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1 VYHĽADÁVANIE 
INFORMÁCIÍ 

Oblasť vyhľadávania informácií (information retrieval - IR) sa zaoberá reprezentáciou, 
uchovávaním, organizáciou a dostupnosťou informácií.  Na rozdiel od získavania dát 
(data retrieval) pri získavaní informácií nie je potrebné iba získať presne definované 
informácie, napríklad podľa obsahu kľúčových slov, ale cieľom je získať čo 
najrelevantnejšie informácie o nejakom subjekte. 

Oblasť vyhľadávania informácií sa nezačala rozvíjať len s nástupom počítačov ale je 
stará ako ľudstvo samo aspoň od nástupu písma ako symbolickej formy 
zaznamenávania informácií. Už najmenej 4000 rokov sa ľudia snažia organizovať 
informácie tak aby v nich bolo možné vyhľadávať. Typickým príkladom je obsah 
knihy alebo rôzne indexy v knižniciach, kde sa oblasť vyhľadávania informácii začala 
najskôr rozvíjať.  

S nástupom internetu prišli nové výzvy pre túto oblasť: 

• Informácie sú dostupné za oveľa nižšiu cenu ako predtým 

• Rozvoj internetu napomohol tomu, že informačné zdroje sú distribuované 
a dostupné veľmi rýchlo a za pár sekúnd 

• Takisto sloboda zverejniť akúkoľvek informáciu kýmkoľvek je dostupná prvý 
krát v histórii 

Tieto výzvy sa nedajú naplniť riešeniami, ktoré sa používali v knižniciach ako 
hierarchické zoznamy, indexy a podobne. 

S rozvojom internetu je čoraz ťažšie nájsť tu správnu informáciu na webe, ktorý je 
dynamickým neustále sa zväčšujúcim a meniacim priestorom.  

Najdôležitejším médiom na internete je stále text, ktorým sa zaoberáme aj v tejto 
kapitole, avšak v súčasnosti je čoraz dôležitejšie vyhľadávanie informácií z iných 
médií na webe ako sú obrázky, zvuk alebo hudba, video a v budúcnosti určite pribudne 
aj IP televízia a ďalšie. 
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1.1 Základné pojmy a architektúra vyh ľadávacieho 
systému 

Architektúru vyhľadávacieho systému môžeme rozdeliť na dva základné procesy ktoré 
sa vykonávajú nad informačným priestorom a jeho základnými jednotkami ktorými sú 
dokumenty. Prvým je proces získavania informácií ktorý sa skladá z nasledovných 
častí: 

• stiahnutie dokumentov 

• textové operácie 

• indexovanie 

• spracovanie odkazov 

Druhým procesom je proces vyhľadávania skladajúci sa z 

• formulácia dopytu a operácie na dopyte 

• spracovanie dopytu 

• vrátenie výsledku na používateľské rozhranie 

• spätná väzba od používateľa 

Na Obr. 1-1 je zobrazená architektúra vyhľadávacieho systému, ktorá zahŕňa tieto 
procesy. V ďalšom texte v krátkosti opisujeme jednotlivé časti týchto procesov, pričom 
niektorým väčšiu pozornosť v rámci kapitoly.  
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Obr. 1-1 Architektúra vyhľadávacieho systému 
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Dokumenty sú základnou jednotkou pre vyhľadávanie. Dokumenty sa sústredia v báze 
dokumentov, ktorá je dopredu pripravená, alebo v prípade systémov ktoré pracujú 
s prostredím internetu sa báza napĺňa pomocou web sťahovačov (Web Crawler alebo 
Web Spider), ktoré prechádzajú linky (odkazy) nájdené v dokumente a sťahujú nové 
dokumenty do bázy dokumentov na základe nadefinovaných pravidiel (napr. 
obmedzenia na web sídla, hĺbku alebo relevanciu dokumentov). 

Textové operácie slúžia na zistenie „Index terms“ termov  z dokumentu ale aj na 
prvotné spracovanie dopytu, kde je potrebné aplikovať tie isté operácie ako na 
dokument. Tu sa vyhadzujú nepodstatné slová „stop slová“ (stop words) alebo hľadajú 
základné tvary slov. Pod textové operácie patrí aj prvotná tokenizácia textu (kapitola 
1.5) a môžeme tu zaradiť aj konvertovanie rôznych formátov na text ako aj 
identifikáciu objektov z dokumentu (napr. odkazy URL). 

Dokument spracovaný textovými operáciami je následne indexovaný, čím sa vytvorí 
index dokumentov na základe zvoleného modelu, ktorý slúži na rýchle vyhľadanie 
relevantných dokumentov. 

