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1 - ÚVOD 
 

1 Úvod 
Množství informací dostupných v elektronické podobě je obrovské a stále se zvětšuje. 
Stává se proto čím dál těžším vyznat se v moři znalostí a informací a vybrat z nich právě 
ty, které nás zajímají. Většina informací na Internetu je tvořena hypertextovými 
dokumenty. Tyto dokumenty jsou sice částečně strukturované, ovšem ne natolik, aby 
v nich šlo vyhledávat tak snadno jako např. v databázích. Navíc nelze předpokládat, že 
mají jednotnou strukturu. Proto jsou potřeba prostředky, které umožňují efektivní 
vyhledávání v textových souborech i bez podrobné znalosti jejich struktury. Systémy, které 
slouží ke správě a vyhledávání informací v textech, se označují jako dokumentografické 
informační systémy (DIS) a disciplína, která se zabývá mj. jejich návrhem a realizací se 
označuje jako Information Retrieval (IR). 

Jedním ze základních problémů tradičních a dnes na webu velmi rozšířených 
vyhledávacích metod jako jsou např. hledání podle klíčových slov či indexování obsahu je 
skutečnost, že je často obtížné vymyslet vhodné vyhledávací výrazy, tj. takové, aby 
uživatel systému obdržel co nejvíce relevantních dokumentů a zároveň aby odpověď 
neobsahovala velké množství dokumentů irelevantních. Dokonce i v případě, že má 
uživatel jasnou představu o tom, co chce, může být těžké vymyslet vhodná klíčová slova. 
Proto se v poslední době hledají nejrůznější způsoby, jak kvalitu vyhledavačů zlepšit. 

Jednou z metod, jak chování DIS zlepšit, by mohly být prostředky umělé inteligence. 
Lidské vnímání podobnosti je totiž značně subjektivní a navíc často vágní, což jsou 
vlastnosti, které se pomocí matematických prostředků nerealizují příliš jednoduše. Systémy 
by měly být do jisté míry schopné se těmto lidským vlastnostem přizpůsobit. Metod, jak 
realizovat adaptivní DIS je celá řada, například pomocí pravděpodobnostních modelů či 
fuzzy množin. Tato práce se ovšem zabývá zejména metodami založenými na neuronových 
sítích. Tento přístup je relativně nový a řada studií a výsledků naznačuje, že neuronové sítě 
jsou vhodným prostředkem pro použití v oblasti information retrieval.  

Populárně řečeno, neuronová síť představuje jakýsi matematický model mozku. 
V článcích pojednávajících o neuronových sítích se často mluví o konekcionistickém 
přístupu (connectionistic access), což je obecný termín pro řešení úloh s využitím 
neuronových sítí. Konekcionistický přístup byl inspirován právě zjednodušenými 
představami o mozku tvořeném sítěmi navzájem propojených neuronů s měnícími se 
hodnotami na jednotlivých synapsích. Na rozdíl od klasické umělé inteligence, která řeší 
úlohy pomocí manipulace se symboly založenými na pravidlech, konekcionismus 
nahrazuje složité hledání pravidel učením na základě příkladů. Existuje do jisté míry 
analogie mezi chováním umělé a biologické neuronové sítě – síť je svým způsobem 
schopna se učit, vybavovat si informace, generalizovat atd., což jsou schopnosti, o nichž se 
předpokládá, že by mohly být schopné některé nedostatky stávajících DIS zmírnit či řešit.  

Cílem této práce je navrhnout, implementovat a analyzovat chování 
dokumentografického informačního systému založeného na neuronové síti. Detailněji je cíl 
práce představen v kapitole 2. V dalších kapitolách práce je čtenář uveden do problematiky 
dokumentografických informačních systémů (kapitola 3) a neuronových sítí (kapitola 4). 
S ohledem na rozsáhlost obou oblastí se omezíme pouze na výklad pojmů bezprostředně 
souvisejících s dalšími částmi práce. Kapitola 5 se věnuje existujícím DIS založeným na 
neuronových sítích. Jsou v ní zmíněny některé zajímavé přístupy a experimenty, shrnuty 
výhody a nevýhody konekcionistického přístupu k oblasti IR a vyzdviženy myšlenky 
použité při návrhu a realizaci vlastního adaptivního systému nazvaného ADIS. V kapitole 
6 jsou podrobně diskutovány aspekty návrhu tohoto systému a vysvětlena jejich motivace. 
Kapitola 7 se věnuje implementaci navrženého systému, který je následně podroben 
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testování. Metodika testování a výsledky jsou popsány v kapitole 8. Stručné shrnutí 
výsledků práce pak přináší kapitola 9. 
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2 - SPECIFIKACE ZADÁNÍ 
 

2 Specifikace zadání 
Hlavním cílem této práce bylo na základě studia stávajících modelů navrhnout a 
implementovat podstatné části vlastního adaptivního dokumentografického informačního 
systému založeného na neuronových sítích. Hlavní ideou práce bylo praktickou 
implementací ověřit použitelnost konekcionistického přístupu v oblasti information 
retrieval. 

Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. Součástí teoretické části by mělo být 
prostudování poměrně rozsáhlé problematiky a existujících systémů a určit detailněji 
oblast, která je z hlediska konekcionistického přístupu k IR zajímavá. V této oblasti pak 
navrhnout model, případně více modelů systému, které budou prostudovány detailněji. 

Součástí praktické části by měl být výběr perspektivního modelu (či modelů) a jeho 
implementace, testování a analýza chování. Při implementaci tohoto modelu by důležitými 
aspekty měly být zejména: 

• Modulárnost systému na úrovni programu. Program by měl obsahovat relativně 
nezávislé části, jejichž vhodným skládáním by vznikl navržený model. Nemělo by 
tedy jít jen o implementaci konkrétního modelu. Program by měl umožnit  
implementaci širší třídy podobných modelů.  

• Snadná modifikovatelnost systému. Vzhledem k experimentální povaze práce se 
očekává, že zkoušených modelů bude více. Systém by proto měl umožnit snadné 
zkoušení různých přístupů bez nutnosti zásadních změn v programu.  

Výše uvedené body jsou prioritou. Je jim dána přednost před úsporou strojového času a 
množství spotřebované paměti. 

• Součástí práce by měl být popis programu, aby bylo možné jej bez větších problémů 
používat a rozšiřovat. 

• Cílem není vytvořit kompletní dokumentografický informační systém. 
Implementace by se měla soustředit zejména na aspekty studované problematiky. 
Součástí programů nemusí být ty části, které se problematiky bezprostředně 
netýkají. V nich může být využito stávajícího softwaru (zejména na předzpracování 
kolekce dokumentů). 

• Nezajímavé se z tohoto pohledu jeví i uživatelské rozhraní programu, formální 
stránka jeho vstupů a výstupů a snadnost jeho ovládání. Tyto věci by měly být 
přizpůsobeny snadnému testování systému. 

Předpokládá se, že architektura neuronové sítě bude navržena až po podrobném 
prostudování problematiky. Jako zajímavá se jeví možnost přizpůsobení ohodnocení 
dokumentů subjektivnímu vnímání uživatele a s tím související zkvalitnění odpovědí 
systému. Podrobné zdůvodnění a motivace použitých technik je s odkazy na stávající 
použití neuronových sítí v oblasti DIS diskutována v kapitole týkající se návrhu systému. 
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3 - ÚVOD K DOKUMENTOGRAFICKÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMŮM 
 

3 Úvod k dokumentografickým informačním systémům 
Problematika dokumentografických informačních systémů je značně rozsáhlá. V této 
kapitole jsou vysvětleny pouze ty pojmy, které jsou zmiňovány v dalších částech práce. 
Podrobnější informace týkající se problematiky DIS lze nalézt například v [26]. 

3.1 Základní pojmy 
Dokumentografický informační systém uchovává informace o množině dokumentů a 
porovnává je s dotazem uživatele. Problémem je, jak vytvořit k dokumentu záznam, který 
by dokument dobře charakterizoval a zároveň umožnil rychlé vyhledávání. Tento proces se 
nazývá indexace. Nejčastěji je indexace založena na termech, nazývaných též klíčová slova 
či deskriptory, které vystihují obsah dokumentu. Indexace může být ruční či automatická, 
ve druhém případě se obvykle vychází z textu dokumentu. Slova nevhodná pro indexování 
jsou předem umísťována do slovníku nevýznamových slov, tzv. stop-listu. Obvykle se 
navíc neindexují různé morfologické tvary slov, ale jejich tvary základní, takzvaná 
lemmata. Určení těchto tvarů je při morfologické bohatosti jazyka (např. češtiny) velmi 
náročný úkol. Procesy, které provádí tuto transformaci, se nazývají lemmatizace či 
stemming. Ve druhém případě se místo základních tvarů slov hledají slovní kořeny. Spolu 
s lemmatizací se současně provádí tzv. desambiguace, jež v případě slova s více významy 
vybere ten odpovídající kontextu. Výsledné základní tvary slov z dokumentu se spolu 
s dalšími informacemi, jako např. četností jejich výskytu, či seznamem míst jejich výskytu, 
uloží a slouží k efektivnímu vyhodnocování dotazů. 

Při dotazování uživatel obvykle zadá termy, které podle jeho přesvědčení charakterizují 
dokumenty, o něž má zájem. Na schopnosti uživatele odhadnout tyto termy závisí výsledek 
vyhledávání (tzv. kritérium predikce). Součástí některých systémů je strukturovaný seznam 
termů, tzv. tezaurus, který zachycuje vztahy mezi termy a umožňuje uživateli jejich snazší 
výběr. Jiný způsob, jak zachytit vztahy mezi termy představují tzv. koncepty, což jsou 
skupiny termů s týmž významem. Na základě zadaných termů systém porovná uživatelský 
dotaz se záznamem o dokumentu vytvořeném v indexační fázi pomocí podobnostní funkce. 
Dokumenty, u nichž je podobnost s dotazem nejvyšší, tzv. hity, jsou vráceny uživateli jako 
dokumenty relevantní k danému dotazu. Bývá jich omezený počet, protože uživatel je 
obvykle schopen zvládnout a blíže prozkoumat jen určité množství dokumentů jako 
odpověď na dotaz (kritérium maxima). Pokud uživatel není s výsledkem spokojen a systém 
to umožňuje, provádí ladění dotazu. To může spočívat v jeho přeformulaci na základě 
subjektivního odhadu vhodnějších termů, nebo např. v interakci se systémem s využitím 
zpětné vazby, kdy uživatel ohodnotí dokumenty vrácené systémem a systém na základě 
tohoto hodnocení upraví svůj výstup. Cílem ladění dotazu je zvýšit koeficienty přesnosti a 
úplnosti poskytované odpovědi. Koeficient přesnosti P (precision) je definován jako podíl 
vybraných relevantních dokumentů vzhledem k dotazu ku celkovému počtu vybraných 
dokumentů. Koeficient úplnosti R (recall) je podíl vybraných relevantních dokumentů 
vzhledem k dotazu ku celkovému počtu relevantních dokumentů v kolekci.  

3.2 Vektorový model 
Vektorový model zde bude představen podrobněji, protože představuje tradiční a 
rozšířenou techniku a také proto, že z něj do značné míry vychází i navržený a 
implementovaný systém. Popis je převzat se skript [26]. Předpokládejme, že pro indexaci 
všech dokumentů kolekce bylo použito celkem n různých termů t1, ..., tn. Potom je každý 
dokument di z kolekce reprezentován vektorem 

di = (wi1, wi2, ..., win), 
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kde wij je číslo vyjadřující významnost termu tj pro identifikaci dokumentu di. Váha rovná 
nule představuje nejmenší důležitost, vyšší hodnota pak odpovídá vyšší důležitosti. 
Kolekce dokumentů je ve vektorovém modelu popsána maticí M, ve které i-tý řádek 
odpovídá i-tému dokumentu, a j-tý sloupec j-tému termu. 

Dotaz ve vektorovém modelu je možné reprezentovat jako n-dimenzionální vektor 
q = (q1, q2, ..., qn), 

kde qi ∈ <0; 1>, případně <–1; 1>. Na základě dotazu lze pro každý dokument di spočítat 
tzv. koeficient podobnosti, který si lze představit jako „vzdálenost“ vektoru dokumentu od 
vektoru dotazu v jistém vektorovém prostoru, jehož podmnožinou je množina vektorů daná 
maticí M. Pro výpočet podobnosti dokumentu di vzhledem k dotazu q se používá celá řada 
vzorců, z nichž nejjednodušší je skalární součin, tj. 

 . (3.1) 
1

( , )
n

i k
k

Sim q d q w
=

= ∑ ik

Pro fungování systému je třeba správně nastavit váhy v matici M. Většina 
automatických způsobů indexování je založena na pozorování, že významnost termů pro 
indexování přímo souvisí s frekvencí výskytu termů v dokumentu. Nastavení vah proto 
vychází z hodnoty TFij (term frequency), která je definována jako podíl počtu výskytů 
termu tj v dokumentu di a celkového počtu termů v dokumentu di. Hodnoty TFij jsou 
obvykle velmi malé, proto se často zavádí normalizovaná frekvence termu NTFij 
(normalized term frequency), která se spočítá podle vzorce 

0                          pro ,

1     pro ,
2 max( )

ij ij

ij
ij ij

ik
i k n

NTF TF x

TF
NTF TF x

TF
≤ ≤

= ≤

= + >  

kde x je prahová hodnota. Platí tedy, že NTFij  ∈ {0} ∪ <½; 1>. Termy, které se vyskytují 
v mnoha dokumentech, nejsou příliš dobrými indexovacími termy. Z tohoto důvodu se do 
výpočtu ještě zavádí charakteristika termů závislá na celé kolekci dokumentů. Jednou 
z takových charakteristik je např. inverzní frekvence termu ITFj, která se vypočítá podle 
vztahu 
 ITFj = log (m/k), (3.2) 
kde m je celkový počet dokumentů v kolekci a k je počet dokumentů, ve kterých se term tj 
vyskytuje. Váhy wij v matici M lze tedy spočítat jako 
 wij = NTFij . ITFj.  (3.3) 
Vzhledem k tomu, že je žádoucí získat pokud možno stejně dlouhé vektory, vektor vah 
konkrétního dokumentu se ještě může normalizovat obvyklým způsobem na jednotkovou 
velikost. 

Vektorový model s maticí podobnosti termů 
Vektorový model v základní podobě neuvažuje vzájemnou zastupitelnost termů. Proto jeho 
výsledky do značné míry závisí na tom, jak se uživateli podaří odhadnout ty termy, pomocí 
nichž byly dokumenty indexovány. Zmírnění tohoto problému je možné např. pomocí 
lemmatizátoru, použitím tezauru či matice podobnosti termů. Tato čtvercová matice 
(budeme ji značit S) řádu n obsahuje prvky sij  ∈ <0; 1>, které určují, na kolik jsou termy ti 
a tj navzájem zastupitelné při identifikaci dokumentů v kolekci. Obvykle platí, že sii = 1. 
Hodnoty prvků z matice lze rozšířit na interval <–1; 1>. Záporná hodnota sij pak znamená, 
že term tj chápeme jako antonymum k ti. 
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Při zpracování uživatelského dotazu je pak jeho vektor q transformován podle vztahu 
 q’ = q . S (3.4) 
a vektor q’ je použit při výpočtu podobnostní funkce (např. podle vzorce (3.1)). Touto 
úpravou se do dotazu dostanou i ty termy, které původně jeho součástí nebyly, ale jsou 
použitým termům podobné. Matice S je obvykle symetrická a počítá se většinou na základě 
statistických metod. Vztah termů lze odhadovat např. na základě frekvence jejich 
společného výskytu (pokud se dva termy vyskytují společně v mnoha dokumentech, je 
pravděpodobné, že budou sémanticky svázány), viz např. [33]. Adaptivní systém navržený 
v této práci počítá zastupitelnost termů pomocí neuronové sítě a zpětné vazby získané od 
uživatele. 

3.3 LSI 
Z vektorového modelu vychází i metoda LSI (zkratka z angl. Latent Semantic Indexing). 
Detailní popis této metody lze nalézt např. v [1], odkud je volně převzat i její popis.  
Uvedeme zde pouze skutečnosti použité při návrhu jedné z variant systému. 

Metoda spočívá v SVD-rozkladu∗ matice vektorového indexu M s hodností r na součin 
tří matic  

M = U D VT, 
kde matice D (velikosti r × r) je diagonální a navíc pro její prvky platí, že dii ≥ djj ≥ 0 pro 
i < j. Matice U a V jsou sloupcově ortonormální. 

Na parametr r  je možné nahlížet jako na počet „umělých konceptů“ nebo „latentně-
sémantických vlastností“. Tyto latentně-sémantické vlastnosti reprezentují skryté 
významové prvky všech slov a dokumentů. Každý term a dokument je pak možné 
charakterizovat vektorem vah, které určují významnost vztahu mezi ním a příslušnou 
latentně-sémantickou vlastností. Samozřejmě i jednotlivé latentně-sémantické vlastnosti 
mají svou míru významnosti. Ta je určena hodnotou příslušného prvku na diagonále matice 
D.  

Označíme-li M’ = Uk Dk Vk
T, kde Uk, resp. Vk znamená prvních k sloupců matice U, 

resp. V, a Dk „levý horní roh“ matice D, tvořený hodnotami v prvních k sloupcích a 
prvních k řádcích matice D, potom velikost k udává, jak dobře bude matice M 
aproximována pomocí matice M’. S rostoucím k je aproximace lepší a pro k = r je M = M’. 
Pro správné fungování metody LSI je potřeba hodnotu k nastavit v závislosti na velikosti a 
obsahové pestrosti kolekce. 

3.4 Problémy a nedostatky existujících DIS 
Navzdory vývoji stále složitějších a sofistikovanějších metod současný stav 
dokumentografických informačních systémů vykazuje při hledání relevantních informací 
jisté nedostatky. Tradiční metody IR označují za relevantní pouze zlomek dokumentů ze 
všech pro člověka skutečně relevantních dokumentů. Uvedeme zde některé příčiny těchto 
nedostatků: 

Kognitivní modely se modelují striktně matematicky. Dotaz na dokument je 
vyhodnocován podobnostními funkcemi, které ne zcela odpovídají lidskému posuzování 
podobnosti. Vágnost, nezbytný nástroj lidského chápání a vyjadřování, není v současných 
DIS uspokojivě modelována. 

Dalším problémem je do značné míry mlhavá představa uživatele DIS o tom, co vlastně 
hledá, a co by mu systém měl poskytnout jako relevantní dokumenty. Totéž platí, pokud 
                                                 
∗ zkratka z angl. Singular Value Decomposition 
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chce informace z oblasti, o které má nedostatečné či vůbec žádné znalosti. Uvedené 
aspekty je do jisté míry možné zmírnit např. pomocí katalogových služeb nebo služeb 
používaných v knihovnictví (MDT), ty ovšem mohou být omezující v případech, kdy jeden 
dokument patří do více kategorií.  

S nedostatkem znalostí specifické oblasti souvisí i další problém řady uživatelů: 
neschopnost efektivně, účelně a správně používat daný dokumentografický informační 
systém („sžít se s ním“) a příliš velká očekávání od tohoto systému. Výsledky každého 
dokumentografického informačního systému jsou do jisté míry snižovány na základě 
nepříznivého chování uživatele-tazatele. Uživatel je obvykle přesvědčen, že termy, které 
do dotazu vložil na začátku, jsou nejlepší a během ladění dotazu, při němž chce splnit 
kritérium maxima, modifikuje a nahrazuje především poslední termy v dotazu (tj. ty 
nejvíce napravo). Pro uživatele také není snadné odhadnout, které termy by vlastně měl ve 
svém dotazu použít, aby se shodl s termy v indexu (kritérium predikce). Tento problém lze 
řešit např. pomocí automatické přeformulace dotazu v kombinaci se zpětnou vazbou. 

Podpora přeformulace dotazu či zavedení zpětné vazby samy o sobě však neřeší 
problém s tím, že si systém nepamatuje historii svého používání a nijak neadaptuje své 
indexací získané znalosti o míře významnosti termů pro identifikaci dokumentů ani o 
vzájemné zaměnitelnosti termů tak, aby se přiblížil často velmi subjektivním a různorodým 
představám jednotlivých uživatelů. 

Jedním z možných způsobů, jak uvedené aspekty zmírnit či dokonce odstranit, je 
použití neuronových sítí v některých fázích činnosti dokumentografického informačního 
systému. 
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4 Neuronové sítě 
V této kapitole jsou popsány základy vybraných modelů neuronových sítí a princip jejich 
fungování. Omezíme se zde pouze na základní typy sítí a jejich parametry, které budou 
diskutovány v dalších kapitolách. Podrobnější informace o neuronových sítích lze nalézt 
například v [4] nebo [24]. Aspekty neuronových sítí zajímavé z hlediska jejich použití 
v dokumentografických informačních systémech jsou pak popsány v další kapitole. 

4.1 Úvod 
Základní stavební jednotkou neuronových sítí je neuron, zvaný též perceptron, viz obr. 1. 
Neuron má n vážených vstupů a jeden výstup. 

výstup

xn

x1

x2
…

w1

…

w2

wn

g y t( , )vstupy

 
Obr. 1 Formální neuron (perceprton) 

Výpočet neuronu probíhá tak, že zjistí hodnoty xi na svých vstupech (odpovídají 
aktivacím sousedních neuronů), vynásobí je příslušnými váhami wi a sečte, tj. spočítá se 
hodnota  

 
1

n

i i
i

y w
=

= x∑ , (4.1) 

označovaná jako vážený vstup neuronu. Tato hodnota se dále transformuje pomocí 
přenosové funkce. Funkcí použitelných pro tento účel je celá řada, obvykle se používá 
funkce ve tvaru: 

 ( )

1( , )
1 y tg y t

e λ− −=
+

, (4.2) 

tzv. sigmoida. Parametr λ určuje strmost přenosové funkce. Obvykle je λ > 0. Parametr t se 
nazývá práh neuronu. Práh bývá obvykle zahrnován do hodnoty váženého vstupu, pro 
účely této práce je však výhodnější ho uvažovat jako parametr přenosové funkce. Je 
zřejmé, že oba přístupy jsou ekvivalentní. Výsledná hodnota g(y, t) určuje aktivaci 
neuronu. Kromě sigmoidy lze použít i jiné přenosové funkce, například lineární funkci či 
signum (blíže viz např. [4]). 

Výstup neuronu může tvořit vstup dalšího neuronu. Tímto způsobem vzniká neuronová 
síť. Většinou se z neuronů vytváří tzv. vrstevnatá síť. V ní disjunktní skupiny neuronů tvoří 
vrstvy sítě, přičemž synapse jsou pouze mezi neurony bezprostředně sousedících vrstev. 
Neurony v rámci jedné vrstvy ani neurony v nesousedních vrstvách propojeny nejsou. 
Významné jsou dvě vrstvy sítě: vrstva vstupní (při číslování vrstev neuronové sítě je 
obvykle první a na obrázcích bývá nakreslena dole) a vrstva výstupní (má nejvyšší číslo a 
obvykle se kreslí nahoru). Mezi těmito vrstvami mohou být další vrstvy, které se nazývají 
skryté. 

Výpočet sítě probíhá následovně: Nejprve jsou aktivovány neurony ve vstupní vrstvě, tj. 
je jim nastavena hodnota xi. Každý neuron v následující vrstvě poté na základě hodnot 
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v předchozí vrstvě spočítá podle vztahů (4.1) a (4.2) svoji aktivaci. Takto se postupně 
proberou všechny vrstvy sítě. Vzhledem ke způsobu propojení neuronů je vždy zaručeno, 
že aktivace všech předchozích neuronů je v době výpočtu již známa. Výpočet probíhá až 
do doby, kdy se spočítají aktivace neuronů na výstupní vrstvě. Ty se poté interpretují jako 
výstup sítě. 

Veškerá informace je v síti uložena ve vahách. Klíčovou otázkou fungování sítě je tedy 
vhodné nastavení vah. Obvyklým způsobem je nastavit na počátku váhy na malé náhodné 
hodnoty (např. z intervalu <–0,3; 0,3>) a síť se pak správné hodnoty vah naučí na základě 
znalosti vstupů a výstupů sama. Váhy lze ovšem také nastavit explicitně. Tento způsob 
bude podrobněji vysvětlen v následujících kapitolách. 

4.2 Učení neuronové sítě 
Učení vrstevnaté sítě se obvykle provádí pomocí algoritmu zpětného šíření.∗ Jedná se o 
učení s učitelem, tj. síti je kromě vstupu vždy předložen také požadovaný výstup. Tyto 
dvojice se označují jako trénovací množina. Kvalita naučení sítě se hodnotí pomocí 
energetické funkce

 2

 je vstup  je neuron na
předložený síti výstupní vrstvě

1 (
2 jp jp

p j
p j

E = ∑ ∑ )y d− , (4.3) 

kde yjp je aktivace j-tého neuronu výstupní vrstvy (tj. skutečný výstup) při předložení 
p-tého vzoru z trénovací množiny a djp je požadovaný výstup j-tého neuronu výstupní 
vrstvy při předložení p-tého vzoru z trénovací množiny. V dobře naučené síti se hodnota 
skutečného a požadovaného výstupu příliš neliší, tj. hodnota E je menší než při 
nekvalitním naučení. 

Algoritmus zpětného šíření vychází z myšlenky minimalizace této funkce, tj. hledají se 
takové váhy wij, které minimalizují hodnoty E pro všechny prvky p z trénovací množiny. 
Vzhledem k tomu, že výstup sítě a tudíž i hodnota E závisí na použité přenosové funkci, 
budeme dále předpokládat, že použitou přenosovou funkcí je sigmoida (4.2). Přesné 
odvození pravidel lze nalézt např. v [4] či [24], zde je uvedeme ve tvaru a značení 
použitém v dalším textu.  

Změna vah sítě wij souvisí s hodnotou 
ij

E
w

∂
∂

 a probíhá ve dvou krocích: 

1. spočítá se chyba na l-té vrstvě, 
2. na základě této chyby se adaptují váhy mezi l – 1-ní a l-tou vrstvou. 

Podstatné je, že se postupuje směrem od výstupní vrstvy směrem ke vstupní vrstvě, tj. 
při prvním kroku algoritmu je l rovno počtu vrstev sítě. Nechť je n-tá vrstva sítě vrstvou 
výstupní. Pak se chyba na j-tém neuronu této vrstvy spočítá podle vztahu 
 δj

n = λ yj (1 – yj) (dj – yj), (4.4) 
kde λ je parametr určující strmost přenosové funkce, yj je aktivace j-tého a dj je 
požadovaný výstup j-tého neuronu této vrstvy. 

Pokud vrstva není výstupní, spočítá se chyba na j-tém neuronu l-té vrstvy podle vztahu 

 . (4.5) 1

1
(1 )

n
l
j j j k

k
y y wδ λ δ +

=

= − ∑ l
jk

                                                 
∗ angl. backpropagation 
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Adaptace vah mezi vrstvou l – 1 a vrstvou l (za předpokladu, že na vrstvě l je pro 
všechny neurony spočítána chyba δj

l) pak probíhá podle vztahu 
 wij(t + 1) = wij(t) + η δj

l yi + α [wij(t) – wij(t – 1)], (4.6) 
kde wij(t) označuje váhu mezi i-tým neuronem vrstvy l – 1 a j-tým neuronem vrstvy l 
v čase t, δj

l je chyba na j-tém neuronu l-té vrstvy, yi je aktivace i-tého neuronu l – 1-ní 
vrstvy a η a α jsou parametry systému, jejichž význam je popsán dále. Chyba z výstupní 
vrstvy se takto zpětně šíří až ke vstupní vrstvě, přičemž přepočítáním vah mezi vstupní a 
po ní následující vrstvou algoritmus skončí. Adaptace se obvykle provádí opakovaně, 
přičemž při první iteraci je t = 1, wij(t) malá náhodná hodnota a wij(t) = wij(t – 1).  

