždy závisela na aktuálně použí-
vaném jazyce. Naproti tomu některé řádky a sloupce budou obsahovat například
čísla a ty měnit nechceme. Tento problém řeší třída LanguageTable, která navíc
zajišt’uje i podporu jazyků pro názvy jednotlivých sloupců tabulky. Jednotlivé
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elementy, které se mají v tabulce měnit musí být implementací rozhraní Rena-
meAbleValue. Tabulka je pak schopná takové elementy automaticky detekovat
a zajistit odpovídající chování v závislosti na jazyce.

• Multijazyčný comboBox – U comboBoxu bychom chtěli mít jeho jednotlivé
položky vícejazyčné. Předpokladem je skutečnost, že položky jsou z nějakého
výčtového typu. Pro tyto účely byla implementována třída LanguageCombo-
Box, které se předá výčtový typ, jehož jednotlivé položky implementují opět
rozhraní RenameAbleValue.

Pro úplnost popišme ještě krátce rozhraní RenameAbleValue. Toto rozhraní umož-
ňuje v závislosti na používaném jazyce získat aktuální hodnotu pro danou položku.
Princip je velmi podobný jako v případě ostatních grafických komponent. Je třeba vy-
tvořit klíčK a přidat jej do všech souborů s jazyky. Komponenta pak nastavuje hodnotu
položky podle tohoto klíče voláním metody LanguageManager.getText(K), kde K je
jméno klíče.

Schéma nejdůležitějších částí zodpovědných za multijazyčnost zachycuje diagram
tříd na obrázku 4.1, který si nyní popíšeme.

Obr. 4.1: Diagram tříd zodpovědných za multijazyčnost
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Základ vícejazyčné podpory tvoří rozhraní Multilanguage, které definuje metody
týkající se změny jazyka a získání nebo změnu hodnoty klíče. Abstraktní třída Lan-
guageComponent obsahuje již konkrétní grafickou komponentu, pro kterou zajišt’uje
veškerou potřebnou jazykovou podporu. Její potomci určují, která konkrétní část kom-
ponenty bude multijazyčnost podporovat. K dispozici jsou aktuálně 2 implementace -
pro podporu vícejazyčného textu a tooltipu. Klíčovou třídou je však statická třída Lan-
guageComponentManager, která obsahuje metody pro zaregistrování trvalých i do-
časných komponent, změnu hodnot klíčů atp. Jednotlivé metody této třídy samy zajis-
tí vytvoření odpovídající instance třídy LanguageComponent, takže není potřeba se
o nic dalšího starat.

Rozhraní InnerLanguage je pak předlohou pro implementaci vícejazyčnosti u gra-
fických komponent s vnitřní strukturou. V současnosti se jedná o třídy LanguageTable
a LanguageComboBox, které jsou rozšířením stávajících JAVA Swing komponent
JTable a JComboBox. Zde je možné očekávat případná rozšíření o další typy jazy-
kových komponent.

4.3 Reprezentace dokumentů pomocí stromů

V analýze jsme provedli srovnání několika typů formátů určených pro elektronic-
ké dokumenty. Po důkladnějším rozboru jsme nakonec zvolili formát HTML, který
budeme v aplikaci primárně podporovat. Díky jeho podpoře je možné zpracovávat do-
kumenty ve dvou v současnosti nejrozšířenějších formátech - MOBI(.azw) pro čtečky
Amazon Kindle a svobodný formát EPUB. V této části se zaměříme především na in-
terní reprezentaci a zpracování dat tohoto formátu.

Pro pochopení následujících částí je vyžadována znalost syntaxe jazyka HTML a vý-
znam jeho značek. V případě, že se v této problematice dostatečně neorientujete, dopo-
ručuji Vám přečíst si českou online příručku jazyka HTML9, kde je možné si všechny
chybějící informace snadno a rychle doplnit.

4.3.1 HTML strom

Předpokládejme, že máme k dispozici HTML soubor s textem elektronického doku-
mentu, který budeme chtít nahrát do aplikace. Naším cílem je, aby bylo možné s daty
v programu efektivně pracovat, a také je vhodným způsobem prezentovat uživateli.
Tím máme na mysli jak zobrazení grafické podoby struktury dokumentu pomocí stro-
mu HTML značek obsažených ve zdrojovém kódu, tak také náhled textu dokumentu

9Příručka je dostupná na adrese http://www.jakpsatweb.cz/html

44

http://www.jakpsatweb.cz/html


nebo nějaké jeho vybrané části. Zároveň chceme mít možnost původní text obohatit
o sumarizace, navigační strukturu či generované obrázky, nebo naopak jeho původní
obsah vhodným způsobem redukovat.

Všechny naše požadavky zcela splňuje datová struktura jménem strom. Pro na-
še účely jej budeme ve zbytku textu práce nazývat HTML strom. Souvislosti mezi
HTML značkami obsaženými v původním dokumentu a HTML stromem mohou být
do značné míry intuitivní. Pro úplnost však zavedeme toto formální značení:

HTML strom H = (V,E, Z, F,Q) definujeme jako uspořádanou pětici, kde

• Z = {z1, . . . , zJ} je množina HTML značek obsažená ve vstupním souboru.

• Q je boolean funkce tvaru Q : Z ×Z → {0, 1}, která pro dvojici HTML značek
(zi, zj) v původním HTML souboru určí, zda značka zj je přímo zanořená ve
značce zi. Pokud ano, potom Q(zi, zj) = 1, v opačném případě Q(zi, zj) = 0.

• V = {v1, . . . , vK} je množina uzlů stromu.

• F je zobrazení V → Z, které každému uzlu z množiny V přiřadí HTML značku,
kterou bude reprezentovat.

• E je množina hran spojující dvojice uzlů z V . Pro existence hran přitom pla-
tí následující: e = (vi, vj) ∈ E ↔ Q(F (vi), F (vj)) == 1, tedy hrana mezi
uzly existuje právě tehdy, pokud jejich HTML značky jsou v původním HTML
souboru přímo zanořené.

Pro každý uzel HTML stromu vi ∈ V definujme ještě následující predikáty:

• Otec(vi) = Uzel vj ∈ V , pro který hrana e = (vj, vi) ∈ E.

• Synove(vi) = Uspořádaná množina uzlů CH , kde CH ⊆ V a ∀vj ∈ CH exis-
tuje hrana e = (vi, vj) ∈ E.

• Sourozenci(vi) = Uspořádaná množina uzlů S, S ⊆ V pro kterou platící násle-
dující vztah: S = Synove(Otec(vi)), kde vi /∈ S.

Abychom mohli HTML dokument reprezentovat stromem H , je třeba jej nejprve
zpracovat pomocí HTML parseru, který nám zajistí rozdělení elementů na jednotlivé
HTML značky. Zpracovaný HTML dokument však musí být validní, aby se zabránilo
neočekávanému chování parseru, případně špatnému kódování textu, což by mělo zá-
sadní vliv na správný chod aplikace. Abychom mohli HTML dokument považovat za
validní, musí se jednat o XHTML soubor, který splňuje následující předpoklady:
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1. V úvodu HTML dokumentu je obsažen deklarativní XML prolog s informací
o verzi a kódování.

2. Značka <HTML> v sobě obsahuje atributy popisující jazyk textu aplikace.

3. Značka <HTML> v sobě vždy obsahuje značku <HEAD>, jejíž součástí je pří-
tomnost značky <META>, která určuje typ obsahu dokumentu a použité kódo-
vání, jehož hodnota musí být stejná jako v případě XML prologu.

4. Značka <HEAD> v sobě obsahuje také značku <TITLE>, která nesmí mít ne-
prázdný obsah. Značka <TITLE> musí být umístěna až za značkou <META>.

5. Všechny párové i nepárové HTML značky jsou do sebe správně zanořené a ko-
rektně ukončené.

6. Má-li značka nějaké atributy, jsou jejich hodnoty uvedeny v uvozovkách.

Jak může takový validní XHML dokument vypadat je znázorněno na obrázku 4.2.

Obr. 4.2: Ukázka validního XHTML dokumentu

Vytvořený HTML stromH snadno převedeme do grafické podoby, například použi-
tím komponenty JTree, která je součástí standardní knihovny JAVA SWING. Mimo to
se nám strom H ideálně hodí pro tvorbu náhledů. K tomu lze využít komponentu s ná-
zvem JEditorPane ze stejné knihovny. Této komponentně předáme pouze zdrojový
HTML kód a ona se již sama postará o zbytek.

Zdrojový HTML kód lze získat ze stromuH velmi snadno a to průchodem do hloub-
ky, jak popisuje následující algoritmus:
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Algorithm 5 : Vypsání HTML kódu z datové struktury „HTML strom“
Vstup: HTML strom H = (V,E, Z, F,Q)

Vstup: Vrchol root ∈ V – Kořen stromu H
Výstup: Zdrojový kód v jazyce HTML.

1: PRINT(root,H)

2: Vrat’ zapsaný kód v jazyce HTML.

Procedure PRINT(vi, H)

3: Zapiš do zdrojového kódu začátek HTML značky F (vi) se všemi atributy.
4: if (Synove(vi) 6= ∅) then
5: for each vj ∈ Synove(vj) do
6: PRINT(vj, H)

7: end for
8: end if
9: Zapiš do zdrojového kódu konec HTML značky F (vi).

Pokud chceme zobrazit v HTML náhledu jen určitou část dokumentu, jedná se o ten-
týž algoritmus, ale pouze pro podstrom konkrétního uzlu. Tím je současně vyřešeno i
efektivní ukládání aktuálního obsahu dokumentu do HTML souboru. Nejde totiž o nic
jiného, než o zápis jeho zdrojového kódu.

Vhodných nastavením některých parametrů u JEditorPane lze dosáhnout toho, aby
komponenta mimo náhledů HTML kódu podporovala i zobrazení obrázků a hyper-
textové odkazy. Díky tomu má uživatel kdykoliv při běhu aplikace přehled o aktuální
podobě dokumentu.

Parsování vět

HTML parser nám umožňuje získat text pouze obsažený v HTML značkách. V pří-
padě značky <P> získáme text pro celý odstavec. Abychom mohli s textem lépe pra-
covat, je třeba jej ještě rozdělit na jednotlivé věty a slova.

Rozdělení textu odstavce na jednotlivé věty však není úplně triviální problém, jak
se může na první pohled zdát. Věty zakončené otazníkem nebo vykřičníkem, tedy věty
tázací a rozkazovací, lze z textu vyparsovat velmi snadno. Obtížné jsou však věty ozna-
movací, nebot’ ne vše co končí tečkou, musí být nutně konec věty. Pro lepší ilustraci si
ukažme jeden příklad:
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Pan Ing. K.Vomáčka navštívil 5.května hokejové utkání v K.Varech.

Je tedy nutné ošetřovat případy, kdy se jedná o používání zkratek nebo pořadových
číslovek. Naším cílem je v aplikaci používat inteligentní parser vět, který bude obě
tyto kritéria zohledňovat a správně tak určovat konec oznamovací věty.

Algorithm 6 : Algoritmus pro hledání konců oznamovacích vět z textu odstavce
Vstup: C = {c1, . . . , cW} – Posloupnost slov textu odstavce
Výstup: I – Kolekce slov, která jsou koncem oznamovacích vět

1: I ← {}
2: for (i=1; i<W ; i++) do
3: if (slovo ci končí tečkou) then . Jde o kandidáta pro oznamovací větu
4: if ( NOT radovaCislovka(ci)) AND ( NOT zkratka(ci)) then
5: I ← I ∪ {ci}
6: end if
7: end if
8: end for
9: Vrat’ množinu I .

Pro nejčastější zkratky v češtině a angličtině byl vytvořen odpovídají slovník. Pří-
pad kdy jde o řadovou číslovku lze snadno určit pomocí regulárního výrazu. Parserem
tedy postupně procházíme text odstavce. Pokud narazíme na slovo, které je kandidá-
tem na konec oznamovací věty, ověříme případy, zda nejde o řadovou číslovku nebo
o některou ze zkratek umístěných ve slovníku. Teprve v případě, je-li výsledek obou
testů negativní, prohlásíme toto místo za konec věty. Chování tohoto algoritmu je tak
pro většinu běžných textů velmi spolehlivé.

4.3.2 Strom struktury dokumentu

HTML strom sice přesně vystihuje strukturu HTML dokumentu, avšak obsahuje
velké množství značek, které jsou pro nás z hlediska svého obsahu zcela nezajímavé.
Jde například o komentáře, metainformace, typy použitého písma, použité formátování
atp.

Abychom mohli efektivně pracovat s textem a případně jej obohacovat, bude nás
zajímat především samotný textový obsah dokumentu, a to s ohledem na jeho hierar-
chické úrovně. Tím máme na mysli rozdělení textu dokumentu do kapitol, odstavců
nebo vět. Tento pohled na dokument je i přirozenější pro běžného uživatele.
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I kdybychom se zaměřili jen na uzly HTML stromu, které mají potřebný textový
obsah, zjistíme, že jejich vzájemné závislosti dostatečně dobře neodráží potřebnou hi-
erarchii textu. Proto bude potřeba vytvořit ještě jeden strom, který tyto závislosti textu
dostatečně pokryje. Tomuto stromu budeme říkat Strom struktury dokumentu nebo
také Strom událostí.

Strom struktury dokumentu M = (X,E,H,U, P ) definujeme jako uspořádanou
pětici, kde:

• U je množina hierarchických úrovní. K dispozici máme následujících 6 typů:
{DOKUMENT, KAPITOLA, PODKAPITOLA, ODSTAVEC, VĚTA, SLOVO}

• P je funkce P : U → N určující prioritu (důležitost) dané úrovně. Hodnota
priority je vyjádřena přirozeným číslem.

• X = {x1, . . . , xK} je množina uzlů stromu.

• H je zobrazení dané předpisem H : X → U , které každému uzlu z množiny X
přiřadí jeho hierarchickou úroveň, kterou reprezentuje.

• E je množina hran spojující dvojice uzlů z X . Pro existence hran přitom platí
následující: e = (xi, xj) ∈ E ↔ |P (H(xi))− P (H(xj))| == 1, tedy mezi uzly
existuje hrana právě tehdy, pokud jde o bezprostředně následující hierarchické
úrovně, tj. jejich priority se liší právě o jedna.

Pro každý uzel stromu struktury dokumentu xi ∈ X definujme ještě následující
predikáty:

• Otec(xi) = Uzel xj ∈ X , pro který hrana e = (xj, xi) ∈ E.

• Synove(xi) = Uspořádaná množina uzlů CH , kde CH ⊆ X a ∀xj ∈ CH

existuje hrana e = (xi, xj) ∈ E.

• Sourozenci(xi) = Uspořádaná množina uzlů S, S ⊆ X pro kterou platící násle-
dující vztah: S = Synove(Otec(xi)), kde xi /∈ S.

• Predchudce(xi) = Uzel xj ∈ X , kde P (H(xi)) = P (H(xj) AND (i− j) = 1.

• Naslednik(xi) = Uzel xj ∈ X , kde P (H(xi)) = P (H(xj) AND (j − i) = 1.

• Reference(xi) = Uzel vi ∈ V ze stromu HTML dokumentu H , na který má
uzel xi ∈ X přímou referenci.
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Vlastnosti stromu

Konkrétní podoba stromu M přímo závisí na obsahu HTML stromu H . V textu
HTML dokumentu však nemusí být nutně obsaženy všechny hierarchické úrovně de-
finované v množině U . Vztah mezi uzly HTML stromu H , respektive jejich značkami
v množině Z a hierarchickými úrovněmi je dán následujícím mapováním:

map : Z → U (4.1)

Mapovat budeme pouze HTML značky, které v sobě obsahují text HTML dokumentu,
tedy:

Body → DOKUMENT
H1 → KAPITOLA

H2-H8 → PODKAPITOLA
P → ODSTAVEC

(4.2)

Každému uzlu xi ∈ X ve stromě struktury dokumentu M můžeme navíc přiřadit
jednu či více akcí, které se provedou bud’ na začátku nebo na konci textu dané struk-
tury. K dispozici jsou přitom tyto akce:

• Přidání textu sumarizace.

• Přidání navigace v podobě hypertextového odkazu.

• Přidání generovaného obrázku.

• Ignorování/skrytí textu elementu.

Každý uzel xi ∈ X ve stromě struktury dokumentu M :

1. V sobě neobsahuje žádný text, ten drží uzel vi ∈ V ve HTML stromě H . K textu
můžeme přistupovat díky predikátu Reference(xi).

2. Obsahuje množinu termů T = {t1, t2, . . . , tN}, kde pro každý term ti ∈ T zná-
me jeho váhu wti .

Jak je možné strom postavit

Procházíme HTML strom do hloubky. Pokud narazíme na uzel, který v sobě obsahu-
je některou z HTML značek, která je součástí mapování map : Z → U , potom vytvo-
říme nový uzel ve stromě událostí se strukturou odpovídající cíli tohoto mapování. Při
zapojení nových uzlů do stromu struktury dokumentu přitom respektujeme hierarchii
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vzhledem k uzlům HTML stromu. Během tvorby stromu si pamatujeme všechny úrov-
ně obsažené v původním HTML dokumentu. Konstrukci stromu struktury dokumentu
M popisuje následující algoritmus:

Algorithm 7 : Konstrukce datové struktury „Strom struktury dokumentu“
Vstup: HTML strom H = (V,E, Z, F,Q)

Vstup: Vrchol root ∈ V – Kořen stromu H
Výstup: Strom struktury dokumentu M = (X,E,H,U, P )

1: Vytvoř uzel eventRoot ∈ X jako kořen stromu M ,
kde H(eventRoot) = DOKUMENT

2: BUILD (root, eventRoot)

3: Vrat’ vytvořený strom M = (X,E,H,U, P ) s kořenem eventRoot.

Procedure BUILD (vi ∈ V, xi ∈ X)

4: if (Synove(vi) 6= ∅) then
5: for each vj ∈ Synove(vj) do
6: if (∃map(F (vj)→ U ) then . Test existence mapování
7: Vytvoř uzel xj ∈ X , kde H(xj) = map(F (vj))

8: Vytvoř hranu e = (xi, xj) ∈ E . Spojí vrcholy ve vztahu otec a syn
9: BUILD (vj, xj)

10: else . Struktura stromu M se nemění
11: BUILD (vj, xi)

12: end if
13: end for
14: end if

Ukázkový příklad možné podoby stromu struktury dokumentuM , který byl vytvo-
řen z HTML stromu H ukazuje obrázek 4.3.

Pro lepší indexaci, výpočet podobností, vizualizaci dat a další operace týkající se
uzlu hierarchického stromu bude vhodné, aby všechny uzly stejné hierarchické úrov-
ně ležely na stejné hladině, tj. aby vzdálenost nejkratší cesty z kořene do těchto uzlů
byla pro všechny stejná. Toho dosáhneme jednoduše tak, že strom doplníme virtuál-
ními uzly. Virtuální uzly přitom plní pouze pomocnou funkci, nebot’ se nevyskytují
v původním HTML dokumentu.

Již postavený strom struktury dokumentuM tedy musíme znovu projít a na příslušná
místa doplnit virtuální uzly, nebot’ zatím jeho podoba neodpovídá našemu očekávání.
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Obr. 4.3: Tvorba stromu struktury dokumentu na základě obsahu HTML stromu

Strom procházíme do hloubky po jednotlivých uzlech. Má-li uzel více synů s různými
úrovněmi a jejich zapojení neodpovídá požadované hierarchii textu, potom tyto uzly
jednoduše přepojíme. Pokud je to nutné, vytvoříme virtuální uzel, abychom dodrželi
stejnou hierarchickou úroveň na jednotlivých hladinách. Výsledný strom je nyní vyvá-
žený a díky svým vlastnostem splňuje všechny naše požadavky. Příklad je uveden na
obrázku 4.4. Pro úplnost si zde uvedeme i formální zápis algoritmu pro vyvažování
stromu struktury dokumentu.