Vo vyhľadávacom systéme zameranom na prostredie internetu je dôležité spracovať 
odkazy extrahované z dokumentov. Toto môže slúžiť rôznym účelom ako napríklad 
zisťovanie informácií z grafovej hypertextovej štruktúry, zisťovanie dodatočných 
informácií o dokumentoch na základe textu odkazov na iných stránkach alebo aj 
navigácii v dokumentoch. Primárnym cieľom vo vyhľadávacích systémoch je však 
podpora zoraďovania výsledkov vyhľadávania napríklad pomocou PageRank1 
algoritmu. 

Niektoré vyhľadávacie systémy umožňujú spätnú väzbu na výsledky vyhľadávania, 
čím sa môže doplniť alebo spresniť dopyt používateľa napríklad označením správnych 
a nesprávnych vstupov alebo hľadaním podobných dokumentov. Takisto je možné 
podporovať proces prehliadania výsledkov (browsing) napríklad pomocou fazetového 
prehliadača.  

  

1.2 Modely a indexovanie  

V IR sú 3 základné modely: 

• Booleovský model je reprezentovaný množinou termov a teda je založený na 
teórii množín 

• Vektorový model. Vo vektorovom modeli sú dokumenty a dopyty 
reprezentované ako vektor v n-dimenzionálnom priestore, a teda ho môžeme 
nazvať aj algebrický model 

• Pravdepodobnostný model je založený na teórii pravdepodobností. Napríklad 
využívajúci Bayesovú teóriu pre podobnosť dokumentov, čo sa využíva pri 
SPAM filtroch. 

                                                        
1 http://www.google.com/technology/ 
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V ďalšom sa budeme zaoberať hlavne booleovským a vektorovým modelom ktoré sa 
najviac používajú v tejto oblasti hlavne pri vyhľadávaní na webe. 

 

Keď definujeme ik  ako term v dokumente jD  kde má váhu 0jiw ≥ .  

Booleovský model 
Potom booleovský model, v ktorom sa namiesto dôležitosti slova v dokumente zisťuje 
iba jeho prítomnosť resp. neprítomnosť, váham jiw prideľuje hodnoty 0 alebo 1. 

Výhodou modelu je jeho jednoduchosť a jasná formálna reprezentácia dokumentu. 
Nevýhodou je že dokument je buď úplne relevantný alebo úplne nerelevantný čo môže 
viesť k veľmi malým alebo veľmi veľkým kolekciám. Pri veľkých kolekciách potom 
nie je možné zoradiť dokumenty podľa frekvencie výskytu. Problém je zreteľný najmä 
pri rozsiahlych dokumentoch, kde počet slov v reprezentácii výrazne rastie. Mnohé zo 
slov sa pritom vôbec netýkajú obsahu dokumentu, sú však („vďaka“ modelu) brané ako 
rovnako významné slová (Koštiaľ 2002, s.11) (Furdík, 2003).  

Vektorový model 

Vektorový model (Luhn 1953). Každý dokument jD  je reprezentovaný vektorom 

( )1 2, ,...,j j j jnd w w w= , kde jiw  je váha, resp. dôležitosť termu ik  (v tomto prípade 

frekvencia výskytu) v dokumente jd  a n je veľkosť množiny termov popisujúcej 

dokument (Salton-Buckley 1988). Váhu môžeme vypočítavať rôznymi spôsobmi. 
Najznámejší je výpočet váhy na základe počtu výskytov termov. Z analýz je známe 
(Salton, 1975) že váha termu založená na počte výskytov je vhodná najmä v systémoch 
kde chceme získať čo najviac relevantných výsledkov – vysoké pokrytie (recall), kým 
termy s nízkym počtom výskytov nám zasa môžu zvyšovať presnosť (precision).  

Vzájomná podobnosť dokumentov alebo dokumentu jD  a dopytu 

( )1 2, ,..., nq q q q=r  sa zistí metódou kosínusovej korelácie vektorov jd
r
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Výhodou modelu je že sa dá jednak zrýchliť vyhľadávanie a výkonnosť IR systému 
ako aj zoraďovanie relevantných dokumentov podľa miery podobnosti. V súčasnosti je 
vektorový model najpopulárnejším modelom pre IR systémy a modely z neho 
odvodené ako napríklad latentný sémantický model.  

Indexovanie 
Cieľom indexovania je optimalizovať rýchlosť a výkonnosť vyhľadávania dokumentov 
pre zadaný dopyt. Bez vytvorenia indexov by musel systém prechádzať každým 
dokumentom a hľadať kľúčové slová alebo aplikovať vzory z dopytu na každý 
dokument čo by bolo náročné na čas aj výpočtovú silu. 