Člen η δj
l yi odpovídá požadované změně vah určené parciální derivací funkce E podle 

wij vynásobené konstantou η a v dalším textu ho budeme nazývat derivace energetické 
funkce. Člen α [wij(t) – wij(t – 1)] odpovídá změně vah od předchozího kroku adaptace 
vynásobené konstantou α. Tento výraz budeme dále nazývat moment setrvačnosti sítě nebo 
jen zkráceně moment. Pokud budeme v dalším textu mluvit o konkrétním neuronu sítě a 
z kontextu bude zřejmé, kde se v síti nachází (nechť je to j-tý neuron v l-té vrstvě), budeme 
indexy vynechávat a hodnotu δj

l označovat pouze δ, případně δj. 
Jak již bylo řečeno v úvodu kapitoly, síť se snaží touto numerickou metodou 

minimalizovat chybu vyjádřenou pomocí energetické funkce (4.3). Parametr η, obvykle 
nazývaný parametr učení, zajišťuje přeskočení mělkých lokálních minim. Příliš velké 
hodnoty tohoto parametru vedou k rychlému vývoji vah sítě, který je žádoucí spíše na 
začátku výpočtu. Proto by měla hodnota η průběhu učení klesat. Parametr α, obvykle 
nazývaný moment učení, má význam při udržování směru sítě v případě průchodu úzkými 
lokálními minimy a snižuje nebezpečí ustálení sítě v nestabilních stavech. Při použití 
parametru α je nutné udržovat dvě sady vah, aktuální a předchozí, proto se někdy tento 
člen vynechává. Obvykle však jeho použití vede k lepšímu chování sítě. Obecně nelze 
stanovit optimální hodnotu parametrů α a η ani jejich vzájemný poměr. Jejich vhodné 
nastavení závisí na konkrétní úloze a je často nutné ho ověřovat experimentálně. Diskuse o 
volbě parametrů a chování sítě v implementovaném systému je v kapitole věnované 
testování. Další informace o chování algoritmu v závislosti na těchto konstantách lze nalézt 
např. v [19]. 

Algoritmus zpětného šíření má celou řadu variant, které se snaží urychlit adaptaci či 
snížit paměťovou náročnost výpočtu. Z těchto variant zde uvedeme myšlenky pouze 
jediné, tzv. SUPER-SAB (zkratka ze self-adaptive backpropagation). Algoritmus využívá 
proměnlivého momentu učení k urychlení konvergence v plochých oblastech a k tlumení 
oscilací v příkrých oblastech. Adaptace parametru α vychází ze znaménka derivace 
energetické funkce. V případě, že se znaménko derivace nezměnilo, parametr α se zvětší, 
v opačném případě se tento parametr zmenší na polovinu aktuální hodnoty. Přesný popis 
algoritmu lze nalézt například v [24]. Podobná myšlenka vycházející ze sledování 
znaménka derivace energetické funkce byla použita v návrhu a implementaci vlastního 
adaptivního systému. 

4.3 Další typy neuronových sítí 
Existuje celá řada variant výše popsaného algoritmu a celá řada dalších modelů 
neuronových sítí. Z hlediska použití v dokumentografických informačních systémech jsou 
zajímavé například Hopfieldovy sítě, Kohonenovy mapy, ART sítě a další systémy 
založené na kompetičním učení. Některé z těchto modelů již našly své uplatnění v oblasti 
information retrieval, především pro adaptivní nalézání shluků. 
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5 Využití neuronových sítí v oblasti DIS 
Tato kapitola je výsledkem studia stávajících adaptivních systémů založených na 
neuronových sítích. Shrnuje důvody a motivaci k tomu, proč se využitím neuronových sítí 
v oblasti dokumentografických informačních systémů zabývat. Jsou zde naznačeny možné 
přístupy k využití neuronových sítí a rovněž diskutovány problémy, které toto použití 
přináší. Dále zde jsou stručně popsány vybrané již existující metody. Zejména ty, jejichž 
myšlenky byly použity při návrhu a implementaci vlastního adaptivního 
dokumentografického informačního systému ADIS a rovněž ty metody, které mají 
zajímavé výsledky či významnější uplatnění. 

Tato kapitola si vzhledem k množství publikovaných informací v této oblasti rozhodně 
neklade za cíl podat vyčerpávající přehled všech metod použití neuronových sítí na poli 
information retrieval. Jejím cílem je spíše ukázat možné způsoby přístupu k problematice. 
Jako odrazový můstek při studiu problematiky byly použity přehledové články. Shrnutí již 
poněkud staršího pohledu na problematiku lze najít v [25]. Z novějších prací je zajímavý 
článek [28]; dalšími přehledovými články jsou práce [23] a [30]. 

Poprvé se vědci začali o možné využití neuronových sítí v oblasti information retrieval 
zajímat na konci 80. let 20. století. Z této doby pocházejí některé pionýrské práce, z nichž 
nejznámější jsou články [16] a [2]. Články se zajímaly hlavně o výpočet podobnostní 
funkce, teprve o něco později začaly být sítě využívány ke shlukování dokumentů, k tvorbě 
konceptů, k redukci dimenzionality indexu a dalším činnostem, které s DIS souvisí. 
V polovině 90. let byla tato problematika již poměrně značně rozpracovaná a objevují se 
stále nové a nové přístupy. 

5.1 Výhody a příklady použití neuronových sítí v oblasti DIS 
Většina tradičních metod IR je postavena na více či méně sofistikovaném hledání 
klíčových slov. Najít ale vhodná klíčová slova ke každému dokumentu a zejména 
formulovat pomocí klíčových slov dotaz je složitý úkol, zejména pokud o dané 
problematice má tazatel jen mlhavou představu. 

Velká část autorů zabývající se problematikou information retrieval se shoduje v tom, 
že výrazným krokem ke zlepšení stávajících systémů by bylo, kdyby dokázaly v jistém 
smyslu „porozumět“ významu dokumentů a dotazů. K tomu je ovšem většinou potřeba 
hluboká sémantická analýza dokumentů, teoreticky realizovatelná pomocí ruční indexace 
dokumentů a odborníka na danou problematiku (tzv. domain expert), což je při současném 
množství dokumentů pochopitelně neúnosné. Proto existuje snaha modelovat sémantiku 
automaticky. Možné přístupy k jejímu zahrnutí do DIS se značně liší. Uvedeme zde 
některé možnosti, které mají společnou tu vlastnost, že se dají realizovat za pomoci 
neuronových sítí. Zdůrazněny budou ty aspekty, které jsou dále použity při návrhu 
vlastního adaptivního systému. Jsou to zejména: 

• přeformulace dotazu 
• použití konceptů 
• zpětná vazba 

5.1.1 Přeformulace dotazu 
Přeformulace dotazu (query refinement, query expansion) je přístup, při němž se pozmění 
uživatelem zadaný dotaz tak, aby dokumentografický informační systém dosahoval lepších 
výsledků, měřeno koeficienty přesnosti a úplnosti. Dotaz je upraven na základě 
nejrůznějších informací, které jsou součástí systému (tezaurus, statistické metody apod.). 
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Tento přístup lze také kombinovat se zpětnou vazbou (viz dále). Je zde potenciální 
nebezpečí toho, že se uživatelský dotaz přeformuluje špatně, a hrozí, že výsledky nebudou 
odpovídat tomu, co uživatel opravdu chce. 

Vstupem neuronové sítě realizující přeformulaci dotazu je množina termů. Síť na 
základě „znalosti problematiky“ navrhne vhodnější termy, které (lépe) vystihují 
dokumenty, které chce uživatel od systému obdržet. Výstupem sítě je v tomto případě tedy 
opět množina termů, která může sloužit jako vstup tradičnímu dokumentografickému 
informačnímu systému. Tento přístup umožňuje i vlastní adaptivní systém. 

Poměrně jednoduchou představu realizace takovéto přeformulace dotazu uvádí ve svých 
článcích [5] a [6] Crestani. Systém je realizován pomocí neuronové sítě a algoritmu 
zpětného šíření. V první fázi se systém učí vztahy mezi dokumenty a dotazy, ve 
vybavovací fázi pak pro zadaný dotaz vrací relevantní dokumenty. Autor předpokládal, že 
neuronová síť by měla být schopná díky svým generalizačním schopnostem přeformulovat 
i nevhodný dotaz konkrétní problematiky neznalého uživatele tak, aby lépe odpovídal 
dotazům charakteristickým pro danou problematiku. Základní myšlenkou celého přístupu 
je teze, že pro podobné dotazy by měl systém vrátit podobnou množinu relevantních 
dokumentů a informace získaná o dokumentech z předchozích dotazů může být použita pro 
zjištění relevantních dokumentů pro nový dotaz. Tento přístup má ovšem řadu problémů, 
které souvisejí hlavně s možnými přístupy k učení sítě. Ve vlastním adaptivním systému se 
tento problém neprojevuje, protože iniciální váhy v síti nejsou nastavovány pomocí učení, 
ale explicitně. 

Složitější systém zahrnující v sobě kromě několika algoritmů pro přeformulování 
dotazu i zpětnou vazbu lze najít v práci Rolkerové a Kramera [27]. V jejich článku jsou 
rovněž odkazy na algoritmy používané pro přeformulaci dotazu. 

5.1.2 Použití konceptů 
Koncepty byly již zmíněny v kapitole věnované dokumentografických informačním 
systémům. Jejich souvislost s porozuměním obsahu dokumentu je zřejmá – jednu a tutéž 
myšlenku lze vyjádřit mnoha různými slovy (tedy termy), jejichž použití je závislé na 
věku, vzdělání, momentálním rozpoložení autora či na jazyku, v němž píše. Význam 
konceptů spočívá v tom, že vyjadřují sémantiku dokumentu nezávisle na tom, jak je 
napsán. Představují tedy jakési zobecnění termů. Při praktickém použití konceptů je třeba 
řešit několik problémů – například jejich nalezení v kolekci dokumentů, způsob určení 
významnosti konkrétního konceptu pro identifikaci dokumentu, přeformulování 
uživatelského dotazu, obvykle zadaného pomocí termů, do prostoru konceptů. Vyhledávání 
na základě konceptů je podle řady odborníků a praktiků způsobem, který představuje 
efektivní doplněk k tradičnímu vyhledávání pomocí klíčových slov a vidí v něm naději, jak 
kvalitu vyhledávání zlepšit. 

Problematiku konceptů studují zejména čínští autoři. Vzájemnou závislostí termů se 
zabývají ve svém článku [33] Wong a kolektiv. Tato závislost je v klasických systémech 
modelována v zásadě dvěma způsoby: Vztah termů lze odhadovat na základě frekvence 
jejich společného výskytu v kolekci dokumentů na základě statistiky (pokud se dva termy 
vyskytují společně v mnoha dokumentech, je pravděpodobné, že budou sémanticky 
svázány). Tento přístup má ale některé problémy, které jsou v uvedeném článku 
diskutovány. Druhá a z pohledu této práce zajímavější možnost je odvodit asociaci termů 
podle relevance dokumentů zjištěné na základě zpětné vazby. V článku je popsána třívrstvá 
neuronová síť, která je na základě apriorní znalosti ohodnocení výsledků uživatelského 
dotazu schopna spočítat matici asociace termů. Podobná myšlenka je použita ve vlastním 
implementovaném adaptivním systému, ovšem ve Wongově práci je architektura sítě 
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značně odlišná: vstupem sítě je dokument, skrytá vrstva odpovídá termům a na výstupu je 
pouze jediný neuron. 

Využití konceptů při indexaci dokumentu studuje ve svém článku [13] Chung a kol. 
Indexace dokumentů probíhá tak, že jsou z kolekce statistickými metodami (popsanými 
podrobně např. v [10]) vyextrahovány koncepty a jsou předloženy jako vstupy Hopfieldově 
síti, jejíž váhy jsou nastaveny na základě již spočítané statistiky. Po jejím zkonvergování 
jsou aktivovány další koncepty a ty se použijí pro indexaci dokumentu. Velmi podobný 
přístup je popsán i v práci Lina a Chena [20], kde je navíc popsána identifikace konceptů 
pro vícejazyčné – konkrétně anglicko-čínské – dokumenty. 

Další použití Hopfieldovy sítě kombinované s přeformulací dotazu, hledáním konceptů 
a částečně i zpětnou vazbou je popsáno v další Chenově práci [12]. Základní myšlenka 
použití sítě spočívá ve vytvoření tezauru pro databáze dokumentů z různých specifických 
oblastí. Sítí vytvořené tezaury pak byly spojeny s tezaury vytvořenými ručně a následně 
byly použity k hledání konceptů a přeformulování uživatelských dotazů. Uzly sítě 
odpovídají předem známým termům ze slovníku. Vstupem sítě jsou termy zadané 
uživatelským dotazem. Pokud uživatel daný term jako součást dotazu zadal, je iniciální 
hodnota neuronu nastavena na 1, v opačném případě je 0. Podle algoritmu pro učení 
Hopfieldovy sítě probíhá výpočet a tím i případná aktivace dalších neuronů. Celý proces se 
opakuje, dokud se výstup sítě neustálí, tj. ve dvou iteracích po sobě nedojde ke změně 
výstupu větší než předem zadaná mez. Výstup sítě pak odpovídá konceptu, který uživatel 
hledá. Hlavním problémem tohoto přístupu je iniciální nastavení vah Hopfieldovy sítě. 
Pokud je slovník generovaný automaticky, lze použít tradiční techniky, například 
kosinovou míru. V případě, že tezaurus obsahuje další informace (např. o hierarchii termů), 
lze použít např. upravený algoritmus popsaný v práci [11].  

Poněkud jiný přístup zvolila ve své práci [8] J. Farkasová. Jedná se o hledání závislosti 
mezi skupinami termů a koncepty pomocí třívrstvé neuronové sítě a algoritmu zpětného 
šíření. Neuronová síť na základě dokumentů z kolekce byla po dostatečném množství 
iterací schopna spočítat asociace termů a konceptů. Podobný přístup je diskutován i 
v návrhu vlastního adaptivního systému, ovšem v článku Farkasové popsaný experiment 
probíhal z důvodů rozumné časové odezvy jen na poměrně malých datech (desítky termů, 
stovky dokumentů). Pro rozsáhlejší kolekci se ukázal jako časově příliš náročný.  

5.1.3 Zpětná vazba 
Zpětná vazba (relevance feedback) představuje jeden ze způsobů, jak modelovat již 
zmiňovanou vágnost v lidském chápání podobnosti. V tradičních DIS je výsledkem dotazu 
množina dokumentů. Tu si uživatel prohlédne a zjistí, nakolik jsou pro něj dokumenty 
opravdu relevantní. V systémech využívající zpětnou vazbu má uživatel navíc možnost 
svoji spokojenost s výsledkem explicitně vyjádřit – například označením, že konkrétní 
dokument pro něj relevantní není, případně i porovnáním kvality dokumentů z hlediska 
toho, nakolik skutečně odpovídají jeho dotazu. Důležité je, že se tyto informace se vrátí 
zpět do systému a ten je schopen s nimi pracovat při dalších dotazech téhož uživatele. 
Zpětná vazba může fungovat jednak pozitivně, jednak negativně. Pozitivním působením se 
z hlediska uživatele kvalitní dokumenty dostávají na přední místa. Negativním se naopak 
nezajímavé dokumenty ve výsledku objevují ve stále horším pořadí, popř. vůbec. 

DIS využívající zpětnou vazbu se tedy učí z dvojice <dotaz, uživatelské hodnocení 
výsledků>. Zpětná vazba přispívá k tomu, že uživatel bude se systémem spokojen, protože 
je pravděpodobné, že systém se bude snažit modelovat uživatelův pohled na svět a uživatel 
se tak se systémem sžije. Vzhledem k tomu, jak je lidské vnímání podobnosti individuální, 
při změně uživatele by se měl systém vrátit do počátečního stavu. Adaptace by proto měla 
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být závislá na konkrétním uživateli či skupině uživatelů, zabývající se konkrétním oborem. 
Navíc se předpokládá, že uživatel nebude systém úmyslně mást například tím, že při 
stejném dotazu označí tentýž dokument poprvé za nerelevantní a podruhé mu přisoudí 
relevanci vysokou. Tomu lze zabránit například zprůměrováním výsledků získaných od 
různých uživatelů. Při návrhu takovéhoto systému je důležité mít na mysli to, že zpětná 
vazba má být přidanou hodnotou a nikoliv uživatele zbytečně obtěžovat. Vzhledem 
k tomu, že díky svým vlastnostem jsou neuronové sítě pro použití v souvislosti se zpětnou 
vazbou obzvlášť vhodné, je tato technika i jádrem vlastního implementovaného systému. 

Návrhů systémů se zpětnou vazbou existuje již celá řada. Jeden z prvních uvádí ve svém 
článku [2] o informačním systému AIR R. Belew. Znalosti jsou v systému reprezentovány 
pomocí grafu s ohodnocenými hranami. Pro každý dokument, autora a klíčové slovo (tj. 
slovo obsažené v titulku dokumentu) je vytvořen uzel a vazby mezi těmito uzly jsou 
nastaveny podle tradičních metod používaných v IR. Dotaz uživatele aktivuje vybrané uzly 
této sítě. Aktivace se šíří do dalších uzlů, dokud nejsou splněny jisté předem dané 
podmínky. Uzly s nejvyšší aktivací odpovídají výsledkům dotazu. Těmto výsledkům může 
uživatel přiřadit významnost z hlediska dotazu. To má za následek vytvoření nových vazeb 
a adaptaci vazeb stávajících. Zpětná vazba je průměrována na základě odezvy více 
uživatelů. Jedná se o kombinaci sémantické sítě a konekcionistických metod. Některé 
myšlenky z tohoto článku byly opět použity při návrhu vlastního systému. Síť z Belewovy 
práce se liší hlavně v použitém způsobu adaptace vah sítě, která je založená na jeho 
vlastním algoritmu počítajícím s korelací aktivací jednotlivých uzlů sítě. 

Zajímavý je též systém kombinující zpětnou vazbu s přeformulací dotazu popsaný v již 
zmiňované práci [27]. Odkazy na další systémy pracující s interakcí uživatele lze nalézt 
například v [3]. 

5.1.4 Další přístupy s využitím neuronových sítí 
Neuronovou síť lze rovněž použít k přímému výpočtu podobnostní funkce. Tuto metodu 
používá například systém COSIMIR popsaný v práci [23]. Síť je založena na algoritmu 
zpětného šíření, ovšem jejím vstupem je dotaz a jeden dokument. Výstupní vrstva obsahuje 
jediný neuron, jehož excitace určuje podobnost vstupní dvojice dotaz-dokument. Mezi 
těmito vrstvami je jedna skrytá vrstva, která skýtá další možnosti adaptace. Jako vstup síti 
je předložen dotaz a postupně každý dokument v kolekci. Nevýhodou tohoto přístupu je 
velká časová náročnost pro rozsáhlejší kolekce dokumentů. 

Neuronová síť může být i částečným řešením problému s uživatelem, který hledá 
informace z oblasti, v níž se nevyzná. Tímto řešením, obecně popsaným v práci [17], je 
tzv. sémantická mapa. Pokud by uživatel měl po ruce mapu kolekce dokumentů, mohl by 
se i v nepříliš známé oblasti pohybovat snáze. V mapě by totiž byl dokumenty uspořádány 
podle svého obsahu, a uživatel by měl možnost vztáhnout svůj dotaz k něčemu, co už zná. 
Mapa může rovněž napomoci „prvnímu průzkumu“ oblasti zájmu tazatele, tím, že mu dá 
hrubou představu o tom, jak daná oblast vypadá. Navíc může vizualizovaná mapa krajiny 
pomoci objevit nečekané vztahy mezi různými oblastmi lidských zájmů či dokonce pomoci 
při průzkumu úplně nové oblasti lidského bádání. Takovouto mapu lze zkonstruovat 
například pomocí neuronových sítí. Konkrétní návrh takové sítě je popsán například v [21]. 

Sémantické sítě a spreading 
Nejběžnějšími typy neuronových sítí používaných v oblasti IR jsou sítě s rozptýlenou 
aktivací (spreading activation network). Obvykle jsou to dvouvrstvé sítě, kde vstupní 
vrstva představuje termy a výstupní vrstva dokumenty. Váhy jsou nastaveny podle 
výsledků tradičních indexovacích technik. Uživatelský dotaz se zpracovává tak, že vstupní 
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neurony odpovídající termům dotazu jsou aktivovány a tato aktivace je rozptýlena do 
výstupní vrstvy a následně zpět. Tento postup se opakuje. Nejaktivovanější neurony 
výstupní vrstvy reprezentující dokumenty jsou vráceny uživateli jako výsledek. 

V [30] se uvádí, že tyto sítě prokázaly dobrou výkonnost v testech konferencí TREC. 
Tyto sítě do značné míry připomínají vektorový model. Praktické aplikace tohoto přístupu 
lze nalézt například v [29]. Složitější typ sémantické sítě je pak popsán v [3]. Výhodou 
sémantických sítí je jejich transparentní struktura. Tento typ sítí ovšem nepředstavuje 
neuronové sítě v klasickém slova smyslu, protože zde obvykle nedochází k adaptaci. 
Z tohoto důvodů bývají sémantické sítě kritizovány (viz např. [30]). Hranice mezi 
sémantickým a konkecionistickým přístupem je ale poměrně úzká (detailněji viz [2]). 
Vlastní adaptivní systém využívá přístupy z obou těchto oblastí, z oblasti sémantických sítí 
byla použita myšlenka iniciálního nastavení vah sítě na základě tradičních metod IR. 

Shlukování 
Od myšlenky využít neuronových shlukovacích algoritmů při návrhu vlastního systému 
bylo sice nakonec upuštěno a omezení výpočtu bylo vyřešeno jinak (viz kapitola 6.3), 
ovšem využití neuronových sítí v této skupině úloh je poměrně významné, proto zde bude 
alespoň stručně zmíněno. 

Shlukování (clustering) je obecný problém, který je potřeba řešit v řadě aplikací, 
zejména těch, kde se pracuje z rozsáhlými daty. Zjednodušeně řečeno, jedná se o 
seskupování určitých bodů prostoru do skupin (shluků) tak, aby body v jednotlivých 
skupinách ležely „blízko sebe“ a zároveň byly skupiny „dobře odděleny“. Kritérií na 
„blízkost“ a „oddělitelnost“ existuje celá řada, stejně jako používaných algoritmů řešících 
tuto problematiku. V oblasti IR jde v zásadě o dvě věci: shlukování dokumentů a 
shlukování termů. V prvním případě vznikají skupiny dokumentů společných svým 
obsahem. Hlavní význam tohoto shlukování spočívá v tom, že při výpočtu podobnostní 
funkce lze uvažovat pouze dokumenty ležící ve shluku či blízko shluku, do něhož patří 
dotaz zadaný uživatelem. To umožňuje výrazné zrychlení výpočtu při počítání podobnostní 
funkce. Shlukování termů odpovídá tvorbě konceptů, která již byla popsána dříve. 

Nejpoužívanějším typem neuronových sítí sloužících ke shlukování jsou Kohonenovy 
mapy. Jejich využitím se zabývají finští vědci v rámci projektu WEBSOM. Metoda 
spočívá v projekci z mnohorozměrného prostoru dokumentů do prostoru s nižší dimenzí, 
většinou dvojrozměrné mřížky. Důležitou vlastností tohoto zobrazení je částečné 
zachování topologie, tj. blízké body ve vstupním prostoru jsou si blízko i v mřížce. Na 
vstupu sítě jsou vektory vlastností jednotlivých dokumentů, což je v nejjednodušším 
případě vážený histogram slov, náhodně vybrané termy, koncepty spočítané pomocí LSI či 
mapa slovních kategorií vytvořená opět pomocí jiné Kohonenovy mapy (viz [17]). Metoda 
SOM vytváří v průběhu zpracování v Kohonenově mapě na základě zvýšené excitace 
vítězného neuronu a jeho sousedů shluky, ke kterým jsou přiřazovány jednotlivé 
dokumenty. Vznikají tak vlastně grafy podobnosti mezi dokumenty. Podrobněji je celý 
postup popsán např. v [18]. Jak mapu slovních kategorií, tak mapu dokumentů lze 
vizualizovat, což umožní uživateli se v dané oblasti lépe zorientovat. Dotaz do hotové 
mapy vrátí jako odpověď všechny dokumenty do určité vzdálenosti od vítězného neuronu. 

V článku [20] je popsáno rovněž použití Hopfieldových sítí k vytváření vzájemně se 
překrývajících shluků konceptů. Hlavním cílem metody bylo získat relativně malou 
množinu konceptů, které vystihují hlavní obsah databáze. Tato metoda má však význam 
pouze u takové databáze, jejíž položky jsou značně heterogenní nebo o nich nemáme žádné 
informace. 
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Zajímavý algoritmus sloužící pro shlukování dokumentů založený na neuronové síti 
typu ART je popsaný v práci [22]. 

5.1.5 Shrnutí 
Očekávané schopnosti neuronových sítí a možnosti jejich použití v oblasti IR uvádí ve 
svém spíše populárněji zaměřeném článku [7] Doszkocs. Díky svým schopnostem 
generalizace, abstrakce a paralelního zpracování dat jsou schopny sítě do jisté míry řešit 
problémy, s nimiž si klasické dokumentografické informační systémy poradí jen 
s obtížemi. Jde zejména o schopnost samoorganizovat a automaticky restrukturalizovat 
databázi dokumentů, poradit si s nepřesnými či neúplnými dotazy, podporovat dotazování 
v přirozeném jazyce, řešit sémantickou nejednoznačnost a neurčitost v dotazech, třídit 
výstup podle relevance, schopnost adaptovat se podle požadavků konkrétního uživatele, 
navrhovat a objevovat nové vztahy a hypotézy, zvládat rychle zpracovávat velké množství 
dotazů atd.  

V práci [30] jsou výhody neuronových sítí viděny poněkud konkrétněji. Díky 
vlastnostem neuronových sítí subjektivní hodnocení jednoho uživatele a odlišné hodnocení 
jiného uživatele nevede k žádným dramatickým změnám ve výkonnosti sítě. Tradiční 
modely IR používají matematické funkce podobnosti, které ovšem nepočítají se 
subjektivitou lidského rozhodování. Lidsky chápaná podobnost nemusí být ani tranzitivní, 
dokonce ani symetrická (viz práce [32]), kdežto většina matematických funkcí podobnosti 
používaná v tradičních DIS tyto podmínky splňuje. Zajímavá souvislost 
konekcionistického přístupu a lidského vnímání podobnosti je popsána v článku [31]. 

Neuronové sítě, jako obecná numerická metoda, nemají žádný specifický matematický 
předpis, který by je omezoval. Spolu s tím, jak je síť trénována uživatelem, je do ní 
vnášena „lidská subjektivita“. Ta je ve vlastním adaptivním systému modelována jako 
kontextová závislost významu termů. Na druhé straně, jako daň za univerzálnost 
neuronových sítí, přináší jejich použití potenciální problémy. Popisu těchto problémů je 
věnována následující kapitola 5.2. 

Neuronové sítě zpracovávají data paralelně a distribuovaně a tím představují vysoce 
tolerantní a adaptivní systémy. Mohou se učit z existujících skutečností i v případě, kdy 
člověk nezná nebo není schopen určit skutečná pravidla modelované skutečnosti. Celkově 
lze tedy říci, že neuronové sítě jsou všeobecně považovány za nástroj vhodný k použití 
v oblasti IR.  