Obr. 4.4: Vyvažování stromu struktury dokumentu pomocí virtuálních uzlů
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Algorithm 8 : Vyvažování „Stromu struktury dokumentu“

Vstup: Strom struktury dokumentu M = (X,E,H,U, P )

Vstup: Množina U = {u1, . . . , uJ} ⊆ U – Hierarchické úrovně obsažené v M
Vstup: Uzel eventRoot ∈ X – Kořen stromu M
Výstup: Vyvážený strom M .

1: Setřid’ množinu U podle priority P definované ve stromu M od největší po
nejmenší.

2: COMPLETE (eventRoot, u1)

3: Vrat’ vyvážený strom M = (X,E,H,U, P ).

Procedure COMPLETE (xi ∈ X, ui ∈ U)

4: if (P (H(xi)) 6= P (ui)) then
5: Vytvoř virtuální uzel virtual ∈ X , kde H(virtual)) = ui)

6: if (∃ otec(xi))) then
7: Vytvoř hranu e = (virtual, xi) ∈ E
8: Nahrad’ hranu e1 = (otec(xi), xi) hranou e2 = (otec(xi), virtual)

9: if (Synove(xi) 6= ∅) then
10: for each xj ∈ Synove(xj) do
11: COMPLETE (vj, ui+1)

12: end for
13: end if
14: end if
15: else
16: if (Synove(xi) 6= ∅) then
17: for each xj ∈ Synove(xj) do
18: COMPLETE (vj, ui)

19: end for
20: end if
21: end if

4.4 Tvorba sumarizace

V aplikaci vnikl pro účel tvorby sumarizace samostatný modul, který je zcela nezávislý
na ostatních komponentách. Při návrhu se vycházelo z myšlenky, aby bylo možné na
základě obecného principu snadno vytvářet a přidávat nové algoritmy určené pro výpo-
čet sumarizace do aplikace. Výsledný návrh nejdůležitějších částí zachycuje diagram
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tříd na obrázku 4.5. Takto navržené prostředí podporuje rovněž i vytváření různých
typů používaných podobností. Díky tomu je možné libovolně kombinovat konkrétní
algoritmus s vybraným výpočtem podobnosti.

Obr. 4.5: Diagram tříd sumarizace a typů podobnosti

Základním elementem pro výpočet podobnosti je rozhraní Similarity. Každá jeho
implementace vždy určuje způsob počítání podobnosti pro dva různé uzly. V našem
případě se jedná o uzly třídy EventNode, tedy uzly hierarchického stromu pro daný
dokument. Každá implementace je určena svou unikátní hodnotou ve výčtovém typu
SimilarityType. Ten je nutný zejména k tomu, aby bylo možné kdykoliv vytvořit pro
rozhraní Similarity příslušnou požadovanou implementaci. Tuto úlohu má na starosti
třída SummarizatorFactory, kterou volají ostatní části aplikace.

Algoritmy pro tvorbu sumarizace vychází z rozhraní SummarizationAbleAlgori-
thm. Pro každou implementaci algoritmu je třeba zvolit konkrétní typ podobnosti, určit
které elementy budou pro sumarizaci vstupem a které naopak jejím výstupem, přičemž
vstupní i výstupní elementy mají stejný typ hierarchie. Výstupní elementy jsou přitom
vždy podmnožinou vstupu a představují výslednou sumarizaci. V případě elementů jde
opět o uzly třídy EventNode jak tomu bylo u podobnosti. Vytváření konkrétní instance
algoritmu sumarizace pro rozhraní SummarizationAbleAlgorithm funguje na stejném
principu jako v předchozím případě. Stará se o něj třída SummarizatorFactory, která
využívá unikátní výčtový typ AlgorithmType, který je součástí implementace každého
algoritmu.

V aplikaci byly implementovány 2 typy podobností:

• Kosinová podobnost – Byla již podrobněji popsána v sekci 2.1.3.
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• Strukturní kosinová podobnost – Jde o rozšíření stávající kosinové podobnosti
o nově přidaná kritéria:

1. Hierarchická úroveň uzlů – Při výpočtu je zohledněna vzdálenost jednot-
livých hierarchických úrovní obou uzlů. Toto kritérium lze vyjádřit i mate-
maticky pomocí vzorce

level(u1, u2) =

√
1− |[h(u1)]2 − [h(u2)]2|

L2
(4.3)

kde h(ui) je číslo hierarchické úrovně obsažené v uzlu ui a L je hodno-
ta maximální možné úrovně. Pro úplnost poznamenejme, že h(ui) nabývá
hodnot {1, 2 . . . , L} , kde nejmenší číslo odpovídá hlavní úrovni v doku-
mentu, naopak hodnota L pak úrovni, která je v dokumentu nejmenší a dále
se nedělí (typicky jde o slovo). Zkušený matematik může nahlédnout, že
hodnota level ∈ [ 1

L
, 1]. Pojd’me se však o tom skutečně přesvědčit.

Věta. Funkce level(u1, u2) nabývá hodnot z intervalu [ 1
L
, 1], kde L je pře-

dem známá maximální možná hodnota úrovně v dokumentu. Tuto funkci lze

díky jejím vlastnostem považovat za vhodně zvolené kritérium podobnosti.

Důkaz. Krajní hodnoty intervalu dostaneme v případě, bude-li rozdíl hie-
rarchických úrovní obou uzlů:

(a) Nejmenší možný – Nastane v případě, jsou-li úrovně stejné, a tedy
platí, že h(u1) = h(u2) = k pro k ∈ {1, 2, . . . , L}

level(u1, u2) =
√

1− |[h(u1)]2−[h(u2)]2|
L2 =

√
1− |k2−k2|

L2 =
√

1 = 1

(b) Největší možný – V takovém případě jednoduše zvolíme h(u1) = L

a h(u2) = 1 a to nezávisle na pořadí uzlů.

level(u1, u2) =
√

1− |[h(u1)]2−[h(u2)]2|
L2 =

√
1− |L2−12|

L2 =
√

1
L2 = 1

L

Tím jsme ukázali, že pro pevně zvolené L platí, že level(u1, u2) ∈ [ 1
L

].
Víme, že hodnoty pro podobnost leží vždy v intervalu [0, 1]. To je splněno
i pro tento případ, nebot’ též limL→∞

1
L

= 0. Získané hodnoty se tak nikdy
nemohou dostat mimo interval [0, 1], a proto lze toto kritérium považovat
za vhodně zvolené.

2. Vztah uzlů – Při ohodnocení zvýhodňuje ty uzly stromu, které mají bud’
stejného rodiče (jsou to sourozenci) nebo je-li jeden z uzlů obsažen v pod-
stromu určeném druhým uzlem.

V aplikaci byly implementovány 2 grafové algoritmy pro výpočet sumarizace:

• TextRank – Algoritmus byl podrobněji popsán v sekci 2.2.1.
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• LexRank – Algoritmus jsme si uvedli v sekci 2.2.1.

V aplikaci je graf G = (V,E) reprezentován seznamem vrcholů (instance třídy Vex-
tex). Každý vrchol si pamatuje seznam všech vrcholů se kterými je propojen hranou,
která má číselné ohodnocení. Každá hrana je tedy reprezentována uspořádanou dvojicí
[vrchol, ohodnocení hrany].

4.4.1 Rozšíření stávající implementace

Jak již bylo řečeno, do aplikace je možné přidávat i další algoritmy pro tvorbu su-
marizace nebo nové typy výpočtů podobnosti mezi uzly. Jak v takovém případě postu-
povat si povíme nyní.

Přidání nového typu podobnosti

Pokud jsme se rozhodli přidat do aplikace novou implementaci pro výpočet podob-
nosti postupujeme následovně:

1. V balíčku eldorados.summarization si vytvoříme novou třídu, která bude před-
stavovat nový typ podobnosti – např. NewSimilarity.java.

2. Do výčtového typu SimilarityType přidáme nový typ, který bude spojen s touto
implementací – např. NEW_SIMILARITY.

3. Vytvoříme nový unikátní klíč pro nově vytvořený typ, který představuje jeho po-
jmenování pro jednotlivé jazyky aplikace – např. SimilarityType.newSimilarity.

4. Do všech souborů s koncovkou .languageProperties, které jsou umístěny v ba-
líčku eldorados.resources.languages.config přidáme nově vytvořený klíč a jeho
hodnotu pro daný jazyk – např pro češtinu: SimilarityType.newSimilarity = Mo-
je podobnost.

5. Ve výčtovém typu SimilarityType nyní rozšíříme stávající implementaci metody
toString() pomocí unikátního klíče. V tomto případě voláním metody

LanguageManager.getText("SimilarityType.newSimilarity");

6. Nyní zajistíme, aby třída NewSimilarity dědila od interface Similarity.

7. Implementujeme všechny metody interface Similarity. Pro typ podobnosti pou-
žijeme nově vytvořený typ NEW_SIMILARITY.

8. Otevřeme třídu SumarizatorFaktory a přidáme do metody
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public static Similarity createSimilarity(SimilarityType similarityType)

pro daný nově vytvořený typ tříd, která reprezentuje jeho implementaci. V našem
případě tedy:

case NEW_SIMILARITY: return new NewSimilarity();.

9. Přidání nové podobnosti je nyní dokončeno. Při spuštění aplikace máme tuto
novou implementaci ihned k dispozici.

Přidání nového algoritmu sumarizace

Chceme-li do aplikace přidat nový algoritmus pro tvorbu sumarizace, potom je nutné
postupovat tímto způsobem:

1. V balíčku eldorados.summarization si vytvoříme třídu představující nový algo-
ritmus – např. NewAlgorithm.java.

2. Do výčtového typu AlgorithmType přidáme nový typ, který bude spojen s no-
vým algoritmem – např. NEW_ALGORITHM.

3. Jde-li o nový grafový algoritmus, použijeme u třídy NewAlgorithm dědičnost
od abstraktní třídy GraphSummarizationAlgorithm. Jde-li o jiný typ algoritmu,
implementujeme interface SummarizationAbleAlgorithm.

4. Implementujeme všechny potřebné metody (pro abstraktní třídu nebo pro roz-
hraní). Pro typ algoritmu použijeme nově vytvořený typ NEW_ALGORITHM.

5. Otevřeme třídu SumarizatorFaktory a přidáme do metody

public static SummarizationAbleAlgorithm createAlgorithm ( ... )

nově vytvořený typ algoritmu a jeho implementaci. V našem případě tedy část:

case NEW_ALGORITM:
return new NewAlgoritm(similarity, elementNodes, parameter);.

6. Algoritmus sumarizace je tímto přidán do aplikace, můžeme jej začít používat.

4.5 Tvorba navigační struktury

Pro čtenáře bývá někdy obtížné při čtení rozsáhlé e-knihy nebo dokumentu vnímat
všechny informace, které spolu souvisí. U kuchařky bychom sami dali stěží dohromady
recepty, které používají stejné suroviny. V rozsáhlém manuálu můžeme zase narazit na
situaci, kdy je řešení stejného problému rozděleno do více různých kapitol. U románu
se pak můžeme setkat s velkým množstvím postav a propletenými dějovými liniemi.
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Z těchto důvodů byl vytvořen obecný mechanismus, který by tento problém nějakým
elegantním způsobem řešil, nebot’ většina publikací tento typ propojení textu zcela
postrádá.

4.5.1 Princip navigační struktury

Části textu dokumentu, které spolu nějakým způsobem souvisí budeme chtít v textu
propojit rychlým přechodem, například v podobě hypertextových odkazů. Díky tomu
bude čtenář dokumentem moci nejen rychleji procházet, ale i snadněji se v něm orien-
tovat.

Předpokládejme, že máme k dispozici text elektronického dokumentu, u kterého
bychom rádi našli a propojili odpovídající části. Takový dokument lze reprezentovat
stromovou strukturou jako jsme to udělali v případě „Stromu struktury dokumentu“
(viz sekce 4.3.2), kde jednotlivé uzly tohoto stromu představují jednotlivé úrovně elek-
tronického dokumentu.

Při návrhu budeme vycházet z obecného principu, kdy budeme chtít pospojovat
všechny elementy (i s různými úrovněmi) splňující určitou vlastnost Pi do jednoho
spojového seznamu Si. Jednomu takovému seznamu prvků s odkazy říkejme pro jed-
noduchost navigátor.

Každý navigátor obsahuje obousměrný spojový seznam, kde každý z prvků tohoto
seznamu má přímou referenci na svého následníka a předchůdce. Do seznamů však
nebudeme dávat samotné uzly ze stromu dokumentu, ale vytvoříme vhodnou datovou
strukturu představující odkaz, která však v sobě bude referenci na tento prvek obsaho-
vat. Zároveň si bude i každý uzel pamatovat ke kterému odkazu je přiřazen. To se bude
hodit zejména pro rychlý update odkazů, o kterém bude řeč později. Reference mezi
dvěma odkazy nám říká, že máme mezi referenčními uzly, respektive jejich textovým
obsahem vytvořit hypertextový odkaz. Díky obousměrnému seznamu máme zajištěno,
že se budeme moci při použití hypertextového odkazu kdykoliv vrátit zpět na místo, ze
kterého jsme se odkazovali.

Možné příklady navigátorů, respektive jejich odkazů:

• Odkaz na předchozí/následující uzel se stejnou hierarchickou úrovní.

• Odkaz na předchozí/následující nejpodobnější uzel danému uzlu.

• Odkaz na předchozí/následující uzel mající přibližně stejnou délka textu.
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Uživateli budeme chtít na začátku dokumentu nabídnout rozcestník podle všech vy-
tvořených navigátorů. Každý takový navigátor bude ukazovat na první a poslední od-
kaz ve svém seznamu. Pro lepší přehlednost však zakážeme vypisovat ty navigátory,
jejichž seznam je prázdný, nebot’ by takový rozcestník neměl pro uživatele žádný vý-
znam.

Navigační strukturu budeme chápat jako kolekci všech vytvořených navigátorů
v rámci jednoho dokumentu. Hlavní myšlenka pro tvorbu navigační struktury je zná-
zorněna na obrázku 4.6.

Obr. 4.6: Navigátory spojující elementy se stejnou vlastností

Tímto způsobem máme možnost vytvořit si neomezený počet navigátorů. Každý
nový navigátor má při vytvoření prázdný seznam a je tak u něj prozatím zakázáno
vypisovat jeho rozcestník na začátku textu dokumentu. Navigátor si pamatuje pouze
vlastnost, kterou musí jeho prvky obsahovat.

Pro každý navigátor bychom nyní mohli projít všechny prvky ze stromové struk-
tury a pro každý z nich ověřit, zda má či nemá požadovanou vlastnost a v kladném
případě jej zařadit do seznamu. Tento způsob by byl však dosti neefektivní, nebot’ cel-
kový počet navigátorů bude v běžném případě řádově mnohem menší než počet uzlů
obsažených ve stromě reprezentující dokument, zvláště pokud se jedná o dokument
rozsáhlejšího charakteru. Z tohoto důvodu budeme chtít tento strom projít pouze jed-
nou.

V praxi často chceme vytvořit navigaci jen pro některé úrovně. Proto nebude nutné
ve většině případů procházet celý strom od kořene až do listů, ale při průchodu stromu
do hloubky se vždy zastavíme na příslušné nejnižší povolené úrovni a zbylé syny s nižší
úrovní dále zkoumat nebudeme. Díky tomu můžeme opět získat významnou časovou
úsporu.

Pro jednotlivé navigátory bychom mohli ještě požadovat, aby byly všechny odkazy,
respektive jejich referenční elementy v seznamu řazeny podle určitého kritéria. Může
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jít například o řazení elementů podle jejich logického pořadí v původním textu ne-
bo o vlastní kritérium samotného uživatele. Tento požadavek tedy také přizpůsobíme
našemu návrhu. Prvky navigátoru bude v první fázi možné přidávat pouze do neseřa-
zeného seznamu a teprve po průchodu celého stromu je všechny seřadíme a vytvoříme
tak obousměrný spojový seznam.

Pojd’me si nyní stručně popsat algoritmus, jakým je možné efektivně vytvořit se-
znamy odkazů pro jednotlivé prázdné navigátory:

1. Procházej uzly stromu dokumentu průchodem do hloubky.

2. Pro každý uzel u ze stromu dokumentu, jehož úroveň je mezi povolenými, projdi
postupně všechny dostupné navigátory.

3. Pokud uzel u obsahuje vlastnost Pi charakteristickou pro i-tý navigátor, potom
vytvoř odkaz Lu, který v sobě obsahuje referenci na uzel u a současně přidej do
uzlu u referenci na Lu.

4. Takto vytvořený odkaz Lu poté přidej do nesetříděného seznamu NSi patřící
i-tému navigátoru.

5. Jde-li o první prvek seznamu i-tého navigátoru, potom povol používat v textu
jeho rozcestník.

6. Pokud již nejsou k dispozici další uzly stromu, které by bylo možné zařadit, po-
tom pro každý i-tý navigátor obsahující neprázdný seznamem NSi setřid’ tento
seznam podle daného kritéria K a vytvoř tak setříděný obousměrný spojový se-
znam odkazů Si.

Pojd’me si ještě rozebrat časovou složitost těchto operací. Má-li strom N uzlů, stojí
nás jeho průchod v nejhorším případě čas O(N), nebot’ každý jeho uzel navštívíme
nejvýše jednou. Délka nesetříděného seznamu pro i-tý navigátor může být velká nej-
výše N a to v případě, pokud by algoritmus zařadil každý z uzlů do tohoto seznamu.
Setřídění seznamu o N prvcích trvá v nejhorším případě čas O(N2). V průměrném
případě je možné dosáhnout ještě lepšího času O(N logN). Vytvoření obousměrného
spojového seznamu o N prvcích nás celkově stojí čas O(N). Každý prvek seznamu
navštívíme pouze jednou a přepojení ukazatelů na následníka a předchůdce zvládneme
provést v konstantním časeO(1). Celková složitost tohoto algoritmu je tak v nejhorším
případě O(N2).
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4.5.2 Update vlastností stávajícího uzlu

Vlastnosti každého uzlu, který je zapojen do některého seznamu odkazů, se během
práce s dokumentem mohou měnit. Dojde-li k této změně, je třeba zajistit i odpovídají-
cí update navigační struktury používané v textu dokumentu. Musíme zkontrolovat, zda
všechny vlastnosti, které v navigační struktuře používáme, zůstaly zachovány a naopak
zda nepřibyla některá nová vlastnost, na základě které bychom mohli uzel zařadit i do
některého z existujících seznamů. Nyní si detailněji rozebereme jednotlivé případy:

• Některé hodnoty uzlu byly odebrány – Postupně kontrolujeme všechny sezna-
my odkazů, ve kterých se daný prvek vyskytuje. Pokud je požadovaná vlastnost
stále zachována, pokračujeme dalším seznamem. Pokud byla vlastnost odstraně-
na, potom provedeme update seznamu a to následovně:

1. Odstraníme ze seznamu odkaz pro tento uzel – díky přímé referenci uzlu
a odkazu v seznamu lze tento krok provést v čase O(1).

2. Zaktualizujeme tento seznam – jde pouze o přepojení ukazatelů předchozí-
ho a následujícího odkazu, které stojí čas O(1).

3. Je-li seznam aktuální prázdný, zakážeme používat tento typ navigace v tex-
tu.

Pokud jsme již zkontrolovali všechny seznamy a aspoň u jednoho z nich provedli
update, potom necháme zaktualizovat i text dokumentu.

• Do uzlu byly přidány nové hodnoty – Projdeme všechny seznamy odkazů, ve
kterých uzel dosud není a ověříme, zda do nich nově patří. V případě, že uzel do
seznamu nově patří, provedeme následující:

1. Přidáme odkaz pro tento uzel do seznamu na správné místo – nalezení
správné pozice v případě již setříděného seznamu stojí v nejhorším případě
čas O(n), kde n je délka seznamu.

2. Zaktualizujeme tento seznam – přepojíme ukazatele na předchůdce a ná-
sledníka odkazu, které stojí čas O(1).

3. Jde-li o první prvek seznamu, povolíme používat tento typ navigace v textu.

Pokud jsme během kontroly seznamů alespoň do jednoho z nich nový odkaz
přidali, potom necháme zaktualizovat i text dokumentu.