Pri vytváraní indexu je nutné zohľadniť nasledovné faktory: 
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• Rýchlosť vyhľadávania: ako rýchlo môžu byť termy nájdené v indexoch ale 
tiež s ohľadom na rýchlosť aktualizácie indexu pri pridaní, zmene alebo 
odobratí dokumentov 

• Veľkosť indexov: koľko miesta na disku zaberú, ako sa zväčšujú s počtom 
dokumentov 

• A tiež faktory ako distribúcia indexovacieho mechanizmu na viac 
výpočtových zdrojov a následné spájanie indexov, odolnosť voči chybám 
v dátach a ďalšie. 

Dátová štruktúra indexov súvisí s vyššie uvedenými modelmi. V oblasti systémov 
pracujúcich s internetom je indexovanie založené hlavne na vektorovom a niekedy aj 
na booleovskom modeli. 

Hlavné typy indexov sú nasledovné:  

• Invertované indexy: ukladajú výskyt každého slova alebo termu  v dokumente  
vo forme množín alebo hash tabuliek. Takýto typ indexu sa používa pri 
booleovskom modeli. 

• Matica termov dokumentu: používa sa najmä v latentnom sémantickom 
modeli ktorý je rozšírením vektorového modelu, pričom sa ukladá výskyt slov 
v riedkej dvojrozmernej matici.   

• Stromy: sú využívané na ukladanie indexov pomocou asociatívnych polí kde 
kľúčmi sú jednotlivé reťazce alebo termy. Takáto štruktúra je rovnako rýchla 
ako použitie hash tabuliek ale vyžaduje väčšiu pamäť pre indexy. 

• Sufixové stromy: majú lineárnu časovú náročnosť a ukladajú slová alebo 
termy pomocou prípon slov. Problémom je najmä veľkosť výsledných indexov. 

• Taktiež je možné použiť techniky ako n-gram, citačné alebo hyperlinkové 
indexy a ďalšie. 

 

1.3 Vyhľadávanie a prehliadanie 

Vyhľadávanie informácií je v IR systémoch inicializované používateľom, a to tak že 
definuje dopyt, ktorý nejakým spôsobom reprezentuje to čo chce používateľ nájsť. 
Najčastejšie sú takýmto dopytom kľúčové slová. Dopyt však môže obsahovať ďalšie 
spresňujúce značky ako logické operátory, obmedzenia na doménu dokumentov 
a podobne. V súčasnosti je tiež snaha definovať dopyt v prirodzenom jazyku. Spôsob 
dopytu je definovaný takzvaným dopytovacím jazykom (query language), kde 
poznáme nasledovné základné typy takýchto jazykov (Baeza-Yates, 1999): 

• Kľúčové slová: patria medzi najjednoduchší a najbežnejší typ dopytu. 
V prípade kľúčových slov je možné hľadať dokumenty ktoré obsahujú dané 
slovo alebo slová. Pričom existujú ďalšie rozšírenia takýchto dotazov a to tak 
že sa hľadá v dokumente presná fráza, teda postupnosť slov alebo časť textu 
kde tieto slová spolu súvisia v kontexte, teda napríklad pomocou definície 
maximálnej vzdialenosti týchto slov. Vzdialenosť sa môže definovať pomocou 
počtu slov alebo napríklad výskyt slov v rámci rovnakého odseku.  
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• Logické dopyty: (boolean queries) sú založené na využívaní logických 
operátorov medzi atómami dopytu. Atómy sú väčšinou kľúčové slová. Potom 
vrátené dokumenty spĺňajú logický dopyt. Tento typ dopytu sa dosť často 
využíva aj v súčasných IR systémoch. Medzi základné operácie patria OR, 
AND a BUT. OR a AND sú intuitívne operácie „alebo“ a „a zároveň“, BUT 
môže byť použité na získanie dokumentov (a BUT b) ktoré spĺňajú podmienku 
„a“ a nespĺňajú podmienku „b“. 

• Prirodzený jazyk: V súčasnosti je snaha definovať otázky v prirodzenom 
jazyku a tie previesť na nejakú formalizovanú formu ktorej rozumie počítač. 
Podrobnejšie informácie v tejto oblasti sú napríklad v  (Baeza-Yates, 1999). 

• Dopyt založený na vzoroch (pattern matching): Tieto techniky sú vhodné 
najmä v špecializovaných vyhľadávacích systémoch. Pri vyhľadávaní na 
internete by vznikal problém s výkonnosťou systému. Dopyty založené na 
vzoroch môžu byť nasledujúcich typov: hľadanie časti slova, reťazca, hľadanie 
na základe predpony a prípony slov alebo hľadanie pomocou regulárnych 
výrazov. 

• Špeciálne typy dopytov: Tu môžeme zaradiť dopyty špecifické pre jednotlivé 
vyhľadávacie systémy, ktoré obmedzujú kolekciu dokumentov prípadne 
využívajú špeciálne vlastnosti vyhľadávačov alebo informačného priestoru. 
Príkladom je obmedzenie dopytu vo vyhľadávači Google2 na typ súboru, web 
sídlo alebo jazyk.  