5.2 Problémy při využití neuronových sítí v oblasti DIS 
Zatímco se předchozí kapitola snažila vyzdvihnout ty vlastnosti sítí, které jsou pro oblast 
IR přínosem, je třeba upozornit, že jako u každé technologie, i použití neuronových sítí 
přináší jisté nevýhody. Ty lze rozdělit na nevýhody související obecně 
s konkecionistickým přístupem a nevýhody specifické pro využití neuronových sítí 
v oblasti IR. 

Problémů z první skupiny je celá řada. Na prvním místě je potřeba uvést, že tuto 
technologii nelze přeceňovat. Podle [7] je technologie neuronových sítí stále ještě 
v plenkách a to i navzdory jejich více než půl století trvajícímu výzkumu a popularitě. 
Existuje sice celá řada funkčních aplikací z nejrůznějších oborů, ale je potřeba 
nepřeceňovat jejich schopnosti a zejména nesrovnávat jejich schopnosti učení, generalizace 
a abstrakce s lidským mozkem. Tentýž autor pro zajímavost uvádí, že nervové systémy 
nižších organismů mají zhruba tisíce spojů mezi neurony, stávající neuronové sítě řádově 
až stovky milionů, ovšem lidský mozek jich má stovky miliard. Navíc umělé neuronové 
sítě jsou matematickým modelem, který – jak z důvodů efektivity, tak kvůli některým 
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dosud ne zcela objasněným dějům v lidském mozku – biologické neuronové sítě značně 
zjednodušuje. 

Dalším problémem jsou obecně nejisté výsledky. Neuronové sítě patří do kategorie tzv. 
soft computing, což je označení pro kategorii algoritmů, které obecně vedou k „nejistým 
výsledkům“, ovšem jinak mají celou řadu dobrých vlastností, mezi jinými schopnost 
generalizace či stabilitu. Kromě neuronových sítí sem patří např. genetické algoritmy, 
symbolické učení apod. Některé neuronové algoritmy sice za určitých podmínek zaručují 
v jistém smyslu funkčnost sítě, ovšem obecně mohou výsledky spočítané sítí záviset nejen 
na výchozím náhodném nastavení vah, ale např. i na pořadí předkládaných testovacích 
vzorů, což přináší problémy. Řadu parametrů neuronových sítí je třeba ladit 
experimentálně, heuristicky a tak říkajíc na míru konkrétnímu použití. Ani potom však 
není zaručena stoprocentní přesnost vyhodnocování. 

K problémům specifickým pro oblast information retrieval patří zejména skutečnost, že 
množství dat uložených ve velkých dokumentografických systémech je tak obrovské, že ho 
neuronovou sítí nelze efektivně zvládnout. Například dokumentů na webu jsou miliardy a 
experimentální testovací kolekce na zkoumání chování stávajících systémů obsahují 
řádově maximálně desetitisíce dokumentů. Aby si byla neuronová síť schopna zapamatovat 
všechny uložené informace, musela by být velmi rozsáhlá. To ale velmi snižuje její 
efektivitu. Uvedené problémy lze do jisté míry zmírnit např. pomocí shlukování či redukcí 
dimenzionality indexu. 

Neuronová síť rovněž není jakýmsi univerzálním řešením. Jako velmi vhodný přístup se 
ukazuje použít klasických algoritmů a neuronovou síť použít jen jako doplněk či náhradu 
jisté fáze činnosti dokumentografického informačního systému. 
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6 Návrh systému 
V této kapitole jsou nejprve popsány obecné myšlenky a cíle návrhu systému. Následuje 
popis jednotlivých uvažovaných a zkoušených variant spolu s diskusí jejich předností a 
nedostatků s ohledem na specifikací požadované vlastnosti. Na jejich základě byla zvolena 
finální podoba, která byla implementována. 

6.1 Obecné aspekty návrhu 
Při studiu problematiky se ukázala jako zajímavá oblast zpětné vazby. Ta se jeví pro 
použití neuronových sítí jako obzvlášť vhodná, protože – jak bylo popsáno v předchozí 
kapitole – silnou stránkou neuronových sítí je schopnost abstrakce a generalizace na 
základě učení se z konkrétních příkladů. Zpětná vazba umožňuje zahrnout do systému do 
značné míry subjektivní představy uživatele o světě. Neuronová síť má pak tu přednost, že 
na rozdíl od exaktních matematických postupů může modelovat lidské vnímání 
podobnosti. Zajímavá byla rovněž skutečnost, že na zpětnou vazbu – na rozdíl od jiných 
úkolů řešených v oblasti information retrieval – existuje relativně málo exaktních 
nekonekcionistických algoritmů. Implementován by tedy měl být systém, který se bude 
učit na základě uživatelského hodnocení odpovědí a bude se snažit přizpůsobit svoji 
odezvu uživatelovým představám. 

Vzhledem k tomuto cíli se jeví jako přirozené použít vrstevnatou neuronovou síť a 
učení pomocí algoritmu zpětného šíření. Vzhledem k časové složitosti tohoto algoritmu a 
ke skutečnosti, že by měl systém fungovat pro „rozumně“ velké kolekce dokumentů, byl 
hledán způsob, jak urychlit nastavení vah sítě. Přirozeným krokem proto bylo využití 
tradičních postupů z oblasti DIS a nastavení vah sítě podle vektorového modelu, případně 
dalších postupů, které z něj vycházejí. Podrobněji o architektuře neuronové sítě 
v kombinaci s využitím tradičních technik z oblasti information retrieval pojednává zbytek 
kapitoly. 

Z hlediska topologie sítě a její funkčnosti se nejedná o reimplementaci žádného ze 
systémů popsaných v předchozí kapitole. Při návrhu a implementaci byly zkombinovány 
některé myšlenky použité v již implementovaných systémech s myšlenkami vlastními. 

6.2 Architektura neuronové sítě 
Architekturou neuronové sítě se rozumí počet vrstev neuronové sítě a počet neuronů 
v každé z nich. Při rozhodování o architektuře sítě bylo ve hře několik návrhů. Jejich 
společným jmenovatelem byla snaha o transparentnost chování sítě. Síť by neměla být jen 
černou skříňkou, jejíž chování nemůžeme nijak ovlivnit a u níž se můžeme pouze 
dohadovat, co se uvnitř ní děje. Hodnota každé váhy, stejně jako aktivace konkrétního 
neuronu v síti by měla mít rozumnou interpretaci ve skutečnosti. Hlavní motivací a velkou 
výhodou tohoto přístupu je mnohem snazší hledání příčin, proč se síť chová špatně. 
Druhým omezujícím faktorem byl požadavek na vnější podobnost systému s vektorovým 
modelem.Všechny tři podrobněji uvažované návrhy se proto shodovaly svojí vstupní a 
výstupní vrstvou a lišily se skrytými vrstvami a jejich interpretací.  

Vstupní vrstvu tvoří neurony reprezentující termy. Pokud je nějaký neuron odpovídající 
termu aktivní, znamená to, že daný term je součástí uživatelského dotazu a míra jeho 
aktivace udává významnost termu v dotazu z hlediska uživatele. Výstupní vrstvu 
představují neurony reprezentující jednotlivé dokumenty. Skutečnost, že je nějaký neuron 
ve výstupní vrstvě aktivní, lze interpretovat tak, že daný dokument je relevantní pro zadaný 
dotaz. Míra aktivace neuronu pak odpovídá významnosti dokumentu z hlediska dotazu. 
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Zvyšování počtu skrytých vrstev a jejich velikost zásadním způsobem ovlivňuje 
časovou a paměťovou náročnost výpočtu. Na druhou stranu lze očekávat, že vyšší počet 
skrytých vrstev by mohl chování systému zlepšit, neboť rozsáhlejší síť by měla mít více 
možností pro reprezentaci informací. Dalším aspektem, který musel být při návrhu 
zohledněn, byla snadná modifikovatelnost systému při přidání či odebrání dokumentu. 
Diskutována je rovněž možnost používání systému více uživateli a možnost uložit naučená 
data v závislosti na změnách kolekce. 

U každé varianty návrhu systému je popsán význam skrytých vrstev, význam vah mezi 
vrstvami, iniciální nastavení vah a dalších parametrů sítě. Diskutován je rovněž problém 
změny sítě při aktualizaci kolekce a časová a paměťová náročnost. Výsledné porovnání 
jednotlivých variant mezi sebou shrnuje tabulka na konci kapitoly. 

6.2.1 Síť s jednou skrytou vrstvou 
První z uvažovaných systémů počítá s jednou skrytou vrstvou, jejíž počet neuronů 
odpovídá počtu termů, viz obr. 2. Architektura této sítě odpovídá vyhodnocování dotazu 
vektorovým modelem, rozšířeným o matici podobnosti termů S, která transformuje 
uživatelský dotaz podle vztahu (3.4). Na rozdíl od vektorového modelu, ve kterém je nutné 
závislosti mezi termy předem určit, adaptivní systém by měl na základě dotazů a zpětné 
vazby modelovat závislosti termů podle subjektivních představ uživatele. To by mělo vést 
ke zlepšení výsledků z pohledu tazatele, neboť jeho dotaz bude skrytou vrstvou neuronové 
sítě přeformulován tak, aby lépe odpovídal jeho subjektivním představám. Adaptace 
systému bude měnit pouze váhy mezi vstupní a skrytou vrstvou, které odpovídají matici 
závislosti termů S. Váhy mezi skrytou a výstupní vrstvou, odpovídající matici vektorového 
indexu M, mohou zůstat neměnné. To přináší několik výhod. První z nich je úspora 
prostoru, neboť pro fungování algoritmu zpětného šíření s momentem je potřeba udržovat 
dvě sady vah. Druhou podstatnou výhodou je jednoduchá aktualizace sítě při přidání 
dalšího dokumentu. V neposlední řadě neměnné váhy druhé vrstvy přispějí k již 
zmiňovanému zpřehlednění struktury sítě. 

dokumenty

termy

termy

váhy neměnné,
nastavené podle matice  vektorového indexuM

váhy proměnné,
inicializované na diagonálu,

adaptované podle zpětné vazby od uživatele

výstupní vrstva

vstupní vrstva

skrytá vrstva

 
Obr. 2 Architektura sítě s jednou skrytou vrstvou. 

Uvedené pojetí neuronové sítě umožňuje rovněž snadné iniciální nastavení vah. Na 
počátku bude matice vah S mezi vstupní a skrytou vrstvou sítě nastavená na diagonálu 
(identitu), což odpovídá představě, že jednotlivé termy jsou nezávislé a uživatel si pod 
termy zadanými v dotazu představuje totéž jako systém. Aktualizací vah na základě zpětné 
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vazby dojde k posílení vazeb mezi některými termy a naopak k oslabení vazeb mezi jinými 
termy. Posílení vazeb (tj. váha mezi neurony odpovídajícími t1 a t2 bude kladné číslo) lze 
interpretovat tak, že uživatel chápe termy t1 a t2 jako synonyma, resp. termy, které jsou 
nějakým způsobem závislé. Naopak oslabení vazeb (tj. váha mezi neurony odpovídajícími 
t1 a t2 bude záporné číslo) znamená, že uživatel si přeje při dotazu na t1 term t2 potlačit, tj. 
že t2 vnímá jako protiklad k t1. Po adaptaci pak lze matici vah mezi vstupní a skrytou 
vrstvou interpretovat jako uživatelovu představu o závislosti termů. Při neměnnosti vah 
mezi skrytou a výstupní vrstvou sítě je potřeba tyto váhy explicitně nastavit. Přirozeným a 
pohodlným způsobem je přímé využití indexační matice M vektorového modelu. Tento 
postup ostatně není nijak neobvyklý, v řadě článků pojednávajících o použití neuronových 
sítí v oblasti DIS se jejich iniciální váhy nenastavují náhodně, ale na základě fungujícího 
rigorózního modelu. Snaha inicializovat váhy malými náhodnými hodnotami a dále upravit 
tyto váhy pomocí učení (bylo vyzkoušeno několik různých přístupů) byla neúspěšná. 
Příčinou byla velká časová náročnost učení i pro relativně malou síť a výsledky navíc 
zaostávaly za sítí, v níž byly váhy nastaveny pomocí vektorového modelu.  

6.2.2 LSI síť s jednou skrytou vrstvou 
Přirozeným rozšířením výše popsaného systému by bylo dovolit aktualizace vah mezi 
skrytou a výstupní vrstvou. To ovšem přináší jednu zásadní nevýhodu. Přišli bychom o 
transparentnost chování sítě. Změna vah by již nebyla tak snadno interpretovatelná. 
Abychom zachovali tuto možnost, bylo by řešením skrytou vrstvu sítě zúžit a jednotlivé 
neurony prohlásit za neurony odpovídající jednotlivým konceptům. Pak je ovšem třeba 
nastavit váhy v síti poněkud jinak. Do jisté míry přirozené řešení představuje SVD rozklad 
matice vektorového indexu, tj. metoda LSI, popsaná v kapitole 3.3. Představa topologie 
sítě je znázorněna na obr. 3. 

dokumenty

termy

koncepty

váhy proměnné,
inicializované podle matice SVD

 rozkladu matice vektorového indexu,
adaptované podle zpětné vazby od uživatele

U z 

výstupní vrstva

vstupní vrstva

skrytá vrstva

váhy proměnné,
inicializované podle matice V SVD

 rozkladu matice vektorového indexu,
adaptované podle zpětné vazby od uživatele

 z 

 
Obr. 3 Architektura LSI sítě s jednou skrytou vrstvou. 

Nabízí se tedy možnost postavit síť na základě SVD rozkladu s tím, že vzájemný poměr 
a velikost diagonálních prvků matice D (odpovídající významným konceptům) by mohla 
určovat velikost skryté vrstvy. Tím na jedné straně dostaneme dobrý odhad na počet 
konceptů vyskytujících se v kolekci, ale na straně druhé vyvstane hned několik dalších 
problémů. Prvním z nich je nastavení vah, tj. vyjádření toho, jak velkou roli hraje term 
v konkrétním konceptu a jaká je významnost daného konceptu pro identifikaci konkrétního 
dokumentu. Bylo by možné použít části matic U a V, ovšem vzhledem ke způsobu výpočtu 
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výstupu sítě a faktu, že přenosová funkce není lineární, by výsledky byly problematické a 
neodpovídaly by výpočtu podobnosti s využitím SVD tak dobře, jako odpovídaly výsledky 
vektorovému modelu v předchozí variantě sítě.  

Další, zásadnější, problém nastává při změnách v kolekci. Jak se uvádí v práci [1], 
metoda LSI je ve své podstatě statická. Nové dokumenty lze do kolekce přidávat jen 
obtížně. Je možné je přidat pouze přepočtem do existujícího prostoru konceptů, ale nijak 
nemění latentně-sémantické vlastnosti kolekce. Při velkých změnách či přidání obsahově 
velmi odlišných dokumentů je nanejvýš žádoucí SVD rozklad spočítat znovu. Ve 
zmiňované práci se rovněž uvádí, že takovýto výpočet je i za použití přibližných 
numerických metod značně časově náročný. Rozklad matice kolekce s řádově desítkami 
tisíc dokumentů a termů trval autorovi více než dva týdny. Dalším problémem tohoto 
přístupu je fakt, že i když je matice M vektorového indexu většinou poměrně řídká, matice 
U a V být řídké nemusí. To má negativní vliv na dobu výpočtu odezvy sítě, protože nelze 
použít dále popsanou zrychlenou verzi výpočtu výstupu sítě. Problémy by byly i 
s algoritmem zpětného šíření, protože jednoduchý přepočet vah by pravděpodobně zničil 
transparentní strukturu sítě vyjadřující příslušnosti termů a dokumentů ke konceptům. 

6.2.3  LSI síť se dvěma skrytými vrstvami 
Síť se dvěma skrytými vrstvami představuje do jisté míry řešení některých výše uvedených 
problémů. Počet neuronů v obou skrytých vrstvách by byl stejný a určil by se rovněž podle 
matice D v SVD rozkladu. Váhy mezi vstupní a první skrytou vrstvou a mezi druhou 
skrytou vrstvou a vrstvou výstupní by byly zafixované a nastavené podle matic U a V. To 
by přispělo k zprůhlednění chování sítě. Váhy mezi skrytými vrstvami by byly na začátku 
výpočtu sítě nastaveny na identitu, tj. mezi stejnolehlými neurony by byla hodnota 1, 
ostatní váhy by byly nulové – viz obr. 4. Při výpočtu by se síť chovala analogicky jako síť 
v první variantě – modelovala by však uživatelovy představy o závislosti jednotlivých 
konceptů, nikoliv jen termů. 

dokumenty

termy

koncepty

váhy proměnné,
inicializované na diagonálu,

adaptované podle 
zpětné vazby od uživatele

výstupní vrstva

vstupní vrstva

skrytá vrstva

váhy neměnné,
nastavené podle matice z SVD

 rozkladu matice vektorového indexu
V 

koncepty

skrytá vrstva

váhy neměnné,
nastavené podle matice z SVD

 rozkladu matice vektorového indexu
U 

 
Obr. 4 Architektura LSI sítě se dvěma skrytými vrstvami. 
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Tento přístup však neodstraňuje všechny nevýhody druhé varianty: zůstává problém při 
přidávání nových dokumentů. Přepočetní SVD rozkladu po aktualizaci kolekce vyžaduje 
neúměrně mnoho času a mění původně spočtené koncepty. Nelze proto zachovat ani 
naučené informace o jejich závislosti. 

6.2.4 Srovnání uvažovaných variant návrhu 
Následující tabulka shrnuje varianty uvažované při návrhu systému: 

 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 
počet vrstev 3 3 4 
význam vrstev 
(počínaje vstupní) 

termy, 
termy, 

dokumenty 

termy, 
koncepty, 

dokumenty 

termy, 
koncepty, 
koncepty, 

dokumenty 
počet neuronů∗ 2t + d t + k + d t + 2k + d 
nastavení vah 
(počínaje vahami mezi 
vstupní a první skrytou 
vrstvou) 

diagonála, 
vektorový model 

U z SVD rozkladu, 
V z SVD rozkladu 

U z SVD rozkladu, 
diagonála, 

V z SVD rozkladu 

počet pevných vah∗ t . d 0 t . k + k . d 
počet proměnných 
vah∗ t2 t . k + k .d k2

význam vah 
(počínaje vahami mezi 
vstupní a první skrytou 
vrstvou) 

závislost termů, 
význam termu pro 

identifikaci dokumentu 

význam termu pro 
příslušnost ke konceptu, 

význam konceptu pro 
identifikaci dokumentu 

význam termu pro 
příslušnost ke 

konceptu, 
závislost konceptů, 

význam konceptu pro 
identifikaci dokumentu

možnost 
aktualizace 

ano, snadná problematická problematická 

urychlení výpočtu 
sítě 

lze použít nelze použít lze částečně použít 

urychlení zpětného 
šíření 

lze použít nelze použít lze částečně použít 

implementováno ANO NE NE 
Vzhledem k výše popsaným vlastnostem jednotlivých variant systému bylo rozhodnuto 

implementovat první variantu, která je nejjednodušší a netrpí problémy souvisejícími 
s vlastnostmi LSI. Tuto variantu, modelující závislost termů, by bylo zajímavé v budoucnu 
porovnat s variantou třetí, modelující závislost konceptů. Další text se proto týká detailů 
návrhu první varianty sítě s tím, že některé postupy jsou použitelné i pro varianty ostatní. 

6.3 Urychlení výpočtu sítě 
Vzhledem k velikosti kolekce a tedy i velikosti sítě je potřeba uvažovat o možnosti, jak 
výpočet maximálně urychlit a snížit jeho paměťovou náročnost. Přestože cílem 
implementační části práce je především ověření použitelnosti navrženého modelu 
neuronové sítě v oblasti information retrieval a nikoliv vytvoření superrychlého systému, 
bylo potřeba navrhnout a implementovat řadu úprav standardního algoritmu zpětného 
šíření, aby se doba odezvy zkrátila na rozumnou mez. 

Jednoduchý experiment, při němž byla použita kolekce o řádově tisících dokumentech a 
desetitisících termech, ukázal, že jednoduché spočítání aktivace vrstvy trvá desítky minut. 
                                                 
∗ t je počet termů v kolekci, k počet konceptů v kolekci, d počet dokumentů v kolekci 
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Příčinou tohoto jevu bylo velké množství paměti, které program potřeboval pro uložení 
vah. Při čtení vah docházelo k odkládání paměti na disk. Proto byl hledán způsob, jak 
spotřebované množství paměti ušetřit. Největší množství paměti zabíraly váhy mezi 
jednotlivými neurony, kterých při uvedené velikosti kolekce byly zhruba stovky miliónů. 
Původně byly reprezentovány jako reálná čísla (float) a zabraly téměř 2 GB virtuální 
paměti. Z těchto důvodů byla dána přednost jejich celočíselné reprezentaci pomocí typu 
short int, čímž potřebné množství paměti kleslo na polovinu. Další úsporu paměti pak 
umožňuje iniciální nastavení vah mezi vstupní a skrytou vrstvou sítě. Pokud nedojde 
k adaptaci vah, nemusí být vektor vah vedoucí z daného neuronu vstupní vrstvy alokován. 
Tato úspora dovoluje, aby program ve stávající verzi alokoval pro váhy jen stovky MB 
paměti. To vedlo rovněž ke zrychlení výpočtu, protože odpadla nutnost stránkování. 

Kromě úspory paměti bylo žádoucí omezit množství neuronů zahrnutých do výpočtů a 
výpočet tím maximálně urychlit. Zrychlení výpočtu vychází z faktu, že na počátku je 
v systému mnoho nulových vah a při zpracování dotazu, který obsahuje řádově jednotky 
termů, je ve vstupní vrstvě většina neuronů s nulovou aktivací. Předpokládejme, že po 
inicializaci systému zadá uživatel dotaz obsahující jen dva termy ti a tj, který aktivuje 
odpovídající neurony ni a nj vstupní vrstvy. Aktivované neurony označkujeme speciálním 
příznakem. Aktivaci neuronů následující vrstvy budeme počítat postupně z neuronů 
předchozí vrstvy a to tak, že neurony v předchozí vrstvě projdeme právě jednou. Není-li 
neuron předchozí vrstvy označkován, je jeho aktivace nulová a bez ohledu na váhy žádnou 
další hodnotu váženého vstupu nepřidá. Je-li neuron označkován, spočítáme příspěvky 
tohoto neuronu k váženému vstupu neuronu následující vrstvy. Je-li váha mezi nimi 
nulová, vážený vstup neuronu na následující vrstvě se nezmění. To se stane pouze 
v případě, že váha mezi neurony je nenulová. Neuron, který získal alespoň jeden příspěvek 
k váženému vstupu opět označkujeme. Po probrání všech neuronů předchozí vrstvy 
spočítáme u označkovaných neuronů na základě vstupů jejich aktivaci. Aktivaci 
neoznačkovaných neuronů zanedbáme. Tím se dostáváme do situace, kdy máme 
spočítanou aktivaci i označkování následující vrstvy a celý postup můžeme zopakovat. 
Pokud zajistíme, aby přenosová funkce splňovala vztah g(0, t) ≅ 0, bude zkreslení výpočtu 
dostatečně malé. Základní myšlenka tohoto přístupu je znázorněna na obr. 5. 

aktivované termy odpovídající dotazu

všechny nenulové váhy
vedoucí z aktivovaných termů

všechny nenulové váhy
vedoucí z aktivovaných neuronů

neurony skryté vrstvy, u nichž 
se počítá aktivace

výsledné dokumenty, které se uspořádají podle aktivace

pouze u těchto neuronů se počítá aktivace

tyto neurony nejsou do výpočtu zahrnuty  
Obr. 5 Vysvětlení urychlení výpočtu sítě. 

Postup výpočtu popíšeme i formálněji. Pro tento účel zavedeme následující značení: 
Pokud Net je neuronová síť, pak |Net| bude označovat počet vrstev neuronové sítě Net a 
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{Net}i její i-tou vrstvu. Vrstvy sítě jsou číslovány od 1, tj. {Net}1 je vstupní vrstva sítě a 
{Net}|Net| je vrstva výstupní. Je-li v vrstva neuronové sítě, pak počet neuronů této vrstvy 
budeme označovat |v|; next(v) bude značit vrstvu následující po v, prev(v) vrstvu 
předcházející v a {v}i i-tý neuron ve vrstvě v. Neurony jsou rovněž číslovány od 1. Pro 
neuron n označíme výrazem activation(n) aktivaci neuronu n a výrazem delta(n) hodnotu δ 
pro neuron n.  

Dále řekneme, že neuron n na vstupní vrstvě sítě Net je označkovaný vzhledem k dotazu 
q, pokud odpovídá termu, který je součástí uživatelského dotazu. Pokud n tuto podmínku 
nesplňuje, je neoznačkovaný. Označkovat síť Net vzhledem k dotazu q znamená pro 
všechny neurony sítě určit, zda jsou označkované či neoznačkované. 

Výše uvedený algoritmus lze pak s použitím zavedeného značení a definic formálně 
popsat následovně: 

označkuj síť vzhledem k dotazu 
 
for k := 1 to |Net|-1 do 
 v := {Net}k 

 
 for i := 1 to |v| do 
  activation({next(v)}i) := 0 
 done 
 
 for i := 1 to |v| do 
  if {v}i je označkovaný and activation({v}i) != 0 
   for j := 1 to |next(v)| do 
    if wij != 0 
     activation({next(v)}j) += wij * activation({v}i)
     označkuj neuron {next(v)}j

    fi 
   done 
  fi 
 done 
 
 for i := 1 to |next(v)| do 
  if {next(v)}i je označkovaný 
   activation({next(v)}i) := g(activation({next(v)}i)) 
   // g je funkce definovaná předpisem (6.1) 
  fi 
 done 
 
done 

Na počátku jsou tedy v síti označkované pouze ty neurony vstupní vrstvy, které jsou 
součástí dotazu. K označkování dalších neuronů dochází až v průběhu výpočtu na základě 
nenulových vah mezi těmito neurony a již označkovanými neurony předchozí vrstvy. 
Ignorování neoznačkovaných neuronů vnáší do výpočtu jistou chybu oproti standardnímu 
modelu neuronové sítě. Započtení nenulových aktivací neuronů s nulovými vstupy by ale 
na druhé straně vneslo šum do výpočtu z hlediska vektorového modelu. Pojem šum lze 
v tomto případě chápat tak, že i malá aktivace neuronů ve skryté vrstvě může způsobit 
výraznou aktivaci neuronů na výstupní vrstvě a tím změnit výsledky dotazu. Dané situace 
by bylo možno teoreticky dosáhnout tím, že by existoval dokument, který by měl 
nastaveny velké váhy k neoznačkovaným a tudíž jen minimálně aktivním neuronům. 
Navíc, chyba nevadí v situaci, kdy má síť jen málo vrstev, protože se nemůže kumulovat. 
Praktické výsledky ukazují, že zanedbání neoznačkovaných neuronů dává srovnatelné 
výsledky při nižší časové náročnosti výpočtu. Označkování totiž zmenší množství paměti, 
která se během výpočtu čte a zapisuje. Výraznější časová úspora se projeví v okamžiku, 
kdy je nedostatek paměti a musí se stránkovat na disku. 
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Dalším možným přístupem ke zrychlení výpočtu ve výstupní vrstvě by mohlo být 
shlukování. První návrh systému v sobě zahrnoval i shlukovací části. Představa byla 
taková, že se dotaz přeformuluje skrytou vrstvou a poté přiřadí k určitému shluku 
dokumentů. Tyto dokumenty pak budou označkovány a bude se počítat aktivace pouze 
těch neuronů, jež přísluší shluku odpovídající dotazu. Tento přístup nebyl implementován, 
protože se v první variantě jeví jako relativně zbytečný. Díky výše popsanému způsobu 
značkování neuronů a dále popsanému způsobu zpětného šíření a modifikace vah je 
aktivovaných neuronů na výstupu relativně malé množství i bez výpočtu příslušnosti 
dotazu ke konkrétnímu shluku. Naopak shlukování by zřejmě bylo poměrně vhodným 
způsobem, jak urychlit varianty číslo 2 a 3 založené na LSI. 