4.5.3 Odkazy a jejich specifika

Nyní se podrobněji podíváme, jak fungují jednotlivé odkazy v rámci navigátoru. Jak
jsme již řekli, každý odkaz v sobě obsahuje referenci na uzel stromu, jehož součástí
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je přímo odpovídající text dané úrovně. Uživateli dáme při tvorbě odkazů vždy vybrat,
zda chce vytvořit odkaz před začátkem elementu nebo bezprostředně po jeho konci.
Nejmenší možnou úrovní, kterou budeme nabízet je úroveň ODSTAVEC. O menší
úrovni nemá smysl uvažovat, nebot’ by navigační sít’ byla hustá a velmi nepřehledná.

Jelikož vytváříme pouze odkazy v rámci jednoho dokumentu, vystačíme si s použi-
tím lokálních hypertextových odkazů. Takové odkazy se skládají vždy ze 2 částí:

• Místo, které bude cílem odkazu – V tomto případě je třeba definovat unikátní
jméno zarážky, na kterou se budeme poté odkazovat. To se v jazyce HTML dělá
příkazem

<a name=”CÍL”></a>

kde CÍL je unikátní jméno zarážky.

• Místo, ze kterého se odkazujeme – Vytvoříme hypertextový odkaz se jménem
zarážky na kterou se odkazujeme. Pokud budeme chtít odkázat na zarážku CÍL,
potom použijeme příkaz:

<a href=”#CÍL”>TEXT</a>

kde TEXT je slovo nebo slovní spojení, které bude hypertextovým odkazem.

Pro unikátní jméno zarážky bychom mohli použít ID uzlu, pro který je tento odkaz
vytvořen. To však nemusí být dostačující. Některé uzly mohou totiž současně patřit do
více navigátorů, jak je zachyceno na obrázku 4.7.

Obr. 4.7: Případ kdy některé uzly patří současně do více navigátorů

Pozice odkazů v rámci různých navigátorů může být však obecně různá. Pro každý
z navigátorů volíme jednu ze dvou možných pozic (začátek,konec), kde budou umístě-
ny hypertextové odkazy, a to zcela nezávisle.
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Při tvorbě odkazů proto přidáme do jména zarážky ještě unikátní ID navigátoru,
kterému tento odkaz patří. Tímto krokem zajistíme jednoznačnost identifikátoru cíle
odkazu i pro případ, kdy pro jeden uzel existuje více odkazů, které jsou však umístěny
na různých pozicích.

Cíl lokálního hypertextového odkazu, který budeme používat v aplikaci bude mít
tvar:

<a name=”NODE_U_N”></a>

kde U je unikátní identifikátor uzlu patřící odkazu a N je unikátní identifikátor navi-
gátoru, kterému patří tento odkaz.

Zbývá ještě uvést tvar hypertextových odkazů, které budeme používat pro rozcest-
ník daného navigátoru na začátku textu dokumentu. Jelikož je tato pozice stejná pro
všechny navigátory, bude mít hypertextový odkaz tvar:

<a name=”HEAD”></a>

kde HEAD názvu odkazu nám říká, že se jedná o společný rozcestník všech navigátorů.

4.5.4 Implementované navigátory

Program v současné době umožňuje vytvářet odkazy pomocí 4 typů navigátorů:

• Navigátor termů – Umožňuje vytvářet odkazy mezi uzly, které ve svém textu
obsahují stejný term. Tímto způsobem dojde k vytvoření odkazu například pro
všechny kapitoly, odstavce a věty obsahující term "kolo". Jméno termu si uži-
vatel zadává jako parametr. Díky tomu je možné vytvořit i větší počet instancí
stejného navigátoru, které se navzájem budou lišit pouze jménem termu.

• Navigátor úrovní – Je zodpovědný za vytváření odkazů mezi uzly, které ob-
sahují stejnou úroveň. Tuto úroveň si uživatel volí jako parametr. Opět tak lze
vytvořit více instancí navigátoru s různými úrovněmi.

• Navigátor sumarizace – Vytváří odkazy mezi uzly, kterým byla spočtena a při-
řazena alespoň jedna sumarizace.

• Navigátor obrázků – Umožňuje vytvářet odkazy mezi uzly, pro které byly
v rámci aplikace vygenerované obrázky. Informace týkající se generovaní ob-
rázků je popsána v sekci 4.8.

Tyto navigátory nazýváme vlastní, nebot’ uživatel pro ně vždy vybírá pozici, kde
budou odkazy umístěny. U dvou z nich navíc v závislosti na dalším parametru ovlivňuje
přímo i jejich chování.
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K dispozici je pak ještě předpřipravený navigátor podle K nejvýznamnějších termů.
Tento navigátor na základě číselného parametru K určí pro každý uzel stromu kon-
krétní úrovně jména K nejvýznamnějších termů a vytvoří k nim navigátory. Parametr
K je vhodné volit obezřetně, nebot’ množina vytvořených navigátorů, která vznikne
sjednocením nejvýznamnějších termů v rámci jednotlivých uzlů, může být dosti velká.
Způsob jakým určujeme, které termy jsou v rámci uzlu nejvýznamnější si popíšeme
nyní.

4.5.5 Určení K nejvýznamnějších termů z uzlu

Abychom mohli určit nejvýznamnější termy pro daný uzel, bylo třeba nejprve na-
vrhnout vhodné ohodnocení pro jednotlivé termy. Na základě ohodnocení jednotlivých
termů konkrétního uzlu totiž stačí pouze všechny jeho termy seřadit sestupně podle ve-
likosti (od největší po nejmenší) a vrátit prvních K z tohoto seznamu.

Využili jsme přitom skutečnosti, že na strom struktury dokumentu je možné se dívat
jako na hierarchickou strukturu shluků. Metodám hierarchického shlukování jsme se
již podrobněji věnovali v sekci 2.5.1.

Ohodnocení musí z hlediska důležitosti zohledňovat několik podmínek. Je třeba si
zejména uvědomit následující poznatky:

• Důležitost termu v uzlu se zvyšuje s jeho rostoucí váhou.

• Důležitost termu roste, pokud se tento term vyskytuje velmi málo nebo dokonce
vůbec v okolních uzlech. V takovém případě jde o specifický term daného uzlu.

K tomuto účelu využijeme ohodnocení pro labelování shluků, které si nyní blíže
představíme a formálně popíšeme.

Necht’ ui představuje uzel hierarchického stromu. Označme wt,ui
jako váhu termu t

v uzlu ui, potom ohodnocení termu t v uzlu ui je dáno následujícím vztahem:

O(t, ui) = wt,ui
+

∑
uk∈sourozenec(ui)

(1− wt,uk
) (4.4)

Pro určení K nejdůležitějších termů uzlu ui provedeme následující:

1. ∀ term t ∈ ui : Spočítej ohodnocení O(t, ui).

2. Seřad’ termy v uzlu ui sestupně podle jejich ohodnocení O(t, ui).

3. Vrat’ prvních K termů z toho setříděného seznamu.
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4.5.6 Implementace nových navigátorů

Navigační struktura je navržena tak, aby bylo možné do aplikace kdykoliv přidat
nové typy navigátorů. Ještě než popíšeme samotný postup jakým toho lze docílit, je
třeba si nejprve vysvětlit význam jednotlivých tříd a rozhraní, která jsou zodpovědná
za tvorbu navigační struktury. Jejich vztah zachycuje diagram tříd na obrázku 4.8.

Obr. 4.8: Diagram tříd pro vytváření navigační struktury

Každý navigátor je reprezentován třídou PropertyLinkNavigator. Tato abstraktní
třída je zodpovědná za vytváření obousměrného seznamu daných odkazů a tvorbu roz-
cestníku na začátku dokumentu. Jednotlivé implementace poté určují konkrétní vlast-
nost, podle které navigátor zařazuje prvky do svého seznamu. Rozhraní TwoSideItera-
tor je určeno pro procházení kolekce prvků oběma směry. Toho využívá rozhraní Link,
které nám poskytuje nejen metody pro průchod obousměrným seznamem, ale také me-
tody pro získání jména zarážky a cíle odkazu. Jeho implementací je třída NodeLink,
která si drží referenci na uzel stromu a zároveň umí vracet i názvy hypertextových
odkazů pro svého předchůdce a následníka. Za správu všech vytvořených navigátorů
zodpovídá třída LinkNavigatorManager, která umožňuje přidávat či odebírat navi-
gátory, případně provádět update jednotlivých uzlů. Tato třída také sama řídí zařaze-
ní jednotlivých elementů do příslušných navigátorů při průchodu stromem. Všechny
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komponenty, které vyžadují unikátní identifikátor využívají rozhraní IdentifyAble.

Budeme-li chtít vytvořit nový navigátor, potom postupujeme takto:

1. V balíčku eldorados.links.specific si vytvoříme novou třídu, která bude repre-
zentovat náš nový navigátor - např. NewNavigator.java.

2. Do výčtového typu NaviagatorType přidáme nový typ, která bude spojen s touto
implementací - např. NEW_NAVIGATOR.

3. Vytvoříme nový unikátní klíč pro nově vytvořený typ, který bude představovat
pojmenování navigátoru pro jednotlivé jazyky aplikace - např. naviagatorTy-
pe.newNavigator.

4. Do všech souborů s koncovkou languageProperties umístěných v balíčku eldo-
rados.resources.languges.config přidáme nově vytvořený klíč a jeho hodnotu
pro daný jazyk - např. pro češtinu navigatorType.newNavigator = Můj navigá-
tor.

5. Ve výčtovém typu NaviagatorType nyní rozšíříme stávající implementaci meto-
dy toString() pomocí unikátního klíče. V tomto případě voláním metody

LanguageManager.getText("navigatorType.newNavigator");

6. Nyní zajistíme, aby třída NewNavigator dědila od abstraktní třídy PropertyLink-
Navigator. Pokud chceme, aby navigátor pracoval s uzly stromu podobně jako
dosud vytvořené vlastní navigátory, použijeme jako generický parametr třídu
EventNode. V případě, že chceme pracovat s navigací jiné struktury použijeme
jako generický parametr třídu, která je charakteristická pro její položky.

7. Implementujeme všechny abstraktní metody. Pro typ navigace použijeme nově
vytvořený typ NEW_NAVIGATOR.

8. Charakteristickou vlastnost navigátoru zajistíme implementací metody

public boolean hasProperty(T element);

9. Otevřeme opětovně výčtový typ NavigatorType a přidáme do metody

public PropertyLinkNavigator<T> createNavigatorInstance ( ... )

nově vytvořený typ algoritmu a jeho implementaci. V našem případě tedy část:

case NEW_NAVIGATOR: return new NewNavigator(position);

10. Nový navigátor je tímto přidán do aplikace a je možné jej začít používat.
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4.6 Používání filtrů

Abychom v aplikaci mohli pracovat s textem elektronického dokumentu a provádět
nad ním potřebné výpočty, je nejprve třeba jej rozdělit na jednotlivá slova, respekti-
ve termy. Tomuto procesu říkáme tokenizace. Pomocí termu tak zachytíme konkrétní
slovní tvar, který je tvořen písmeny z abecedy daného jazyka a oboustranně oddělen
bílými znaky (tj. mezerami, tabulátory atp).

Kdybychom však v aplikaci ihned pracovali s touto množinou získaných termů,
mohli by být výstupy algoritmů dosti nepřesné. Mezi termy totiž existují vzájemné
vztahy a souvislosti, které se nám zatím nepodařilo zachytit. Může jít o případ, kdy
se v textu vyskytuje určité slovo v různých tvarech či pádech. Aplikace by však za
normálních okolností považovala tyto případy za různé, což může zásadně ovlivnit
výsledek. Podobně je na tom i skupina slov, která jsou si vzájemně příbuzná.

Naším cílem je tyto nedostatky co možná nejvíce eliminovat. Budeme k tomu použí-
vat tzv. „filtry“. Filtrem rozumíme určitý způsob zpracování dat s cílem data vhodným
způsobem pročistit, zpřesnit, případně obohatit, abychom co nejvíce zachytili jejich
vztah v přirozeném jazyce. Vztahy mezi termy vždy závisí přímo na konkrétním jazy-
ce, který je použit v textu dokumentu. Z tohoto důvodu je nutné mít pro každý jazyk
textu vlastní implementaci.

V následující části si představíme některé z možných filtrů. U každého z nich popí-
šeme jeho hlavní přínosy a způsob typického použití.

4.6.1 Black list filtr

Mnoho termů, které jsou obsažené v textu dokumentu nenese z hlediska obsahu
žádný význam. Z lingvistického pohledu jde o slovní druhy jako předložky, spojky,
či zájmena. Souhrnně je označujeme jako tzv. „stop“ slova. Jejich frekvence výskytů
je velmi vysoká, což zásadním způsobem ovlivňuje i jejich váhu. Díky tomu bychom
mohli tyto termy omylem preferovat na úkor těch skutečně významných.

Black list filtr umožňuje takové termy úplně eliminovat, tedy zakázat jejich používá-
ní při výpočtech. Takové termy není pak nutné ani nějakým způsobem indexovat, čímž
dochází k uspoře paměti zvláště u rozsáhlejších dokumentů. Filtr typicky pracuje se
slovníkem „zakázaných“ slov. Jednotlivé termy se pak porovnávají s obsahem tohoto
slovníku.
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4.6.2 White list filtr

V některých případech bychom chtěli některá slova z textu upřednostnit na úkor
jiných. Může jít například o významné, ale málo používané termíny nebo cizí slova
v odborných textech.

White list filtr umožňuje vybraným termům získat o něco vyšší váhu než jim byla
standardně přiřazena, tedy zajistit jejich lepší výchozí pozici pro ohodnocení. Typickou
implementací filtru je použití slovníku, který obsahuje seznam všech „zvýhodněných“
slov. Pokud se některý z termů nachází na tomto seznamu, potom jednoduše zvýšíme
jeho váhu. Zvýšení záleží vždy na konkrétní implementaci. Jeho hodnota nejčastě-
ji odpovídá určitému počtu procent z původní váhy termu, což je okolo 10-20%. Je
pochopitelně možné nastavit váhu vlastní nebo v závislosti na parametrech uživatele.
Takový krok je však třeba provádět vždy obezřetně.

White list bychom mohli chápat také jako seznam termů, které jsou v programu
„povolené“ pro výpočet ohodnocení (termy mimo seznam jsou automaticky ignorová-
ny). O této variantě však nebudeme uvažovat. V aplikaci budeme white list filtr vždy
chápat pouze jako typ filtru, který zvýhodňuje váhy svých termů.

4.6.3 Filtr nahrazování synonym

Podstatou tohoto filtru je zachytit významový vztah mezi příbuznými slovy v textu
dokumentu, abychom získali co možná nejpřesnější výsledky. Toho docílíme jedno-
duše tak, že najdeme všechna synonyma a nahradíme je stejným termem. Například
slova dívka, slečna, holka, která považujeme za synonyma budou reprezentována stej-
ným termem dívka.

Nejčastější implementací tohoto filtru je použití speciálního slovníku, kterému říká-
me tezaurus. Ten obsahuje seznam synonym, popřípadě i antonym. Jednotlivé termy
se pak porovnávají s obsahem tohoto slovníku.

4.6.4 Filtr použití stemování

Tento filtr je založen na stematizaci. Jde o proces, který pro slova určí jejich slovní
základ, tzv. „stem“. Toho je nejčastěji docíleno odtržením přípon (suffix) vzniklých
při skloňování nebo časování. Tento tvar nemusí být nutně shodný s morfologickým
kořenem slova, i když ve většině případů tomu tak bývá. Obvykle je dostačující, pokud
jsou jednotlivá navzájem příbuzná slova převedena na stejný tvar. V takovém případě
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by výsledkem měla být co možná nejdelší společná část. Kvalitu algoritmu pro tvorbu
stemu posuzujeme podle následujících chybových metrik:

• over-stemming – Případ, kdy algoritmus přiřadí dvěma různým slovům stejný
stem, i když by to tak býti nemělo. Tato chyba vzniká nejčastěji odebráním příliš
velké části přípony.

• under-stemming – Jde o případ, kdy by měl algoritmus oběma slovům přiřadit
stejný stem, ale nestane se tak. Jde o chybu způsobenou odebráním příliš malé
části přípony.

Kvalitní stematizační algoritmy se snaží minimalizovat obě tyto chyby. Zpravidla
zmenšení jedné chyby má za důsledek nárůst chyby druhé. Řada algoritmů se snaží
využívat také velmi kvalitního slovníku, ale ani to však nemůže ve všech případech
zaručit 100% úspěšnost.

4.6.5 Dostupné filtry

V aplikaci byly implementovány všechny výše uvedené typy filtrů, každý z nich
vždy pro český a anglický jazyk. Abychom dosáhli maximální možné efektivity, pou-
žíváme jednotlivé filtry v pevně určeném pořadí, které je zachyceno na obrázku 4.9.

Obr. 4.9: Schéma filtrů používaných v aplikaci
Způsob jakým je možné pro tyto filtry správně nastavit jejich parametry, případně

použít vlastní slovník výjimek je podrobně popsán v uživatelské příručce v sekci 5.7.4
„Správa filtrů“.

4.6.6 Implementace nový typů filtrů

Aplikace ve svém návrhu počítá s možným rozšířením o další typy filtrů. Dříve než
však přistoupíme k popisu jednotlivých kroků, kterými toho lze dosáhnout, je třeba
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nejprve vysvětlit význam a roli nejdůležitějších tříd a rozhraní. Jejich vztah zachycuje
diagram tříd na obrázku 4.10, který si nyní podrobněji popíšeme.

Obr. 4.10: Diagram tříd pro filtrování dat

Základem pro podporu filtrů je rozhraní WorkFlowAbleFilter, které definuje meto-
dy týkající se typu filtru a akci, kterou filtr provádí. Základní typy filtrů určují rozhraní
BlackListFilter, WhiteListFilter, SynonymAbleFilter a Stemmer. Každé z nich obsa-
huje vždy metody specifické pro daný typ filtru, které popisují jeho chování. Pro každý
filtr je k dispozici i abstraktní třída, která implementuje jeho chování, avšak nezávisí
na konkrétním jazyce textu (např. pro rozhraní Stemmer jde o třídu AbstractStemmer).
Implementace pro konkrétní jazyk je obsažena ve třídách, které dědí z konkrétní abs-
traktní třídy. V našem případě jde vždy o češtinu a angličtinu (např. CzechStemmer
a EnglishStemmer pro abstraktní třídu AbstractStemmer).

Rozšíření o nové filtry můžeme rozdělit do následujících kategorií:

• Rozšíření stávajícího filtru o podporu nového jazyka – Stačí vytvořit třídu,
která bude dědit od abstraktní třídy určené pro vybraný typ filtru a bude imple-
mentovat všechny její metody v závislosti na konkrétním jazyce. Rozhodneme-li
se např. vytvořit implementaci v německém jazyce pro rozhraní WhiteListFil-
ter, vytvoříme si např. třídu GermanWhiteWordFilter.java, která bude dědit
z abstraktní třídy AbstractWhiteWordFilter.

public class GermanWhiteWordFilter extends AbstractWhiteWordFilter {...}

• Rozšíření v podobě vlastní implementace některého ze stávajících filtrů –
Vytvoříme třídu, která bude implementovat příslušné rozhraní. Například pro
implementaci nahrazování synonym vytvoříme třídu MySynonymFilter.java,
která dědí od rozhraní SynonymAbleFilter.
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public class MySynonymFilter implements SynonymAbleFilter {...}

kde pro metodu public WorkFlowType getFilterType() vrátíme příslušný typ
filtru definovaný ve výčtovém typu WorkFlowType. V tomto konkrétním přípa-
dě tedy voláním

return WorkFlowType.SYNONYM_REPLACE;

• Rozšíření o zcela nový typ filtru – Chceme-li vytvořit nový typ filtru a přidat
jej do aplikace, je třeba postupovat podle následujících kroků:

1. Vytvoříme si nový balíček, do kterého budeme umíst’ovat všechny imple-
mentace týkající se nového filtru - např. eldorados.utils.newDataFilter.