Typ dopytovacieho jazyka súvisí so zvoleným modelom (kapitola 1.2) vyhľadávacieho 
systému. Dopyt je spracovávaný pomocou operácií na dopyte ktoré môžu zahŕňať 
rôzne operácie na základe spätnej väzby od používateľa, ktoré zmenia pôvodný dopyt 
(Baeza-Yates, 1999). Dopyt musí byť tiež spracovaný pomocou textových operácií aby 
kľúčové slová z dopytu boli zmenené na rovnaké termy ako obsahujú indexy 
dokumentov. Takisto je nutné zanedbať stop slová, tokenizovať dopyt a podobne. 

Výsledkom vyhľadávania je zoznam dokumentov. Tento zoznam dokumentov je 
väčšinou usporiadaný (pozri ďalšiu kapitolu 1.4). Dôležitou súčasťou vyhľadávania 
informácií je aj prehliadanie (browsing). V rámci internetu je podpora prehliadania 
dôležitou súčasťou vzhľadom na hypertextový priestor. Existujú teda prístupy ktoré 
podporujú navigáciu používateľa v informačnom priestore po prvotnom vyhľadaní 
informácií a to aj napríklad tak že počas prehliadania modifikujú dopyt vyhľadávania 
čoho výsledkom je spresnenie dopytu. Príkladom je fazetová navigácia ktorá 
obmedzuje informačný priestor definovaním podmienok pri prehliadaní (Tvarožek, 
2007). 

1.4 Usporiadanie 

Usporiadanie dokumentov podľa relevantnosti je dôležitou funkciou vo všetkých 
vyhľadávacích systémoch. Väčšina vyhľadávačov sa snaží vrátiť čo najviac 
relevantných dokumentov, teda zvyšuje pokrytie (recall) na úkor presnosti (precesion), 
čo zvyšuje potrebu usporiadať dokumenty podľa relevantnosti. Tu sa využívajú rôzne 
algoritmy väčšinou založené na mierach podobnosti dokumentov k dopytu. Tieto 

                                                        
2 http://www.google.sk/advanced_search?hl=en 



7 

podobnosti sa odvíjajú od počtu výskytov kľúčových slov (termov), ich výskytu 
v nadpisoch dokumentov a podobne. Ďalšou metrikou na usporiadanie sú aj algoritmy 
založené na vyhodnocovaní odkazov medzi dokumentmi ako napríklad PageRank 
algoritmus.  Dokumenty je možné zoraďovať aj na základe daľších sémantických 
prístupov ako napríklad Top-K (Gurský, 2005).   

Ak máme viacero spôsobov na tvorbu utriedených zoznamov, tieto je možné navzájom 
kombinovať normalizáciou kritérií ich váhovaním a následným násobením 
jednotlivých kritérií. 

Usporiadanie vo vyhľadávači Google  
Google používa na zoradenie webových stránok podľa „dôležitosti“ algoritmus 
PageRank, ktorý berie do úvahy faktory ako názov dokumentu, kľúčové slová a ďalšie 
faktory. Základné kroky, ktoré Google vykonáva pri hodnotení stránok vo svojom 
vyhľadávacom algoritme, sú nasledovné: 

1. Nájde všetky webové stránky obsahujúce dané kľúčové slovo (slová). 
2. Vyhodnotí stránky na základe faktorov nachádzajúcich sa na stránke, ako 

napríklad, či sa dané slovo nachádza v názve stránky, akým štýlom je písané, 
ako často sa slovo (slová) nachádzajú v hlavnej časti dokumentu, a pod. 

3. Vyhodnotí text vo vnútri odkazu (<a href>), samotný odkaz a vyhodnotí váhu 
textu. (napríklad <a href www.nazovdomeny.com>Nazovdomeny</a> má 
väčšiu váhu ako <a href www.nazovdomeny.com>Návrat</a>) 

4. Pridá výsledok algoritmu PageRank, ktorého hodnotu budeme nazývať „page 
rank“. 

V skutočnosti je tento výpočet o čosi komplikovanejší a budeme sa mu venovať nižšie. 
Je dôležité si uvedomiť, že krok 4 v predchádzajúcom postupe (pridanie výsledku 
algoritmu PageRank) nie je pripočítanie, ale násobenie s výsledkom 
z predchádzajúcich troch krokov. To znamená, že aj keď sa na stránke nachádza 
kľúčové slovo (slová) viackrát, ale stránka má page rank 0, vo vrátenom  zozname sa 
táto stránka zobrazí medzi poslednými. 