6.4 Přenosová funkce a normalizace 
Systém by měl umožňovat výběr z několika typů funkcí, které jsou používány. Varianty 
přenosové funkce na výstupní vrstvě by měly umožnit, aby se výsledky sítě shodovaly 
s vektorovým modelem rozšířeným o matici závislosti termů nejen v pořadí hodnocených 
dokumentů, ale také v hodnotě, resp. poměru hodnot skóre. V základní variantě je 
přenosovou funkcí sigmoida ve tvaru: 

 ( )

1( , )
1 y tg y t

e λ− −=
+

, (6.1) 

kde λ je parametr určující strmost sigmoidy a t je práh. Při nastavení parametrů λ a t hrály 
roli následující požadavky: 

• přenosová funkce na výstupní vrstvě by měla umožnit, aby po úvodním 
nastavení síť dávala přibližně stejné výsledky jako vektorový model. 

• pro přenosovou funkci na skryté vrstvě by měla být splněna podmínka 
g(0, t) ≅ 0, která umožní použít omezení výpočtu popsané v kapitole 6.3. 

Z těchto důvodů se ukázalo vhodné nastavit na skryté vrstvě parametr λ na relativně 
velkou hodnotu a práh posunout v kladném směru. Vzhledem k počáteční volbě vah bylo 
třeba zařídit, aby se aktivace v síti v prvním kroku rozšířila jen k neuronu ve skryté vrstvě 
odpovídajícímu stejnolehlému termu. Díky strmé přenosové funkci byla aktivace neuronů, 
jejichž vstupem byla nula, téměř nulová a nemohly tak způsobovat šum, který by zkazil 
výsledky vektorového modelu.  

Ve výstupní vrstvě, kde aktivace neuronů odpovídá skóre vektorového modelu, bylo 
naopak žádoucí nastavit sigmoidu pokud možno tak, aby odpovídala identitě, resp. aby 
vhodněji zobrazovala aktivaci neuronů na interval (0, 1). Tomu odpovídá i volba výrazně 
menšího parametru λ a menšího prahu t. 

Z dalších typů funkcí se ukázalo vhodné umožnit používat také lineární přenosovou 
funkci ve tvaru 
 g(y, t) = λ (y – t). (6.2) 

Motivací pro tuto možnost je fakt, že při použití této funkce při nastavení konstant λ = 1 
a t = 0 by síť měla dávat číselně stejné či velmi podobné výsledky jako vektorový model 
s maticí závislosti termů. 

Další možností, která byla pro experimentální účely do systému zařazena, je možnost 
normalizace vah sítě. Tato myšlenka pochází z oblasti DIS a v neuronových sítích se 
obvykle nepoužívá. Díky požadavku na transparentní strukturu sítě však může mít smysl. 
Význam by měla mít zejména při použití lineární přenosové funkce, kdy může zabránit 
růstu vah a tím i růstu výsledné aktivace neuronů nade všechny meze. Kromě vektorů vah 
může být v síti normalizována i aktivace vrstvy. Normalizace se provádí obvyklým 
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způsobem, tj. každá složka vektoru určeného k normalizaci byla vydělena velikostí tohoto 
vektoru. 

Normalizace vah sítě má vzhledem k její architektuře dvojí podobu. Při normalizaci vah 
mezi skrytou a výstupní vrstvou sítě jsou normalizovány sloupce matice vah, tj. pro každý 
neuron z výstupní vrstvy platí, že součet druhých mocnin vah do něj vedoucích je roven 1. 
To odpovídá normalizaci v klasickém vektorovém modelu popsané v kapitole 3.2. Při 
normalizaci vah mezi vstupní a skrytou vrstvou sítě jsou naopak normalizovány řádky 
matice vah, tj. pro každý neuron vstupní vrstvy platí, že součet druhých mocnin vah z něj 
vedoucích je roven 1. To se jeví jako vhodný způsob pro omezení algoritmem zpětného 
šíření nekontrolovatelného růstu vah. Normalizována může být i aktivace vrstvy, to 
znamená, že součet druhých mocnin všech aktivací neuronů v dané vrstvě je roven 1. Tato 
normalizace může rovněž sloužit jako kontrolní mechanismus. V případě použití 
normalizace je upraven výpočet sítě tak, že po spočítání aktivace vrstvy je aktivace 
normalizována a teprve poté se počítá aktivace vrstvy následující. Při algoritmu zpětného 
šíření dojde k přepočítání vah klasickým způsobem a váhy jsou pak následně 
znormalizovány. 

6.5 Uživatelské zadání zpětné vazby 
Články, které se zabývají použitím zpětné vazby v dokumentografických informačních 
systémech se shodují v jednom – je potřeba uživatele s ní příliš nezatěžovat. V reálném 
dokumentografickém informačním systému by měl fungovat tradiční interaktivní způsob 
zadání zpětné vazby. Uživatel by si prohlédl a ze svého hlediska ohodnotil prvních několik 
dokumentů označených systémem jako relevantní a pokud by mezi nimi nenašel žádný 
vyhovující, listoval by dále po seznamu a u prvního zajímavého, případně několika prvních 
zajímavých by určil, nakolik se mu líbí. 

Tento interaktivní způsob je vhodný pro použití zpětné vazby v praxi, nikoliv však pro 
testování systému. Z tohoto důvodu byl zvolen v implementovaném systému následující 
přístup: pro konkrétní dotaz je možné pomocí textového souboru zadat uživatelův názor na 
relevanci všech dokumentů, které se mohou objevit ve výsledku, což jsou potenciálně 
všechny dokumenty v kolekci. Systém pracuje tak, že po vyhodnocení dotazu a uložení 
výsledku načte z tohoto souboru uživatelův názor na dokumenty, které sám během výpočtu 
označil jako nejrelevantnější. Dále je možné v souboru označit dokumenty, názor na něž 
chceme vnutit síti za každou cenu, tj. bez ohledu na to, zda figurují v předních místech 
výsledků vyhledávání. Pokud uživatel daný dokument nijak neohodnotí, není tento 
dokument do zpětné vazby zařazen. Popsaný přístup má tu výhodu, že ladění dotazu 
v systému může být neinteraktivní. Pro účely analýzy chování systému je uživatelův názor 
uložen v souboru. Podrobnější popis souboru a příklady použití jsou součástí kapitoly 
testování. 

6.6 Adaptace vah sítě 
Adaptace vah sítě vychází z algoritmu zpětného šíření. Navržený systém umožňuje 
používat několik variant tohoto algoritmu, lišících se způsobem výpočtu členu zahrnujícího 
hodnotu α. První možností je použít tradiční předpis (4.6). Další možností je setrvačnost 
sítě vůbec neuvažovat, což přináší úsporu paměti (nemusí se udržovat sada starých vah). 
Tento přístup je ovšem problematický, protože jak se uvádí v [4] či [24], chování sítě bez 
momentu je obecně horší (vede k oscilacím nebo síť najde pouze lokální minimum). Další 
experimentálně ověřenou možností, která dávala zajímavé výsledky, je možnost výpočtu 
setrvačnosti vzhledem k diagonále, tj. hodnoty wij(t – 1) ze vzorce (4.6) byly pro i ≠ j 
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nastaveny na 0 a pro i = j na 1. Tento přístup společně s dostatečným poklesem parametru 
α vedl k velmi rychlému poklesu chyby v počátečních fázích výpočtu. 

Další implementovaná možnost, kterou lze kombinovat s výše popsanými, vychází 
z podobné myšlenky jako varianta úpravy algoritmu zpětného šíření SUPER-SAB, tj. 
zohlednění znaménka derivace energetické funkce. Před adaptací se porovná znaménko 
požadované změny vah dané derivací energetické funkce se znaménkem momentu 
setrvačnosti sítě. V případě, že mají znaménko opačné, nemusí být moment při výpočtu 
uvažován či může být upraven vynásobením konstantou. 

6.7 Urychlení zpětného šíření 
Podobným způsobem, jakým probíhalo urychlení výpočtu odezvy sítě při zadání dotazu, 
bylo při implementaci systému použito značkování neuronů i při přepočítávání vah pomocí 
zpětného šíření. Hlavním důvodem nebyla ani časová náročnost, jako spíše motivace 
k tomu, aby způsob adaptace vah odpovídal představě o transparentním chování sítě. 
Popíšeme zde způsob, jakým jsou v systému ADIS za pomoci algoritmu zpětného šíření 
upravovány váhy. Jak je popsáno v předchozích kapitolách, přepočítání vah v uvedeném 
algoritmu se provádí v zásadě ve dvou krocích: v prvním kroku se spočítá vektor chyb a ve 
druhém kroku se na základě již spočítaného vektoru chyb v i-té vrstvě sítě provede 
adaptace vah mezi i – 1-ní a i-tou vrstvou. Chyba na neuronech výstupní vrstvy odpovídá 
rozdílu v relevantnosti dokumentů z pohledu uživatele a systému. K dokumentům, u nichž 
je tento rozdíl zaznamenán, patří vždy k nejlepších a navíc k nim mohou patřit i další 
vybrané dokumenty, které uživatel explicitně označí. Neurony odpovídající těmto 
dokumentům jsou označkovány a podle použitého typu přenosové funkce je pro ně 
spočítána hodnota δ. 

Předpokládejme, že výstupní vrstvou sítě je vrstva n-tá. K výpočtu chyby na j-tém 
neuronu této vrstvy použijeme v případě sigmoidální přenosové funkce tvaru (6.1) vztah 
 δj

n = λ yj (1 – yj) (dj – yj), (6.3) 
kde λ je parametr určující strmost přenosové funkce, yj je aktivace j-tého a dj je 
požadovaný výstup j-tého neuronu. V případě lineární přenosové funkce tvaru (6.2) se 
ukázalo vhodné použít vztah 
 δj

n = (dj – yj). (6.4) 
Dále jsou označkovány neurony ve skryté vrstvě a to pouze ty, mezi nimiž a 

označkovanými neurony na výstupní vrstvě je alespoň jedna nenulová váha. Označkované 
neurony skryté vrstvy odpovídají vlastně termům vyskytujícím se v hodnocených 
dokumentech. Vzhledem k tomu, že váhy mezi skrytou a výstupní vrstvou jsou fixní, tj. 
nedochází k jejich adaptaci, je druhý krok algoritmu zpětného šíření vynechán a chyba na 
skryté vrstvě se počítá jinak než na základě adaptovaných vah. Myšlenka urychlení 
algoritmu zpětného šíření je znázorněna na obr. 6. 
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aktivované termy odpovídající dotazu

váhy, které se budou adaptovat
(ostatní váhy se nemění)

všechny nenulové váhy vedoucí 
do ohodnocených dokumentů

neurony odpovídající termům obsažených
v dokumentech hodnocených uživatelem

dokumenty, které uživatel ohodnotil

váhy se nemění,
pouze se rozptyluje chyba

vybrané váhy se mění 
pomocí backpropagation

 
Obr. 6 Vysvětlení výpočtu sítě při zadání zpětné vazby. 

Způsob výpočtu chyby na označkovaných neuronech skryté vrstvy vychází z úvahy, že 
chyba na neuronu výstupní vrstvy způsobená chybným ohodnocením dokumentu je 
způsobena dvěma faktory: 

1. Systém o dokumentu prohlásil, že je relevantní a ve skutečnosti dokument pro 
uživatele relevantní není. 

2. Systém o dokumentu prohlásil, že relevantní není a ve skutečnosti dokument pro 
uživatele relevantní je. 

V prvním případě bude chyba na neuronu záporná, v druhém případě kladná. Dále 
předpokládejme, že chyba se dělí mezi termy podle jejich významnosti pro 
identifikaci dokumentu. Chyba se distribuuje přímo úměrně podle velikosti vah, tj. podle 
vzorce 
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kde δi je chyba na i-tém neuronu skryté vrstvy, δj je chyba na j-tém neuronu výstupní 
vrstvy, d je počet neuronů výstupní vrstvy (tj. počet dokumentů), t je počet neuronů skryté 
vrstvy (tj. počet termů) a wij znamená aktuální váhu mezi i-tým a  j-tým neuronem. Na 
rozdíl od klasického algoritmu zpětného šíření se zde chyba nezávisí na aktivaci neuronu 
skryté vrstvy. Toto zjednodušení je zde kvůli inicializaci vah. Pokud by na aktivaci 
záviselo, chyba by se šířila pouze mezi neurony skryté vrstvy odpovídajícími použitým 
termům dotazu a stejnolehlými neurony vrstvy vstupní. Na počátku je totiž aktivace těch 
neuronů, které leží ve skryté vrstvě a nejsou součástí dotazu, nulová. Praktické testy 
ukázaly, že uvedený způsob distribuce chyby přes vrstvu se zafixovanými váhami se 
ukazuje jako lepší. Na věc lze pohlížet tak, že vlastní neuronová síť, která se má adaptovat, 
má jen dvě vrstvy a nadstavba nad ní odpovídající realizaci vektorového modelu je jen její 
doplněk. 

Nechť jsou tedy spočítány chyby na označkovaných neuronech skryté vrstvy. Adaptace 
vah mezi vstupní a skrytou vrstvou již bude probíhat podle klasického algoritmu zpětného 
šíření, ovšem s tím, že se budou aktualizovat pouze váhy mezi neurony, které byly součástí 
uživatelského dotazu a označkovanými neurony skryté vrstvy. Tento přístup má v zásadě 
dvě výhody: první z nich je fakt, že zpětná vazba od uživatele je vázána na konkrétní dotaz 
a ohodnocení konkrétních dokumentů. Jak bylo popsáno v předchozím odstavci, uživatelův 
názor se rozšíří do skryté vrstvy. Tato chyba vyjadřuje názor uživatele na to, jak chápe 
dotaz, který vyjádřil pomocí termu, jehož neuron aktivoval na vstupní vrstvě. Podstatné je, 
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že chyba se týká jen těch termů, které jsou součástí dotazu, o ostatních uživatel nic netvrdí. 
Proto by bylo chybou šířit chybu i do vah mezi neaktivovanými neurony vstupní vrstvy a 
aktivovanými neurony skryté vrstvy. Druhou výhodou tohoto přístupu je podstatné 
zrychlení výpočtu, vzhledem k tomu, že termů, které jsou součástí dotazu, bývá relativně 
málo. 

Algoritmus opět popíšeme také formálně. Pro tento účel je potřeba definovat několik 
pojmů. Řekneme, že neuron n v síti je označkovaný vzhledem k dotazu q a ke zpětné vazbě 
F, právě když splňuje právě jednu z následujících podmínek: 

• leží ve výstupní vrstvě sítě a odpovídá dokumentu, který uživatel hodnotí 
v rámci F, 

• leží ve vstupní vrstvě a odpovídá termu, který byl součástí q, 
• leží ve skryté vrstvě existuje alespoň jedna nenulová váha mezi n a některým 

z označkovaných neuronů výstupní vrstvy. 
Pokud neuron n žádnou z těchto podmínek nesplňuje, je neoznačkovaný. 
Označkovat síť Net vzhledem ke q a F znamená pro každý neuron n sítě Net určit, zda je 

n označkovaný či neoznačkovaný. Algoritmus pro označkování neuronů a adaptaci vah pak 
vypadá následovně: 

označkuj síť vzhledem ke Q a F 
 
v := {Net}|Net| 

for i := 1 to |v| do 
 nastav delta({v}i) podle vztahu (6.3), resp. (6.4) 
done 
 
for k := |Net| downto 2 do 
 v := {Net}k 

 if váhy mezi prev(v) a v jsou fixní 
  for i := 1 to |prev(v)| do 
   if {prev(v)}i je označkovaný 
    nastav delta({prev(v)}i) podle vztahu (6.5) 
   fi 
  done 
 
 else 
 // váhy jsou proměnné 
 for i := 1 to |prev(v)| do 
  if {prev(v)}i je označkovaný 
   for j := 1 to |v| do 
    přepočítej wij podle vztahu (4.6) 
   done 
  fi 
  nastav delta({prev(v)}i) podle vztahu (4.5) 
 done 
 
 fi 
done 

Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, neuronová síť na základě uživatelova 
hodnocení výsledků vyhledávání modeluje jeho subjektivní představy o závislosti termů. 
Aby se nějaké uživatelovy představy projevily, je potřeba provést minimálně několik 
iterací. Vzhledem k výše popsanému způsobu adaptace je zřejmé, že budou adaptovány 
také váhy mezi termy, které jsou pro uživatelův názor nepodstatné, ba dokonce zavádějící. 
Pokud ovšem uživatel pomocí zpětné vazby opravdu vyjadřuje nějaký názor, který lze 
modelovat závislostí termů, po čase se to projeví jako trend narůstání či oslabování 
konkrétní váhy mezi vstupní a skrytou vrstvou. Tato váha pak ovlivní pořadí dokumentů na 
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výstupu a umožní uživateli zadat „nový názor“, který daný může trend podpořit. Pokud je 
závislost mezi termy podstatná, objevuje se ve více dotazech a váha příslušného vazby se 
výrazně odklání od diagonály. Naopak, pokud je závislost nepodstatná pro vyjádření 
nějakého názoru, mění se v různých dotazech různými směry a osciluje kolem původní 
diagonální hodnoty. Z těchto důvodů se ukázalo jako žádoucí jednou za jistý počet iterací 
vynulovat váhy, které jsou menší než jisté procento z maximální, resp. minimální váhy. 
Tímto způsobem lze relativně účinně odstranit informační šum a najít ty opravdu podstatné 
závislosti. Vedlejším efektem vynulování vah je opět zrychlení výpočtu. 

6.8 Předpoklady o chování uživatele k systému 
Aby byl adaptivní schopen rozumně fungovat a pomoci tak uživateli zodpovídat dotazy 
podle jeho představ, je nutno učinit předpoklady na chování tazatele. Pokud bude uživatel 
síť mást, nebude pochopitelně dávat rozumné výsledky. Matením sítě se rozumí například 
situace, kdy při témže dotazu uživatel označí jeden konkrétní dokument poprvé jako 
relevantní a podruhé jako nezajímavý. Podobná situace nastává v okamžiku, kdy jsou 
v kolekci dva identické dokumenty, jejichž kvalitu tazatel označí jako diametrálně 
odlišnou. V tomto případě lze očekávat, že váhy mezi jednotlivými termy začnou oscilovat 
a síť se přestane chovat rozumně. 

Další věcí, kterou je potřeba si uvědomit, je fakt, že uživatelské ohodnocení dokumentů 
při zpětné vazbě musí mít nějaký smysl. Pokud při zadání dotazu uživatel dokumenty 
ohodnotí zcela náhodně (i když pokaždé stejně), nelze zaručit, že ani po mnoha iteracích 
mu systém dá přesně takovou odpověď, jakou chtěl. S velkou pravděpodobností se jí sice 
odezva systému bude blížit, ale za cenu toho, že váhy mezi vstupní a skrytou vrstvou 
nebudou mít rozumně interpretovatelný smysl. Stručně řečeno: systém je schopen odhalit 
uživatelovy představy o závislosti termů pouze v tom případě, že nějaké existují. K tomuto 
faktu je třeba přihlédnout i při testování systému. 
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7 Implementace 
V této kapitole je popsána implementace systému ze sekce 6.2.1. Podle specifikace zadání 
je vytvořený program natolik modulární, že v něm lze bez větších problémů 
implementovat i další varianty. Součástí popisu programu je proto kromě ovládání a 
formátu vstupních výstupních souborů také model tříd.  

7.1 Předzpracování kolekce 
Potřebné předzpracování kolekce z podoby textových a lemmatizovaných souborů do 
souborů, které tvoří vstup do programu ADIS, ukazuje následující schéma (obr. 7). 
Předzpracování kolekce bylo přizpůsobeno formátu dokumentů použitých při testování. 
Testovací kolekce dokumentů pochází z Centra komputační lingvistiky MFF UK. 
Podrobnější popis kolekce a diskuse motivace jejího výběru jsou součástí kapitoly 8.1. 

.st
d

.ta
gged

dokumenty
v textové podobě

lemmatizované 
dokumenty v XML

collection_prepare

all_terms_info
všechny termy kolekce

all_documents_info
všechny termy všech
 dokumentů kolekce

term_list_edit

all_terms_modified
vybrané termy kolekce

modify_docs_info

all_docs_numbered
očíslované dokumenty

 s vybranými termy

ADIS

create_vector_matrix

vector_matrix_sparse
řídká matice 
vektorového indexu

!
!

!

 
Obr. 7 Schéma předzpracování kolekce dokumentů. Soubory označené vykřičníkem tvoří vstup 

programu ADIS. 

7.1.1 Výsledek předzpracování kolekce 
Předzpracování kolekce transformuje pomocí sady skriptů a programů originální soubory 
poskytnuté kolekce do formátu vhodného pro zpracování programem ADIS. Kolekce je 
pro účely zpracování programem ADIS reprezentována třemi soubory: 
all_docs_numbered, all_terms_modified a vector_matrix_sparse. Všechny soubory jsou 
uloženy v textové podobě, která sice není z hlediska rychlosti zpracování ideální, ovšem 
umožňuje snadno a rychle zkontrolovat správnost zadaných dat. 

Soubor all_docs_numbered reprezentuje všechny dokumenty kolekce. Záznam pro 
každý dokument začíná řádkem uvozeným hvězdičkou. Po ní následují řádek s číslem 
dokumentu, řádek s nadpisem dokumentu, řádek s cestou k souboru s vlastním textem a 
řádek s počtem termů v dokumentu. Záhlaví ukončuje řádek uvozený rovnítkem. V dalších 
řádcích následují termy obsažené v dokumentu, ve formátu  
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číslo termu : mezera lemmatizovaný term mezera # počet výskytů daného termu v daném dokumentu. 

Ukázka souboru all_docs_numbered: 
********** 
Id: 0 
Odpovědným zástupcem nemůže být každý 
collections/LN_1994/ln94154_000.il2.std 
Terms count: 160 
========== 
29: 100 #1 
90: 18 #1 
188: 1991 #1 
207: 20 #1 
1047: JUDr-1_:B_^(doktor_práv) #1 
1080: Jaromír_;Y #1 
1785: Richter_;S #1 
1861: Sb-1_:B_;j_^(Sbírka,_např._zákonů) #1 
2236: absence #1 
2540: beztrestnost_^(*3ý) #1 
2704: bydliště #3 
3180: dojít #1 
3185: dokládat_:T #1 
3266: dopustit_:W #1 
3339: dozorčí #1 
3531: důvod #1 
3675: faktický #1 
3801: funkce #2 
3804: fyzický #3 

Soubor all_terms_modified obsahuje informace o všech lemmatizovaných termech 
v kolekci. Lemmatizovaný term může kromě daného tvaru slova obsahovat za znakem _ 
další informace, které mají význam např. u homonym. Při dotazování v programu ADIS je 
nutné zadat term buď v podobě, v jaké je v souboru all_terms_modified, nebo takovou jeho 
předponu, která ho jednoznačně určí. Na každém řádku souboru all_terms_modified se 
nachází záznam o lemmatizovaném termu ve formátu  

číslo termu : mezera lemmatizovaný tvar termu mezera # počet dokumentů, v nichž se term vyskytuje. 

Ukázka souboru all_terms_modified: 
382: AP-2_:B_^(adoptivní_péče) #10 
383: ATP-1_:B_;K_;w_,t_^(Prof._sv._asociace_tenisových_hráčů) #51 
384: AV_:B_;K_;u_^(Akademie_věd) #19 
385: Academia-1_;K_^(české_akad._nakladatelství) #11 
386: Adam_;Y #43 
387: Adamec_;S #44 
388: Adams_;S #12 
389: Adenauer_;S #12 
390: Admira_;Y #13 
391: Adolf_;Y #34 
392: Aero-1_;K_^(letecká_továrna) #35 

Soubor vector_matrix_sparse reprezentuje matici vektorového indexu. Matice je 
uložena v řídké podobě, na každém řádku je výraz 

index mezera index mezera hodnota. 

První index určuje term t, druhý index určuje dokument d a hodnotu lze interpretovat 
jako významnost termu t při identifikaci dokumentu d. O hodnotách, které nejsou 
v souboru uvedeny, se předpokládá, že jsou rovny nule. Ukázka souboru 
vector_matrix_sparse: 

11110 7690 2.571640 
11110 7710 2.569359 
11111 591 3.633830 
11111 614 3.663735 
11111 737 3.638718 
11111 762 3.637196 
11111 1937 3.630391 
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7.1.2 Formát vstupů předzpracování kolekce 
Vstupními daty pro předzpracování kolekce je vždy dvojice shodně pojmenovaných 
souborů, lišící se pouze příponou. Aby mohl být dokument správně zaindexován, musí 
existovat oba tyto soubory a musí se nacházet ve stejném adresáři. 

Soubor s příponou .std obsahuje na prvním řádku nadpis dokumentu, potom následuje 
jeden prázdný řádek a dále text dokumentu. Jednotlivé odstavce dokumentu jsou odděleny 
prázdným řádkem. Ukázka souboru ve formátu .std: 

Odpovědným zástupcem nemůže být každý 
 
Zákon by měl zajistit individualizaci odpovědnosti a zajištění odbornosti. 
Podnikatelovo pochybení při ustanovování odpovědného zástupce je častým důvodem 
prodlení při řízení o registraci obchodní společnosti do obchodního rejstříku či 
při vydávání živnostenského oprávnění.  
 
Institut odpovědného zástupce upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon). Povinnost podnikatelů plnit jeho ustanovení je 
garantována sankcemi od 20 tis. do 100 tis. korun. Orgánem oprávněným je ukládat 
je příslušný živnostenský úřad. 