2. V tomto balíčku si vytvoříme zcela nové rozhraní, ve kterém definujeme
metody popisující klíčové vlastnosti nového filtru. - např. DataFilterA-
ble.java.

3. Zajistíme, aby rozhraní DataFilterAble dědilo z rozhraní WorkFlowAble-
Filter.

public interface DataFilterAble implements WorkFlowAbleFilter<T>

kde T je generický parametr určující typ dat, které budou vstupem tohoto
filtru. Pro stávající filtry je jako T použita třída NodeEvaluation.

4. Do výčtového typu WorkFlowType přidáme nový typ, který bude spojen
s tímto typem filtru - např. NEW_FILTER.

5. Vytvoříme nový unikátní klíč určený pro nový typ filtru, který bude před-
stavovat pojmenování filtru pro jednotlivé jazyky aplikace - např. work-
flow.newFilter.

6. Do všech souborů s koncovkou languageProperties umístěných v balíčku
eldorados.resources.languges.config přidáme nově vytvořený klíč a jeho
hodnotu pro daný jazyk - např. pro češtinu workflow.newFilter = Můj nový
datový filtr.

7. Ve výčtovém typu WorkFlowType nyní rozšíříme stávající implementaci
metody toString() pomocí unikátního klíče. V tomto případě voláním me-
tody

LanguageManager.getText("workflow.newFilter");

8. Nyní si v balíčku eldorados.utils.newDataFilter vytvoříme novou třídu,
která bude představovat implementaci nově vytvořeného filtru - např. třídu
DataFilterImpl.java.
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9. Zajistíme, aby třída DataFilterImpl implementovala rozhraní DataFilte-
rAble.

10. Implementujeme všechny metody rozhraní. Pro typ filtru použijeme nově
vytvořený typ NEW_FILTER.

11. Otevřeme třídu WorkFlowFactory a přidáme do metody

public static WorkFlowAbleFilter<T> createWorkFlowFilter ( ... )

nově vytvořený typ filtru a jeho implementaci. V našem případě tedy část:

case NEW_FILTER: return new DataFilterImpl(textType,filePath);

12. Nový typ filtru je tímto přidán do aplikace a je možné jej začít používat.

4.7 Vizualizace

Snahou této aplikace bylo nejen umět data vhodně reprezentovat a provádět s nimi
efektivní výpočty, ale také je prezentovat uživateli v grafické podobě.

Vizualizací máme na mysli zachycení vlastností všech termů z jedné kolekce v gra-
fické podobě. Vlastností termů rozumíme jeho jméno a číselnou hodnotu váhy, která
mu byla přiřazena při ohodnocení. Způsob realizace přitom závisí na konkrétní imple-
mentaci.

V aplikaci máme k dispozici celkem 3 typy vizualizace:

• Tabulka – Každý term z kolekce představuje jeden řádek tabulky. Tabulka má
celkem 3 sloupce (ID číslo termu, jméno termu, váha termu). Tabulka je reali-
zována pomocí třídy LanguageTable. Jde o rozšíření komponenty JTable, která
je součástí knihovny Java SWING a to o podporu aktuálního jazyka pro jednot-
livé položky. Bližší informace o LanguageTable jsou popsány v sekci 4.2. Po-
drobnější informace o tabulce popisuje sekce 5.8.1 „Vizualizace“→ „Tabulka“
v uživatelské příručce.

• Spojnicový graf – Jde o 2D graf vyjadřující závislost termů na jejich váze. Kaž-
dý term z kolekce reprezentuje jeden bod grafu. Pořadí bodů v grafu přitom
odpovídá pořadí v kolekci termů. Samotný graf je realizován pomocí vlastního
kreslení. Vzdálenosti mezi jednotlivými body se určí z aktuální velikosti zobra-
zené kreslící plochy. Hodnoty zobrazené na ose X se generují automaticky podle
počtu termů v kolekci. Hodnoty na ose Y představují váhu příslušných termů,
kde bod o maximální souřadnici Y odpovídá hodnotě maximální váhy obsažené
v kolekci, minimální bod naopak váze nejnižší. Vzdálenost mezi těmito body
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se následně rovnoměrně rozdělí a doplní popiskem hodnot pro jednotlivé váhy.
Další informace o vlastnostech grafu a způsobu jejich nastavení lze získat v uži-
vatelské příručce v sekci 5.8.2 „Vizualizace“→ „Spojnicový graf“.

• Word cloud – Jde o grafické znázornění závislosti jmen termů na hodnotě jejich
vah. Všechny termy jsou vykreslovány v textové podobě do jednoho obrázku,
který označujeme jako „Word cloud“. Každému z termů je přiřazena určitá
barva z barevné palety a velikost písma, která vychází z hodnoty jeho váhy. Ta
se vypočítá na základě velikosti písma pro maximální a minimální váhu obsa-
ženou v kolekci. Přiřazení konkrétní barvy z barevné palety je vždy náhodné.
Barevnou paletu, způsob jejího nastavení a další vlastnosti týkající se word clou-
du podrobně popisuje sekce 5.8.3 „Vizualizace“→ „Word cloud“ v uživatelské
příručce.

Word cloud je realizován pomocí vlastního kreslení, tedy bez využití externí
knihovny. Velikost cloudu je přímo závislá na velikosti kreslící plochy. Jednotli-
vá slova se pak do cloudu vkládají následujícím algoritmem:

Algorithm 9 : Algoritmus pro umístění slov do Word cloudu
Vstup: C = {c1, . . . , cW} – Kolekce slov, která chceme umístit do Word cloudu.
Výstup: Word cloud obsahující W slov.

1: Setřid’ slova v kolekci C podle jejich váhy od největší po nejmenší.
2: for (i=1; i<W ; i++) do
3: Umísti slovo ci do kreslící plochy.
4: while (ci se protíná s některým již umístěným slovem) do
5: Najdi novou pozici p posunem stávajících souřadnic po spirále
6: (viz obrázek 4.11)
7: Přesuň slovo ci na pozici p.
8: end while
9: end for

Původní snahou pro kreslení word cloudu bylo nalézt vhodnou JAVA knihov-
nu, která bude splňovat tyto požadavky:

1. Bude k dispozici zdarma a její licence nebude zakazovat její použití pro
účely této práce.

2. Váhu bude možné zadat pro každý term individuálně, tj. nebude se počítat
automaticky například z četnosti slova ve vzorku textu.
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Obr. 4.11: Hledání volné pozice pro umístění slova do Word cloudu pomocí spirály

3. Vygenerovaný word cloud bude možné uložit jako obrázek.

4. Word cloudu bude poskytovat co největší flexibilitu z hlediska možného
nastavení barev, písma, otočení slov atp.

Bohužel se ukázalo, že žádná knihovna nedokázala tyto požadavky dostateč-
ně uspokojit. Proto bylo nutné implementovat word cloud individuálně. Nyní
si stručně představme alespoň některé z dostupných knihoven, o kterých bylo
původně uvažováno, včetně jejich hlavních problémů:

– WordCram10 – Zdarma dostupná knihovna s četným nastavením písma
a dalších parametrů. Word cloudy je možné vytvářet z webových stránek
nebo z textu. Bohužel není možné nastavovat váhy individuálně ani výsled-
ný word cloud vyexportovat v podobě obrázku.

– OpenCloud11 – K dispozici zdarma, včetně podrobné příručky. Umí in-
dividuálně nastavovat váhu pro jednotlivé termy. Bohužel umíst’uje slova
pouze primitivním způsobem do řádku, nijak je neotáčí. Nemá k dispozici
ani volbu různých barev či typů písma. Jeho celkový vzhled působí velmi
amatérským dojmem. Word cloud je možné pouze serializovat do binární
podoby nebo XML souboru.

– IMB WordCloud Generator12 – Jde o freeware aplikaci, která obsahu-
je velké množství parametrů a nastavení. Aplikace bohužel nastavuje váhy
automaticky a to na základě četnosti slov ve vzorku textu. Individuální na-
stavení vah není možné. S aplikací můžeme pracovat pouze jako s černou
skříňkou. Její vstupy se zadávají pomocí vhodných parametrů z příkazové

10http://wordcram.org
11http://www.opencloud.com
12http://www.softpedia.com/get/Office-tools/Other-Office-Tools/IBM-Word-Cloud-Generator.shtml
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řádky. Výstupem je pak vygenerovaný obrázek cloudu ve formátu PNG.
Jiný způsob použití není z hlediska licence bohužel možný.

– Wordle13 – Jde o java applet zodpovědný za generování word cloudu. Má k
dispozici mnoho nastavení barev, písma, otočení a dalších parametrů. Vý-
sledný word cloud je možné ukládat jako obrázek ve formátu PNG. Bo-
hužel není možné individuálně nastavovat váhy jednotlivých termů. Navíc
z hlediska licence je možné používat pouze jeho online verzi.

Vlastní implementace word cloudu je inspirována algoritmem popsaným v pub-
likaci [27], na kterém pracuje i již zmíněný applet Wordle.

V aplikaci používáme ještě tzv. „Multivizualizaci“. Jedná se o speciální druh vi-
zualizace, která umožňuje zachytit v grafické podobě vlastnosti více kolekcí termů
současně. K dispozici je aktuálně jediná implementace:

• Spojnicový graf – Tento graf odpovídá spojnicovému grafu klasické vizualizace
se 2 rozdíly:

1. V grafu je možné zachytit více kolekcí termů současně. Body patřící ter-
mům jedné kolekce jsou v grafu spojeny křivkou stejné barvy.

2. Graf není realizován pomocí vlastního kreslení, ale používá externí kni-
hovnu JFreeChart (tu jsme již představili v sekci 4.1).

4.7.1 Implementace nových typů vizualizací

Aplikace byla navržena pro možné budoucí rozšíření o další typy vizualizace. Dříve
než si popíšeme postup, jakým lze rozšíření realizovat, je vhodné nejprve představit
nejdůležitější třídy a rozhraní, díky kterým je tento krok umožněn. Jejich vztah zachy-
cuje diagram tříd na obrázku 4.12.

Základem vizualizace je rozhraní Visualizator, které obsahuje metody pro vizua-
lizaci termů jedné kolekce a případné odstranění této vizualizace. Aby bylo možné
omezit počet termů v rámci kolekce, které budou ve vizualizaci použity, je tato třída
zděděna z rozhraní RestrictionAble. Kolekci termů reprezentuje třída TermCollection,
která mimo samotných termů a jejich počtu, poskytuje i statistické údaje o minimál-
ní, maximální a průměrné váze termů v kolekci. Jednotlivé termy reprezentuje třída
Term, která poskytuje metody pro získání jména termu a hodnoty jeho váhy. Rozhraní
Multivisualizator je rozšířením rozhraní Visualizator, nebot’ slouží k vizualizaci ví-
ce kolekcí termů současně. Třídy TableVisualizator, GraphVisualizator a WordCloud

13http://www.wordle.net
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Obr. 4.12: Diagram tříd pro vizualizaci dat

jsou aktuální implementace rozhraní Visualizator. Pro rozhraní Multivisualizator je
k dispozici jediná implementace MultigraphVisualizator.

Budeme-li chtít aplikaci rozšířit o novou implementaci vizualizace (popř. multivi-
zualizace), potom postupujeme následujícím způsobem:

1. V balíčku eldorados.visualization vytvoříme novou třídu, která bude představo-
vat nový typ vizualizace (multivizualizace) - např. NewVizualizator.java.

2. Vytvoříme nový unikátní klíč, který bude představovat jméno vizualizátoru pro
jednotlivé jazyky aplikace - např. tab.newVizualizator.

3. Do všech souborů s koncovkou languageProperties umístěných v balíčku eldo-
rados.resources.languages.config přidáme nově vytvořený klíč a jeho hodnotu
pro daný jazyk - např pro češtinu tab.newVizualizator=Můj vizualizátor.

4. Nyní zajistíme, aby třída NewVizualizator dědila od třídy JPanel a implemen-
tovala rozhraní Visualizator nebo Multivisualizator, tedy takto:

public class NewVizualizator extends JPanel implements Visualizator

5. Implementujeme všechny metody rozhraní Visualizator, resp. Multivisualiza-
tor.

6. Otevřeme třídu VisualisatorComponent, resp. MultivisualisatorComponent
a přidáme do metody
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private TabManager createTabManager()

nově vytvořený typ vizualizace, jeho klíč a případně jméno obrázku pro tuto zá-
ložku (obrázek musí být umístěn v balíčku eldorados.resources.images) nebo
NULL pokud obrázek použít nechceme. V našem případě tedy přidáním polož-
ky:

addTabComponent(tabManager,"tab.newVizualizator", "image.png", new
NewVizualizator());

7. Tím je nová vizualizace přidána do aplikace a je možné ji začít používat.

4.8 Generování obrázků

Text původního dokumentu můžeme kromě sumarizace a navigační struktury v po-
době hypertextových odkazů obohatit i o generované obrázky. Hlavním účelem gene-
rovaných obrázků je zachytit vlastnosti termů pro určitou část textu a poskytnout tak
čtenáři užitečnou informaci o jejím obsahu. Může jít například o nejdůležitější termy,
které vystihují obsah dané kapitoly. Obrázky zpravidla umožňují generovat grafické
komponenty zodpovědné za vizualizaci termů, ale není to nutně podmínkou.

Veškeré podrobné informace o generovaných obrázcích lze nalézt v uživatelské pří-
ručce v sekci 5.7.2„Správa obrázků“. Je zde popsán způsob, jak je možné do textu
dokumentu přidávat nové generované obrázky na základě požadavků uživatele. Sekce
dále popisuje všechny potřebné parametry, které s touto problematikou souvisí včetně
způsobu jejich nastavení.

4.8.1 Implementace nových komponent pro generování obrázků

Aplikaci je možné v budoucnu dále rozšiřovat o další komponenty, které umožní
generovat obrázky. Než si popíšeme způsob, jakým je možné do aplikace nové kom-
ponenty přidávat, je vhodné zmínit se nejprve o nejdůležitějších třídách a rozhraních,
díky kterým je možné tento krok uskutečnit. Jejich souvislosti zachycuje diagram tříd
na obrázku 4.13, který si nyní podrobněji popíšeme.

Pro generování obrázků je klíčové rozhraní OutputImageAble, které obsahuje meto-
dy pro vytvoření obrázku a jeho uložení do souboru. Obrázky lze ukládat ve formátech
PNG, JPG a GIF. Každá implementace obsahuje typ obrázku, který tato komponenta
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Obr. 4.13: Diagram tříd pro generování obrázků

generuje. Všechny typy generovaných obrázků popisuje výčtový typ OutputImageTy-
pe. Třídy GraphVizualizator, MultigraphVizualizator a WordCloud představují gra-
fické komponenty schopné generovat obrázky jako implementaci rozhraní OutputI-
mageAble.

Chceme-li do aplikace přidat novou grafickou komponentu, která je schopna gene-
rovat obrázky, potom postupujeme takto:

1. V balíčku eldorados.IO vytvoříme novou třídu, která bude představovat no-
vou grafickou komponentu schopnou generovat obrázky - např. ImageGenera-
tor.java.

2. Do výčtového typu OutputImageType přidáme typ generovaného obrázku, který
bude tato komponenta generovat - např. HISTOGRAM.

3. Vytvoříme nový unikátní klíč, který bude představovat jméno typu generovaného
obrázku, který se bude používat pro jednotlivé jazyky v rámci aplikace - např.
outputImageType.histogram.

4. Do všech souborů s koncovkou languageProperties umístěných v balíčku eldo-
rados.resources.languages.config přidáme nově vytvořený klíč a jeho hodno-
tu pro daný jazyk - např pro češtinu outputImageType.histogram=Generovaný
histogram.

5. Ve výčtovém typu OutputImageType nyní rozšíříme stávající implementaci me-
tody toString() pomocí vytvořeného unikátního klíče. V tomto případě voláním
metody

LanguageManager.getText("outputImageType.histogram");
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6. Nyní zajistíme, aby třída ImageGenerator dědila od třídy JPanel a implemen-
tovala rozhraní OutputImageAble

public class ImageGenerator extends JPanel implements OutputImageAble

7. Implementujeme všechny metody rozhraní OutputImageAble. Pro typ genero-
vaného obrázku použijeme nově vytvořený typ HISTOGRAM.

8. Otevřeme třídu OutputImageFactory a přidáme do metody

public static OutputImageAble createInstance (...)

nově typ generovaného obrázku a instanci grafické komponenty. V našem přípa-
dě tedy přidáme část:

case HISTOGRAM: return new ImageGenerator();

9. Tím je nová grafická komponenta schopná generovat obrázky přidána do aplika-
ce a je možné ji začít používat.

4.9 Výchozí vzhled aplikace

K tvorbě vzhledu aplikace byla použita knihovna „InfoNode Docking Windows“.
Tato knihovna představuje open-source software, který je pro nekomerční používání
nabízen pod licencí GPL. Knihovna vychází z grafického prostředí Java Swing a umož-
ňuje programátorovi flexibilní možnosti pro rozložení jednotlivých komponent a na-
stavení jejich vzhledu. Mezi její hlavní výhody patří možnost ukotvení („dockování“)
oken, jejich přesouvání, minimalizace, zavírání a změna rozměrů. Knihovna disponuje
též několika různými typy vzhledů, jak pro okna, tak pro záložky. Podrobnější infor-
mace lze získat na webu projektu.14

Výchozí vzhled aplikace ukazuje obrázek 4.14.

Aplikace je rozdělena na tři části – nabídku, panel nástrojů a plochu pro zobrazová-
ní jednotlivých oken příslušejících jednotlivým modulům. Nabídka programu obsahuje
všechny funkce a nastavení aplikace. V panelu nástrojů jsou pak umístěna tlačítka pro
rychlý přístup k nejpoužívanějším funkcím. Jejich počet je ovlivněn také tím, jaká okna
jsou zrovna zobrazena. Pro minimalizaci oken je pak k dispozici spodní lišta. Zavřená
okna je znovu možné obnovit a to prostřednictvím lišty „Zobrazit“ v menu programu

14http://www.infonode.net/index.html?idw
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Obr. 4.14: Výchozí rozložení oken aplikace

(viz uživatelská příručka). Uživatel má možnost výchozí vzhled změnit a výsledek si
uložit pro příští start aplikace či pro pozdější použití. Tím je též umožněno vytvořit
si více různých vzhledů a ty pak libovolně při chodu programu měnit. Kdykoliv je
možné vrátit se k výchozímu rozložení aplikace (viz. položka menu „Rozložení kom-
ponent“). Uložení probíhá formou serializace hlavního okna, všech podoken a jejich
vlastností do souboru s koncovkou „layout“.

4.10 Budoucí rozšíření aplikace

V textu práce jsme si postupně představili jednotlivé komponenty a také způsob, jak
je možné jejich stávající implementace dále rozšiřovat. V této části si uvedeme ještě
několik tipů na možná rozšíření, která by mohla být v budoucnu pro uživatele přínosná.

Konzolová aplikace

Snahou tohoto rozšíření by bylo umožnit uživateli používat program bez nutnosti
grafického rozhraní. Uživatel by z příkazové řádky zadal všechny potřebné parametry
a vstupní soubor, se kterým si přeje pracovat. Výstupem by byl soubor představující
elektronický dokument, který může být obohacený o odkazy, sumarizaci nebo genero-
vané obrázky, a to v závislosti na použitých parametrech. Vhodné by bylo mít možnost
si všechny potřebné parametry uložit do konfiguračního souboru s cílem využít stej-
nou konfiguraci pro zpracování více dokumentů. Bude-li se jednat například o sborník
elektronických článků, potom je možné vybrané články zpracovávat s použitím kon-
krétního konfiguračního souboru.
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Implementace podpory konzole by nemusela být ani obtížná, jelikož prezentační
vrstva představující grafické prostředí je v případě naší aplikace striktně oddělena od
samotných dat a jejich zpracování. Stávající kód by tak nebylo potřeba nikterak modi-
fikovat. Podstatou implementace by bylo pouze na základě zadaných parametrů zajistit
správné volání konkrétních tříd, které jsou zodpovědné za požadovanou funkcionalitu.