Podobnosť na základe metrík a korelácií 

Predpokladáme, že máme dva dokumenty iD  a jD  reprezentované vektormi 

( )1 2, ,...,i nd w w w=
r

 a ( )1 2, ,...,j nd v v v=
r

, potom je možné funkciu vzájomnej 

podobnosti dokumentov vypočítať napríklad pomocou týchto metrík (Kostelník, 2000):  

Euklidovská vzdialenosť: ( ) ( )2

1
,

n

i j k kk
sim d d w v

=
= −∑

r r
  

L-metrika (Manhattan): ( ) 1
,

n

i j k kk
sim d d w v

=
= −∑

r r
  

Snp metrika: ( ), maxi j k k ksim d d w v= −
r r

 

Sokalova metrika: ( ) ( )2

1,

n

k kk
i j
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sim d d

n
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Najčastejšie používaný koeficient korelácie je tzv. kosínusová korelácia spomenutá 
v časti 1.2. Existuje viacero modelov kosínusovej korelácie: klasický, latentný 
sémantický  a pravdepodobnostný. 

Algoritmus PageRank 

PageRank je metóda spoločnosti Google3 na meranie „dôležitosti“ webových stránok. 
Hodnotu ktorú vráti algoritmus PageRank budeme nazývať „page rank“. Teória za 
touto metódou je, že ak stránka A ukazuje na stránku B, tak stránka A hovorí, že 
stránka B je „asi“ dôležitá. Ak na stránku ukazujú dôležité stránky, tak aj odkazy tejto 
stránky na iné stránky sa stávajú dôležitými. 

Page rank aktuálnej webovej stránky je možné zobraziť ako toolbar4 vo webovom 
prehliadači. Hodnotenie stránok v tomto toolbare je len od 0 do 10. Keďže page rank 
môže nadobúdať ľubovoľné kladné hodnoty, nie je celkom zrejmé, akú metódu Google 
na určenie tejto hodnoty používa. Odhady ukazujú (Wills, 2006), že hodnoty ktoré, 
zobrazuje Googe toolbar sú približne logaritmované hodnoty PageRank algoritmu 
logaritmom pri základe 10. 

Modelovanie aktivity náhodného používateľa webu sa dá reprezentovať ako 
orientovaný graf prepojení vychádzajúcich a vchádzajúcich na webové stránky. 
Nasledujúci obrázok modeluje zjednodušenú situáciu webu so 4 vzájomne prepojenými 
webovými stránkami Obr. 1-2. 

 

Obr. 1-2 Prepojenia medzi 4 webovými stránkami 

Definícia algoritmu PageRank ako ho prvýkrát definovali Page a Brine v (Page, 1998a) 
je nasledovná. 

Definícia 1-1 Page rank stránky A je ( ) ( ) ( )
( )1

1
n

i

i i

PR T
PR A d d

C T=

= − + ∑  kde, 

0 1d≤ <  je tzv. „damping factor“ najčastejšie nastavený na 0,85 viď (Page, 1998b), 

iT  je stránka ktorá ukazuje na stránku A, ( )iPR T  je PageRank tejto stránky a ( )iC T  

je počet prepojení odchádzajúcich zo stránky iT . 

Tento výpočet opakujeme (iterujeme) dovtedy, kým hodnota ( )PR A  nezačne 

konvergovať k limitnej hodnote. Je potrebné si uvedomiť, že page rank webových 
stránok vlastne tvoria rozdelenie pravdepodobnosti a teda suma všetkých page rank 
hodnôt musí byť 1. Na to aby sme dosiahli rozdelenie pravdepodobnosti musíme ešte 
získané hodnoty vydeliť (normalizovať) sumou všetkých page rank hodnôt. 
                                                        
3 www.google.com 
4 www.toolbar.google.com 
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Inicializačné hodnoty ( )iPR T  je možné nastaviť na ľubovoľné hodnoty z dôvodu 

konvergencie viď (Golub, 1996) alebo (Page, 1998ab) sa vždy dopracujeme k tomu 
istému riešeniu (mení sa len počet iterácií).  

Príklad 1-1 Vypočítajme page rank jednotlivých stánok z obrázku Obr. 1-2 ak 
damping factor 0,85d =  a prvotné page ranky stránok sú  nasledovné 

( ) ( ) ( ) ( )0 0 0 01 2 3 4 1PR PR PR PR= = = = . 

Riešenie: 

( ) ( )

( ) ( )

1 1

1 1

1 1
1 0,15 0,85 0,575 2 0,15 0,85 1

2 1
1 1

3 0,15 0,85 1 4 0,15 0,85 0,575
1 2

PR PR

PR PR

= + = = + =

= + = = + =
a následne 

druhá iterácia 

( ) ( )

( ) ( )

2 2

2 2

1 0,575
1 0,15 0,85 0,575 2 0,15 0,85 0,63875

2 1
1 1

3 0,15 0,85 1 4 0,15 0,85 0,575
1 2

PR PR

PR PR

= + = = + =

= + = = + =
.  