Soubor s příponou .tagged je výstup lemmatizátoru. Přesný popis souboru lze najít 
v práci [9]. Z hlediska předzpracování kolekce pro účely této práce jsou zajímavé pouze 
řádky začínající značkou <f>, a na těchto řádcích údaje mezi <MDl> a <MDt> (ty představují 
lemmatizovaný tvar termu) a první písmeno následující po značce <MDt>, které určuje 
slovní druh a na základě nějž je provedena skriptem collection_prepare selekce 
lemmatizovaných termů. Ukázka souboru ve formátu .tagged: 

<c> 
<p n=1> 
<s id="docID:001-p1s1"> 
<f cap>Odpovědným<MDl>odpovědný_^(kdo_za_něco_odpovídá)<MDt>AAIS7----1A---- 
<f>zástupcem<MDl>zástupce<MDt>NNMS7-----A---- 
<f>nemůže<MDl>moci_^(mít_možnost_[něco_dělat])<MDt>VB-S---3P-NA--- 
<f>být<MDl>být<MDt>Vf--------A---- 
<f>každý<MDl>každý<MDt>AAIS1----1A---- 
<p n=2> 
<s id="docID:001-p2s1"> 
<f cap>Zákon<MDl>zákon<MDt>NNIS1-----A---- 
<f>by<MDl>být<MDt>Vc-X---3------- 
<f>měl<MDl>mít<MDt>VpYS---XR-AA--- 
<f>zajistit<MDl>zajistit_:W<MDt>Vf--------A---- 
<f>individualizaci<MDl>individualizace<MDt>NNFS4-----A---- 
<f>odpovědnosti<MDl>odpovědnost_^(kdo_za_něco_odpovídá)_(*3ý)<MDt>NNFS2-----A---- 
<f>a<MDl>a-1<MDt>J^------------- 
<f>zajištění<MDl>zajištění_^(*5stit)<MDt>NNNS4-----A---- 
<f>odbornosti<MDl>odbornost_^(*3ý)<MDt>NNFS2-----A---- 
<f mixed.abbr>JUDr<MDl>JUDr-1_:B_^(doktor_práv)<MDt>NNMXX-----A---8 
<D> 
<d>.<MDl>.<MDt>Z:------------- 
<f cap>Jaromír<MDl>Jaromír_;Y<MDt>NNMS1-----A---- 
<f cap>Richter<MDl>Richter_;S<MDt>NNMS1-----A---- 
<f cap>Podnikatelovo<MDl>podnikatelův_^(*2)<MDt>AUNS1M--------- 

7.1.3 Popis skriptů a programů pro předzpracování kolekce 
Všechny skripty a programy, jimiž byla kolekce předzpracována, jsou uložené na CD 
v adresáři /prepare. Skripty jsou napsané v shellu, tak aby fungovaly jak pod OS typu Unix, 
tak s programem Cygwin pod Windows (nachází se na CD v adresáři /adds). Druhým 
z uvedených způsobů byla předzpracována testovací kolekce. Z důvodů efektivity skripty 
samotné příliš nekontrolují správnost zadaných dat. Nebude-li jejich formát dodržen, 
výsledek je nedefinovaný. 

collection_prepare 
Tento skript nemá žádné parametry a měl by být spuštěn v adresáři, jehož jedinými 
podadresáři jsou podadresáře s dokumenty určenými k indexaci. 
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Skript projde postupně všechny podadresáře v adresáři, v němž je spuštěn. Předpokládá, 
že v nich jsou dokumenty určené ke zpracování, ve výše popsaném formátu. Podstatné je, 
že musí existovat vždy dvojice souborů se stejným jménem, z nichž jeden má příponu .std 
a druhý má příponu .tagged. 

Skript začne postupně vytvářet dva soubory, all_terms_info a all_documents_info. 
V prvním z nich se ukládají informace o lemmatizovaných termech, ve druhém z nich 
informace o dokumentech. Při výběru lemmatizovaných termů pro účely indexace se 
uvažují pouze podstatná a přídavná jména, číslovky a slovesa. Ostatní slovní druhy 
(zájmena, předložky, spojky, částice a citoslovce) nesou minimum informace. Poněkud 
diskutabilní je vynechání příslovcí, ovšem testy ukázaly, že velká část z nich jsou obecná 
slova, která se vyskytují velmi často. 

Po ukončení činnosti skriptu obsahuje soubor all_terms_info seznam všech 
lemmatizovaných termů ze všech dokumentů v kolekci setříděný vzestupně podle počtu 
dokumentů, v nichž se vyskytují. Soubor all_documents_info obsahuje informace o všech 
dokumentech. V záhlaví záznamu o dokumentu je uveden nadpis a cesta k souboru. V těle 
záznamu o dokumentu jsou lemmatizované termy vyskytující se v daném dokumentu spolu 
s počtem jejich výskytů v daném dokumentu. 

term_list_edit 
Tento skript musí být spuštěn v adresáři, kde je soubor all_terms_info, a očekává dva 
parametry. Prvním parametrem je minimální počet dokumentů, v nichž se musí vyskytovat 
konkrétní lemmatizovaný term, aby byl zaindexován. Druhým parametrem je pak 
maximální počet dokumentů, v nichž se smí daný lemmatizovaný term vyskytovat. 
Indexátor na základě souboru all_terms_info určí meze a skript vyřadí příliš vzácná a příliš 
často se vyskytující slova. Výstupem skriptu je soubor all_terms_modified, který obsahuje 
očíslované lemmatizované termy, seřazené podle abecedy, a počet dokumentů, v nichž se 
daný term vyskytuje.  

modify_docs_info 
Tento program nemá žádné parametry a musí být spuštěn v adresáři, kde se nacházejí 
soubory all_terms_modified a all_documents_info. Program na základě informací 
v souboru all_terms_modified a all_documents_info vytvoří soubor all_docs_numbered a 
sice tak, že pro konkrétní dokument vynechá termy, které vypadly při zpracování skriptem 
term_list_edit, přiřadí termům odpovídající číslo (podle souboru all_terms_modified), 
dokumenty očísluje a ke každému dokumentu přiřadí rovněž počet lemmatizovaných 
termů, které jsou zaindexovány. Toto předzpracování se ukázalo jako velmi vhodné pro 
efektivnější načtení celé kolekce do systému. Program byl původně napsán jako skript, 
ovšem pro rozsáhlejší kolekci se ukázal býti příliš pomalý. 

create_vector_matrix 
Tento skript nemá žádné parametry a musí být spuštěn v adresáři, kde se nacházejí soubory 
all_terms_modified a all_docs_numbered. Skript volá program cvm.exe, který vytvoří 
matici vektorového indexu a uloží ji do dočasného souboru. Tento soubor je z důvodu 
efektivity načítání uspořádán podle termů a uložen jako vector_matrix_sparse. Program 
cvm.exe počítá hodnoty vah podle předpisu (3.3). Vzhledem k tomu, že délka dokumentů 
v kolekci je velmi podobná, nebyly vektory jednotlivých dokumentů normovány. 
Normalizaci lze ale vynutit přímo v programu ADIS. 
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7.2 Vlastní program ADIS 
Vzhledem k požadavkům uvedeným ve specifikaci bylo uživatelské rozhraní a možnost 
konfigurace systému navrženy tak, aby umožňovaly otestování použitelnosti a porovnání 
různých modelů neuronových sítí v oblasti IR. Systém proto není vhodný pro rutinní práci 
běžných koncových uživatelů. Při načítání uživatelských vstupů, zejména souborů 
týkajících se kolekce, rovněž není z důvodu efektivity prováděna kontrola správnosti 
zadaných dat. Je nutné jejich formát přesně dodržet, jinak může být chování programu 
nedefinované. 

7.2.1 Platforma 
Program byl vytvořen pod Windows XP ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 
6.0 v jazyce C++. Kromě standardních knihoven využívají některé jeho části knihovnu 
STL. Při tvorbě programu byla snaha psát jej přenositelně, program je proto 
zkompilovatelný pomocí GNU C++ pro Windows (konkrétně pod Bloodshed Dev-C++ 
4.9.8.0) i na Linuxu s použitím kompilátoru g++. Vzhledem k paměťové náročnosti 
programu je pro kolekci velikosti řádově tisíce dokumentů doporučeno alespoň 512 MB 
paměti. Minimální konfigurace, na které byl program testován, měla 256 MB paměti. Na 
této konfiguraci již začíná docházet ke zpomalování odezvy, zapříčiněnému odkládáním 
stránek. Spouštění programu na počítači s ještě menším množstvím paměti proto nelze 
doporučit. 

7.2.2 Ovládání programu 
Program adis.exe má jeden nepovinný parametr příkazového řádku –c 
jméno_konfiguračního_souboru. Po spuštění programu s tímto parametrem se systém 
pokusí načíst zadaný konfigurační soubor. Není-li konfigurační soubor zadán, použijí se 
implicitní nastavení. Dále se systém pokusí načíst vstupní data kolekce ze souborů 
all_docs_numbered, all_terms_modified a vector_matrix_sparse, jejichž význam a formát 
byl popsán výše. Pokud se některý ze souborů popisujících kolekci nepodaří přečíst, 
inicializace systému se nezdaří a program skončí s chybou. Systém informuje uživatele o 
prováděné činnosti až do doby, než se vypíše upozornění System ready! a objeví se prompt 
pro zadání příkazu. 

Následující tabulka obsahuje přehled příkazů programu ADIS: 
příkaz popis 
e 
(exit) 

Ukončí program. 

h 
(help) 

Vypíše stručnou nápovědu k ovládání programu. 

q dotaz 
(query) 

Spustí dotaz dotaz, tj. jeden výpočet sítě směrem vpřed.  
Výraz dotaz může být uzavřený v uvozovkách a má formát 

term [/váha]  [term [/váha] ...], 
kde term je lemmatizovaný term (stačí i jeho předpona, která 
ho jednoznačně určí), který je součástí dotazu a váha udává 
významnost termu v tomto dotazu. Termy v dotazu musí být 
odděleny aspoň jednou mezerou, váha musí následovat 
bezprostředně po znaku /, který musí být od termu oddělen 
právě jednou mezerou. Tento formát platí i pro příkazy a a i.

a dotaz 
(adapt) 

Adaptuje váhy v síti na základě dotazu dotaz a zpětné vazby, 
dokud klesá chyba. 
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příkaz popis 
i "dotaz" [počet] 
(iterate) 

Provede počet iterací, při nichž se adaptují váhy v síti na 
základě dotazu dotaz a zpětné vazby bez ohledu na hodnotu 
chyby. Není-li počet zadán, předpokládá se, že bude 
provedena jedna iterace. Dotaz musí být povinně uzavřen do 
uvozovek. 

f jméno 
(feedback) 

Nastaví jméno jako soubor, ze kterého se bude načítat zpětná 
vazba. 

g  
(get) 

Vypíše aktuální hodnoty parametrů α a η. 
 

s {a|e} hodnota 
(set) 

Nastaví parametr α, resp. η na velikost hodnota. 

r 
(reset) 

Nastaví parametry α a η na výchozí hodnotu. 

d 
(diagonal) 

Reinicializuje matici vah mezi vstupní a skrytou vrstvou tak, 
že váhy mezi stejnolehlými neurony jsou nastaveny na 1, 
ostatní váhy jsou nulové. 

n práh 
(null) 

V závislosti na aktuálně zpracovávaném dotazu nastaví 
hodnoty vah mezi označenými neurony vstupní vrstvy a 
neurony skryté vrstvy tak, že hodnoty menší než práh krát 
maximum a zároveň větší než práh krát minimum jsou 
vynulovány. 

x jméno 
(execute) 

Provede skript s příkazy uložený v souboru jméno. 

cs jméno 
(configuration save) 

Uloží do souboru jméno nastavení vah mezi vstupní a 
skrytou vrstvou v podobě řídké matice. 

cr jméno 
(configuration read) 

Načte ze souboru jméno nastavení vah mezi vstupní a 
skrytou vrstvou. 

t hodnota 
(shift) 

Posune číslování pomocných souborů pro analýzu stavu sítě 
na hodnota plus číslo aktuální iterace. 

7.2.3 Formát vstupních souborů 
Kromě souborů popisujících kolekci pracuje program ADIS ještě s dalšími soubory. 

Soubor se zadáním zpětné vazby 
Soubor, v němž je zadána zpětná vazba, má implicitní jméno my_feedback. Toto nastavení 
lze měnit příkazem f. Každý řádek souboru se zpětnou vazbou má formát:  

option tabulátor číslo dokumentu tabulátor významnost dokumentu pro uživatele.  

Parametr option nabývá jedné z hodnot * nebo -. Udává, kdy se má do systému zpětná 
vazba zadat. Je-li nastaven na hodnotu *, je dokument součástí zpětné vazby vždy. Je-li 
naopak nastaven na hodnotu -, je dokument součástí zpětné vazby pouze v případě, že se 
vyskytne mezi dokumenty vyhodnocenými systémem jako nejrelevantnější. Neuvedené 
dokumenty nejsou do zpětné vazby zařazeny. Významnost dokumentu pro uživatele je 
obvykle číslo z intervalu <0; 1>, které udává subjektivní vnímání relevantnosti dokumentu 
uživatelem vzhledem k dotazu, který zadal. Udávané hodnoty by měly odpovídat aktuální 
parametrům sítě, zejména použité přenosové funkci na výstupní vrstvě. Obecně platí, že 
vyšší hodnota znamená vyšší významnost. Následuje ukázka souboru se zadáním zpětné 
vazby: 
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-  2925  0.0 
-  2926  0.5 
-  2927  0.0 
*  2928  1.0 
-  2929  0.0 
-  2930  0.0 
-  2931  0.8 
-  2932  0.0 

Konfigurační soubor 
V konfiguračním souboru jsou uvedeny údaje, které se načítají po startu programu. 
Konfigurační soubor je určen parametrem –c jméno_konfiguračního_souboru příkazového 
řádku a není-li zadán, použije se implicitní nastavení. Každý řádek souboru má tvar  

identifikátor = hodnota. 

Mezi identifikátorem a znakem = nesmí být mezera. Význam identifikátorů udává 
tabulka. Prázdné řádky a řádky začínající znaky [ a ; jsou při načítání ignorovány. 
identifikátor význam typ hodnoty implicitní nastavení 
TERM_LIST_FILE jméno souboru se seznamem 

termů 
text all_terms_modified 

DOCS_LIST_FILE jméno souboru se seznamem 
dokumentů 

text all_docs_numbered 

VECTOR_MATRIX_FILE jméno souboru s maticí 
vektorového indexu 

text vector_matrix_sparse

FEEDBACK_FILE_NAME jméno souboru se zpětnou 
vazbou 

text my_feedback 

LOGS_DIR adresář, kam se budou ukládat 
informace o stavu sítě a 
výsledky 

text logs 

INITIAL_ALPHA počáteční nastavení parametru α číslo 0,7 
INITIAL_ETA počáteční nastavení parametru η číslo 0,3 
ALPHA_DEC_FACTOR snižování parametru α  

(při další iteraci je hodnota α 
vynásobena touto hodnotou) 

číslo 0,9 

ETA_DEC_FACTOR snižování parametru η 
(při další iteraci je hodnota  η 
vynásobena touto hodnotou) 

číslo 1 

HIDDEN_FUNCTION typ přenosové funkce na skryté 
vrstvě 
0 = sigmoida, 
1 = lineární 

číslo 
(jedna z hodnot) 

0 
(sigmoida) 

HIDDEN_LAMBDA hodnota parametru λ 
v přenosové funkci na skryté 
vrstvě 

číslo 30 

HIDDEN_THRESHOLD hodnota parametru t v přenosové 
funkci na skryté vrstvě 

číslo 0,85 

OUTPUT_FUNCTION typ přenosové funkce na 
výstupní vrstvě 
0 = sigmoida, 
1 = lineární 

číslo 
(jedna z hodnot) 

0 
(sigmoida) 

OUTPUT_LAMBDA hodnota parametru λ 
v přenosové funkci na výstupní 
vrstvě 

číslo 1 

OUTPUT_THRESHOLD hodnota parametru t v přenosové 
funkci na výstupní vrstvě 

číslo 0,75 

THRESH_INTERVAL počet iterací, po nichž se mají 
vynulovat nevýznamné váhy 
mezi vstupní a skrytou vrstvou 

číslo 15 
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identifikátor význam typ hodnoty implicitní nastavení 
THRESH_VALUE mez určující způsob nulování 

vah mezi vstupní a skrytou 
vrstvou 

číslo 0,75 

MOMENTUM způsob výpočtu momentu 
v algoritmu zpětného šíření 
0 = bez momentu 
4 = klasicky 
2 = k diagonále 
1 = zohlednit znaménko 
derivace energetické funkce 

číslo 
(jedna z hodnot, 
příp. součet pro 
zohlednění 
znaménka 
derivace) 

3 
(k diagonále, 
zohlednit znaménko 
derivace) 

MOMENTUM_DEC_FACTOR hodnota, kterou se vynásobí 
hybnost sítě v případě 
nesouhlasného znaménka 
derivace energetické funkce a 
momentu setrvačnosti sítě 

číslo 0 

DEBUG nastavení podrobnosti ladících 
výpisů a produkce ladících 
souborů 
0 = bez výpisů 
8 = základní 
16 = podrobnější 
32 = časové údaje 
1 = vytvořit soubor se stavem 
sítě před adaptací 
2 = vytvořit soubor se stavem 
sítě po adaptaci 
4 = vytvořit soubor 
s extrémními hodnotami vah 
64 = u výpisu stavu sítě zobrazit 
i neoznačkované neurony 

číslo 
(součet hodnot) 

63 
(vypisovat vše, u 
stavu sítě pouze 
označkované 
neurony) 

HITS_COUNT počet relevantních dokumentů 
prezentovaných jako výsledek 

číslo 10 

HITS_FOR_FEEDBACK maximální pořadí dokumentu, 
který ještě bude hodnocen 
v rámci nepovinné zpětné vazby 

číslo 10 

WEIGHTS_COUNT počet maximálních a 
minimálních vah mezi vstupní a 
skrytou vrstvou, které jsou 
ukládány 

číslo 10 

RESULT způsob prezentace výsledků 
2 = obrazovka 
1 = soubor 

číslo 
(součet hodnot) 

3 
(obojí) 

NORMALIZE normalizace vah 
0 = bez normalizace 
2 = mezi vstupní a skrytou 
vrstvou 
1 = mezi skrytou a výstupní 
vrstvou 
4 = v rámci vrstvy 

číslo 
(součet hodnot) 

0 
(bez normalizace) 

7.2.4 Popis tříd 
V této kapitole jsou popsány třídy implementovaného systému. Zdůrazněna je zejména 
souvislost metod s teoreticky zaměřenou částí popisující návrh systému. Generovanou 
programátorskou dokumentaci k programu lze nalézt na CD v adresáři /doc. Stručný model 
tříd je znázorněn na obr. 8. 
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Obr. 8 Model tříd v programu ADIS s popisem kompozic a asociací. 

Třída Neuron reprezentuje jeden neuron sítě. Třída obsahuje mj. pole Weights, v němž 
jsou uloženy váhy k následující vrstvě, pro výpočet zpětného šíření s momentem pak 
případně ještě pole OldWeights. Váhy jsou z důvodů úspory paměti reprezentovány pomocí 
hodnoty typu short int s přesností 1/4000, tj. 0.00025. Proměnná Input odpovídá váženému 
vstupu neuronu (4.1), Activation aktivaci neuronu spočtené podle (4.2) a Delta chybě na 
tomto neuronu spočítané pomocí vztahů (4.4), resp. (4.5). Položka Marked slouží 
k označkování sítě, jak dopřednému popsanému v kapitole 6.3, tak zpětnému z kapitoly 
6.7. Ukazatel UserData umožňuje asociovat s neuronem další informace, zejména ty, které 
se týkají dokumentů a termů v kolekci.

Třída NetworkLayer reprezentuje jednu vrstvu neuronové sítě. Obsahuje vektor ukazatelů 
na neurony Neurons o celkovém počtu NeuronsCnt položek. Previous a Next jsou ukazatele 
na předchozí, resp. následující vrstvu sítě. Parametr ChangingAllowed určuje, zda jsou váhy 
mezi touto a následující vrstvou sítě fixní či proměnné. Třída dále obsahuje položky 
Threshold a Lambda, které mají význam parametrů t a λ ze vztahu (4.2). Na základě těchto 
parametrů se pomocí metody S počítá aktivace neuronů na aktuální vrstvě. Je-li vrstva 
výstupní, má význam rovněž parametr OutExpect, který udává očekávaný výstup této 
vrstvy. Z řady dalších metod této třídy stojí za zmínku metody CountLayerActivation, resp. 
CountLayerActivationEx, které spočítají aktivaci neuronů vrstvy. První z metod ji počítá 
klasicky podle definice z kapitoly 4.1, druhá z metod počítá s úpravou popsanou v kapitole 
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6.3. Metoda CountDelta spočítá pro všechny neurony podle vztahu (4.4), resp. (4.5) hodnotu 
δ. Metoda ChangeWeights adaptuje váhy k následující vrstvě podle vzorce (4.6). Metoda 
PropagateError slouží ke spočítání chyby v případě fixních vah podle vztahu (6.5). 

Třída NeuralNetwork reprezentuje neuronovou síť. Obsahuje pole ukazatelů na vrstvy sítě 
NetLayers o celkovém počtu NetLayersCnt položek. First, resp. Last ukazují na vstupní, resp. 
výstupní vrstvu sítě. Parametry Alpha a Eta používané při adaptaci vah pomocí algoritmu 
zpětného šíření mají význam α a η ze vztahu (4.6). Metoda CountNetworkResult spočítá 
výstup sítě, metoda Backpropagate změní váhy pomocí algoritmu zpětného šíření. Síť se 
postupně vytváří opakovaným voláním metody AddLayer, přičemž vrstvy musejí být 
zadány postupně počínaje vstupní a konče výstupní. Po přidání poslední vrstvy je potřeba 
zavolat metodu ConnectLayers, která připraví síť pro výpočet. 

Třída Term reprezentuje jeden term v kolekci. Kromě identifikátoru termu Id 
přiřazeného skriptem term_list_edit a textové podoby termu Word obsahuje také odkaz 
Neuron na neuron reprezentující tento term. DocCnt udává počet dokumentů, v nichž se 
daný term vyskytuje. Tato hodnota má význam při aktualizaci kolekce, konkrétně pro 
výpočet inverzní frekvence termu v kolekci podle (3.2). 

Třída TermList reprezentuje všechny termy kolekce, uložené v podobě vektoru ukazatelů 
Terms o celkovém počtu TermsCnt položek. Seznam termů je načten ze souboru určeného 
parametrem TERM_LIST_FILE pomocí metody ReadFromFile. Metoda CreateNetworkLayer 
vytvoří na základě termů kolekce vrstvu neuronové sítě s odpovídajícím počtem neuronů a 
správně nastavenými odkazy mezi termy a neurony. Metoda SearchTerm vrátí ukazatel na 
term nalezený podle částečné shody. 

Třída Document reprezentuje jeden dokument z kolekce. Obsahuje identifikátor Id 
přiřazený skriptem modify_docs_info, v položce Title nadpis dokumentu, v položce Path 
cestu k dokumentu a v seznamu DocTerms strukturu obsahující identifikátor termů 
vyskytujících se v dokumentu a počet těchto výskytů. Neuron odkazuje na příslušný neuron 
reprezentující daný dokument. Metoda MarkTermNeurons označkuje všechny neurony 
v zadané vrstvě, jejichž čísla odpovídají číslům termů obsažených v dokumentu. 

Třída DocumentList reprezentuje všechny dokumenty z kolekce, uložené v podobě 
seznamu DocList o celkovém počtu DocCnt položek. Seznam dokumentů je načten ze 
souboru DOC_LIST_FILE pomocí metody ReadFromFile. Metoda CreateNetworkLayer vytvoří 
na základě seznamu dokumentů vrstvu neuronové sítě s odpovídajícím počtem neuronů a 
správně nastavenými odkazy mezi dokumenty a neurony. 

Třída Query reprezentuje uživatelský dotaz, v němž se vyskytuje celkem QueryTermsCnt 
termů. Odkazy na ně jsou uloženy v seznamu QueryTerms. Metoda CreateQuery nastaví tyto 
hodnoty na základě textové podoby dotazu, přičemž jednotlivé termy s případnými váhami 
musí být odděleny alespoň jednou mezerou. Metoda ActivateNodes pak aktivuje všechny 
neurony zadané vrstvy, které jsou součástí dotazu. Při opakovaném výpočtu sítě proto stačí 
zavolat pouze jednou metodu CreateQuery a v dalších iteracích při stejném dotazu volat 
pouze metodu ActivateNodes. Metoda GetTermId má význam při zpětném označkování sítě a 
pro zadaný index i vrací identikátor i-tého termu z dotazu. 

Třída Result reprezentuje výsledek dotazu získaný z výstupní vrstvy neuronové sítě. 
Výsledkem je celkem ResultDocsCnt nejlepších dokumentů. Odkazy na ně a na jejich skóre 
jsou uloženy počínaje dokumentem s nejlepším skóre ve vektoru struktur ResultDocs. 
Metoda SaveResult nastaví tyto položky na základě zadání výstupní vrstvy sítě a 
požadovaného počtu dokumentů. Metoda SaveResultToFile uloží výsledky vyhledávání do 
textového souboru. 
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Třída Feedback reprezentuje zpětnou vazbu získanou od uživatele podle metody 
popsané v kapitole 6.5. Hodnocených dokumentů je celkem UserDocsCnt a uživatelem 
požadované hodnocení je společně s identifikátory dokumentů uloženo ve vektoru struktur 
UserDocs. Hodnocení s ohledem na výsledky vyhledávání se nastavuje voláním funkce 
ReadFeedbackFromFileEx, která přečte zpětnou vazbu ze souboru ve formátu popsaném 
v sekci 7.2.3. Metoda SetExpectedOutput nastaví na zadané (tj. typicky výstupní) vrstvě sítě 
očekávaný výstup, tj. hodnotu OutExpect. Metoda MarkNetwork označkuje síť vzhledem ke 
zpětné vazbě a dotazu podle definice z kapitoly 6.7. 

Třída Command slouží k čtení a ukládání příkazů a jejich parametrů od uživatele. 
Přehled příkazů je v sekci 7.2.2. Položka CmdType slouží k identifikaci typu příkazu, 
metoda ReadCommand přečte a analyzuje parametry příkazu, které uloží do dalších položek 
třídy. 

Třída Weights slouží k operacím s maticemi vah mezi jednotlivými vrstvami sítě. 
Z metod této třídy stojí za zmínku SetFromFile_VM_DxT_sparse, pomocí níž se nastavují 
váhy na základě řídké matice vektorového indexu spočítané skriptem create_vector_matrix 
a metoda SetDiagonalMatrix, pomocí níž jsou na začátku nastaveny váhy mezi vstupní a 
skrytou vrstvou. Váhy lze rovněž ukládat do souborů. Celou matici pomocí 
SaveToHTMLFile, váhy vedoucí z konkrétního neuronu pomocí SaveWeightsLineToFile či jen 
určitý počet extrémních hodnot pomocí SaveExtremeWeightsToFile. Celou matici vah lze 
uložit rovněž v řídké podobě pomocí metody SaveToFile a znovu načíst pomocí 
ReadFromFile. Metoda ClearSmallWeights slouží k nulování malých vah, které je popsáno na 
konci kapitoly 6.7. Metody Normalize_Weight_Rows, Normalize_Weight_Columns a 
Normalize_Layer slouží k normalizaci řádků, sloupců a aktivací neuronů zadané vrstvy sítě 
popsané v kapitole 6.4. 

Třída Env slouží ke správě uživatelsky konfigurovatelných parametrů systému. Metoda 
ReadFromFile slouží k iniciálnímu nastavení parametrů systému ze souboru, metoda 
SetUserValue nastavuje hodnotu uživatelského parametru. Metoda GetValue vrací hodnotu 
zadaného parametru. 

Třída MyDebug obsahuje funkce pro ladění a tvorbu kontrolních výpisů. Její metoda 
SaveNetState slouží k uložení stavu sítě. 

7.2.5 Struktura programu 
V této sekci je popsán typický běh programu s využitím popsaných tříd a s popisem 
vstupních a výstupních souborů. Při popisu se omezíme pouze na zajímavé případy, 
kterými jsou inicializace celého systému a zpracování dotazu s adaptací. Ostatní příkazy 
jsou spíše pomocné a z hlediska adaptivního systému nezajímavé. 