Labelování shluků dokumentu

Po načtení elektronického dokumentu máme v aplikaci k dispozici „Strom struktury
dokumentu“, který rozděluje text elektronického dokumentu do jednotlivých hierar-
chických úrovní. Na každý uzel tohoto stromu se můžeme dívat jako na hierarchický
shluk. Snahou tohoto rozšíření by bylo doplnit každý uzel tohoto stromu o label (tex-
tový popisek), který v sobě bude obsahovat informace o K nejvýznamnějších termech
daného uzlu. Způsob, jakým je možné určit K nejvýznamnějších termů pro uzel hie-
rarchického stromu, jsme již uvedli v sekci 4.5.5.

Na základě existence labelů v každém uzlu stromu bychom mohli vytvářet napří-
klad nové užitečné typy navigací. Odkazy bychom přitom mohli vytvořit mezi uzly,
které obsahují stejnou množinu termů ve svém labelu, jejich labely mají nejpodobnější
obsah či obsahují některý konkrétní term atp. Možností bychom našli opravdu mnoho.
Alternativou by bylo vytvořit zcela nový strom, jehož uzly by představovaly jednotlivé
labely. Strom by svou strukturou zachycoval vzájemné závislosti mezi labely.

Uživatelské dotazy

Podstatou tohoto rozšíření by bylo vytvoření nové komponenty, do které bude mít
uživatel možnost zadávat vlastní dotazy. Dotazem máme přitom na mysli text obsahu-
jící několik málo vět nebo posloupnost klíčových slov. Na základě zadaného dotazu
by bylo možné v textu elektronického dokumentu vyhledat nejpodobnější části, které
s dotazem přímo nebo alespoň částečně souvisí. Uživatel by následně s výsledky mohl
provádět nějakou specifickou akci. Například jednotlivé části textu v původním doku-
mentu barevně odlišit, spojit je pomocí hypertextových odkazů, přidat k nim nějaký
obrázek atp.

Alternativní možností by bylo použít dotaz na kolekci více souborů s cílem najít
dokumenty, které svým obsahem dotazu nejvíce vyhovují. Pokud bychom měli k dis-
pozici například rozsáhlou sbírku pohádek a zadali bychom dotaz ve formě klíčových
slov ve tvaru drak, princezna, půlka království, dostali bychom pohádky jako jsou
Princ Bajaja, Z pekla štěstí nebo Princové jsou na draka.
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4.11 Použití programu na praktickém příkladě

Abychom objektivně zhodnotili přínos vytvořené aplikace, ukážeme si některé jeho
funkce na všeobecně známé pohádce Zlatovláska. Tu lze nalézt společně s dalšími
pohádkami na přiloženém CD v adresáři „Pohádky“.

Vytvoření sumarizace

Sumarizace byla vytvořena algoritmem LexRank s použitím Kosinové podobnosti.
Jako výstup bylo požadováno 15 vět původního textu. Mělo by se jednat o věty, které
budou obsah pohádky co nejvíce vystihovat. Po zadání všech těchto parametrů jsme
získali následující výstup:

„Což je o to“, povídá druhý, „já bych taky rád skákal, ale na mně sedí starý; skočím-

li, svalí se na zem jako měch a srazí si vaz.“ Ale král taky dobře rozuměl, co si koníci

povídali, ohlédl se a vida, že se Jiřík směje, ptá se: „Čemu se směješ?“ Vtom se Jiřík

po něm ohlídl a přelil. Na vrchu na jedli bylo krkavčí hnízdo a dole na zemi dvě kr-

kavčata pištěla a naříkala: „Otec i matka nám uletěli, máme si samy potravy hledat,

a my ubohá písklata ještě lítat neumíme! „Až budeš potřebovat, vzpomeň si na nás

a taky ti pomůžeme.“ Druhý den ráno povídá mu král: „Má Zlatovláska měla tkanici

drahých perel: tkanice se přetrhla a perly vysypaly se do vysoké trávy na zelené lou-

ce“. Ráno Jiřík přišel a král jemu řekl: „Má Zlatovláska koupala se v moři a ztratila

tam zlatý prsten, ten musíš najít a přinést.“ Jiřík šel k moři a chodil smutně po břehu;

moře bylo čisté, ale tak hluboké, že nemohl ani dna dohlédnout a což teprve na dně vy-

hledat prsten? „Mám přinést mrtvé a živé vody, a nevím, kde ji hledat.“ Jiřík byl rád,

že se mu dobře poštěstilo, a pospíchal k zámku. „Uhodls“, řekl král a panna hned taky

vstala od stolu, odhrnula loktušku a zlaté vlasy plynuly jí hustými prameny s hlavy až

na zem a bylo od nich jasno, jako když ráno slunéčko vyjde, až Jiříkovi oči přecházely.

Potom dal král na cestu své dceři, jak se sluší a patří výpravu a Jiřík odvezl ji svému

pánu za nevěstu. Starému králi se oči jiskřily a poskakoval radostí, když Zlatovlásku

viděl, a hned poručil, aby se přípravy dělaly k svatbě. Pak ho pokropila živou vodou

a Jiřík zase vstal, jako by se byl znovu narodil, čerstvý jako jelen a mladost jen se mu

z tváří svítila. Když starý král viděl, že Jiřík zase ožil a že je mladší a krásnější než

prve byl, rád by byl taky tak ještě zas omládl.

Můžeme říct, že výsledná sumarizace očekávání splnila. Jsou v ní obsaženy všech-
ny důležité věty, které popisují hlavní děj a zápletky pohádky.
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Nejvýznamnější termy

Cílem bylo vyhledat 6 nejvýznamnějších termů (slov), které mají největší hodnotu
váhy v celém dokumentu. Získané výsledky jsou uvedeny v následující tabulce 4.1.

Pořadí Jméno termu Váha termu
1. Jiřík 0.024
2. král 0.017
3. vodě 0.008
4. ryba 0.007
5. povídá 0.006
6. Zlatovlásku 0.006

Tabulka 4.1: Tabulka nejvýznamnějších termů

Výstup programu do jisté míry splnil naše představy až na jednu výjimku. U termu
Zlatovláska bychom spíše očekávali, že se umístí mezi prvními třemi. Slovo Zlatovlás-

ka se však v textu nevyskytuje zase tak často, a proto je tento výsledek blíže realitě než
původní představa.

Word cloud

Word cloud byl vytvořen ze 100 nejvýznamnějších termů pohádky. Jedna z možných
variant je zachycena na obrázku 4.15.

Obr. 4.15: Generovaný Word cloud

Slova umístěná ve word cloudu velmi dobře charakterizují obsah dokumentu.
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5. Uživatelská příručka

5.1 Systémové požadavky aplikace

K používání této aplikace není potřeba žádná její instalace. Je pouze třeba mít na
svém počítači nainstalován Java Runtime Environment (JRE) verze 7 nebo vyšší. Nej-
novější verze je k dispozici ke stažení na adrese http://www.java.com/en/download/.

Minimální požadavky:
RAM: 2.0 GB
OS: Windows, UNIX, Solaris

Program byl testován na PC:
Procesor: Intel Core i5 4200M-CPU 2,5GHz
RAM: 8.0 GB
OS: Windows 8.1, 64 bitů

5.2 Spouštění aplikace

Celou aplikaci tvoří jeden zabalený .jar soubor „ELDORADOS.jar“. Má-li uživatel
na svém počítači JRE (viz „Systémové požadavky aplikace“), může soubor odkudko-
liv spustit a začít aplikaci používat. Aplikace se spustí se všemi nastaveními obsažený-
mi v konfiguračním souboru „ELDORADOS.configure“ v případě, že je tento soubor
k dispozici, a to ve stejném adresáři jako spustitelný soubor .jar.

Aplikace standardně využívá 64 MB operační paměti. Chceme-li tuto pamět’ zvý-
šit, je třeba vytvořit jednoduchý batch skript s příkazem

java –jar –Xmx 2048m ELDORADOS.jar

pomocí kterého budeme program spouštět. Parametr –Xmx přitom udává maximální
velikost přidělené paměti programu v jednotkách MB. V tomto konkrétním případě
tedy povolujeme využívat pamět’ o velikosti nejvýše 2048 MB.

5.3 Nabídka programu

Nabídku aplikace tvoří množina položek, které jsou zodpovědné především za snadný
a rychlý přístup k nejdůležitějším funkcím v rámci aplikace. Příbuzné položky jsou
přitom vždy součástí jednoho samostatného logického celku.
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1. Program

• Otevřít HTML dokument – Spustí prů-
vodce pro výběr cesty k HTML souboru,
který chceme do aplikace načíst a dále s
ním pracovat.

• Ukončení této aplikace – Nabídne uživateli ukončení programu s voli-
telnou možností uložení současného rozložení oken a aktuálně zvolených
vzhledů. V takovém případě bude toto nastavení použito při příštím spuš-
tění aplikace.

2. Jazyky

• Změna jazyka – Umožňuje uživateli změnit za
běhu aplikace (tj. bez nutnosti program restarto-
vat) používaný jazyk. Každá změna jazyka vždy
způsobí aktualizaci všech popisků, oken, dialo-
gů a dalších komponent, které podporují multi-
jazyčnost. Jejich hodnota se přitom nastaví auto-
maticky, a to v závislosti na zvoleném jazyce.
• Přidej další jazyk – Spustí průvodce pro vytvoření nového jazyka, který

je v případě úspěšného dokončení následně přidán do aplikace. Pro každý
jazyk je potřeba definovat unikátní název, jeho ikonu a hodnoty pro všechny
klíče, které představují budoucí jména položek, popisků popř. komponent
daného jazyka.

• Importuj ze souboru – Umožní přidání nového jazyka do aplikace, a to
pomocí průvodce určeného pro výběr cesty k souboru s jazykem (soubor
má příponou .language.properties). Takový soubor s jazykem musí splňo-
vat všechny předpoklady (unikátní jméno, vlastní ikona, vyplněné hodnoty
klíčů) stejně jako je tomu v případě ručního přidání jazyka.

3. Rozložení oken

• Změň na výchozí rozložení – Umož-
ní změnu nastavení jednotlivých oken
do jejich původního rozložení. Všech-
na nově otevřená či minimalizovaná
okna budou zavřena.

• Uložit toto rozložení do souboru – Nabízí možnost uložení aktuálního
rozložení oken aplikace včetně jejich záložek do konfiguračního souboru
(s příponou .layout) pro jejich pozdější použití v aplikaci. Cílové umístění
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konfiguračního souboru a jeho samotné uložení má na starosti interaktivní
dialog.

• Načíst rozložení ze souboru – Provede změnu rozložení oken aplikace
podle nastavení uloženého v konfiguračním souboru. Výběr cesty k tomuto
souboru opět zajišt’uje interaktivní dialog, podobně jako je tomu v před-
chozím případě.

4. Vzhledy

• Vzhled oken – Umožní změnit vizuální po-
dobu u všech oken v aplikaci. Uživatel má k
dispozici celkem 8 možných vzhledů, ze kte-
rých si může vybírat.

• Vzhled záložek – Tato volba umožňuje změnit design u všech záložek apli-
kace. Uživatel může vybírat stejně jako u volby vzhledů oken z celkem 8
možností.

• Použít výchozí nastavení – Nastaví položky „Vzhled oken“ a „Vzhled
záložek“ týkající se vzhledu aplikace na jejich výchozí hodnoty.

5. Zobrazit
Tato položka v sobě obsahuje seznam všech zá-
kladních komponent, které se v programu mohou
vyskytovat. Každá komponenta má vždy svůj ná-
zev a ikonu. Tato volba umožňuje opětovně zob-
razit v aplikaci aktuálně zavřená okna, abychom
s nimi mohli znovu pracovat. Jednotlivé položky
této podnabídky můžeme rozlišit na 2 typy:

• Přístupné – Jedná se o komponenty, které jsou aktuálně zavřené a lze je
tedy znovu zobrazit. Jsou vždy opatřeny barevnou ikonou a můžeme je
vybrat jednoduchým kliknutím tlačítka myši.

• Nepřístupné – Tyto komponenty jsou již v programu zobrazeny a není tedy
možné je znovu vybrat. Vyznačují se černobílou ikonou.

6. Nastavení

• Formát obrázků – Umožňuje vybrat či změnit
typ formátu používaného pro generované obráz-
ky v rámci celé aplikace. K dispozici jsou přitom
3 základní formáty (PNG, JPG a GIF).
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7. Přečti si

• O aplikaci – Umožňuje zobrazit souhrnné informace tý-
kající se aktuálního programu, jeho autora a čísla použí-
vané verze.

5.4 Nástrojová lišta

Jedná se o grafickou komponentu
umístěnou bezprostředně pod nabíd-
kou. Má pouze informativní charakter. Jsou zde umístěny jednotlivé statické položky
obsahující aktuální informace závislé na nastavení nejdůležitějších parametrů aplikace.
Každá z položek je opatřena tooltipy, aby bylo zřejmé, o jaké nastavení se jedná.

• Zvolený jazyk aplikace – Poskytuje uživateli informaci o aktuálně
používaném jazyce (např. čeština, angličtina, . . . ).

• Vybraný CSS styl – Informuje o názvu aktuálně používaného kaskádové-
ho stylu používaného pro formátování HTML dokumentů.

• Vybraný formát pro obrázky – Popisuje aktuálně zvolený typ
formátu používaného pro generované obrázky v rámci aplikace.

• Počet uzlů obsahujících sumarizaci – Udává číslo vyjadřující počet uzlů
obsahujících sumarizaci ve „Stromu struktury dokumentu“.

• Počet uzlů obsahujících obrázky – Udává číslo vyjadřující počet uzlů
obsahujících generované obrázky ve „Stromu struktury dokumentu“.

5.5 HTML strom

Jedná se o grafickou komponentu, která umož-
ňuje vizualizaci zdrojového kódu HTML doku-
mentu v podobě stromu zachycujícího původní
hierarchii HTML značek. Ke konstrukci stromu
je využito HTML značek získaných sekvenčním
průchodem zdrojového kódu pomocí HTML par-
seru. Každý HTML element ve stromu je opatřen
ikonou.
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Pokud HTML značka navíc obsahuje nejméně jeden atribut, potom je název elemen-
tu stromu vždy ve tvaru:

NÁZEV_ZNAČKY [A1 = ”H1”A2 = ”H2” . . .AN = ”HN”]

kde dvojice (Ai, Hi) představuje ohodnocení i-tého atributu pomocí i-té hodnoty.

Pokud HTML značka neobsahuje žádné atributy, potom je ve tvaru:

NÁZEV_ZNAČKY

Komponenta dále obsahuje tyto záložky:

• HTML náhled – Umožňuje zobrazit HTML kód v podobě náhledu webové
stránky. Obsah této záložky závisí na výběru konkrétního uzlu ve vytvořeném
HTML stromu.

• HTML zdrojový kód – Komponenta umí barevně odlišovat jednotlivé ele-
menty HTML kódu. Obsah je proměnlivý a závisí opět na konkrétním zvoleném
uzlu HTML stromu.

• Statistiky HTML souboru – Uvádí v přehledové tabulce souhrnné sta-
tistiky o počtu jednotlivých hierarchických elementů obsažených v původním
HTML dokumentu (kapitol , podkapitol, odstavců, . . . ). Tento obsah se nikdy
v rámci načtení a zpracování jednoho dokumentu nemění.

K dispozici jsou 3 položky rychlé volby, které se nachází na nástrojové liště
„HTML stromu“ a v rámci vyvolání pop-up menu.

• Uložit HTML soubor – Spustí dialog pro uložení aktuální verze HTML
dokumentu do nového souboru. Je třeba vyplnit jméno souboru a vybrat cestu
pro jeho uložení.

• Otevřít HTML soubor – Slouží k otevření dialogu pro výběr HTML sou-
boru, který chceme načíst do aplikace.

• Otevřít HTML náhled v novém okně – Vytvoří nové plovoucí okno stej-
ného obsahu jako záložka „HTML náhled“. U tohoto okna je možné navíc
libovolně měnit jeho velikost a umístění. Uživatel má možnost otevřít si více
takových oken - např. pro porovnání různých částí HTML kódu u rozsáhlejší-
ho dokumentu. S každou změnou vybraného elementu v HTML stromu dojde
současně k aktualizaci náhledu u všech otevřených oken.
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Nejprve je třeba načíst HTML dokument do aplikace. K tomu slouží dialog určený
pro výběr cesty k HTML souboru, který chceme načíst. Vyvolání dialogu lze pro-
vést 4 způsoby. První z nich je již uveden v popisu nabídky programu („Program“
→ „Otevřít HTML dokument“). Druhým způsobem je použití klávesové zkratky
CTRL+O (viz seznam použitých zkratek). Třetí variantou je vybrání této volby z pop-
up menu získaného kliknutím pravého tlačítka myši pouze nad lištou HTML stromu.
Poslední možností je kliknutí na tlačítko „Otevřít HTML soubor“.

Po úspěšném načtení dokumentu se vytvoří jemu odpovídající hierarchický strom
HTML značek. Při výběru některé ze značek stromu se v jednotlivých záložkách

zobrazí informace o této vybrané značce včetně všech jejích podelementů (pod-
značek).

5.6 Strom struktury dokumentu

Jedná se o grafickou komponentu se stromovou
strukturou, jejíž obsah je zcela závislý na aktuál-
ním HTML stromu. Tento strom je tvořen elemen-
ty, které představují jednotlivé hierarchické úrov-
ně vyskytující se v HTML dokumentu. Tyto úrov-
ně jsou dány mapováním M .

M : Z → U , kde Z je název HTML značky a
U je jemu přiřazená hierarchie dokumentu.

V dokumentu je použito standardní mapování
HTML značek:
h1 → kapitola , h2 . . . h8 → podkapitola , p →
odstavec

Závislosti jednotlivých elementů a jejich podelementů odráží logickou strukturu
dokumentu, která se však nemusí vždy shodovat se strukturou značek HTML stromu.
Aby bylo možné nad tímto stromem efektivně provádět potřebné operace (např. vy-
tváření sumarizace, tvorba navigační struktury, generování grafů, . . . ), bylo potřeba
zajistit, aby byl strom úplný (tj. každá cesta od kořene stromu do libovolného listu je
vždy stejně dlouhá). Proto bylo nutné kratší cesty rozšířit o virtuální elementy (uzly
stromu) tak, aby každá hladina stromu obsahovala pouze elementy stejné hierarchie.
Tyto virtuální elementy plní pouze pomocnou funkci, a tak nejsou v původním doku-
mentu vůbec obsaženy.

Každý uzel stromu struktury obsahuje unikátní identifikátor (ID). Je-li uzel virtuální,
obsahuje informaci ve tvaru:
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ID [Virtuální JMÉNO_HIERARCHIE]

Pokud uzel není virtuální, je ve tvaru:
ID [JMÉNO_HIERARCHIE→ JMÉNO_HTML_ZNAČKY]

Uzly stromu mohou být následujících typů:

• Virtuální – Není obsažen v původním dokumentu, plní pouze pomocnou
funkci. Není možné s ním provádět většinu operací.

• Nevirtuální – Uzel reprezentující část hierarchie původního dokumentu,
jenž není listem.

• List – Speciální případ nevirtuálního uzlu, jenž nemá žádné syny a obsaho-
vě odpovídá nejmenší struktuře v dokumentu, zpravidla slovu.

• Obsahují pouze sumarizaci – Jde o nevirtuální uzel, jemuž byla přiřaze-
na alespoň jedna sumarizace (formou rozšíření pomocí vět) a současně žádné
generované obrázky.

• Obsahují pouze obrázky – Nevirtuální uzel stromu obsahující pouze ge-
nerované obrázky a žádnou sumarizaci.

• Obsahují současně sumarizaci i obrázky – Nevirtuální uzel, jemuž jsou
současně přiřazeny generované obrázky i sumarizace.