Ak by sme takýmto spôsobom pokračovali ďalej po 88 iteráciách by sme zistili, že 
page rank hodnoty jednotlivých webových stránok skonvergovali k nasledujúcemu 

riešeniu zaokrúhlenému na tri desatinné miesta 
( ) ( )
( ) ( )
1 0,387 2 0,479

3 0,557 4 0,387

PR PR

PR PR

= =
= =

. 

Keďže page rank je vlastne pravdepodobnosť s akou sa používateľ rozhodne ísť na tú 
ktorú webovú stránku vydelíme každú hodnotu page rank sumou všetkých hodnôt 
(normalizujeme/spriemerujeme) a dostaneme nasledovné pravdepodobnostné hodnoty 

page rank 
( ) ( )
( ) ( )
1 0,21 2 0,26

3 0,31 4 0,21

PR PR

PR PR

= =
= =

. 

Problém výpočtu page rank pomocou sumy cez všetky prepojenia ukazujúce 
na stránku A sa dá riešiť jednoduchšie pomocou maticového počtu čomu sa budeme 
venovať v nasledujúcej časti. 
 Vvzájomné prepojenie webových stránok na obrázku Obr. 1-2 sa dá 
reprezentovať tzv. Hyperlinkovou maticou, o ktorej hovorí nasledujúca definícia. 

Definícia 1-2 Hyperlinkovou maticou H rozumieme štvorcovú maticu n n×  kde n je 
počet webových stránok a jednotlivé riadky a stĺpce predstavujú linky ktoré vystupujú 

resp. vstupujú do webových stránok. Prvky matice sú definované ako 
1

ij
i

h
l

= , ak 

existuje prepojenie so stránky i na stránku j a celkový počet liniek vychádzajúcich so 
stránky i je il . Ak takéto prepojenie neexistuje potom 0ijh = . ijh  predstavuje 

pravdepodobnosť toho že, náhodný používateľ sa vyberie so stránky i na stránku j . 
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Hyperlinková matica pre obrázok Obr. 1-2 by vyzerala nasledovne 

0 1 0 0

0 0 1 0

1 1
0 0

2 2
0 0 0 0

 
 
 
 
 
  
 

. 

 Následne by sme výpočet page rank pomocou maticového počtu mohli zapísať 
tak, ako hovorí nasledujúca definícia. 

Definícia 1-3 ( ) ( ) ( )1 1 1 T
i iPR T d dH PR T+ = − +

r
 kde, ( )1iPR T+  je stĺpcový 

vektor i+1 iterácie page rank webových stránok, ( )iPR T  je i-ta iterácia page rank 

hodnôt webových stránok,  d je damping faktor, 1
r

 je stĺpcový vektor pozostávajúci so 

samých 1 a TH  je transponovaná matica k matici H. 

Pre zadanie z príkladu Príklad 1-1 by výpočet pomocou maticového počtu vyzeral 
nasledovne (ukážeme si len prvú iteráciu ostatné by vyzerali analogicky): 

( )
( )
( )
( )

1

1

1

1

1
0 0 01 1 1 0,5752

2 1 1 0 0 0 1 1
0,15 0,85

3 1 0 1 0 0 1 1

4 1 1 1 0,575
0 0 0

2

PR

PR

PR

PR

 
        
        
        = + =        
                   
 

. 

Page a Brin v nasledujúcej práci (Page, 1998b) rozobrali ďalšie faktory, ktoré 
vplývajú na výpočet PagerRank algoritmu (dangling links, perzonalizačný vektor). 
V nasledujúcom odstavci si tieto faktory predstavíme, pričom budeme vychádzať 
z definície hypertextovej matice .  

Ak sa pozrieme na vrchol 4 v grafe na obrázku Obr. 1-2 vidíme že, z tohto 
vrcholu sa používateľ nemá kam dostať (žiadne prepojenie z neho nevychádza) 
a takéto vrcholy (web stránky) sa nazývajú „dangling nodes“. Takýmito vrcholmi sú 
napríklad prepojenia na pdf, doc a iné dokumenty, ktoré vlastne najviac vplývajú 
(obsahovo) na hodnotenie webových stránok. Je veľmi problematické určiť váhu 
takýchto webových stránok, je ich veľmi veľa a do značnej miery ovplyvňujú 
predstavenú hyperlinkovú maticu (definícia Definícia 1-2). Existuje niekoľko 
spôsobov riešenia tohto problému pričom my si tu predstavíme riešenie, ktoré navrhli 
vo svojej práci (Page, 1998b). Toto riešenie je podrobnejšie prezentované v (Wills, 
2006).  