Úvodní inicializace 
Program se nejprve pokusí najít parametrem příkazového řádku zadaný konfigurační 
soubor a inicializovat prostředí programu pomocí Env::ReadFromFile. Následně je 
inicializován celý systém, tj. načte seznam termů ze souboru určeného parametrem 
TERM_LIST_FILE (pomocí TermList::ReadFromFile) a informace o dokumentech ze souboru 
určeného parametrem DOCS_LIST_FILE (pomocí DocumentList::ReadFromFile). Pokud se 
načtení kolekce podaří, je vytvořena pomocí funkce TermList:: CreateNetworkLayer vstupní 
vrstva sítě a pomocí DocumentList::CreateNetworkLayer výstupní vrstva sítě. Dále je 
vytvořena skrytá vrstva sítě voláním NetworkLayer::CreateLayer. Všem vrstvám jsou 
nastaveny parametry pomocí NetworkLayer::SetLayerParameters. Vrstvy jsou přidány do sítě 
postupným voláním NeuralNetwork::AddLayer počínaje vstupní a konče výstupní vrstvou a 
spojeny pomocí NeuralNetwork::ConnectLayers. Dále jsou nastaveny váhy mezi skrytou a 
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výstupní vrstvou pomocí Weights::SetFromFile_VM_DxT_sparse na základě matice 
vektorového indexu uložené v souboru určeném parametrem VECTOR_MATRIX_FILE a 
mezi vstupní a skrytou vrstvou voláním Weights::SetDiagonalMatrix. Tím je systém 
inicializován a připraven zpracovávat příkazy. 

inicializace programu

all_terms_modified
vybrané termy kolekce

adis.cfg
konfigurační soubor

all_docs_numbered
očíslované dokumenty

vector_matrix_sparse
matice vektorového indexu

Query::CreateQuery
Query::ActivateNodes

zadání dotazu

testování stop
podmínky na počet

iterací

NeuralNetwork::CountNetworkResult
MyDebug::SaveNetState

spočítání odezvy sítě,
uložení stavu sítě

<iter>_state_before.html,
<iter>-<term>_extreme_weights.txt
stav sítě před adaptací

uložení a prezentace výsledků

Result::SaveResult
Result::SaveResultToFile

<iter>_search_result.txt
výsledek hledání

označkování sítě,
adaptace pomocí zpětného šíření,
uložení stavu sítě

Feedback::MarkNetwork
NeuralNetwork::Backpropagate
MyDebug::SaveNetState

<iter>_state_after.html,
<iter>-<term>_extreme_weights.txt
stav sítě po adaptaci

načtení zpětné vazby

Feedback::ReadFeedbackFromFileEx my_feedback
zpětná vazba od uživatele

Env::ReadFromFile
TermList::ReadFromFile
DocumentList::ReadFromFile
TermList::CreateNetworkLayer
DocumentList::CreateNetworkLayer
NeuralNetwork::AddLayer
...
NeuralNetwork::ConnectLayers
Weights::SetFromFile_VM_DxT_sparse
Weights::SetDiagonalMatrix

Command::ReadCommand

přečtení příkazu
CMD_ADPT, CMD_ITER

nesplněna vstupní soubory
programu ADIS

výstupní soubory 
programu ADIS

… …

vynulování malých vah mezi
vstupní a skrytou vrstvou

[ Weights::ClearSmallWeights ]

testování stop
podmínky na pokles

chyby

splněna

 
Obr. 9 Zjednodušené schéma běhu programu zachycující všechny vstupní i výstupní soubory 

programu ADIS při zpracování dotazu s adaptací sítě. 

Zpracování uživatelského dotazu s adaptací 
Při zpracování uživatelského dotazu zadaného pomocí příkazu a, resp. i, jsou provedeny 
následující akce: Nejprve se pomocí Query::CreateQuery vytvoří interní reprezentace dotazu 
podle zadaných termů, jimž odpovídající neurony jsou aktivovány voláním 
Query::ActivateNodes. Následně je spočítán výstup sítě pomocí NeuralNetwork:: 
CountNetworkResult a je možné uložit její stav pomocí MyDebug::SaveNetState. Tím 
vzniknou dva soubory, <iter>_state_before.html a <iter>-<term>_extreme_weights.txt. 
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V prvním z nich jsou ve formě tabulky uloženy vstupy, aktivace a označkování sítě před 
adaptací, ve druhém pak maximální a minimální váhy mezi neurony vstupní vrstvy 
odpovídajícími dotazu a neurony vrstvy skryté (<iter> udává číslo iterace, <term> je 
pořadí termu v dotazu, obě hodnoty jsou číslovány od nuly). Počáteční číslo iterace lze 
nastavit příkazem t. Na základě aktivace výstupní vrstvy je uložen výsledek hledání 
voláním Result::SaveResult, který následně může být uložen do souboru 
<iter>_search_result.txt pomocí Result::SaveResultToFile či zobrazen na obrazovce pomocí 
Result::PrintResultOnScreen. 

Následně je přečtena zpětná vazba od uživatele voláním Feedback:: 
ReadFeedbackFromFileEx, spočítána chyba na výstupní vrstvě a v případě vzrůstu chyby 
(při použití příkazu a) ukončen výpočet. Na základě zpětné vazby je funkcí 
Feedback::MarkNetwork označkována síť. Následuje adaptace vah pomocí 
NeuralNetwork::Backpropagate a adaptace parametrů algoritmu zpětného šíření pro další 
krok. Znovu je uložen stav sítě (pomocí MyDebug::SaveNetState), tentokrát do souborů 
<iter>_state_after.html, kde je teď navíc informace o hodnotě delta pro každý z neuronů a 
<iter>-<term>_extreme_weights.txt, který je přepsán novými hodnotami vah po adaptaci. 
Následuje případné vyhlazení malých vah pomocí Weights::ClearSmallWeights a testování 
podmínky pro zastavení výpočtu (dosažení daného počtu iterací v případě příkazu i). 
Zjednodušené schéma posloupnosti volání funkcí je znázorněno na obr. 9. 

7.2.6 Formát výstupních souborů 
V této sekci jsou popsány výstupní soubory programu ADIS, zmiňované v předchozí sekci. 
Přehled výstupních souborů a jejich názvů shrnuje tabulka: 

příkaz jméno souboru význam souboru 
query_state.html stav sítě při zpracování dotazu q 

query_search_result.txt výsledek dotazu 

<iter>_state_before.html stav sítě při zpracování dotazu před 
adaptací vah 

<iter>_search_result.txt výsledek dotazu 

<iter>-<term>_extreme_weights.txt maximální a minimální váhy 
vedoucí z neuronu reprezentujícího 
term <term> na vstupní vrstvě 
k neuronům skryté vrstvy 

a, i 
(uvedená čtveřice 
souborů je 
vytvořena v 
každé iteraci 
<iter>) 

<iter>_state_after.html stav sítě po adaptaci vah 

Všechny výstupní soubory se ukládají do adresáře určeného parametrem LOGS_DIR 
v konfiguračním souboru. Adresář musí před spuštěním programu existovat, jinak se žádné 
soubory nevytvoří. Vzhledem k tomu, že soubory slouží převážně pro ladění analýzu 
chování sítě, bude zde jejich formát popsán pouze velmi stručně.  

Soubor, do nějž jsou ukládány výsledky uživatelského dotazu, obsahuje dokumenty 
setříděné podle relevance. Pro každý hit obsahuje soubor pořadí, nadpis dokumentu, cestu 
k dokumentu, identifikátor dokumentu v rámci kolekce a skóre, kterým byl daný dokument 
ohodnocen. Soubor je v textovém formátu. Ukázka souboru *_search_result.txt: 
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1. Premiér nezneužívá ochranku (collections/LN_1994/ln94157_039.il2.std) 
 DocId: 9 
 score: 0.554254 
2. Křišťálový globus pro lekci Faust? (collections/LN_1994/ln94159_104.il2.std) 
 DocId: 13 
 score: 0.548612 
3. Spotřeba pitné vody se vloni oproti roku 1992 snížila o 7 % 
(collections/LN_1994/ln94157_045.il2.std) 
 DocId: 10 
 score: 0.548568 
4. Josef Lux odmítl Klausovu kritiku (collections/LN_1994/ln94159_029.il2.std) 
 DocId: 12 
 score: 0.548234 
5. Jednání na vlastní pěst už nemá budoucnost. 
(collections/LN_1994/ln94156_035.il2.std) 
 DocId: 6 
 score: 0.548137 
6. Lux na čtrnáct dní zastoupí Klause a převezme veškeré jeho pravomoci 
(collections/LN_1994/ln94162_056.il2.std) 
 DocId: 15 
 score: 0.547933 
7. Krátce (collections/LN_1994/ln94154_098.il2.std) 
 DocId: 3 
 score: 0.547920 

Soubory obsahující informace o stavu sítě před či po adaptaci jsou ve formátu HTML a 
zachycují jednotlivé neurony sítě, které jsou očíslovány a uspořádány do očíslovaných 
vrstev. Vrstvy lze vypisovat vzestupně či sestupně. U každého neuronu n (z vrstvy l) je 
uvedena hodnota váženého vstupu (Input, hodnota spočítaná podle (4.1)), aktivace neuronu 
(Activation, spočítaná podle (4.2)) a hodnota δn

l (Delta, spočítaná podle vztahu (4.4), resp. 
(4.5)). Z důvodů přehlednosti výpisu se vzhledem k očekávané velikosti sítě implicitně 
vypisují pouze označkované neurony. Vhodným nastavením parametru DEBUG lze vynutit 
vypsání stavu všech neuronů. V tomto případě soubor se stavem sítě zachycuje i 
označkování neuronů s tím, že označkované neurony jsou žluté a neoznačkované neurony 
jsou šedé. 

Soubor obsahující informace o maximálních a minimálních vahách vedoucích 
z konkrétního neuronu vstupní vrstvy je v textovém formátu, tvoří ho dva sloupce. 
V prvním sloupci jsou sestupně setříděné maximální váhy s uvedením identifikátoru termu, 
slovní podoby termu a váhou, v druhém sloupci jsou vzestupně setříděny minimální váhy 
rovněž s  uvedením identifikátoru termu, slovní podoby termu a váhou. V závorkách za 
každou váhou je trend, tj. hodnota určující, jak se váha změnila od minulé iterace. Soubor 
slouží ke snazší analýze matice termů, především ke zjišťování odvozených synonym, 
resp. antonym k zadanému termu. 

7.2.7 Další rozšíření programu 
V této kapitole budou shrnuty některé možnosti dalšího rozšíření a vývoje programu ADIS. 
Možností, jak program konfigurovat je velké množství a s ohledem na jejich otestování 
jich byl zvolen relativně omezený počet. Při stávající variantě sítě by zajímavé rozšíření 
představovaly zejména následující možnosti: 

• Přidání dalších variant adaptace vah, zejména efektivnějších metod algoritmu 
zpětného šíření. Jednou ze zajímavých variant by mohl být udržování lokálního 
parametru učení η pro jednotlivé neurony. Neurony, které by se účastnily více 
iteračních cyklů by byly méně adaptabilní, kdežto neurony reprezentující nově 
přidané či nově použité termy, resp. dokumenty by byly „tvárnější“. 

• Přidání dalších variant rozptylování chyby mezi výstupní a skrytou vrstvou, např. 
možnost, aby se síť učila jeden krok zpětné vazby či se chyba rozptylovala 
složitějším způsobem v závislosti na obsahu hodnocených dokumentů. 
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Další možností rozvoje by bylo s využitím stávajícího programu implementovat 
analyzovat chování varianty sítě se dvěma skrytými vrstvami, popsané v sekci 6.2.3. 
Zajímavá by byla možnost zapojení programu ADIS jako modulu do reálného 
dokumentografického informačního systému. Tím by odpadly ty části programu, které mají 
na starosti předzpracování a indexaci kolekce a prezentaci výsledků, tj. části, které byly 
z pohledu studované problematiky relativně nezajímavé. Při použití v reálném DIS by bylo 
potřeba dořešit následující problémy: 

• Odezva sítě je relativně rychlá, ovšem i doba odezvy jednotek či desítek sekund je 
při praktickém použití problematická. Vhodné by proto bylo, aby proces učení 
běžel na pozadí. 

• Předpokládané použití systému více uživateli by znamenalo dořešit věci týkající se 
adaptace pro různé tazatele: ať už možnost individuálního nastavení s ukládáním 
matice vah závislostí termů pro každého z nich, či vážené průměrování těchto vah. 

• Pro zapojení konkrétní architektury sítě by zřejmě bylo možné program dále 
urychlit jeho přepsáním na míru daného typu sítě a případně její velikosti. Program 
ADIS byl podle specifikace navržen obecněji. 

• Umožnit dynamickou aktualizaci kolekce, která je sice principielně bezproblémová, 
ovšem nebyla do systému zcela implementována. 
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8 Testování 
V této kapitole je popsáno testování systému. Nejprve je podrobněji popsána testovací 
kolekce, dále je stručně popsána metodika evaluace systému. Chování systému je 
ilustrováno na několika podrobněji analyzovaných dotazech. Další část testování se věnuje 
vlivu jednotlivých parametrů na chování systému. 

8.1 Popis testovací kolekce 
Jako testovací kolekce byly zvoleny články z Lidových novin (LN), které v tomto 
periodiku vyšly v roce 1994. Texty obsahují poměrně zvláštní a jedinečné výrazové 
prostředky tzv. novinářské češtiny. Kolekce použitá pro testování programu je částí 
rozsáhlejší kolekce, vytvořené v roce 2003 v Centru komputační lingvistiky MFF UK. Tato 
kolekce, zahrnující celkem 39.812 lemmatizovaných dokumentů, obsahuje kromě článků 
z Lidových novin také texty z časopisů Computerworld (dále jen CW) a PCWorld (dále jen 
PCW). Podrobněji je kolekce a způsob jejího vytvoření popsán v práci [9]. Samotná 
kolekce není umístěna na CD přiloženém k práci, lze ji ale získat v Ústavu formální a 
aplikované lingvistiky MFF UK. 

Pro testovací účely byly vybrány články z Lidových novin z několika důvodů: 
• pestrost témat. Na rozdíl od dvou dalších uvedených poměrně úzce 

specializovaných časopisů pokrývají texty z LN mnohem širší oblast než jen IT. 
Existují zde tedy výrazné skupiny dokumentů, které se obsahově velmi liší. 

• úspěšnost lemmatizace. Statistiky uvedené v práci [9] uvádějí, že lemmatizátor 
v případě článků z LN nerozpoznal jen 1,2 % slov obsažených v dokumentech, 
v případě článků z CW a PCW to bylo 4,2 a 4,7 %. 

• vhodnost z hlediska testování zpětné vazby. Předností těchto dokumentů je fakt, 
že jsou v češtině a většinou nejsou odborné, tudíž lze bez problémů porozumět 
jejich obsahu. Tato skutečnost je pro testování systému se zpětnou vazbou velmi 
důležitá. Z těchto důvodů byla tato kolekce upřednostněna před standardními 
kolekcemi sloužícími k evaluaci DIS, jako jsou třeba kolekce MEDLINE či 
TREC. 

Pro testování byla z kolekce článků z Lidových novin vybrána jejich podmnožina, která 
obsahuje 7.777 dokumentů s celkem 64.243 termy. Dokumenty byly vybrány s ohledem na 
metodiku testování, popsanou dále. Do výběru bylo zahrnut všech 1.373 dokumentů 
obsahujících alespoň jedno ze slov premiér, prezident, Havel a Klaus. Kolekce pak byla 
doplněna náhodně vybranými zbylými dokumenty na uvedený počet dokumentů. Tento 
počet byl zvolen s ohledem jednak na velikost paměti potřebné při výpočtu a jednak na 
relativně rozumnou dobu odezvy programu s ohledem na dostupný hardware. I když se 
velikost kolekce může zdát relativně malá (v čistém textu má celkem 17 MB), pro analýzu 
chování systému je vyhovující. Přesahuje velikosti testovacích kolekcí uváděných u 
starších článků, které se pohybují ve stovkách dokumentů, a odpovídá či dokonce mírně 
převyšuje velikosti testovacích kolekcí z novějších článků zahrnujících převážně jednotky 
tisíc dokumentů. 

Během předzpracování kolekce z ní byly skriptem term_list_edit odstraněny všechny 
lemmatizované termy, které se vyskytovaly v devíti a méně dokumentech a ty, které se 
vyskytovaly ve více než 1.200 dokumentech. Tím se snížil počet lemmatizovaných termů 
v kolekci na 13.494. Všechny soubory, které jsou výsledkem předzpracování jsou uloženy 
na CD v adresáři /collection. 
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8.2 Testování systému 
Cílem testování systému bylo nejprve zjistit, zda síť splňuje očekávané vlastnosti, které 
byly popsány v kapitole o návrhu systému, dále prozkoumat závislost chování sítě na 
nejrůznějších parametrech a navrhnout optimální variantu sítě a hodnotu jejích parametrů. 
Byla zkoumána závislost chování systému zejména na těchto parametrech: 

• nastavení přenosové funkce jednotlivých vrstev sítě  
• nastavení variant a parametrů algoritmu zpětného šíření 
• další způsoby úpravy vah v síti, jako např. normalizace či nulování malých 

hodnot 
• způsob, jakým uživatel zadává zpětnou vazbu 

8.2.1 Metodika testování 
Při evaluaci DIS se obvykle používají jako měřítko kvality systému koeficienty přesnosti a 
úplnosti zmíněné v kapitole 3.1. Koeficient přesnosti je zde reprezentován pomocí zpětné 
vazby, která vyjadřuje uživatelovo hodnocení relevance dokumentu vzhledem k dotazu. 
Problém je s koeficientem úplnosti, protože znalost všech relevantních dokumentů 
k danému dotazu obvykle vyžaduje podrobné prozkoumání celé kolekce. Existuje sice 
několik popsaných algoritmů, pomocí nichž lze hodnoty koeficientu úplnosti aproximovat, 
nicméně sami jejich autoři připouštějí, že jejich praktické použití je problematické (viz 
např. [27]). Nejvhodnější metodou se jeví použití kolekce, jejíž součástí jsou testovací 
dotazy s očekávanými výsledky hodnocení dokumentů. Ty bývají pro testovací kolekce 
vytvořeny velmi pečlivě manuálně. Měření koeficientů přesnosti a úplnosti je pak snadné. 
Chceme-li změřit koeficienty pro dotaz, který není součástí testovací sady, lze tak učinit 
nejlépe na základě podobnosti s jiným dotazem. 

Pro použitou kolekci LN testovací dotazy a jejich výsledky zatím (v dubnu 2005) nejsou 
k dispozici. Z těchto důvodů budeme při porovnávání výsledků vycházet z výsledků 
vektorového modelu a také sémantiky dokumentů. 

Fungování sítě bylo otestováno na několika různých druzích dotazů. Dotazy byly 
vybrány tak, aby bylo možno na konkrétních příkladech dostatečně názorně demonstrovat 
a vysvětlit schopnosti a ukázat slabá místa systému. Vzhledem k architektuře sítě je 
podstatnou částí výsledku matice vah ve skryté vrstvě, na základě nichž se přenáší aktivace 
do skryté vrstvy. Výstupní vrstva sítě v podstatě implementuje vektorový model. Proto 
jsou jako výsledky prezentovány nalezené závislosti, nikoliv přímo výsledky vyhledávání. 
Ty odpovídají hodnotám spočítaným vektorovým modelem na přeformulovaném dotazu. 
Ve výsledcích uvedené hodnoty asociací termů závisí na aktuální konfiguraci sítě, proto je 
třeba všímat si spíše jejich vzájemného poměru než jejich absolutních hodnot. 

V druhé části testování byly pro vybraný dotaz upravovány parametry sítě a bylo 
sledováno, zda se projeví nějaký trend v chování systému. Postup byl zopakován pro 
podobné dotazy a z výsledků byly případně vyvozeny závěry o vhodném nastavení 
parametrů systému. 

8.2.2 Vytvoření synonymity 
Cílem tohoto testu bylo zjistit, zda je síť schopna na základě zpětné vazby schopna 
ztotožnit dva termy jako synonyma, resp. namodelovat mezi nimi závislost. 

Chování sítě demonstrujeme na jednoduchém příkladu. Do systému zadáme dotaz 
premiér a jako odpovědi budeme chtít dokumenty, které pojednávají o Václavu Klausovi. 
Hypotéza je taková, že by mělo dojít k posílení vazeb mezi termy „premiér“ a „Klaus“. 
Soubor se zpětnou vazbou obsahuje pouze pět dokumentů, které jsou podle vektorového 
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modelu nejrelevantnější vzhledem k dotazu „Klaus“. Výsledky tohoto dotazu, včetně 
přetransformování přenosovou funkcí výstupní vrstvy, byly použity jako míra jejich 
požadované relevance v definici zpětné vazby. Bylo provedeno celkem 80 iterací algoritmu 
zpětného šíření, přičemž po 15 iteracích byly vždy pro potlačení méně významných 
závislostí vynulovány váhy, které dosahovaly méně než 85 % extrémních hodnot. Soubor 
se zpětnou vazbou, konfigurační soubor i skript s provedenými příkazy se nacházejí na CD 
v adresáři /test/1.  

Po prvních 40 iteracích přišla síť na následující závislosti: 
MAX  MIN 
1. 7800 (premiér) 0.953000 (-0.000750)     1. 0 (-12) 0.000000 (0.000000) 
2. 1205 (Klaus_;S) 0.806250 (0.010000)     2. 1 (-5) 0.000000 (0.000000) 
3. 2159 (Václav_;Y) 0.730000 (0.009250)     3. 2 (-8) 0.000000 (0.000000) 
4. 1584 (ODS-1_:B_;K_;p_^...) 0.706750 (0.008750)     4. 3 (0) 0.000000 (0.000000) 
5. 2575 (blokovat_:T) 0.702500 (0.008750)     5. 4 (0.1) 0.000000 (0.000000) 
6. 2083 (V-0_:B_;Y) 0.010000 (0.001000)     6. 5 (0.2) 0.000000 (0.000000) 

To poměrně dobře odpovídá představě toho, co od sítě očekáváme. Závislost na 2. místě 
byla očekávaná, závislosti na 3. a 4. místě, které síť nalezla, jsou (na základě znalosti 
sémantiky, tj. znalosti soudobé politické situace) rovněž v pořádku (zde se projevuje 
vhodnost testovací kolekce). Závislost na 5. místě je již poněkud diskutabilní, bylo by 
možné ji odstranit volbou vyššího prahu (příčinou vzniku této závislosti je velká 
významnost termu „blokovat“ pro identifikaci dokumentu 4106, u nějž je největší chyba na 
výstupní vrstvě). Ostatní závislosti jsou zanedbatelné.  

Po dalších 40 iteracích vypadaly závislosti následovně: 
MAX           MIN 
1. 7800 (premiér) 0.935250 (-0.000250)     1. 9998 (statistik) -0.001500 (0.000000) 
2. 1205 (Klaus_;S) 0.861500 (-0.000250)     2. 0 (-12) 0.000000 (0.000000) 
3. 2159 (Václav_;Y) 0.807500 (0.000000)     3. 1 (-5) 0.000000 (0.000000) 
4. 2575 (blokovat_:T) 0.756750 (0.000000)     4. 2 (-8) 0.000000 (0.000000) 
5. 1584 (ODS-1_:B_;K_;p_^...) 0.754250 (-0.000250)     5. 3 (0) 0.000000 (0.000000) 
6. 4 (0.1) 0.000000 (0.000000)     6. 4 (0.1) 0.000000 (0.000000) 

Vzhledem k tomu, že součástí zpětné vazby jsou stále tytéž dokumenty, je z principu 
popsaného způsobu adaptace vah jasné, že trend v jejich vývoji, který nastal na počátku, se 
bude opakovat, dokud relevance některého z dokumentů, na něž je zpětná vazba, 
nepřekročí zadanou mez. Potom váhy začnou klesat nebo oscilovat. Tento jev nastal v 53. 
iteraci, kdy došlo k potlačení termu „ODS“ a tento term se dostal až za term blokovat. 
Aktivace dokumentů 777 a 4675 již značně překročila hodnoty požadované v souboru se 
zpětnou vazbou. Tyto dokumenty – na rozdíl od zbylých dokumentů v souboru se zpětnou 
vazbou – obsahují termy „premiér“ a „ODS“. Uvedený jev lze hodnotit jako přeučení sítě, 
jehož příčinou je relativně malá množina hodnocených souborů, navíc s nevhodně 
nastavenou relevancí. 

Z výsledků je zřejmé, že očekávané chování sítě se splnilo. Faktem, který stojí za 
všimnutí, je to, že dokumenty, na které byla zpětná vazba, se vůbec nedostaly na přední 
místa, protože síť objevila dokumenty pro uživatele z tohoto pohledu ještě zajímavější. 
Výsledek dotazu po adaptaci sítě se blíží výsledkům dotazu „premiér Klaus“ v klasickém 
vektorovém modelu. Vývoj vah sítě v závislosti na počtu iterací zachycuje graf na obr. 10: 
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Obr. 10 Vývoj závislostí vybraných termů na termu „premiér“ při dotazu 1. 

Další možné problémy chování sítě ilustrujeme na podobném typu dotazu. Do systému 
zadáme dotaz „prezident“ a jako odpovědi budeme požadovat dokumenty o Václavu 
Havlovi. Metodika je stejná jako v předchozím případě, tj. součástí zpětné vazby je pět 
nejrelevantnějších dokumentů pro dotaz „Havel“ vyhodnocených pomocí vektorového 
modelu. Míra relevance, způsob nulování malých vah jsou stejné jako v předchozím 
případě. Soubor se zpětnou vazbou, konfigurační soubor i skript s provedenými příkazy se 
nacházejí na CD v adresáři /test/2a. 

Chyba v průběhu adaptace klesala, na konci byl vývoj vah jen malý. Po 40 iteracích 
přišla síť na následující závislosti: 

MAX  MIN 
1. 7814 (prezident) 1.174500 (0.002250)     1. 0 (-12) 0.000000 (0.000000) 
2. 924 (Havel_;S) 0.199250 (0.002500)     2. 1 (-5) 0.000000 (0.000000) 
3. 2083 (V-0_:B_;Y) 0.002500 (0.000250)     3. 2 (-8) 0.000000 (0.000000) 
4. 2159 (Václav_;Y) 0.002500 (0.000250)     4. 3 (0) 0.000000 (0.000000) 
5. 4 (0.1) 0.000000 (0.000000)     5. 4 (0.1) 0.000000 (0.000000) 

To sice poměrně odpovídá představám o chování sítě, ale v porovnání s předchozím 
případem vidíme, že vývoj vah je při stejných parametrech sítě mnohem pozvolnější. Po 80 
iteracích byly závislosti následující: 

MAX  MIN 
1. 7814 (prezident) 1.201000 (0.000250)     1. 0 (-12) 0.000000 (0.000000) 
2. 924 (Havel_;S) 0.231750 (0.000250)     2. 1 (-5) 0.000000 (0.000000) 
3. 2083 (V-0_:B_;Y) 0.001250 (0.000250)     3. 2 (-8) 0.000000 (0.000000) 
4. 2159 (Václav_;Y) 0.001250 (0.000250)     4. 3 (0) 0.000000 (0.000000) 
5. 4 (0.1) 0.000000 (0.000000)     5. 4 (0.1) 0.000000 (0.000000) 

Příčinou tohoto chování je ve srovnání s předchozím případem nepříliš velký rozdíl 
v aktuálním a požadovaném hodnocení dokumentů. Všechny dokumenty, které jsou 
součástí zpětné vazby, slovo prezident již obsahují, proto probíhá adaptace vah pomaleji. 
Uvedenou situaci lze řešit například vynucením rychlejší změny vah nastavením parametrů 
α a η, například tak, že po 20 iteracích byla hodnota těchto parametrů přenastavena na 
výchozí hodnotu (soubory uloženy v adresáři /test/2b). Po dalších 20 iteracích vypadaly 
váhy následovně: 
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MAX  MIN 
1. 7814 (prezident) 1.778250 (-0.000500)     1. 2083 (V-0_:B_;Y) -0.001250 (-0.000250) 
2. 924 (Havel_;S) 0.881500 (-0.000500)     2. 2159 (Václav_;Y) -0.001250 (-0.000250) 
3. 0 (-12) 0.000000 (0.000000)     3. 0 (-12) 0.000000 (0.000000) 
4. 1 (-5) 0.000000 (0.000000)     4. 1 (-5) 0.000000 (0.000000) 

Vynucení rychlého vývoje vah mělo ale ten negativní vedlejší efekt, že aktivace 
dokumentů velmi rychle překročila hodnoty požadované v souboru ze zpětnou vazbou, což 
vedlo k nežádoucí oscilaci vah. Po této úpravě se dostaly dokumenty uvedené v souboru se 
zpětnou vazbou na prvních pět míst a další místa v pořadí zaujaly dokumenty odpovídající 
dotazu „Havel“ podle výsledků vektorového modelu. 