• S upozorněním – Jedná se o nevirtuální uzel stromu, jehož celý podstrom
obsahuje pouze virtuální uzly.

• Ignorovaný – Nevirtuální uzel stromu, jenž má být v dokumentu ignorován
(tento stav nastává díky sumarizaci formou „Redukce původního obsahu“). Je-
li některý uzel stromu ignorován, jsou ignorovány též všechny nevirtuální uzly
v jeho podstromu.

Při výběru některého z nevirtuálních elementů „Stromu struktury“ dojde k ozna-
čení odpovídajícího uzlu v „HTML stromu“ a zároveň ke změně textu u dvou jeho
záložek. V tomto případě odpovídá text HTML kódu vybranému elementu „Stromu
struktury“, nikoliv hodnotě uzlu „HTML stromu“.
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Vybere-li si uživatel některý virtuální element, najde se odpovídající nejbližší nadřa-
zený nevirtuální element, pro který již mapování do HTML stromu existuje. Následně
automaticky dojde k označení elementu HTML stromu, který se získal tímto mapo-
váním. Pro jednotlivé záložky HTML stromu se použije prázdný text (tyto záložky
neobsahují žádný text).

K dispozici jsou následující položky rychlé volby, které se nachází na nástrojové liš-
tě „Stromu struktury dokumentu“ nebo je lze vyvolat prostřednictvím pop-up menu:

• Vizualizuj vybrané uzly – Umožňuje vizualizovat vybrané uzly v novém
plovoucím okně jehož obsah je shodný s komponentou 5.9 „Multi-vizualizace“.
Tato volba je dostupná pouze při výběru alespoň dvou uzlů stromu. Výběr více
uzlů současně je možné provést podržením klávesy CTRL a kliknutím myši na
příslušné uzly. Uživatel má možnost si otevřít více takovýchto oken, např. pro
vzájemné porovnání některých vlastností.

• Vizualizuj vybraný uzel – Tato volba umožňuje spustit vizualizaci ter-
mů vybraného uzlu stromu v novém okně. Vizualizace je přitom možná pou-
ze při výběru právě jednoho uzlu stromu. Obsah je shodný s komponentou 5.8
„Vizualizace“. I zde je možnost otevřít více oken, podobně jako v předchozím
bodě.

• Přidej sumarizaci vybraného uzlu – Pro vybraný nevirtuální uzel vytvoří
sumarizaci dle parametrů definovaných v sekci 5.7.1 „Správa sumarizace tex-
tu“. Lze vybírat pouze uzly, jejichž hierarchická úroveň je větší nebo rovna od-

stavci (tj. odstavec, podkapitola, kapitola nebo dokument). Pro uzly, jež nespl-
ňují obě tyto podmínky, není tato volba dostupná.

• Přidej obrázek vybraného uzlu – Na základě vybraného nevirtuálního
uzlu stromu, jenž má minimální hierarchickou úroveň odstavec, přidá nový ge-
nerovaný obrázek, a to podle pravidel a nastavení definovaných v sekci 5.7.2
„Správa obrázků“. Tato volba je dostupná pouze při splnění výše uvedených
podmínek.

• Vyčisti vybraný uzel – Odstraní z vybraného uzlu veškeré sumarizace a ge-
nerované obrázky. Volba je přístupná pouze pro uzly stromu, jež mohou sumari-
zaci nebo generované obrázky obsahovat (tj. pouze nevirtuální s hierarchickou
úrovní minimálně odstavec).
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• Otevřít přehrávač vět – V novém okně se otevře přehrávač vět získaných
z podstromu vybraného uzlu. Ten musí být pouze nevirtuální, jinak není volba
dostupná.

Přehrávání vět je dostupné pouze při
připojení k internetu. Je-li spojení do-
stupné, zobrazuje se uživateli symbol

, v opačném případě symbol .

Uživatel má k dispozici informace o jednotlivých větách, mezi kterými je možné
přecházet. Přehrávač lze ovládat pomocí následujících tlačítek umístěných na
nástrojové liště:

1. Přehrát – Přehraje text aktuálně vybrané věty a poté vět následujících.
Přehrávání se automaticky ukončí po přehrání poslední věty nebo při vý-
padku internetového spojení. Uživatel může kdykoliv přehrávání ukončit
stisknutím tlačítka „Zastavit“.

2. Zastavit – Umožňuje kdykoliv zastavit přehrávání textu.

3. Předchozí – Dává uživateli možnost přejít na předchozí větu.

4. Následující – Umožňuje přejít na následující větu.

5. První – Poskytuje uživateli přechod na první větu.

6. Poslední – Slouží pro přechod na poslední větu.

5.7 Správce toku dat

Tato komponenta je zodpovědná za správu, editaci a serializaci v rámci aplikace. Je
rozdělena na několik částí, z nichž každá obsahuje metody, funkce a potřebná nastavení
specifické pro určitou funkcionalitu programu.

V následujících podkapitolách si tyto jednotlivé části podrobněji představíme.

5.7.1 Správa sumarizace textu

V této části je možné vytvářet sumarizace textu na základě parametrů definovaných
uživatelem.
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Sumarizaci můžeme vytvářet těmito 2 způsoby:

1. Rozšíření pomocí vybraných vět – Jde o výběr nejdůležitějších vět z původ-
ního obsahu. Počet těchto vět závisí na nastavení parametrů „Síla sumarizace“.

2. Redukce původního obsahu – Na základě nastavení parametrů sumarizace
jsou ponechány pouze ty elementy, které obsah nejvíce vystihují, ostatní jsou
ignorovány. Dochází tedy ke zmenšení původního obsahu.

Sekce parametrů sumarizace

Uživatel si nejprve vybere jeden z výše
uvedených způsobů. Poté je nutné určit
typ algoritmu, kterým se bude sumari-
zace vytvářet a typ podobnosti, který bude použit při výpočtu. Dalším krokem je čí-
selné určení síly sumarizace a výběr typu její jednotky. K dispozici jsou následující
jednotky:

• Procenta – Určují kolik procent (1 až 100) z původního textu bude pro su-
marizaci použito. V případě volby se na základě počtu procent určí počet vět,
které budou výsledkem sumarizace. Při variantě se z počtu procent určí počet
elementů obsažených ve výsledné sumarizaci pro zvolenou úroveň (dokument,
kapitola, podkapitola či odstavec). Elementy, jež do souhrnu vybrány nejsou se
ignorují.

• Elementy – Tento parametr určuje přesný počet elementů, které budou vý-
sledkem sumarizace. Typ elementů závisí na výběru způsobu sumarizace .
Při této volbě je nutné vybrat nejméně jeden element. Horní hranice počtu ele-
mentů není omezena. Jestliže zvolený počet elementů překračuje maximální po-
čet elementů v dokumentu, bude pro výpočet použit pouze tento maximální po-
čet.

K dispozici je též zaškrtávací tlačítko s volbou „Agregovat získané výsledky“.
V případě jeho zaškrtnutí přidává nově vytvořenou sumarizaci k již stávajícím. Pokud
zaškrtnuto není (výchozí volba), nahradí se všechny sumarizace již dříve vytvořené
sumarizací novou.

Zásadním krokem je výběr podmínky určující vstupní elementy, ze kterých chceme
sumarizaci vytvořit. Uživatel si vybere jednu z podmínek v comboboxu, který je pro
tento výběr určen - je opatřen popisem „Pro sumarizaci použít podmínku“. Jako vý-
chozí volba je k dispozici pouze podmínka [ŽÁDNÁ PODMÍNKA, DOKUMENT],
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na základě které se vytvoří sumarizace pro celý obsah dokumentu. Chce-li uživatel po-
užít jinou úroveň, případně vytvořit sumarizaci jen pro některé elementy, je nutné si
nejprve v „Sekci podmínek“ vytvořit podmínku vlastní a tu poté zvolit.

Pokud jsou všechny výše uvedené parametry správně nastaveny, můžeme spustit
samotný proces tvorby sumarizace a to stisknutím tlačítka „Vytvořit sumarizaci“.

Sekce podmínek

V této části má uživatel možnost vy-
tvářet podmínky, a to na základě kritérií,
které si sám určí. Jednotlivé akce a nasta-
vení parametrů této sekce jsou kontrolo-
vány pomocí validátoru dat, který informuje uživatele o zjištěném problému formou
chybového dialogu. Akci je možné provést až po odstranění zjištěné chyby.

Podmínky mohou být 2 typů:

1. Jednoduchá podmínka – Pro vytvoření jednoduché podmínky je nutné postup-
ně zvolit následující parametry:

(a) Hlavní úroveň – Určuje typ úrovně elementu (dokument, kapitola, podka-
pitola, odstavec), na které se bude ověřovat splnitelnost podmínky.

(b) Typ porovnání – K dispozici jsou následující hodnoty: „MÉNĚ NEŽ“,
„NEJVÝŠE“, „PRÁVĚ“, „VÍCE NEŽ“, „ALESPOŇ“ (<, ≤, =, >, ≥)

(c) Číselná hodnota – Číslo potřebné pro porovnání vztahu mezi hlavní úrovní
a úrovní podelementu v závislosti na zvoleném typu porovnání.

(d) Úroveň podelementu – Závisí na zvolené hlavní úrovni. K výběru jsou vždy
pouze úrovně nižší. Zvolíme-li například jako hlavní úroveň odstavec, je
k dispozici pouze úroveň věta a slovo.

Pro větší přehlednost zde uvádím několik ukázkových příkladů možných jed-
noduchých podmínek:

• Každá kapitola (hlavní úroveň) obsahuje ALESPOŇ (typ porovnání) 5
(číselná hodnota) odstavců (úroveň podelementu).

• Každá kapitola (hlavní úroveň) obsahuje NEJVÝŠE (typ porovnání) 2 (čí-
selná hodnota) podkapitoly (úroveň podelementu).
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• Každý odstavec (hlavní úroveň) obsahuje VÍCE NEŽ (typ porovnání) 300
(číselná hodnota) slov (úroveň podelementu).

2. Složená podmínka – Tuto podmínku lze vytvořit pouze v případě, máme-li
k dispozici alespoň 2 různé jednoduché podmínky. Složená podmínka je vždy
tvořena 2 různými podmínkami a logickou spojkou.

Dvojice různých podmínek mohou být přitom následující:

(a) jednoduchá-jednoduchá

(b) jednoduchá-složená

(c) složená-složená

Typy logických spojek:

(a) AND (a současně) – Podmínka je splněna, jsou-li splněny obě podmínky
současně.

(b) OR (nebo) – Podmínka je splněna, pokud je splněna alespoň jedna z obou
podmínek.

Opakovaným vytvářením a kombinací složených podmínek lze dosáhnout libovolně
složité podmínky. Každá nově vytvořená podmínka se přidá do tabulky s podmínkami
pomocí tlačítka „Přidat podmínku“. Chceme-li některou z podmínek z tabulky odstra-
nit, označíme tuto podmínku a stiskneme tlačítko „Odstranit podmínku“. Podmínka
bude odstraněna pouze v případě, že zbylé podmínky tabulky nejsou na této podmín-
ce závislé. V opačném případě k odstranění nedojde a je zobrazen validační dialog
s informací se jmény závislých podmínek. Pokud chceme současně odstranit všechny
podmínky v tabulce, stiskneme tlačítko „Vymaž celou tabulku“. Podmínky v tabul-
ce není možné přímo editovat (upravovat). Chceme-li některou z podmínek změnit, je
nutné ji z tabulky nejprve odebrat a poté ji znovu přidat s již změněnými parametry.
Příklad tabulky s podmínkami je na obrázku 5.1.

Obr. 5.1: Ukázka tabulky podmínek
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Nástrojová lišta „Správy sumarizace textu“ obsahuje následující položky rychlé
volby, které lze rovněž vyvolat i prostřednictvím pop-up menu (pravé tlačítko myši
nad touto komponentou):

• Uložit tabulku podmínek do souboru – Umožní uživateli uložit tabulku se
zadanými podmínkami do souboru pro budoucí použití. Uživatel pomocí dialogu
určí název souboru a složku, do které chce soubor uložit. Soubor s uloženými
podmínkami má koncovku .conditions.

• Načíst tabulku podmínek ze souboru – Uživatel pomocí dialogu vybe-
re soubor obsahující tabulku podmínek. Následně se do aplikace načte tabulka
s podmínkami, která je v souboru uložena. Je třeba zmínit, že stávají neulože-
ná tabulka podmínek je automaticky nahrazena tabulkou podmínek získanou ze
souboru.

• Odstranit veškeré sumarizace – V rámci celé aplikace odstraní všechny
vytvořené sumarizace.

5.7.2 Správa obrázků

Tato část je zodpovědná za vytváření a správu generovaných obrázků. Generované
obrázky se vytvářejí na základě uživatelem zadaných parametrů. Jejich hlavním cílem
je poskytnout informaci o nejdůležitějších termech pro určitou část textu.

Sekce parametrů obrázků

Uživatel si nejprve vybere typ výstup-
ního (generovaného) obrázku. K dispozi-
ci má následující 2 možnosti:

• WORD CLOUD – Jedná se o grafickou podobu termů v textové podobě.
Důležitost každého termu je přímo úměrná velikosti jeho písma, tj. čím důleži-
tější je term, tím je velikost jeho písma větší. Word cloudu se podrobněji věnuje
sekce 5.8.3.

• GRAF – Jedná se o grafickou podobu závislosti jednotlivých termů na jejich
váze. Čím má term váhu vyšší, tím je důležitější. Více informací o grafu lze najít
v sekci 5.9.1.
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Dále je třeba zvolit „Pozici obrázku“, tj. místo, kde bude obrázek umístěn. K vý-
běru jsou tyto 2 možnosti (ZAČÁTEK ELEMENTU, KONEC ELEMENTU). Hod-
nota elementu je určena podmínkou, kterou lze vybrat z comboboxu s popisem „Pro
obrázek použít podmínku“.

Uživatel má možnost omezit počet termů v generovaném obrázku pro jeho lepší
přehlednost. To provede zaškrtnutím tlačítka „Použít omezení“ a vyplněním číselné
hodnoty v textovém poli s názvem „Maximální počet termů“. Lze zadat pouze klad-
ná čísla větší než 0. Splnění této podmínky kontroluje validátor, který zjištěné chyby
oznámí uživateli pomocí chybového dialogu. Jestliže je zadané omezení větší než je
skutečný počet termů, je takovéto omezení ignorováno, tj. pro generovaný obrázek se
použijí všechny termy.

K dispozici je rovněž zaškrtávací tlačítko „Agregovat získané výsledky“. V případě
jeho zaškrtnutí se generované obrázky přidávají k již stávajícím. Pokud zaškrtnuto není
(výchozí volba), dojde k náhradě všech obrázků již dříve vytvořených obrázkem nově
vygenerovaným.

Důležitým krokem je volba podmínky, která určuje vstupní elementy, pro které chce-
me obrázky generovat. Podmínka se vybírá z comboboxu s popisem „Pro obrázek po-
užít podmínku“. Jako výchozí volba je k dispozici pouze podmínka [ŽÁDNÁ POD-
MÍNKA, DOKUMENT]. Ta provádí generování obrázku na základě termů v celém
dokumentu. Pokud chceme zvolit jinou výchozí úroveň nebo se omezit pouze na ně-
které elementy, je třeba vytvořit novou podmínku a následně ji vybrat. Nové podmínky
je možné vytvářet v „Sekci podmínek“.

Máme možnost si také vybrat formát pro generované obrázky. K dispozici jsou 3 ty-
py formátů (PNG, JPG, GIF). Výběr lze provést v sekci 5.3 „Nabídka programu“→
„Nastavení“ → „Formát obrázků“. Informaci o aktuálně vybraném formátu vidíme
na „Nástrojové liště“ (viz sekce 5.4).

Jsou-li všechny parametry správně nastaveny, je možné zahájit generování obrázků
stisknutím tlačítka „Vytvořit obrázek“.

Sekce podmínek

Veškeré operace týkající se podmínek jsou podrobněji popsány v sekci „Správa
sumarizace textu“→ „Sekce podmínek“, která je s touto sekcí shodná.
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Nástrojová lišta „Správa obrázků“ obsahuje následující položky rychlé volby, kte-
ré lze rovněž vyvolat i prostřednictvím pop-up menu (pravé tlačítko myši nad touto
komponentou):

• Uložit tabulku podmínek do souboru – Umožní uživateli uložit tabulku
se zadanými podmínkami do souboru pro budoucí použití. Uživatel určí pomocí
dialogu název souboru a složky, kam chce soubor uložit. Soubor s uloženými
podmínkami má koncovku .conditions.

• Načíst tabulku podmínek ze souboru – Nejdříve je nutné vybrat soubor
s tabulkou podmínek, a to pomocí dialogu. Následně se do aplikace načte tabulka
s podmínkami, které byly dříve uložené v souboru. Je třeba zmínit, že stávají-
cí neuložené podmínky jsou automaticky nahrazeny podmínkami získanými ze
souboru.

• Odstranit veškeré obrázky – Odstraní všechny obrázky, které byly v apli-
kaci dosud vygenerovány.

5.7.3 Správa odkazů

Tato část je určena k tvorbě navigačních struktur pomocí kterých můžeme vytvářet
hypertextové odkazy, které slouží k usnadnění orientace v daném dokumentu.

Sekce základní navigace

Je zde k dispozici předpřipravený na-
vigátor „K nejvýznamnějších termů“.
Na základě zvoleného čísla K a vybrané
nejnižší hierarchické úrovně dojde k určení K nejvýznamnějších termů a následnému
vygenerování příslušných odkazů. Pokud se rozhodneme tento typ navigátoru použít,
je třeba nastavit jeho parametry.

Nejprve je třeba zaškrtnout tlačítko „Podle K nejvýznamnějších termů“. Pokud tla-
čítko zaškrtnuto není, navigátor nebude použit. Dále je nutné zadat hodnotu čísla K
jako kladné celé číslo. Posledním krokem je určení nejnižší hierarchické úrovně, pro
kterou se odkazy budou vytvářet. Výběr této úrovně se provádí z comboboxu s popisem
„Nejnižší úroveň aplikace odkazů“ obsahující 3 položky (ODSTAVEC, PODKAPI-
TOLA, KAPITOLA).

Vybereme-li např. položku ODSTAVEC, budou odkazy vytvářeny nejen z odstav-
ců, ale i z podkapitol, kapitol a celého dokumentu.
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Máme-li správně nastaveny všechny výše uvedené parametry, zahájíme generování

odkazů stisknutím tlačítka „Vytvořit odkazy“. Za správnost nastavení parametrů
zodpovídá validátor dat, který informuje o případných chybách pomocí chybového
dialogu.

Sekce vlastní navigace

K dispozici je zde několik šablon (ty-
pů navigátorů). Každá z nich může ob-
sahovat různý počet parametrů. Po jejich
správném vyplnění je možné vytvořit na-
vigátor nový, který je ihned přidán do ta-
bulky navigátorů. Navigátory je možné vytvářet i opakovaným použitím stejné šablo-
ny, ale s různými parametry. Díky šablonám lze vytvářet zcela vlastní navigátory, které
budou splňovat všechny naše požadavky, a to prakticky v neomezené míře.

Nyní si stručně popíšeme, jak si můžeme vytvořit vlastní navigátor. Nejdříve si vy-
bereme konkrétní šablonu, a to z comboboxu s popiskem „Typ navigátoru“. U každé
ze šablon je nutné nastavit i umístění (povinný parametr), na které se bude navigace
s odkazy v rámci elementu v dokumentu zobrazovat. Zvolit je nutné vždy jednu ze
2 možných pozic (ZAČÁTEK ELEMENTU, KONEC ELEMENTU). Výběr této
položky provedeme pomocí comboboxu s popiskem „Umístění“.

K dispozici jsou následující šablony:

• Navigátor termů – Umožňuje vytváření odkazů na základě povinného paramet-
ru, kterým je jméno termu. Za jeho správnost zodpovídá validátor. Uživatel vypl-
ní hodnotu tohoto parametru v textovém poli „Jméno termu“. Zadaná hodnota
není case-sensitive, tj. nerozlišují se velká a malá písmena, případná diakritika
však zde hraje svou roli.