„Dangling node fix“ je možné urobiť nasledujúcim spôsobom: 
Predpokladajme že používateľ sa rozhodne z vrcholu ktorý už nikam neukazuje ísť do 
všetkých n vrcholov s určitou pravdepodobnosťou. Toto dokumentuje nasledujúci 
obrázok Obr. 1-3. 
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Obr. 1-3 Upravené prepojenia medzi 4 webovými stránkami 

Takýmto spôsobom sa nám pôvodná hyperlinková matica upraví spôsobom 
o ktorom hovorí nasledujúca definícia  

Definícia 1-4 Definujeme novú hyperlinkovú maticu S H rw= + . H je pôvodná 

hyperlinková matica a ( )1 2, ,..., nr r r r=  je stĺpcoví vektor s prvkami 1ir =  ak 0il =  

ináč 0ir =  a ( )1 2, ,..., nw w w w=  je riadkový vektor kde platí že 
1

1
n

ii
w

=
=∑ . 

Hodnoty vektora w určujú pravdepodobnosť navštívenia ľubovoľného vrcholu v grafe 
z dangling nodu pričom, najčastejšie sa používa rovnomerné rozdelenie 

pravdepodobnosti 
1 1 1

, ,...,w
n n n

 =  
 

. 

Upravená matica S pre obrázok Obr. 1-3: 

0 1 0 0
0 1 0 0

0 0 0 1 0
0 0 1 0

0 1 1 1 1 1 1
1 1 0 00 4 4 4 40 0 2 2
2 2

1 1 1 1 1
0 0 0 0

4 4 4 4

S

 
              = + =                 

  
 

. 

Ďalším problémom s ktorým sa musíme vysporiadať pri výpočte page rank je 
pravdepodobnosť že používateľ prestane sledovať sieť prepojení a odskočí na úplne 
inú webovú stránku. Naša matica S sa niečím takýmto nezaoberá a preto, ju musíme 
upraviť nasledovným spôsobom. 

Definícia 1-5 Pre Google maticu ( )1 1G dS d v= + −
r r

, kde 0 1d≤ < je vyššie 

spomínaný damping faktor, ( )1 1,1,...,1=
r

 je stĺpcový vektor  a ( )1 2, ,..., nv v v v=r  je 

tzv. perzonalizačný riadkový vektor pre ktorý platí 
1

1
n

ii
v

=
=∑ . 

Brin a Page vo svojich prácach (Page, 1998ab) počas vyvíjania PageRank algoritmu 
ukázali že, damping faktor je vhodné nastaviť na 0,85d =  ( 1 d−  predstavuje 
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pravdepodobnosť že používateľ prestane sledovať sieť prepojení a odskočí na úplne 
inú stránku) a perzonalizačný vektor, ktorý hovorí o prioritách  používateľa rozdeliť 

rovnomerne 
1 1 1

, ,...,v
n n n

 =  
 

r
. V praxi sa najčastejšie používa damping 

faktor 0,85;0,99d ∈ . Prezradenie perzonalizačného vektora však môže viesť k tzv. 

link spammingu5  a z toho dôvodu Google v súčasnosti neprezrádza aký používa 
perzonalizačný vektor a damping faktor. Link spaming sú napr. tzv. „link farms“, ktoré 
silným spôsobom (prakticky dookola) ukazujú jedna na druhú čím si umelo zvyšujú 
page rank ktorý následne predávajú zákazníkom. V roku 2004 však vymysleli 
Gyöngyi, Garcia-Molina, a Pederson tzv. TrustRank algoritmus (Gyöngyi, 2004) na 
vytváranie perzonalizačného vektora ktorý znižuje až eliminuje nebezpečenstvo link 
spammingu. V roku 2006 si spoločnosť Google dala tento algoritmus patentovať. 
Výpočet page ranku pomocou Google matice G prebieha podobne ako sme definovali 
výpočet page ranku v definícii Definícia 1-3. 

Definícia 1-6 Page rank webových stránok ( ) ( )1i iPR T PR T G+ = , kde G je Google 

matica, ( )1iPR T+  je stĺpcový vektor i+1 iterácie page ranku webových stránok, 

( )iPR T  je i-ta iterácia page ranku webových stránok. 

Po následných úpravách dostaneme pre vektor page rank nasledujúci vzťah: 

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

1 1 1 1

1 1

1 1

1 , pretože 1 1

i i

i i

i i i

i i i

G PR T dS d v PR T d H rw d v

PR T d H rw PR T d v

dPR T H d PR T r w d PR T v

dPR T H d PR T r w d v PR T

= + − = + + − =

= + + − =

= + + − =

= + + − =

r r

r

r

r

 pričom za 

počiatočné hodnoty page rank sa dosádza perzonalizačný vektor ( )0PR T v= r
. 