Jiný typ problému při chování sítě ilustrujeme na symetrickém dotazu. Při identických 
nastaveních systému položíme dotaz „Havel“ a jako odpovědi budeme chtít dokumenty 
podle vektorového modelu nejrelevantnější vzhledem k dotazu „prezident“. Soubory 
použité při experimentu jsou uloženy na CD v adresáři /test/3a. Po 40 iteracích našla síť 
tyto závislosti: 

MAX  MIN 
1. 924 (Havel_;S) 0.889500 (0.000000)     1. 7814 (prezident) -0.038250 (0.000250) 
2. 0 (-12) 0.000000 (0.000000)     2. 3887 (hanobení_^(*3it)) -0.037250 (0.000250) 
3. 1 (-5) 0.000000 (0.000000)     3. 1 (-5) 0.000000 (0.000000) 
4. 2 (-8) 0.000000 (0.000000)     4. 2 (-8) 0.000000 (0.000000) 

Vidíme, že síť se chová přesně opačně, než jsme od ní očekávali. Příčinou toho chování 
je špatné zadání zpětné vazby. Aktivace dokumentů, které jsou součástí zpětné vazby, je 
při dotazu Havel ve všech případech vyšší než aktivace dokumentů při dotazu prezident, 
jejíž hodnoty byly uloženy do souboru se zpětnou vazbou. Síť se proto tyto dokumenty 
snažila potlačit, a to vedlo i k potlačení termu prezident. Pokud hodnoty požadované 
v souboru se zpětnou vazbou zvětšíme (/test/3b), dostaneme po 40 iteracích tyto závislosti: 

MAX  MIN 
1. 924 (Havel_;S) 1.326750 (0.004250)     1. 0 (-12) 0.000000 (0.000000) 
2. 7814 (prezident) 0.203750 (0.002750)     2. 1 (-5) 0.000000 (0.000000) 
3. 3887 (hanobení_^(*3it)) 0.199250 (0.002500)     3. 2 (-8) 0.000000 (0.000000) 
4. 6118 (návštěva) 0.193000 (0.002500)     4. 3 (0) 0.000000 (0.000000) 
5. 665 (Clinton_;S) 0.002500 (0.000250)     5. 4 (0.1) 0.000000 (0.000000) 

8.2.3 Záměna pojmů 
Cílem tohoto testu bylo zjistit, zda je síť schopná vynutit záměnu pojmů, tj. na základě 
zjištěné zpětné vazby nastavit zápornou hodnotu mezi termy. Chování sítě budeme 
demonstrovat na umělém příkladu, v němž na dotaz „Klaus“ budeme chtít dokumenty o 
Václavu Havlovi. Hypotéza je taková, že by měla být potlačena diagonální hodnota mezi 
neurony vstupní a skryté vrstvy odpovídajícími termu „Klaus“ a naopak vytvořena silná 
vazba mezi termy „Klaus“ a „Havel“. Soubor se zpětnou vazbou pozitivně hodnotí pět 
nejrelevantnějších dokumentů na dotaz „Havel“ podle vektorového modelu a ostatní 
dokumenty potlačuje, ovšem pouze v případě, že se vyskytují na prvních 10 místech v 
hodnocení (potlačuje tedy i dokumenty relevantní vzhledem k dotazu „Havel“, které se 
nevyskytují na prvních pěti místech). Soubory použité při experimentu jsou uloženy 
v adresáři /test/4. 

Po 20 iteracích byla na diagonále 0 a další závislosti v síti vypadaly následovně: 
MAX  MIN 
1. 924 (Havel_;S) 0.912250 (-0.000750)     1. 8347 (předseda) -0.455500 (0.000000) 
2. 2159 (Václav_;Y) 0.010750 (0.000750)     2. 1584 (ODS-1_:B_;K_;p_^) -0.399500 (0.000000) 
3. 3767 (formální) 0.010750 (0.001750)     3. 1999 (Thajsko_;G) -0.003250 (-0.001500) 
4. 5927 (nervózní) 0.010750 (0.001750)     4. 3264 (doprovázet_:T) -0.002500 (-0.001250) 
5. 2264 (agent) 0.010500 (0.001750)     5. 8603 (přinášet_:T) -0.002500 (-0.001250) 

V tomto typu dotazu je ovlivnění zpětnou vazbou mnohem zajímavější, protože 
hodnocené dokumenty se mění dynamičtěji než v případě prvního dotazu. Pět dokumentů 
je nejrelevantnějších k dotazu „Havel“ podle vektorového modelu je sice součástí zpětné 
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vazby vždy, ale další uvažované dokumenty se mění. Na začátku výpočtu, tedy v době, kdy 
jsou nejrelevantnější dokumenty obsahující term „Klaus“ jsou všechny tyto dokumenty 
potlačovány. To vede k oslabování významnosti termu „Klaus“ a posilování termu 
„Havel“, přičemž ve 14. iteraci se síť dostane do stavu, kdy jsou oba termy zhruba stejně 
významné, což vede k nepříliš dobrým výsledkům vyhledávání. Tento trend pokračuje až 
do doby, kdy se na přední místa dostanou dokumenty o Havlovi a vzroste jejich 
významnost. Závěrečný pokles významnosti u termu „Havel“ je způsoben právě tím, že 
dokumenty obsahující tento term se již dostaly na přední místa v hodnocení, ovšem díky 
nevhodnému zadání souboru se zpětnou vazbou jsou potlačovány. Podrobněji je ovlivnění 
chování systému vhodností zadání zpětné vazby diskutováno v sekci 8.3.5. 

Uvedené hodnoty opět odpovídají hypotéze. Byla potlačena vazba mezi stejnolehlými 
termy „Klaus“, výrazně posílena vazba mezi termy „Klaus“ a „Havel“. Síť zároveň s tím 
potlačila termy „předseda“ a „ODS“, které jsou s termem „Klaus“ sémanticky svázány. 
Ostatní váhy v síti jsou zanedbatelné. Vývoj vah ukazuje následující graf na obr. 11: 
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Obr. 11 Vývoj závislostí vybraných termů na termu „Klaus“ při dotazu 4. 

V dalším dotazu ilustrujícím hlubší závislost zpětné vazby na sémantice se pokusíme 
síti vnutit hypotézu, že prezidentem je Václav Klaus (testovací kolekce pochází z roku 
1994, kdy byl prezidentem Václav Havel). To lze realizovat několika způsoby: 

1. Na dotaz „prezident“ budeme posilovat dokumenty obsahující term „Klaus“ a 
potlačovat dokumenty obsahující term „Havel“. 

2. Na dotaz „Klaus“ budeme posilovat dokumenty obsahující term „prezident“ 
3. Na dotaz „Klaus“ budeme posilovat dokumenty obsahující term „prezident“ a 

potlačovat dokumenty obsahující term „Havel“. 
Testovací soubory pro první případ jsou uloženy v adresáři /test/5a. Soubor se zpětnou 

vazbou obsahuje jen deset dokumentů, které jsou zahrnuty vždy. Posilovat budeme pět 
nejrelevantnějších dokumentů vzhledem k dotazu „Klaus“, zbylých pět dokumentů 
nejrelevantnějších vzhledem k dotazu „Havel“ budeme potlačovat. Po 20 iteracích přišla 
síť na následující závislosti: 
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MAX  MIN 
1. 1205 (Klaus_;S) 1.165000 (0.102000)     1. 924 (Havel_;S) -0.600000 (-0.051750) 
2. 7814 (prezident) 0.459500 (-0.046750)     2. 0 (-12) 0.000000 (0.000000) 
3. 4652 (kompromisní) 0.014750 (0.002500)     3. 1 (-5) 0.000000 (0.000000) 
4. 1584 (ODS-1_:B_;K_;p_^) 0.014500 (0.002500)     4. 2 (-8) 0.000000 (0.000000) 
5. 8347 (předseda) 0.013750 (0.002250)     5. 3 (0) 0.000000 (0.000000) 

Tyto závislosti přesně odpovídají hypotéze. 
Testovací soubory pro druhý případ se nacházejí v adresáři /test/5b. Soubor se zpětnou 

vazbou obsahuje pět dokumentů, které jsou zahrnuty vždy. Posilovat tentokrát budeme pět 
nejrelevantnějších dokumentů vzhledem k dotazu „prezident“. Po 20 iteracích přišla síť na 
následující závislosti: 

MAX  MIN 
1. 924 (Havel_;S) 1.149750 (0.100250)     1. 0 (-12) 0.000000 (0.000000) 
2. 1205 (Klaus_;S) 1.061000 (0.005250)     2. 1 (-5) 0.000000 (0.000000) 
3. 3887 (hanobení_^(*3it)) 0.013500 (0.002000)     3. 2 (-8) 0.000000 (0.000000) 
4. 7814 (prezident) 0.012500 (0.001750)     4. 3 (0) 0.000000 (0.000000) 
5. 3767 (formální) 0.010000 (0.001500)     5. 4 (0.1) 0.000000 (0.000000) 
6. 6118 (návštěva) 0.008750 (0.001250)     6. 5 (0.2) 0.000000 (0.000000) 
7. 2159 (Václav_;Y) 0.007500 (0.001000)     7. 6 (0.3) 0.000000 (0.000000) 

Tyto závislosti hypotéze neodpovídají. Síť nepotlačila term „Havel“, naopak ho posílila 
a posílení termu „prezident“ je zanedbatelné. Zkusíme proto potlačit i term „Havel“.  

Testovací soubory pro třetí případ se nacházejí v adresáři /test/5c. Soubor se zpětnou 
vazbou obsahuje tentokrát opět deset dokumentů, které jsou zahrnuty vždy. Posilovat 
bychom tentokrát měli pět nejrelevantnějších dokumentů vzhledem k dotazu „prezident“, a 
potlačovat pět nejrelevantnějších dokumentů vzhledem k dotazu „Havel“. To ovšem nelze, 
protože dokumenty číslo 6207 a 6357 se vyskytují v obou množinách. Na základě výsledků 
dotazu dáme proto přednost potlačení dokumentů obsahujících term „Havel“. Po 20 
iteracích přišla síť na následující závislosti: 

MAX  MIN 
1. 1205 (Klaus_;S) 1.062000 (0.005500)     1. 0 (-12) 0.000000 (0.000000) 
2. 924 (Havel_;S) 0.621000 (0.055500)     2. 1 (-5) 0.000000 (0.000000) 
3. 9750 (souhlasit_:T) 0.535750 (0.047750)     3. 2 (-8) 0.000000 (0.000000) 
4. 35 (103) 0.009500 (0.002250)     4. 3 (0) 0.000000 (0.000000) 
5. 665 (Clinton_;S) 0.009500 (0.002250)     5. 4 (0.1) 0.000000 (0.000000) 
6. 7814 (prezident) 0.009500 (0.002250)     6. 5 (0.2) 0.000000 (0.000000) 

Je zřejmé, že ani v tomto případě závislosti původní hypotéze neodpovídají. Příčinou 
neočekávaného chování sítě ve druhém a třetím případě je sémantika dokumentů. 
V prvním případě, kdy se síť chovala podle hypotézy, posilujeme term „Klaus“ a 
oslabujeme term „Havel“. Tyto termy jsou nezávislé, tj. nejsou spolu sémanticky svázány. 
Proto je možné s úspěchem vnutit síti požadovanou hypotézu. Ve druhém, resp. třetím 
případě, posilujeme term „prezident“ a oslabujeme term „Havel“. Tyto termy jsou spolu 
sémanticky svázány, což se projevuje tak, že se spolu často vyskytují v týchž 
dokumentech. Proto posílení termu „prezident“ vede zároveň k posílení termu „Havel“ (ve 
druhém případě). Tento spor se projevuje i v souboru se zpětnou vazbou, kdy chceme 
konkrétní dokumenty posílit a zároveň potlačit. Za zmínku stojí i skutečnost, že díky 
způsobu zadání zpětné vazby nedošlo k žádné oscilaci vah. 

8.2.4 Složitější dotaz 
Cílem tohoto testu bylo analyzovat chování sítě ve složitějším případě, kdy probíhá 
zpracování více dotazů s různou zpětnou vazbou zároveň a tyto dotazy nejsou nezávislé. 
Budeme uvažovat tři dotazy (použita stejná syntaxe jako v příkazech a, i, q programu 
ADIS): 
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1. „Václav /0,5  prezident“, 
2. „Václav /0,5  premiér“, 
3. „Václav“. 

Tyto dotazy budou zpracovávány zároveň. To znamená, že je zadán dotaz, načtena jemu 
odpovídající zpětná vazba a proběhne jedna iterace sítě. Do sítě se změněnými vahami je 
následně zadán jiný dotaz, načtena jiná zpětná vazba a váhy opět adaptovány. Z popsaného 
způsobu adaptace je zřejmé, že pokud termy v dotazech budou nezávislé, je situace stejná, 
jako bychom adaptace prováděly sériově. Dotazy v tomto příkladě ovšem závislé jsou, 
protože všechny obsahují term „Václav“. Soubor se zpětnou vazbou obsahuje v případě 
prvního dotazu dokumenty o Václavu Havlovi a v případě druhého dotazu o Václavu 
Klausovi. V případě třetího dotazu je zpětná vazba zadána tak, aby potlačovala oba tyto 
Václavy, tedy snahou je, abychom na dotaz Václav neobdrželi žádný dokument týkající se 
Havla nebo Klause. Soubor se zpětnou vazbou byl vytvořen tak, že z dokumentů podle 
vektorového modelu nejrelevantnějších vzhledem k dotazu „Václav“ byly ručně vybrány 
dokumenty, které se týkají Havla či Klause a které budou potlačovány. Posilován v tomto 
souboru není žádný z dokumentů. Smyslem tohoto přístupu bylo vynutit v síti trend, který 
jde proti trendu prvních dvou dotazů. Z těchto důvodů je také u prvních dvou dotazů 
nastavena významnost termu „Václav“ na polovinu. Očekávané chování sítě při 
jednotlivých dotazech je znázorněno na obr. 12. 
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Obr. 12 Očekávané trendy vývoje vah sítě při složitějším dotazování. 

Testovací soubory se zpětnou vazbou a skript jsou umístěny na CD v adresáři /test/6. 
Bylo provedeno 20 iterací od každého dotazu a po pěti iteracích byly váhy menší než 85 % 
extrémních hodnot vynulovány. Po 20 iteracích našla síť následující závislosti: 

Hodnoty vah vedoucí z neuronu odpovídajícího termu „prezident“: 
MAX  MIN 
1. 7814 (prezident) 1.150750 (0.013000)     1. 0 (-12) 0.000000 (0.000000) 
2. 924 (Havel_;S) 0.182000 (0.015750)     2. 1 (-5) 0.000000 (0.000000) 
3. 2083 (V-0_:B_;Y) 0.001500 (0.000250)     3. 2 (-8) 0.000000 (0.000000) 
4. 2159 (Václav_;Y) 0.000500 (0.000000)     4. 3 (0) 0.000000 (0.000000) 
5. 9415 (setkat_:W) 0.000250 (0.000000)     5. 4 (0.1) 0.000000 (0.000000) 
6. 5 (0.2) 0.000000 (0.000000)     6. 5 (0.2) 0.000000 (0.000000) 

Hodnoty vah vedoucí z neuronu odpovídajícího termu „premiér“: 
MAX  MIN 
1. 7800 (premiér) 1.057000 (0.005000)     1. 0 (-12) 0.000000 (0.000000) 
2. 1205 (Klaus_;S) 0.523000 (0.045500)     2. 1 (-5) 0.000000 (0.000000) 
3. 2159 (Václav_;Y) 0.467000 (0.040500)     3. 2 (-8) 0.000000 (0.000000) 
4. 957 (Hoffman_;S) 0.005500 (0.001250)     4. 3 (0) 0.000000 (0.000000) 
5. 3165 (dohlédnout_:W) 0.005250 (0.001250)     5. 4 (0.1) 0.000000 (0.000000) 
6. 6914 (parádní) 0.005250 (0.001250)     6. 5 (0.2) 0.000000 (0.000000) 

Hodnoty vah vedoucí z neuronu odpovídajícího termu „Václav“: 
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MAX  MIN 
1. 13333 (řešení_^(*3it)) 2.073000 (0.000000)     1. 924 (Havel_;S) -0.263500 (0.000000) 
2. 1583 (ODA-2_:B_;K_;p_^) 1.875000 (0.000000)     2. 0 (-12) 0.000000 (0.000000) 
3. 1 (-5) 0.000000 (0.000000)     3. 1 (-5) 0.000000 (0.000000) 
4. 2 (-8) 0.000000 (0.000000)     4. 2 (-8) 0.000000 (0.000000) 
5. 3 (0) 0.000000 (0.000000)     5. 3 (0) 0.000000 (0.000000) 

V prvních dvou případech odpovídají výsledky přesně našemu očekávání, ve třetím 
případě nikoliv. Pozitivní váhy vedoucí z termu „Václav“ jsou nesmyslné, negativní váha 
sice odpovídá tomu, co jsme chtěli, chybí ovšem negativní váha k termu, který souvisí 
s Klausem. Na tomto případě lze ilustrovat další problémy sítě: jedním z nich je opět 
nevhodný způsob zpětné vazby, která je pouze negativní a druhým je příliš časté nulování 
vah. Po čtvrté sérii iterací vypadaly váhy vedoucí z termu „Václav“ takto: 

MAX  MIN 
1. 2159 (Václav_;Y) 0.965750 (-0.014750)     1. 924 (Havel_;S) -0.024250 (-0.010500) 
2. 2280 (akceptovat_:T_:W) 0.004250 (0.000000)     2. 7814 (prezident) -0.020750 (-0.009000) 
3. 2575 (blokovat_:T) 0.004250 (0.000000)     3. 7800 (premiér) -0.019500 (-0.008250) 
4. 2935 (církevní) 0.004250 (0.000000)     4. 2226 (Zieleniec_;S) -0.017750 (-0.007500) 
5. 4652 (kompromisní) 0.004250 (0.000000)     5. 1205 (Klaus_;S) -0.016250 (-0.007500) 
6. 5641 (mítink) 0.004250 (0.000000)     6. 1120 (Josef_;Y) -0.012500 (-0.005250) 
7. 11290 (vrátit) 0.004250 (0.000000)     7. 5429 (ministr) -0.011250 (-0.004750) 

 Trend byl tedy zpočátku relativně dobrý, docházelo správně k potlačování termů 
sémanticky svázaných s Havlem a Klausem (negativní hodnoty jsou proti pozitivním 
většinou dvojnásobné). Pozitivní hodnoty do matice vah zanáší zejména adaptace na dotaz 
„Klaus“. Řešením by bylo ukázat síti vzorový dokument pro třetí dotaz, aby síť našla 
nějaký pozitivní směr, k němuž by se měla adaptovat, a který by potlačil vlivy dalších 
dotazů. Druhým řešením by mohl být vyšší práh při nulování vah. Vývoj vah při 
složitějším dotazu ukazují grafy na obr. 13. 
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Obr. 13 Vývoj vah závislosti jednotlivých termů 
při dotazu č. 6. Graf pro term „Václav“ zachycuje 
stav vždy po provedení adaptace po třetím 
dotazu, tj. již v sobě zahrnuje vlivy prvního a 
druhého dotazu, aniž by tyto vlivy zvlášť 
zobrazoval. 
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8.3 Vliv parametrů na chování systému 
V předchozí části bylo ukázáno chování systému pro konkrétní dotazy při pevně zvolených 
parametrech. V této části bude obecněji diskutován vliv těchto parametrů na chování 
systému. Metodika testování byla různá, nejčastěji byly upravovány parametry sítě a 
sledováno její chování při konkrétním dotazu, případně více dotazech. Protože tato 
kapitola je obecnější, nejsou na rozdíl od předchozí kapitoly na CD z důvodů rozsahu 
uloženy všechny výsledky všech testů. 

8.3.1 Varianty a parametry algoritmu zpětného šíření 
Pro obecnější analýzu chování sítě v byl proveden rozsáhlejší test s cílem zjistit, jak 
ovlivňují chování systému  tyto parametry:  

• iniciální nastavení parametru α a pokles jeho hodnoty 
• iniciální nastavení parametru η a pokles jeho hodnoty 
• použitá varianta algoritmu zpětného šíření (klasická verze, adaptace vhledem 

k diagonále, adaptace vzhledem k diagonále se zohledněním znaménka derivace 
energetické funkce) 

Test probíhal na dotazu č. 4, protože je při něm relativně dynamická zpětná vazba. 
Soubory potřebné pro test jsou uloženy v adresáři /test/7. Soubor se zpětnou vazbou je 
tentokrát stále stejný, mění se pouze parametry systému. Konfigurační soubory jsou 
vytvářeny dynamicky. Pro korektní spuštění testu musí být v daném adresáři soubory 
all_docs_numbered, all_terms_modified, vector_matrix_sparse a my_feedback. Po 
provedení testu vzniknou další podadresáře, v nichž jsou uloženy mezistavy sítě a výstup 
programu ADIS. V každém podadresáři jsou uloženy celkem čtyři výsledky se stejnými 
nastaveními INITIAL_ALPHA, INITIAL_ETA, ALPHA_DEC_FACTOR a ETA_DEC_FACTOR 
lišící se typem použité varianty algoritmu zpětného šíření. Výsledky v jednotlivých 
adresářích se liší právě nastavením α, η a jejich poklesu. Pro zahájení testu je potřeba 
spustit soubor runit.bat. Stručný výtah z výsledků ukazuje následující tabulka: 

va
ria

nt
a 

al
go

rit
m

u 
zp
ět

né
ho

 š
íře

ní
  

(D
=k

 d
ia

go
ná

le
, K

=k
la

si
ck

y,
 

M
=s

e 
zn

am
én

ke
m

) 
IN

IT
IA

L_
A

LP
H

A
 

A
LP

H
A

_D
EC

_F
A

C
TO

R
 

IN
IT

IA
L_

 E
TA

 

ET
A

_D
EC

 _
FA

C
TO

R
 

ch
yb

a 
po

 1
0.

 it
er

ac
i 

zm
ěn

a 
ch

yb
y 

od
 

př
ed

ch
oz

í i
te

ra
ce

 

ch
yb

a 
po

 2
0.

 it
er

ac
i 

zm
ěn

a 
ch

yb
y 

od
 

př
ed

ch
oz

í i
te

ra
ce

 

ch
yb

a 
po

 5
0.

 it
er

ac
i 

zm
ěn

a 
ch

yb
y 

od
 

př
ed

ch
oz

í i
te

ra
ce

 

ite
ra

ce
 s

 n
ej

le
pš

í 
ho

dn
ot

ou
 c

hy
by

 

ne
jle

pš
í h

od
no

ta
 c

hy
by

 

D, K, M 0,00  0,30 1,00 2,69974 -0,00857 2,55273 -0,14701 1,6002 -0,01687 50 1,6002 
D, K, M 0,00  0,60 1,00 2,58111 -0,03661 1,89066 -0,69045 1,4055 -0,00148 50 1,4055 
D, K, M 0,00  0,90 1,00 2,32683 -0,10206 1,51678 -0,81005 1,39091 -0,00039 50 1,39091
D, K, M 0,00  0,90 0,90 2,57432 -0,02594 2,35718 -0,21714 2,16799 -0,00305 50 2,16799
D, K, M  0,00  0,30 0,90 2,72201 -0,00279 2,70142 -0,02059 2,67733 -0,00072 50 2,67733
D, K, M 0,00  0,60 0,90 2,67065 -0,00952 2,59026 -0,08039 2,50885 -0,00175 50 2,50885

D 0,70 0,90 0,30 1,00 1,41802 -0,25967 1,3749 -0,04312 3,04275 0,00000 22 1,07434
K 0,70 0,90 0,30 1,00 2,62952 -0,02212 2,29508 -0,33444 1,49792 -0,00780 50 1,49792
M 0,70 0,90 0,30 1,00 1,41802 -0,25967 1,3749 -0,04312 1,41225 -0,01547 22 1,07434
D 0,70 0,90 0,60 1,00 1,38386 -0,00030 3,04271 1,65885 3,04275 0,00000 16 1,09357
K 0,70 0,90 0,60 1,00 2,20117 -0,11785 1,52862 -0,67255 1,39653 -0,00070 50 1,39653
M 0,70 0,90 0,60 1,00 1,38386 -0,00030 2,56452 1,18066 2,26507 -0,00370 16 1,09357
D 0,70 0,90 0,90 1,00 1,38386 0,00000 3,04275 1,65889 3,04275 0,00000 13 1,2451 
K 0,70 0,90 0,90 1,00 1,65097 -0,12118 1,41716 -0,23381 1,38808 -0,00018 50 1,38808
M 0,70 0,90 0,90 1,00 1,38386 0,00000 3,21091 1,82705 2,88051 0,00000 13 1,2451 
D 0,70 0,90 0,30 0,90 1,52409 -0,41442 1,3837 -0,14039 3,04256 0,00003 26 1,01126
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K 0,70 0,90 0,30 0,90 2,68362 -0,00717 2,63954 -0,04408 2,59532 -0,00125 50 2,59532
M 0,70 0,90 0,30 0,90 1,52409 -0,41442 1,3837 -0,14039 2,09096 -0,00348 26 1,01126
D 0,70 0,90 0,60 0,90 1,3839 -0,00205 3,01209 1,62819 3,04275 0,00000 17 1,16568
K 0,70 0,90 0,60 0,90 2,48716 -0,03706 2,25637 -0,23079 2,09311 -0,00317 50 2,09311
M 0,70 0,90 0,60 0,90 1,3839 -0,00205 2,20831 0,82441 2,86704 -0,00010 17 1,16568
D 0,70 0,90 0,90 0,90 1,38386 -0,00001 3,04275 1,65889 3,04275 0,00000 14 1,251 
K 0,70 0,90 0,90 0,90 2,10262 -0,08357 1,74659 -0,35603 1,61707 -0,00216 50 1,61707
M 0,70 0,90 0,90 0,90 1,38386 -0,00001 2,32795 0,94409 2,29445 -0,00091 14 1,251 
D 1,20 0,85 0,30 1,00 1,38387 -0,00087 1,84811 0,46424 3,04257 0,00000 19 0,96651
K 1,20 0,85 0,30 1,00 2,53405 -0,03611 2,11525 -0,41880 1,47587 -0,00543 50 1,47587
M 1,20 0,85 0,30 1,00 1,38387 -0,00087 1,84811 0,46424 2,01917 -0,00798 19 0,96651
D 1,20 0,85 0,60 1,00 1,38384 -0,00002 3,04275 1,65891 3,04275 0,00000 12 1,34456
K 1,20 0,85 0,60 1,00 1,78962 -0,11690 1,46203 -0,32759 1,39406 -0,00042 50 1,39406
M 1,20 0,85 0,60 1,00 1,38384 -0,00002 3,06741 1,68357 2,94988 0,00000 12 1,34456
D 1,20 0,85 0,90 1,00 1,36887 -0,01489 3,04275 1,67388 3,04275 0,00000 10 1,36887
K 1,20 0,85 0,90 1,00 1,44318 -0,02357 1,40001 -0,04317 1,38701 -0,00013 50 1,38701
M 1,20 0,85 0,90 1,00 1,36887 -0,01489 3,13109 1,76222 4,50152 0,00000 10 1,36887
D 1,20 0,85 0,30 0,90 1,38392 -0,00378 1,26263 -0,12129 3,00995 0,00025 22 0,82627
K 1,20 0,85 0,30 0,90 2,62638 -0,01219 2,55867 -0,06771 2,49637 -0,00181 50 2,49637
M 1,20 0,85 0,30 0,90 1,38392 -0,00378 1,26263 -0,12129 0,98978 -0,00356 22 0,82627
D 1,20 0,85 0,60 0,90 1,38385 -0,00001 3,04275 1,65890 3,04275 0,00000 13 1,26991
K 1,20 0,85 0,60 0,90 2,18318 -0,06181 1,91608 -0,26710 1,77794 -0,00291 50 1,77794
M 1,20 0,85 0,60 0,90 1,38385 -0,00001 3,29188 1,90803 3,19345 0,00000 13 1,26991
D 1,20 0,85 0,90 0,90 1,38242 -0,00142 3,04275 1,66033 3,04275 0,00000 11 1,2093 
K 1,20 0,85 0,90 0,90 1,61491 -0,05044 1,50047 -0,11444 1,45931 -0,00089 50 1,45931
M 1,20 0,85 0,90 0,90 1,38242 -0,00142 3,19682 1,81440 4,54184 0,00000 11 1,2093 

 
Z hodnot uvedených v tabulce vyplývá následující: 

• Obecně se síť bez momentu chová hůře než při použití momentu. Pokud z 
důvodů paměti nechceme moment použít, je vhodná relativně vyšší hodnota η. 
Jeho hodnota by v průběhu výpočtu navíc neměla příliš klesat. 