• Navigátor úrovní – Slouží k vytvoření odkazů pro zvolenou hierarchickou úro-
veň, která je kromě parametru umístění dalším povinným parametrem. Tuto úro-
veň vybereme pomocí comboboxu s popiskem „Vybraná úroveň“. K dispozici
máme 3 možnosti (KAPITOLA, PODKAPITOLA a ODSTAVEC).

• Navigátor sumarizace – Tento navigátor neobsahuje mimo umístění žádné další
parametry a umožňuje vytvářet odkazy mezi jednotlivými částmi dokumentu,
pro které byla v programu vytvořena sumarizace.
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• Navigátor obrázků – Jedná se o navigátor, jenž je zodpovědný za vytváření
odkazů pro ty elementy dokumentu, které obsahují generované obrázky. Kromě
volby umístění nemá žádné další povinné parametry.

Vyplněním některé šablony všemi potřebnými parametry a kliknutím na tlačítko
„Přidat navigátor“ se vytvoří navigátor, který je poté přidán do tabulky navigátorů.
Chceme-li naopak některý navigátor z tabulky odstranit, je třeba jej nejprve označit
a následně kliknout na tlačítko „Odebrat navigátor“. Chceme-li vymazat všechny
vlastní navigátory, můžeme tuto akci provést v jednom kroku a to kliknutím na tlačítko

„Vymazat celou tabulku“. Tabulku s vlastními navigátory si můžeme uložit do
souboru a kdykoliv v budoucnu ji pak z toho souboru znovu načíst a začít používat,
aniž bychom museli ručně vytvářet všechny navigátory znovu. To lze provést pomocí
příslušných položek rychlé volby v nástrojové liště.

Stisknutím tlačítka „Vytvořit odkazy“ se provede vygenerování odkazů. Při je-
jich tvorbě jsou použity pouze navigátory aktuálně obsažené v tabulce.

Odkazy též můžeme vytvořit z obou sekcí, a to tím způsobem, že máme správně
vyplněn navigátor v sekci základní a zároveň tabulka s vlastními navigátory obsahuje
alespoň jeden záznam. Generování odkazů se v tomto případě opět zahajuje stisknutím

tlačítka „Vytvořit odkazy“.

V nástrojové liště „Správa odkazů“ jsou též dostupné následující položky rychlé
volby. Ty lze vyvolat rovněž prostřednictvím pop-up menu (stisknutím pravého tlačítka
myši):

• Uložit tabulku navigátorů do souboru – Uloží všechny momentálně vy-
tvořené navigátory obsažené v tabulce navigátorů pro budoucí využití do soubo-
ru s koncovkou .navigators.

• Načíst tabulku navigátorů ze souboru – Umožňuje načíst ze souboru již
dříve uložené navigátory. Stávají vytvořené, ale neuložené navigátory jsou tímto
načtením přepsány.

• Odstranit veškeré odkazy – Odstraní v dokumentu všechny odkazy a na-
vigace, které byly vytvořeny použitím vybraných navigátorů.
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5.7.4 Správa filtrů

Tato část je zodpovědná za optimalizaci prováděných výpočtů a to pomocí filtrů. Hlav-
ním cílem je „pročistit“ a zpřesnit data získaná přímo ze zdrojového textu tak, aby
bylo dosaženo co možná nejlepších výsledků.

K dispozici zde máme celkem 4 typy filtrů:

• Black list filtr – Má za úkol vyřadit z textu tzv. „stop“ slova, která se
často opakují, ale nenesou žádný význam. Jsou to nejčastěji předložky, spojky,
zájmena atp.

• White list filtr – Slouží k preferenci určité množiny slov, která chceme
upřednostnit, tj. přiřadit jim o něco větší váhu, než by měla původně.

• Filtr nahrazování synonym – Obsahuje množinu slov, která bude chápat
jako navzájem příbuzná. Při výpočtu jsou v původním textu nahrazena všechna
definovaná synonyma jedním tvarem, což dává přesnější výsledky. V opačném
případě by totiž počítač považoval slova za zcela různá.

• Filtr použití stemování – Vrací pro slova z textu jejich slovní základ, tzv.
„stem“. Díky tomu je možné pro různé tvary stejného slova nebo slova odvozená
získat stejnou hodnotu stemu, a tak při výpočtu považovat tato slova za identická.
(např. slova jelenem, jelenovi, jeleními budou při výpočtu brána za stejná, nebot’
obsahují stejný stem jelen)

Ve výchozím nastavení jsou aktivní všechny 4 typy filtrů, což umožňuje vždy zís-
kat co nejpřesnější výpočty. U těchto filtrů však nelze měnit jejich výchozí vlastnosti.
Je možné je pouze odebírat, popř. znovu přidávat. Alternativní možností je nahradit
některý z těchto filtrů za filtr vlastní. Všechny možnosti si nyní popíšeme podrobněji.

Výchozí filtry:

Pro odebrání některého z filtrů je nejprve třeba jej označit a poté kliknout na tlačít-
ko „Odebrat filtr“. Pokud bychom se rozhodli odstranit všechny filtry současně,
použijeme k tomu tlačítko rychlé volby z nástrojové lišty.

101



Chceme-li naopak některý filtr přidat zpět do seznamu, vybereme jej z comboboxu
s popiskem „Nový filtr“ a klikneme na tlačítko „Přidat filtr“. Pokud chceme použít
všechny filtry současně (obnovit výchozí nastavení), stiskneme tlačítko rychlé volby

umístěné na nástrojové liště.

Všechny provedené změny v seznamu filtrů je třeba následně potvrdit stisknutím
tlačítka „Aplikuj vybrané filtry“. Tím dojde ke změně dat dle aktuálně zvolených
filtrů.

Vlastní filtry:

Zde je možné změnit chování vybraného typu filtru tím, že nahradíme množinu jeho
dat za data vlastní. Tím můžeme například sami definovat vlastní skupinu slov, která
budou chápána jako synonyma. Podobně lze také určit i „zakázaná“ slova, která budou
používána pro black list.

Vlastní data, která chceme pro daný filtr použít, musí být uložena v samostatném
souboru. Každý filtr se vyznačuje specifickou koncovkou a určitými pravidly pro for-
mát dat. Při nedodržení těchto pravidel nebude možné vlastní filtry v aplikaci používat.
Pro češtinu je nutné, aby byla data v souboru uložena v kódování UTF-8 kvůli správ-
nému používání diakritiky.

Nyní si podrobněji popíšeme, jakou podobu musí mít soubor s daty pro jednotlivé
typy filtrů.

1. Black list filtr – Soubory mají koncovku .blacklist. Každý řádek obsahuje vždy
jedno stop slovo. Mezi jednotlivými řádky nesmí být žádná mezera.

2. White list filtr – Soubory se vyznačují koncovkou .whitelist. Každé slovo je
vždy umístěno na samostatném řádku. Mezera mezi řádky není povolena.

3. Filtr nahrazování synonym – Soubory používají koncovku .synonyms. Každý
řádek obsahuje množinu slov, která budeme chápat jako synonyma. Mezi řádky
se nesmí vyskytovat žádná mezera.

Řádek je ve tvaru V : S1 S2 . . . SN , kde Si je i-té synonymum, které bude
v textu nahrazeno slovem V .

Řádek pro češtinu může vypadat např. takto – hledisko : pohled zřetel pojetí

4. Filtr použití stemování – Jeho soubory charakterizuje koncovka .stemms. Sou-
bor obsahuje uspořádané dvojice (Wi, Si), kde Si představuje hodnotu stemu
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pro slovo Wi. Jedná se pouze o jakýsi slovník výjimek (filtr standardně používá
vlastní pravidla pro určení základu slova). Každá z těchto dvojic je na samostat-
ném řádku. Slovo a jeho základ (stem) jsou odděleny alespoň jednou mezerou
nebo tabulátorem. Mezi jednotlivými řádky souboru nejsou žádné mezery.

Řádek pro angličtinu může vypadat např. takto – requested request

Chceme-li do aplikace přidat vlastní soubor s filtrem, klikneme nejprve na volbu
„Použít vlastní soubor s filtrem“. Přidávat můžeme jen ty filtry, které dosud nejsou
použity v tabulce jako výchozí. V opačném případě je musíme nejprve z tabulky ode-
brat, a to pomocí tlačítka „Odebrat filtr“.

Z comboboxu s popiskem „Nový filtr“ nejprve vybereme příslušný typ filtru pro
který chceme použít vlastní data. Dále v comboboxu „Implementace“ zvolíme jazyk,
pro který jsou tato data určena. K dispozici jsou přitom 2 jazyky - ČEŠTINA a
ANGLIČTINA. Ostatní jazyky zatím podporovány nejsou.

Poté je třeba zadat samotnou cestu k souboru, kde se nachází potřebná data pro
zvolený filtr. Cestu lze zadat bud’ ručně pomocí textového pole „Cesta k souboru“,
nebo pomocí dialogu, kde si soubor sami vybereme a cesta se následně automaticky
vyplní do textového pole. Dialog vyvoláme stisknutím tlačítka „Načíst filtr ze
souboru“. Máme-li již cestu k souboru vyplněnou, dokončíme celý proces stisknutím
tlačítka „Přidat filtr“.

Pokud jsme všechny předchozí parametry správně nastavili, bude filtr přidán do ta-
bulky. V opačném případě dojde k zobrazení chybového dialogu, ve kterém je problém
a jeho příčina podrobněji popsána. Mezi nejčastější chyby patří špatně vyplněná nebo
neexistující cesta k souboru, případně použití špatné koncovky. Za kontrolu těchto úda-
jů zodpovídá příslušný validátor.

Aby byly všechny nové filtry v aplikaci používány, je nutné proběhlé změny potvr-
dit, a to pomocí tlačítka „Aplikuj vybrané filtry“, stejně jako tomu bylo v případě
filtrů výchozích.

Každý typ filtru může být použit pouze jednou. Jednotlivé tabulky s filtry je možné
si ukládat do souboru a mít tak možnost více různých konfigurací, které lze rychlým
způsobem měnit, a to jejich opětovným načtením ze souboru.
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K dispozici je rovněž nástrojová lišta „Správa filtrů“ obsahující následující položky
rychlé volby. Stejnou nabídku lze získat vyvoláním pop-up menu, a to stiskem pravého
tlačítka myši nad touto lištou.

• Uložit filtry do souboru – Umožní uložit všechny filtry aktuálně obsažené
v tabulce do souboru. Uložené soubory se vyznačují koncovkou .filters.

• Načíst filtry ze souboru – Zodpovídá za načtení uložené tabulky s filtry do
aplikace. Každý uložený filtr obsahuje všechna potřebná nastavení. Při načtení
dojde k přepisu všech filtrů, které se v tabulce momentálně nacházejí. Nechcete-
li o tento seznam přijít, je třeba jej před načtením samotného souboru nejprve
uložit.

• Vyčisti seznam vybraných filtrů – Odebere všechny aktuálně používané
filtry v jednom kroku. Tato funkce se hodí především v případě, rozhodne-li se
uživatel vytvořit zcela novou konfiguraci, tj. přidává vybrané filtry do prázdného
seznamu.

• Použít výchozí nastavení – Vyplní tabulku všemi výchozími filtry. Ne-
uložená tabulka dosud používaných filtrů je při použití této volby nenávratně
ztracena.

5.7.5 Správa CSS stylů

Tato část je zaměřena na práci s kaskádovými sty-
ly (CSS styly), které se používají pro formátování
HTML kódu, který vznikne vytvořením sumari-
zací, navigačních odkazů nebo generovaných ob-
rázků v rámci dokumentu.

Více informací o kaskádových stylech a jejich
používání je možné získat na oficiálních stránkách http://www.w3.org/Style/CSS.

Ve výchozím nastavení je k dispozici jediný styl s názvem „defaultStyle.css“. Tento
kaskádový styl není možné odstranit ani do něj ukládat jakékoliv změny. Lze však
měnit jeho text, ale pouze za účelem vytvoření stylu nového. Je používán vždy, pokud
není vytvořen a vybrán jiný CSS styl.

Nový CSS styl musí vždy obsahovat 3 třídy, kterým budeme přidávat formátování
prostřednictvím CSS vlastností:

• .summarization – Používá se pro formátování vytvořené sumarizace.
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• .images – Slouží pro definovaní vlastností určených pro formátování generova-
ných obrázků.

• .links – Je určena pro formátování vytvořených odkazů.

Vytvořit nový CSS styl je možné dvojím způsobem:

1. S využitím již existujícího CSS stylu – Tento způsob používáme v případě,
kdy se nový styl liší od některého stávajícího stylu jen v několika málo vlastnos-
tech. Z comboboxu „CSS styl“ zvolíme název stylu, který chceme použít jako
předlohu. V textové oblasti se následně zobrazí jeho dosavadní CSS vlastnosti.
Nyní můžeme tyto vlastnosti změnit, mazat nebo přidávat nové, zcela podle naší
libosti.

2. Vlastní definicí tříd – Tuto volbu volíme v případě, bude-li nový CSS styl zásad-
ně odlišný od stylů již vytvořených. Nejprve provedeme úplné vyčištění textové
oblasti určené pro zápis CSS vlastností a to pomocí tlačítka „Vyčistit obsah
CSS stylu“, které je součástí položky rychlé volby na nástrojové liště. Pro kaž-
dou ze 3 povinných tříd přidáme odpovídají CSS vlastnosti, které charakterizují
jejich formátování.

Máme-li definované všechny potřebné CSS vlastnosti, můžeme vytvořit styl nový,
a to stisknutím tlačítka „Vytvořit nový CSS styl“. Tím vyvoláme dialogové okno
obsahující textové pole „Jméno stylu“, kam zadáme jméno nového CSS stylu. Toto
textové pole je opatřené validátorem, který nám nepovolí přidat nový styl, aniž bychom
vyplnili jeho jméno nebo použili takový název, který již v aplikaci existuje. Následně
stiskneme tlačítko„Vytvořit CSS styl“. V případě dodržení všech podmínek bude CSS
styl vytvořen a přidán do aplikace. To lze ověřit tak, že jméno nově přidaného CSS
stylu vidíme nyní jako výchozí položku v comboboxu „CSS styl“.

Pro použití některého z vytvořených stylů nebo pro změnu stávajícího stylu v apli-
kaci je nutné tento styl vybrat z comboboxu „CSS styl“ a následně kliknout na tlačítko

„Použít tento styl“. Název aktuálně používaného stylu je vždy zobrazen v hlavní
nástrojové liště programu (viz sekce 5.4 „Nástrojová lišta“→ „Vybraný CSS styl“).
Díky tomu si můžeme snadno ověřit, zda jsme případnou změnu stylu provedli správ-
ně.

Vytvořené CSS styly máme možnost ukládat do souboru, kdykoliv je znovu načíst,
měnit jejich vlastnosti nebo je odstranit. Tyto možnosti jsou součástí nástrojové lišty
„Správa CSS stylů“ jako položky rychlé volby. Jsou rovněž přístupné přes pop-up
menu (pravé tlačítko myši). Nyní si je představíme podrobněji.

105



• Uložit CSS styl do souboru – Uloží vytvořený CSS styl se všemi defino-
vanými vlastnostmi do souboru, a to pomocí dialogu. Vytvořené soubory mají
koncovku .css.

• Načíst CSS styl ze souboru – Umožní opětovné načtení dříve uloženého
CSS stylu ze souboru. Tato akce způsobí, že veškeré neuložené úpravy provede-
né u aktuálně vybraného CSS stylu budou nenávratně ztraceny. Pokud nastane
situace, že jméno načítaného CSS stylu se shoduje s některým jménem používa-
ným v aplikaci, zobrazí se uživateli dialog pro přejmenování jeho názvu. Pokud
k přejmenování nedojde, vybraný styl se do aplikace nenačte.

• Vytvořit nový CSS styl – Umožňuje vytvořit nové CSS styly v aplikaci.
Tato volba je podrobněji popsána na začátku této sekce.

• Vyčistit obsah CSS stylu – Odstraní veškerý text, který se momentálně
nachází v textové oblasti pro zápis CSS vlastností.

• Obnovit uložený CSS styl – Vyplní textovou oblast poslední hodnotou ulo-
ženou pro zvolený styl. Používá se pokud provedeme úpravy, se kterými nejsme
spokojeni a chceme se vrátit k naposledy uloženým změnám.

• Vložit hexadecimální barvu – Umožňuje do textu CSS vlastností vybra-
ného stylu v místě blikajícího kurzoru myši vložit hexadecimální hodnotu barvy
(jméno barvy vyjádřené v šestnáctkové soustavě), kterou si uživatel vybere z di-
alogu barev.

• Uložit editovaný CSS styl – Umožňuje ukládat změny v rámci jednoho
CSS stylu. Tato volba je dostupná pouze pro styly načtené ze souboru nebo nově
vytvářené.

• Odstranit vybraný CSS styl – Umožňuje definitivně odstranit vybraný
CSS styl z aplikace. Tato možnost lze použít pouze pro styly načtené ze souboru
nebo ručně vytvořené. Výchozí styl musí být v aplikaci vždy přítomen a proto
jej odstranit nelze.

5.8 Vizualizace

Tato komponenta slouží k zobrazení vlastností termů obsažených ve vybraném uzlu
„Stromu struktury dokumentu“, a to v grafické podobě.
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Je tvořena 3 záložkami ( Tabulka, Spojnicový graf, Word cloud). S kaž-
dou změnou vybraného uzlu tohoto stromu dojde automaticky i k následné změně vi-
zualizace.

Termy jednotlivých uzlů je možné též vizualizovat v nově vytvořeném plovoucím

okně (pomocí tlačítka umístěného na nástrojové liště „Stromu struktury doku-
mentu“). Takových oken můžeme vytvářet neomezené množství. To se může hodit
v případě, chceme-li termy, resp. jejich vlastnosti vzájemně porovnávat. K tomu je
nejprve potřeba zajistit, aby se stávající hodnoty obsažené ve vizualizaci neměnily při
změně vybraného uzlu. Toho lze docílit zaškrtnutím volby „Zafixovat tuto vizualiza-
ci“, která je součástí každé vizualizace.

Někdy je vhodné pro uzly obsahující velký počet termů omezit data, která budou
použita pro jejich vizualizaci, a tak zajistit jejich lepší přehlednost. To provedeme
zaškrtnutím volby „Omezit vybrané termy“ a následným vyplněním textového pole
s popiskem „Maximální počet termů“. Hodnota zde uvedená musí být pouze kladné
celé číslo. Za splnění této podmínky zodpovídá příslušný validátor, který informuje
o zjištěné chybě. Následně zaškrtneme pouze jména těch záložek, pro které chceme
omezení použít. Celý proces dokončíme stisknutím tlačítka „Aplikuj nastavení“,
díky kterému dojde k aktualizaci vizualizace na základě zadaného omezení.

Nyní si podrobněji představíme jednotlivé typy záložek používaných v této vizuali-
zaci.

5.8.1 Tabulka

Jedná se typ vizualizace, který zobrazuje hodnoty jednotlivých termů pomocí přehle-
dové tabulky.

Tabulka je rozdělena do 3 sloupců:

• ID číslo termu – Každý z řádků tabulky má svou unikátní hodnotu (ID),
která současně plní úlohu primárního klíče v této tabulce. Hodnota s nejvyšším
ID zároveň udává počet termů zobrazených v této tabulce.

• Jméno termu – Zde je uveden seznam jmen používaných termů. Jednotlivé
názvy termů jsou pro větší přehlednost uvedeny malým písmem.

• Váha termu – Tento sloupeček obsahuje číselné údaje vyjadřující váhu pro
dané termy. Čím je váha termu vyšší, tím je term důležitější.
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Data obsažená v tabulce je možné třídit podle vybraného sloupce a to 2 způsoby -

vzestupně nebo sestupně. Třídění zahájíme kliknutím pravého tlačítka myši na
záhlaví (místo s ikonou) příslušného sloupce. Opakovaným kliknutím myši na stejné
místo lze přecházet z jednoho způsobu na druhý.