• Obecně adaptace probíhá nejlépe, pokud se historie vah vztahuje k diagonále a 
navíc se uvažuje znaménko derivace energetické funkce. V těchto případech síť 
relativně rychle (většinou do 20. iterace) najde poměrně kvalitní minimum. 
Nevýhodou je, že v dalších iteracích chyba obecně roste.  

• Při použití varianty s diagonálou je vhodná iniciální hodnota α kolem 0,7 
s malým poklesem, či o něco vyšší hodnota α s poněkud výraznějším poklesem. 
V obou případech byla chyba sítě velmi dobrá, pohybovala se okolo hodnoty 1 
či dokonce mírně pod ní. 

• Síť je citlivější na nastavení parametru η. Jako vhodná se ukazuje hodnota kolem 
0,3, s možným mírným poklesem. Při vyšších hodnotách síť minimum přejde. 

• Adaptace vzhledem k diagonále vede k rychlejšímu vývoji vah, který se ukazuje 
jako žádoucí. Při použití klasické varianty zpětného šíření je vývoj vah mnohem 
pozvolnější. Klasický algoritmus zpětného šíření s momentem má na druhou 
stranu tu výhodu, že chyba stále klesá. Z tohoto důvodů se neliší výsledky pro 
klasickou variantu zpětného šíření s momentem od varianty počítající 
s porovnáváním znamének změny momentu a derivace energetické funkce 
(neshoda znaménka zatím nenastala). Experimentálně bylo ověřeno, že v řádu 
stovek iterací dojde síť k podobným či lepším výsledkům. 

Uvedené hodnoty parametrů α, η i způsob jejich úpravy v průběhu výpočtu relativně 
dobře odpovídá popsanému chování neuronových sítí (viz např. [4]). Otázkou je, nakolik je 
dotaz zvolený pro testování reprezentativní.  
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Příliš velká hodnota parametru α či jeho pomalý pokles α obecně vedou k tomu, že síť 
přejde minimum energetické funkce. Z hlediska systému to znamená, že trend ve vývoji 
vah je příliš velký a vede to k enormní aktivaci neuronů. V případě použití sigmoidální 
přenosové funkce pak mají téměř všechny dokumenty skóre velmi blízké 1. Malé hodnoty 
α naopak vedou k pomalému vývoji vah sítě. Podobné chování se projevuje i v případě 
parametru η. 

8.3.2 Přenosová funkce a výpočet chyby 
V této části bude diskutován vliv a parametry použité přenosové funkce a s ním související 
výpočet hodnot δ pro neurony výstupní vrstvy. Výsledky při použití sigmoidální přenosové 
funkce se ukázaly jako vyhovující. Nastavení parametrů sigmoidální přenosové funkce na 
skryté a výstupní vrstvě bylo zjištěno experimentálně a je znázorněno na obr. 14. Jako 
vhodná hodnota parametru λ skryté vrstvy byla určena hodnota 30 a hodnota prahu 
t = 0,85. Tyto hodnoty dokáží dobře kategorizovat neurony skryté vrstvy: o každém 
z neuronů lze říci, zda je aktivní či aktivní není. Další výhodou je skutečnost, že toto 
nastavení dovoluje prosadit se jen opravdu významným závislostem. Pokud je totiž váha 
mezi aktivovaným neuronem vstupní vrstvy sítě a některým z neuronů skryté vrstvy malá, 
je vážený vstup tohoto neuronu rovněž poměrně malý a „strmá“ přenosová funkce 
společně s vhodnou volbou prahu vede k nulové aktivaci tohoto neuronu. Volba nižšího 
parametru λ přispívá k tomu, že se umožní více mezistavů neuronu, což může vést 
k projevu nevýznamných závislostí. Práh skryté vrstvy t byl nastaven tak, aby bylo 
zajištěno, že neurony, jejichž váženým vstupem byla nula, budou mít minimální aktivaci. 
Tím je zajištěno korektní chování další vrstvy sítě, která odpovídá vektorovému modelu. 

Požadované chování přenosové funkce na výstupní vrstvě by mělo být opačné, tj. 
funkce by neměla být tak strmá. Proto byla zvolena hodnota λ = 1. Tím je zajištěno, že 
aktivace neuronů odpovídajících výsledku přetransformuje tak, aby zůstaly alespoň 
částečně zachovány rozdíly hodnot v aktivacích. Hodnota prahu byla určena rovněž 
experimentálně. Pro neurony s nulovou aktivací by měla být výsledkem malá hodnota, 
odpovídající malé významnosti dokumentu z hlediska dotazu. Naopak pro dokumenty 
relevantní vzhledem k dotazu by měla být hodnota skóre relativně vysoká, blížící se 1. Při 
pevné volbě nízkého λ není možné tyto podmínky dodržet současně, proto byla zvolena 
kompromisní hodnota t = 0,75. Aktivace nevýznamných dokumentů (tj. těch, jimž 
odpovídají neurony s nulovým váženým vstupem) je pak rovna přibližně 0,32. K této 
hodnotě je třeba přihlédnout při zadávání hodnot zpětné vazby. Skutečnost, že i neurony 
odpovídající nerelevantním dotazům mají malou aktivaci, hraje klíčovou roli při 
prosazování těchto dokumentů ve zpětné vazbě. Při nulové aktivaci těchto neuronů by 
nebylo možno použít vztah (4.4), protože hodnota chyby pro tyto neurony by byla bez 
ohledu na zadání v souboru se zpětnou vazbou vždy nulová. V důsledku toho by pak 
nedošlo k odpovídající adaptaci vah. 
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Obr. 14 Nastavení přenosové funkce na výstupní a skryté vrstvě 

Jinou možností je na výstupní vrstvě použít lineární přenosovou funkci (například 
identitu), čímž se zajistí číselné výsledky odpovídající vektorovému modelu. Tento přístup 
má ovšem podstatnou nevýhodu z hlediska zadání pozitivní zpětné vazby u dokumentů, 
aktivace jejichž neuronů je nulová. V tomto případě nelze z výše popsaných důvodů použít 
vztah (4.4). Použijeme-li upravený přepočet (6.4), bylo experimentálně ověřeno, že tento 
výpočet chyby vede k nežádoucímu rychlému vývoji vah. Z těchto důvodů se lineární 
přenosová funkce příliš neosvědčila. Jedinou vhodnou příležitostí, kdy ji použít, je dotaz 
bez adaptace, kdy volba této funkce zajistí, že hodnoty skóre dokumentů vrácených 
systémem budou číselně odpovídat vektorovému modelu. Možností, jak zlepšit chování 
systému při použití lineární přenosové funkce, je normalizace. 

8.3.3  Normalizace 
Normalizace prováděná v systému se týkala celkem třech parametrů: 

1. matice indexu, tj. hodnot matice mezi skrytou a výstupní vrstvou. Váhy jsou 
nastaveny tak, aby euklidovská velikost vektoru vah vstupujícího do neuronu 
výstupní vrstvy byla rovna jedné. 

2. matice termů, tj. hodnot matice mezi vstupní a skrytou vrstvou. Váhy jsou 
nastaveny tak, aby euklidovská velikost vektoru vah vedoucích z neuronu vstupní 
vrstvy byla rovna jedné. 

3. aktivací neuronů v rámci vrstvy. Aktivace jsou upraveny tak, aby euklidovská 
velikost vektoru aktivací konkrétní vrstvy byla rovna jedné. 

Normalizace v prvním případě odpovídá klasické normalizaci popsané u vektorového 
modelu, jejímž hlavním významem je nastavit hodnoty v matici indexu nezávisle na délce 
dokumentů. V testovací kolekci byly všechny dokumenty přibližně stejně dlouhé, takže 
tento postup nebyl nutný. Experimentálně byl ovšem vyzkoušen a bylo zjištěno, že chování 
systému zhoršuje. Příčinou je nižší výsledná aktivace neuronů na výstupní vrstvě, kde se 
vzhledem k popsanému charakteru přenosové funkce jen málo liší aktivace neuronů 
odpovídajících relevantním a nerelevantním dokumentům. To vede obecně k horší adaptaci 
sítě. 

Normalizace ve druhém a třetím případě zajišťuje omezení růstu vah, resp. aktivací. 
Byly provedeny testy s použitím dotazu č. 4, při nichž se zjistilo, že vliv normalizace se liší 
podle typu přenosové funkce použité na výstupní vrstvě. Při použití sigmoidy jsou 
výsledky srovnatelné s výsledky, k nimž se dospělo bez normalizace. Chování systému 
s normalizací se lišilo v tom, že došlo k nepatrně rychlejšímu vývoji vah sítě. Při 
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normalizaci matice termů se sice lišily hodnoty vah, ovšem jejich poměr odpovídal případu 
bez normalizace a po vynulování vah se i číselné hodnoty vah lišily jen málo. Závěr je tedy 
takový, že při použití sigmoidální přenosové funkce normalizace chování systému 
zásadním způsobem nezlepšuje. 

Zajímavější byla situace při volbě lineární přenosové funkce na výstupní vrstvě. 
Porovnání výsledků přináší grafy na obr. 15. 
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Obr. 15 Srovnání vývoje vah vedoucích z neuronu odpovídajícího termu „Klaus“ při dotazu č. 4. 

V obou příkladech byla na výstupní vrstvě použita jako přenosová funkce identita a váhy byly 
normalizovány. Případy se liší druhem momentu. Srovnání s výsledky téhož dotazu při použití 

sigmoidální přenosové funkce na výstupní vrstvě (viz obr. 11 na straně 56) ukazuje, že při použití 
lineární přenosové funkce je adaptace horší. 
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V předchozí kapitole bylo zmíněno, že použití lineární funkce při adaptaci obecně vede 
k rychlému vývoji vah sítě a jejich narůstání do extrémních hodnot. V tomto případě 
představuje normalizace matice termů vhodný způsob, jak tomuto jevu zabránit. Výsledky 
systému s identitou jako přenosovou funkcí na výstupní vrstvě byly výrazně lepší než bez 
normalizace. Přesto ale zaostávají za výsledky dosaženými pomocí sigmoidální přenosové 
funkce. 

8.3.4 Další úpravy vah v síti 
Dalším způsobem, jak upravovat hodnoty vah v síti, bylo nulování vybraných vah mezi 
vstupní a skrytou vrstvou sítě. Tento přístup se v klasickém algoritmu zpětného šíření 
obvykle nepoužívá, ale díky transparentní struktuře sítě se ukázal jako vhodný. Slouží totiž 
k odstranění nevýznamných sémantických závislostí. Při této úpravě sítě je třeba určit dvě 
hodnoty: jak často se má tato transformace provádět a jaký je její práh, tzn. jak určit mezní 
hodnoty, které již nulovány nebudou. 

Při určení počtu iterací sítě je potřeba nechat síti dostatečnou dobu, aby se váhy mohly 
adaptovat. Při příliš častém nulování vah se projeví jen menší množství závislostí. Pokud 
váhy nejsou nulovány vůbec, objeví se ve výsledku „informační šum“ – malé váhy vedoucí 
z dotazovacího termu, které ovšem nemají žádný význam. Záleží ovšem také na zadání 
zpětné vazby. Pokud je prosazovaný trend stále tentýž, změna hodnoty počtu iterací se na 
výsledku příliš neprojeví. Experimentálně bylo určeno jako optimum nulování po každých 
15 iteracích. Obecně je systém na tuto hodnotu podstatně méně citlivý než na hodnotu 
prahu. 

Určení prahu proběhlo rovněž experimentálně na základě nalezených závislostí sítě. 
Obecně zde opět proti sobě působí dva vlivy, jednak snaha identifikovat ty opravdu 
významné závislosti, která hovoří pro vyšší volbu prahu, jednak snaha „nezničit“ ani méně 
významné závislosti, které by v dalších iteracích mohly získat převahu. Ukazuje, že počet 
významných závislostí závisí na množství termů použitých v každém dokumentu. 
Experimentálně bylo zjištěno, že hodnota prahu by měla být poměrně vysoká. V systému 
implementovaný způsob byl nejjednodušší možný, tj. docházelo k nulování vah menších 
než předem dané procento extrémní hodnoty. Testování optimální volby prahu probíhalo 
tak, že byly výše popsané dotazy provedeny bez prahování a následně byly prozkoumány 
nalezené závislosti. Ukázalo se, že toto procento vah určených k vynulování by mělo být 
obecně relativně vysoké, zhruba 75–85 %. I přesto se ovšem stává, že z pohledu tazatele 
zajímavé závislosti jsou vynulovány (viz dotaz 6 a váhy vedoucí z termu „Václav“), resp. 
se do zajímavých závislostí dostane závislost z pohledu tazatele nezajímavá (viz dotaz 1 a 
term „blokovat“). Váhy by zřejmě bylo žádoucí upravovat složitějším způsobem, například 
dynamickou volbou prahu na základě extrémních hodnot, případně umožnit i přímý zásah 
uživatele. V systému implementovaný jednoduchý způsob měl pouze ukázat, zda má tato 
úprava vah smysl. Výsledky dokazují, že tato úprava vah je velmi vhodná a přináší 
zlepšení chování systému. 

8.3.5 Způsob zadání zpětné vazby 
Vliv zadání zpětné vazby byl již demonstrován na konkrétních dotazech popsaných 
v předchozí kapitole. Zadat kvalitní zpětnou vazbu, ze které by se systém učil, není úplně 
jednoduché. Při zadání zpětné vazby jdou proti sobě dva úkoly: jednak zadat dostatečně 
velkou množinu relevantních odpovědí, aby z nich síť byla schopna odvodit uživatelovy 
představy, na druhou stranu je tu již zmiňovaná snaha uživatele zadáváním zpětné vazby 
příliš neobtěžovat.  
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Do zkoumání vlivu zadání zpětné vazby na chování systému bylo zahrnuto několik 
aspektů. Prvním z nich byla konzistence hodnot zadaných v souboru se zpětnou vazbou. 
Tento problém byl již zmíněn při analýze chování sítě v dotazech 3 a 4. Pokud chceme 
nějaký dokument hodnotit pozitivně, je potřeba, aby hodnocení v souboru se zpětnou 
vazbou bylo vyšší než jeho aktuální aktivace, naopak chceme-li nějaký dokument hodnotit 
negativně, je potřeba, aby jeho hodnocení bylo nižší než jeho aktivace. Důležité je, že 
aktivace dokumentu závisí na použitých parametrech systému, v případě implicitního 
nastavení použití sigmoidální přenosové funkce jde o interval (0,32; 1). Nastavování 
hodnot mimo tento interval nemá dobrý smysl, i když testy ukázaly, že v případě sítě bez 
normalizace může sloužit jako způsob projevení mimořádného hodnocení dokumentu. 
Například zadáme-li velkou hodnotu, bude chyba na neuronu odpovídajícímu 
hodnocenému dokumentu velká a to povede k extrémnímu růstu vah mezi termem 
zadaným v dotazu a termy obsaženými v dokumentu. Kromě číselných hodnot zpětné 
vazby je třeba věnovat pozornost tomu, aby byla bezesporná. Je to ukázáno u dotazu 5c, 
kde chceme o jednom dokumentu říci, že je zároveň dobrý a zároveň špatný. V jiné a 
obvyklejší podobě je tato situace zmíněna u dotazu 4, kdy druhá pětice dokumentů o 
Havlovi, která by měly být hodnocena pozitivně, je hodnocena negativně. tento jev pak 
vede k nežádoucí oscilaci vah sítě.  

Zkoumán byl rovněž rozdíl mezi pozitivní a negativní zpětnou vazbou. Činnost 
pozitivní zpětné vazby byla již dostatečně ilustrována na testovacích dotazech 1 – 5 a 
z jejich výsledků vyplývá, že funguje. Pro zjištění chování negativní zpětné vazby byl 
použit dotaz „Václav“ a soubor ze zpětnou vazbou z dotazu 6, který pouze potlačoval 
dokumenty o Havlovi a Klausovi. Testovací soubory jsou uloženy na CD v adresáři /test/8. 
Po 15 iteracích sítě vypadaly váhy následovně: 

1. 2159 (Václav_;Y) 0.580000 (-0.058000)     1. 924 (Havel_;S) -0.303750 (-0.041750) 
2. 0 (-12) 0.000000 (0.000000)     2. 7814 (prezident) -0.288000 (-0.039750) 
3. 1 (-5) 0.000000 (0.000000)     3. 930 (Havlův_;S_^(*3el)) -0.207500 (-0.028500) 
4. 2 (-8) 0.000000 (0.000000)     4. 9415 (setkat_:W) -0.207500 (-0.028500) 
5. 3 (0) 0.000000 (0.000000)     5. 3767 (formální) -0.200500 (-0.027500) 
6. 4 (0.1) 0.000000 (0.000000)     6. 1205 (Klaus_;S) -0.182500 (-0.025000) 
7. 5 (0.2) 0.000000 (0.000000)     7. 6004 (novinář) -0.182500 (-0.025000) 
8. 6 (0.3) 0.000000 (0.000000)     8. 7800 (premiér) -0.182500 (-0.025000) 
9. 7 (0.4) 0.000000 (0.000000)     9. 7817 (prezidentův_^(*2)) -0.182500 (-0.025000) 

Trend tedy fungoval, došlo ovšem i k oslabení termu „Václav“ protože je sémanticky 
svázán s dokumenty o Klausovi a Havlovi, na něž je negativní zpětná vazba. Nedošlo 
ovšem k posílení žádného z termů a to v konečném důsledku negativně ovlivnilo výsledky 
vyhledávání. Aktivace neuronů na skryté vrstvě byla stále nižší, až hodnocené dokumenty 
měly nižší aktivaci než dokumenty nehodnocené. Proto ve 20. iteraci sítě měly všechny 
dokumenty z kolekce téměř stejné (a velmi nízké) ohodnocení, které odpovídá nulové 
aktivaci všech neuronů skryté vrstvy. Tomu odpovídaly i nesmyslné výsledky vyhledávání: 

 1. Id:     7 (Izrael a Hizballáh si vyměnily rakety   ) Score: 0.320821 
 2. Id:     9 (Nový japonský premiér Murajama jmenoval ) Score: 0.320821 
 3. Id:    23 (-Díky, Ameriko...                       ) Score: 0.320821 
 4. Id:    42 (Benzin dražší pouze u Benziny           ) Score: 0.320821 
 5. Id:    46 (Krátce                                  ) Score: 0.320821 
 6. Id:    50 (Z politické scény - KDS: Vládní návrh je) Score: 0.320821 
 7. Id:    51 (Medaile svobody pro Havla               ) Score: 0.320821 
 8. Id:    72 (Krásně nudná Kostnice v Německu         ) Score: 0.320821 
 9. Id:    99 (Úvahy o legalizaci drog v Evropě        ) Score: 0.320821 
10. Id:   100 (Rozpor pouze zdánlivý                   ) Score: 0.320821 

Tento test ukazuje, že je nevhodné dokumenty hodnotit pouze negativně, protože může 
dojít k výše popsanému nežádoucímu jevu. Negativní hodnocení svůj význam má, jak bylo 
ukázáno na dotazu 4. Důležité ale je, aby zpětná vazba zachycovala také pozitivní trend, 
aby síť věděla, jaké dokumenty jsou správné a mohla k nim adaptovat váhy. Uvedenému 
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chování s negativní zpětnou vazbou by mohla zamezit normalizace, neboť tato úprava 
nedovolí degradaci aktivací neuronů skryté vrstvy na nulový vektor. 

Zkoumán byl také minimální počet dokumentů potřebných k projevení trendu. Bylo 
provedeno několik úprav zpětných vazeb u dotazů 1 – 4 s cílem zjistit minimální počet 
dokumentů, na které je třeba (pozitivní) zpětná vazba, aby síť dospěla k nějakým 
výsledkům. Závěr z těchto experimentů je takový, že čtyři až pět je minimální množství. 
Při menším množině dokumentů, na něž je pozitivní zpětná vazba nemá síť možnost 
uplatnit své generalizační schopnosti. V případě, že je pozitivně hodnocen pouze jeden 
dokument, váhy v síti jsou automaticky adaptovány směrem k jeho termům. Kvalita 
adaptace vah tedy závisí na množství uživatelem poskytnutých odpovědí – čím jich je více, 
tím lépe se síť chová. 
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9 Závěr 
Cílem této práce bylo na základě studia problematiky navrhnout, implementovat a 
otestovat vlastní adaptivní dokumentografický informační systém. Po úvodním 
prostudování problematiky byla jako zajímavá vybrána oblast vrstevnatých neuronových 
sítí používajících algoritmus zpětného šíření a z oblasti IR zpětná vazba. Po podrobné 
analýze a návrhu byla jedna z uvažovaných variant adaptivního systému implementována s 
tím, že daný program lze snadno rozšířit a použít pro podobnou třídu úloh. 

Při testování systému byly zjištěny některé zajímavé výsledky. Síť byla skutečně 
schopna se v případě jasně definovaného uživatelského názoru vyjádřeného zpětnou 
vazbou naučit tazatelův pohled na svět, realizovaný pomocí matice podobnosti termů. Síť 
je schopna vyjádřit synonymitu, záměnu pojmů či negativní vazbu mezi termy. V případě 
nesplnění předpokladu o jasné uživatelově představě, způsobené například ryze negativním 
či sporným hodnocením výsledku, měla síť při učení větší či menší problémy a hrozilo 
nebezpečí, že síť přeformuluje dotaz špatně a výsledky uživatelově představě odpovídat 
nebudou.  

Při návrhu systému bylo nutné řešit řadu problémů. Mezi ně patří jak obecné problémy 
paradigmatu soft computing s nutností experimentálního nastavování parametrů sítě, či 
problémy s rychlostí učení, tak problémy se složitostí učení a s tím související omezení na 
velikost použité testovací kolekce. Implementovaný systém by ale při použití dalších 
technik – zejména shlukování termů na skryté vrstvě a dokumentů na výstupní vrstvě – 
mohl fungovat i pro větší kolekce, neboť velikost adaptivní části sítě závisí pouze na 
množství termů. 

Díky implementovaným modifikacím se podařilo docílit nalezení vhodné reprezentace 
uživatelovy představy v řádově desítkách iterací. Nejzajímavějších výsledků dosahovala 
síť při adaptaci vzhledem k diagonále při zohlednění znaménka derivace energetické 
funkce. Jako velmi vhodná se ukázala úprava spočívající v nulování nevýznamných 
závislostí, která vedla k odstranění nadbytečného šumu. 

Na závěr lze tedy říci, že cíl práce podle specifikace byl splněn. Vytvořený systém 
kombinuje techniky a myšlenky z oblasti klasických dokumentografických informačních 
systémů a neuronových sítí a je schopen za splnění jistých předpokladů přizpůsobit svoji 
odezvu subjektivním představám uživatele a pomoci mu nalézat skutečně relevantní 
dokumenty. Problémy, které zde byly zmíněny, odpovídají problémům uváděným 
v prostudovaných článcích. Podobně jako v nich nezbývá než uzavřít práci hypotézou, že i 
přes řadu problémů by neuronové sítě mohly představovat jeden ze způsobů, jak zlepšit 
chování tradičních dokumentografických informačních systémů. 
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10 Přílohy 

10.1 Obsah CD 
Na disku CD přiloženém k textu práce se nachází následující soubory a adresáře: 
• info.txt – textový soubor se stručným popisem obsahu CD 
• /adds – instalační soubor programu cygwin, sloužícího pro spouštění UNIXových 

skriptů pod MS-Windows. 
• /collection – výsledek předzpracování kolekce. V adresáři jsou soubory 

vector_matrix_sparse, all_terms_modified a all_docs_numbered, poslední dva uložené 
celkem ve třech kódováních češtiny: ISO-Latin2 (původní), CP-852 (pro DOS 
konzolu) a CP-1250 (pro Windows). Samotná kolekce součástí CD není, lze ji získat 
v ÚFAL MFF UK. 

• /doc – generovaná programátorská HTML dokumentace k programu 
• /install – instalační zip soubor s programem adis.exe pro platformu Windows, 

defaultním konfiguračním souborem a prázdným adresářem logs 
• /prepare – skripty a programy použité pro předzpracování kolekce 
• /src – zdrojové soubory programu ADIS. Součástí tohoto adresáře jsou i .dsp a .dsw 

soubory projektu pro MSVC, .dev soubor s projektem pro Dev-C++ a Makefile pro 
Linux. 

• /test – v textu práce popisované testy obsahující při testu použitý konfigurační soubor, 
soubor se zpětnou vazbou a případně i skript s příkazy. Součástí každého testu je i 
adresář logs se soubory zachycujícími stav sítě v průběhu výpočtu. 

• /text – text diplomové práce ve formátech .pdf a .doc 

10.2 Instalace programu 
Pro instalaci programu pro OS Windows stačí dekomprimovat soubor adis.zip uložený na 
CD v adresáři /install do adresáře, v němž bude mít program právo zápisu. Pro správnou 
činnost systému je nutné do tohoto adresáře nakopírovat soubory popisující kolekci 
dokumentů (all_terms_modified, all_docs_numbered a vector_matrix_sparse). Ty se 
nacházejí v adresáři /collection. Poté stačí spustit program adis.exe. 

Program byl vytvořen a testován s výše popsanou kolekcí na PC s procesorem 2,6 GHz 
a s 512 MB paměti. Při této konfiguraci byla odezva systému maximálně desítky sekund. 
Vzhledem k tomu, že program provádí velké množství výpočtů a je relativně náročný na 
množství paměti, je doporučeno ho spouštět na počítači s podobnou konfigurací. Zejména 
při menším množství paměti může být doba jeho odezvy díky stránkování na disku 
podstatně delší. 
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