K dispozici máme tedy následující možnosti třídění dat:

• – Třídí sestupně záznamy tabulky podle ID (od největší po nejmenší).

• – Třídí vzestupně záznamy tabulky podle ID (od nejmenší po největší).

• – Třídí sestupně záznamy tabulky podle jména termu (od A do Z).

• – Třídí vzestupně záznamy tabulky podle jména termu (od Z do A).

• – Třídí sestupně záznamy tabulky podle váhy termu (od největší po
nejmenší).

• – Třídí vzestupně záznamy tabulky podle váhy termu (od nejmenší po
největší).

5.8.2 Spojnicový graf

Jde o typ vizualizace, jehož úkolem je zobrazit závislosti termů na jejich vahách, a to
formou spojnicového grafu. Tento graf má 2 osy X a Y. Hodnoty umístěné na ose
X představují pořadová čísla pro jednotlivé termy. Hodnoty na ose Y vyjadřují váhu
přiřazenou konkrétnímu termu. Jinými slovy se jedná o důležitost termu. Ve výcho-
zím nastavení jsou hodnoty u obou os viditelné. Pokud toto natavení chceme změnit,
použijeme pro to příslušné položky rychlé volby.

Každý z bodů grafu obsahuje podrobnější informace o jméně termu a hodnotě jeho
váhy. Tyto informace získáme formou tooltipu, najedeme-li kurzorem myši na přísluš-
ný bod grafu.

Podobu grafu lze měnit pomocí položek rychlé volby umístěných na nástrojové liště.
Stejnou nabídku máme k dispozici při vyvolání pop-up menu pomocí pravého tlačítka
myši kdekoliv v oblasti grafu.
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Nástrojová lišta je tvořena následujícími položkami:

• Uložit graf jako obrázek – Umožňuje ukládání grafu jako obrázku, a to
pomocí dialogu. Uživatel určí název obrázku, cestu kam chce obrázek uložit
a jeho formát (PNG, JPG nebo GIF).

• / Skryj / Zobraz popisky hodnot pro osu X – Slouží pro přepínání
viditelnosti hodnot pro osu X.

• / Skryj / Zobraz popisky hodnot pro osu Y – Slouží pro přepínání
viditelnosti hodnot pro osu Y.

• Skryj / Zobraz přímku s průměrnou váhou termu – Z jednotlivých vah
termů použitých v grafu se spočítá průměrná váha, a ta se zakreslí do grafu
jako červená přímka. Najetím kurzoru myši kdekoliv na tuto přímku získáme
informaci o přesné průměrné váze termu. Toto tlačítko mění viditelnost pro tuto
přímku.

• Změň barvu pozadí grafu – Tato volba vytvoří dialog s nabídkou všech
možných barev, ze které si uživatel vybere jednu barvu, která bude následně
použita pro pozadí grafu.

• Další nastavení grafu – Zobrazí se dialogové okno, kde je možné měnit
velikost bodů grafu, jeho barvu, stejně jako barvu mřížky nebo barvu křivky.

Velikost bodů grafu je možné nastavit jako číslo v rozmezí 5 až 15. K dispozi-
ci je rovněž náhled bodu grafu v závislosti na zvolené velikosti. Změna barev
pro body, mřížku a křivku se provádí kliknutím na tlačítko „Změnit barvu“
u příslušné položky, kde se z palety barev vybere barva, kterou chceme použít.
U každé z těchto položek je k dispozici náhled s aktuálně nastavenou barvou.
Pokud jsme již s nastavením všech částí spokojeni, klikneme na tlačítko „Použít
nastavení“, čímž dojde k promítnutí těchto změn do grafu.

• Zobraz termy vzestupně – Seřadí vzestupně termy podle jejich váhy a ná-
sledně z nich vytvoří spojnicový graf.

• Zobraz termy sestupně – Seřadí sestupně termy podle jejich váhy z nichž
se následně vytvoří spojnicový graf.

• Zobraz termy v původním pořadí – Vytvoří spojnicový graf z termů podle
jejich původního pořadí.
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• Použít výchozí nastavení – Uvede graf do základního nastavení, tj. bude
použito základních barev a standardní velikosti bodů, popisky hodnot u obou os
budou viditelné, naopak přímka s průměrnou váhou termu bude skryta.

5.8.3 Word cloud

Jde o způsob vizualizace, jejíž cílem je zobrazení termů do textové podoby. Každý
z termů je reprezentován svým názvem, má přiřazenu určitou barvu a velikost jeho
písma přímo úměrně souvisí s jeho důležitostí (přiřazenou váhou). Všechny tyto ter-
my, resp. jejich textové reprezentace, jsou poté zakresleny do společného obrázku,
který souhrnně označujeme jako tzv. „Word cloud“. Barvy pro jednotlivé termy závisí
na barevné paletě, která ve výchozím nastavení obsahuje 3 základní barvy (červená,
modrá, zelená).

Rozmístění jednotlivých termů v rámci word cloudu, jejich barvu, písmo a další
nastavení můžeme kdykoliv měnit. K tomuto účelu jsou k dispozici následující položky
rychlé volby umístěné na nástrojové liště (stejné možnosti nabízí též pop-up menu,
které lze vyvolat stisknutím pravého tlačítka myši kdekoliv nad word cloudem).

Nástrojová lišta obsahuje tyto položky:

• Uložit word cloud jako obrázek – Umožňuje pomocí dialogu uložit ob-
rázek word cloudu. Uživatel vybere cestu k souboru, kam chce obrázek uložit,
vyplní jeho jméno a jeden z typů formátu (PNG, JPG nebo GIF).

• Přebarvi word cloud – Každé kliknutí na toto tlačítko zajistí náhodné obar-
vení word cloudu barvami z jeho aktuálně používané palety.

• Přegeneruj word cloud – Při každém kliknutí na toto tlačítko dojde k ná-
hodnému umístění všech termů v rámci word cloudu, a to takovým způsobem,
aby se jejich text vzájemně nepřekrýval.

• Změň barvu pozadí word cloudu – Tato volba vytvoří dialog s nabídkou
barev z nichž je třeba vybrat tu barvu, která bude použita jako nová barva pozadí.

• Změň nastavení palety barev – Umožňuje měnit seznam barev, které jsou
součástí barevné palety. Po kliknutí na tuto volbu se vytvoří dialog s aktuálním
seznamem používaných barev v paletě. Chceme-li do palety přidat další bar-
vu, stiskneme tlačítko „Přidat barvu“. Zobrazí se nové okno s nabídkou barev,
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ve kterém si příslušnou barvu zvolíme a její výběr potvrdíme stisknutím tlačít-
ka „Vybrat barvu“. Pokud chceme některou barvu z palety odebrat, je třeba ji
označit a poté stisknout tlačítko „Odebrat barvu“. Odebírat je přitom možné
i několik barev současně. Barvu obsaženou v paletě můžeme rovněž nahradit za
barvu jinou. Rozhodneme-li se toto nahrazení provést, barvu nejprve označíme
a poté klikneme na tlačítko „Změnit barvu“. Zobrazí se nám dialog s nabídkou
barev. Při výběru a potvrzení barvy postupujeme stejně jako v případě přidání
barvy nové.

Vytvořenou paletu barev máme možnost ukládat do souboru a mít tak k dispozici
několik různých palet. To provedeme stisknutím tlačítka „Uložit do soubo-
ru“. Soubor s paletou barev se vyznačuje koncovkou .colorPalette. Podobným
způsobem máme také možnost načíst již dříve uloženou barevnou paletu ze sou-
boru. To lze provést stisknutím tlačítka „Načíst ze souboru“. Je třeba zmínit
fakt, že neuložená paleta bude touto akcí definitivně ztracena. Jsme-li s aktuál-
ním nastavením palety barev spokojeni, stiskneme tlačítko „Použít paletu“. Tím
novou paletu potvrdíme a zároveň dojde k okamžitému přebarvení všech termů
ve word cloudu barvami z této palety.

• Změň písmo word cloudu – Umožňuje měnit písmo, které se používá k zá-
pisu termů v rámci word cloudu. Použitím této volby se otevře „Dialog pro
změnu písma“. Uživatel může vybrat některé z připravených písem umístěných
v comboboxu nebo použít písmo vlastní. Při výběru některé z položek combobo-
xu má k dispozici současně i náhled zvoleného písma. V případě vlastního písma
je možné používat pouze typ TrueType (písmo se specifickou koncovkou .ttf ).
Uživatel klikne na volbu „Vybrat ze souboru“ a poté na tlačítko „Načíst
písmo ze souboru“. Pomocí zobrazeného dialogu následně vybere soubor obsa-
hující písmo. Při úspěšném importu písma do aplikace vidí stejně jako v prvním
případě jeho náhled. Pokud je uživatel s výběrem písma spokojen, potvrdí je-
ho volbu stisknutím tlačítka „Použít písmo“. Tím dojde k přegenerování word
cloudu s použitím již nového typu písma.

• Použít výchozí nastavení – Vygeneruje word cloud s výchozími hodnotami
jednotlivých parametrů, tj. bude použito původní písmo, barva pozadí a barevná
paleta určená pro obarvení jednotlivých termů.

5.9 Multi-vizualizace

Jedná se o komponentu, která se používá pro grafické zobrazení termů z více uzlů
„Stromu struktury dokumentu“. Umožňuje porovnávat vlastnosti termů pro vybra-
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né uzly, které jsou zachyceny v jednom grafu. Je tvořena 1 záložkou - Spojnicovým
grafem.

Tato komponenta umožňuje v základním režimu porovnávat 2 uzly. Informace o ak-
tuálně porovnávaných uzlech je zachycena prostřednictvím jejich ID (unikátního iden-
tifikátoru).

Jeden z těchto uzlů je vždy vybrán. Když poprvé zvolíme některý uzel „Stromu
struktury dokumentu“ pro nově načtený dokument, dojde vždy k přenosu jeho termů
do obou uzlů současně (budou tedy identické). Tento výběr lze měnit podle vlastní po-
třeby, a to označením konkrétního uzlu. S každou změnou uzlu ve „Stromu struktury
dokumentu“ bude vybraný uzel následně nahrazen. Díky tomu dojde ke změně vizua-
lizace, která nyní zachycuje rozdíly mezi aktuálně vybranými uzly. Pokud nechceme,
aby docházelo ke změnám u vybraného uzlu, stačí zaškrtnout volbu „Zafixovat tuto
vizualizaci“.

Je možné vzájemně porovnávat i více než 2 uzly současně, a to pouze pomocí
nových plovoucích oken. Bližší informace o této možnosti jsou popsány v sekci 5.6
„Strom struktury dokumentu“→ „Vizualizuj vybrané uzly“.

5.9.1 Spojnicový graf

Jedná se o typ vizualizace, která umožňuje zobrazit závislosti termů z více uzlů na je-
jich vahách, a to formou spojnicového grafu. Všechny termy patřící konkrétnímu uzlu
používají vždy stejnou barvu. Barva jednotlivých uzlů se vzájemně liší, čímž je docíle-
no lepší přehlednosti. Graf tvoří 2 osy X a Y. Hodnoty na ose X představují pořadová
čísla jednotlivých termů. Hodnoty umístěné na ose Y potom váhu konkrétního termu
(ukazatel důležitosti). K dispozici je též legenda zobrazující informace o jednotlivých
uzlech. Ve výchozím nastavení jsou obě osy i legenda viditelné. Chceme-li toto nasta-
vení změnit, použijeme příslušné položky rychlé volby.

Jednotlivé body grafu obsahují podrobnější informace o jméně termu a jeho přesné
váze. V případě najetí kurzoru myši na některý z nich, budou tyto informace zobrazeny
pomocí tooltipu.

Je možné měnit nastavení grafu, a to pomocí položek rychlé volby, které se nacházejí
na nástrojové liště. Stejnou nabídku máme k dispozici též v případě použití pop-up
menu, které lze vyvolat stisknutím pravého tlačítka myši kdekoliv v oblasti grafu.
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Nástrojová lišta obsahuje tyto položky:

• Uložit obrázek grafu – Umožňuje pomocí dialogu uložit obrázek grafu.
Uživatel vybere cestu k souboru kam chce obrázek uložit, vyplní jeho jméno
a jeden z typů formátu (PNG, JPG nebo GIF).

• / Skryj / Zobraz popisky hodnot pro osu X – Slouží pro přepínání
viditelnosti hodnot pro osu X.

• / Skryj / Zobraz popisky hodnot pro osu Y – Slouží pro přepínání
viditelnosti hodnot pro osu Y.

• / Skryj / Zobraz legendu grafu – Slouží pro přepínání viditelnosti
legendy obsahující informace o jednotlivých uzlech.

• / / / Zobraz legendu grafu vpravo / nahoře / vlevo / dole –
Používá se pro změnu umístění legendy v případě jejího zobrazení.

• Skryj / Zobraz přímku s průměrnou váhou termu – Z jednotlivých vah
termů použitých v grafu se spočítá průměrná váha, a ta se zakreslí do grafu jako
černá přímka. Informace o přesné průměrné váze termu je součástí legendy. Toto
tlačítko mění viditelnost pro tuto přímku.

• Změň barvu pozadí grafu – Tato volba vytvoří dialog s nabídkou barev,
z nichž je třeba vybrat tu barvu, která bude použita jako nová barva pozadí.

• Použít výchozí nastavení – Uvede graf do základního nastavení, tj. bude
použita původní barva pozadí, popisky u obou os budou viditelné, přímka s prů-
měrnou váhou termu bude skryta, legenda bude viditelná a zobrazena dole.

5.10 Přizpůsobení vzhledu

Tato aplikace umožňuje uživateli uspořádat si jednotlivá okna v programu podle své
libosti. Každé okno má svůj název, je opatřeno barevnou ikonou a obsahuje následující
tlačítka:

• – Slouží pro minimalizování daného okna na lištu oken umístěnou na dolním
okraji obrazovky. K návratu okna z této lišty zpět na své místo slouží tlačítko .

• – Určeno pro maximalizaci vybraného okna na celou plochu obrazovky. Pro
původní velikost okna slouží opět tlačítko .
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• – Uvolní dané okno do samostatného okna, které není nikde pevně ukotveno.
Takové okno lze opětovně uchytit tlačítkem .

• – Slouží k zavření příslušného okna. Přeje-li si uživatel toto okno v budoucnu
obnovit, pak stačí kliknout na jeho název v seznamu oken umístěných v položce
„Zobrazit“, která je součástí menu programu.

Při stisknutí pravého tlačítka myši v oblasti s těmito tlačítky je k dispozici pop-up
menu, kde lze s okny provádět tyto i další úpravy.

Uživatel má možnost přizpůsobit vzhled aplikace svým potřebám, a to pomocí mi-
nimalizování, maximalizování, zavírání a přetahování oken podle potřeby. Okna lze
sdružovat v rámci záložek jednoho okna či je ukotvovat („dockovat“) do různých ob-
lastí, a to při stisknutí a držení levého tlačítka myši nad záložkou s tlačítky příslušného
okna a opětovným puštěním nad místem nového umístění. Okna mohou mít též volné
umístění, což je opakem předchozí volby.

Nově získaná rozložení je pak možné ukládat do souboru (viz položka menu pro-
gramu „Rozložení oken“ → „Uložit toto rozmístění do souboru“). Další možností
je pak volba „ANO“ pro uložení při ukončení programu. Program lze též přizpůsobit
vhodnou volbou vzhledu oken a záložek díky položkám „Vzhled oken“ a „Vzhled
položek“ v menu aplikace.

Ukázky možných vlastních vzhledů:

Obr. 5.2: Příklad možného rozložení aplikace s ukotvením oken
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Obr. 5.3: Příklad možného rozložení aplikace s volným umístěním oken

5.11 Seznam klávesových zkratek

V programu ELDORADOS se používají následující zkratky:

• CTRL+Q – Ukončení programu.

• CTRL+O – Otevření nového HTML dokumentu.

• CTRL+R – Přechod oken aplikace do výchozího (defaultního) rozložení.

• CTRL+S – Uložení aktuálního rozložení oken do souboru.

• CTRL+L – Načtení rozložení oken aplikace ze souboru.

• F11 – Zobrazení základních informací o této aplikaci.
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Závěr
Cílem této práce bylo navrhnout a posléze implementovat software určený pro práci

s elektronickými knihami a dokumenty. Program by měl disponovat důležitými funk-
cemi, které čtenáři pomohou pro snadnější orientaci v textu. Tím máme na mysli přede-
vším vytváření přehledných souhrnů celého dokumentu nebo některé jeho části a také
možnost rozšíření původního textu o nové alternativní navigace formou hypertexto-
vých odkazů. Program by měl rovněž podporovat vícejazyčné prostředí a umět data
vhodným způsobem vizualizovat. Stejně důležitá je i podpora pro budoucí rozšíření.

Během práce jsem se přesvědčil, že je potřeba konkrétní problémy vždy nejprve
dobře zanalyzovat a důkladně zvážit všechny alternativy, než je začneme implemento-
vat. Od začátku jsem usiloval o vytvoření takové aplikace, která uživateli usnadní práci
s elektronickými dokumenty a zároveň nabídne zcela novou funkcionalitu. Aplikace se
tak bude odlišovat od konkurenčních programů a roste i její potenciál pro případné vy-
užití v praxi.

Ocenil jsem, že téma této práce bylo dostatečně volné, abych měl možnost si sám
vybrat konkrétní oblasti a problémy, které budu podrobněji zkoumat. Zcela jistě existu-
je mnoho variant, jak bylo možné toto téma pojmout. Co se někomu zdá jako důležité
a potřebné, může jiný vnímat jako zcela zbytečné a nedostačující. Snažil jsem se proto
téma pojmout takovým způsobem, aby jeho obsah i vytvořená aplikace pokud možno
vyhovovala co největšímu spektru uživatelů.

Velkým přínosem pro mě byly nové zkušenosti především s algoritmy pro tvorbu su-
marizace a následně i její vlastní implementace v programu. Za užitečné považuji též
seznámení s novými datovými strukturami a přístupy, které jsem dosud neznal. Celá
práce podstatně zdokonalila mé analytické myšlení, naučila mě dělat klíčová rozhod-
nutí a zvýšila můj celkový rozhled v problematice elektronických dokumentů.

Jsem si vědom toho, že program by šlo dále rozšiřovat. Hlavní cíle, které jsem si
stanovil, se mi podařilo splnit. Za největší klady považuji podporu zpracování textu na
více úrovních hierarchie a snadné budoucí rozšíření všech klíčových modulů aplika-
ce, poskytujících podporu pro počítání vektorů, jejich podobností, výpočtů potřebných
pro získávání sumarizací a dalších. V neposlední řadě se podařilo implementovat snad-
né intuitivní ovládání, stejně jako kompletní podporu vícejazyčného prostředí, kde je
možné provést změnu jazyka i za běhu aplikace a možnost přizpůsobit vzhled a nasta-
vení aplikace potřebám uživatele.
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Obsah CD přílohy
Součástí této práce je též přiložené CD s následující adresářovou strukturou:

• Zdrojové kódy – Tato složka obsahuje zdrojové kódy všech částí aplikace, které
byly při jejím vzniku použity, a to včetně externích knihoven.

• Java dokumentace – Obsahem této složky je vygenerovaná JavaDoc dokumen-
tace s popisem všech veřejných tříd, rozhraní a metod.

• Aplikace – Zde se nachází spustitelný program ELDORADOS.jar a potřebné
konfigurační soubory.

• Pohádky – Tato složka obsahuje několik pohádek ve formátu HTML, které slou-
ží jako testovací data pro aplikaci.

• Práce – Tato složka obsahuje elektronickou podobu textu práce ve formátu PDF.

• Diagramy – Tato složka obsahuje obrázky všech použitých diagramů v aplikaci.

• Prostředí a nástroje – Zde se nachází instalační soubory použitého vývojové-
ho prostředí NetBeans IDE a také použité verze JDK a JRE určené pro práci
v Javě.
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