Vypočítame teraz príklad Príklad 1-1 pomocou Google matice: 
Riešenie: Hodnoty perzonalizačného faktora rozdelíme rovnomerne a 0 iteráciu 

nastavíme  na perzonalizačný vektor ( )0

1 1 1 1

4 4 4 4
PR T v

 = =  
 

r
 potom, 

dostaneme pre maticu G: 

                                                        
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Spamdexing#Link_spam 
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3 71 3 3
0 1 0 0 80 80 80 80

1 3 3 71 30 0 1 0
1 1 1 1 1 80 80 80 801 10,85 0,250 0 1 37 3 3 374 4 4 42 2

80 80 80 801 1 1 1 1
1 1 1 14 4 4 4
4 4 4 4

G

 
  
               = + =                 

   
   

 

, 

teda po prvej iterácií: 

( ) ( ) ( ) ( )( )1 1 1 1

63 97 97 63
1 2 3 4

320 320 320 320
PR PR PR PR

 =  
 

. 

Opáť po 88 iteráciách konverguje výsledný page rank vektor k svojej limitnej 

hodnote: 
( ) ( )
( ) ( )
1 0,21 2 0,26

3 0,31 4 0,21

PR PR

PR PR

= =
= =

. Na rozdiel od definície Definícia 1-1 

resp., definície Definícia 1-3 page rank výsledné hodnoty podľa definície Definícia 1-6 
priamo predstavujú rozdelenie pravdepodobnosti a ich suma je 1. Ak by sme chceli 
dostať hodnoty page rank ako v prvej definícii (od 0 do ∞ ) potrebujeme vynásobiť 
jednotlivé pravdepodobnosti počtom všetkých webových stránok (v našom prípade 4) 
pre ktoré počítame page rank. Keď to však urobíme 

( ) ( )
( ) ( )
1 0,855 2 1,058

3 1,231 4 0,855

PR PR

PR PR

= =
= =

 a následne porovnáme hodnoty z príkladu 

Príklad 1-1 zistíme, že tieto hodnoty sa vôbec nerovnajú. Na to aby boli hodnoty 
rovnaké musí byť urobený v definícií Definícia 1-1 resp., Definícia 1-3 „dangle node 
fix“. 
 

1.5 Textové operácie 

Predpríprava textu pred uložením obsahu dokumentu do indexovej štruktúry je 
dôležitou súčasťou spracovania pre systémy vyhľadávania informácií. Účelom 
predprípravy textu je jeho rozdelenie na základné značky a prevedenie hodnôt 
jednotlivých značiek na základný tvar. Výsledkom procesu predspracovania textu je 
postupnosť reťazcov normalizovaných na slovné základy, ktoré sú následne ukladané 
do indexovej štruktúry. Prínosom je redukcia slovníka v indexoch a umožnenie 
vyhľadávania rôznych morfologických tvarov slov z dopytu na vyhľadávací systém. 

Lexikálne analyzátory 
Proces rozdelenie textu na základné značky je tiež nazývaný lexikálna analýza textu. 
Lexery, systémy vykonávajúce lexikálnu analýzu, majú v rámci informatiky tradičné 
využite pri tvorbe kompilátorov programovacích jazykov, kde sú zodpovedné za 
predspracovanie a označkovanie textu (kódu) pre generátor kompilátoru. Lexery si 
svoje využitie našli aj v systémoch na získavanie informácií. 
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Generované značky (tokens) priradzujú jednotlivým častiam textu dodatočnú 
informáciu o ich lexikálom význame. Pre ilustráciu uvádzame niekoľko príkladov 
dvojíc - reťazca znakov a jeho lexikálnej značky: (mrož, WORD); (17.3, FLOAT); (; , 
SEMICOLON); (16.05.1993, DATE); (http://google.com/, LINK) 

Lexikálne analyzátory sú zväčša zložené z dvoch častí, a to zo snímača a značkovača. 

Snímač, zväčša realizovaný ako konečný automat, obsahuje pravidlá o možných 
postupnostiach znakov na základe, ktorých delí text na atomické reťazce spracovávané 
značkovačom. Značkovač klasifikuje podreťazce textu a prideľuje im značky z 
definovanej množiny prípustných značiek. Napríklad veta: „Mrzutý mrož monotónne 
mručal o 10:00“, by mohla byť rozdelená na nasledujúcu množinu hodnota-značka: 
(mrzutý, WORD); (mrož, WORD); (monotónne, WORD); (mručal, WORD); (o, 
WORD); (10:00, TIME) 

Pri tvorbe lexeru pre IR systémy je výhodné adresovať aj nasledujúce funkcie 
zľahčujúce spracovanie ďalším modulom: redukcia dokumentu (odstránenie 
neužitočných reťazcov), konverzia kódovania dokumentu, zmena znakov z/na kapitály, 
spracovanie diakritiky, spracovanie rozdelených slov. 

Príkladom populárneho lexeru je flex6.  

Identifikácia jazyka 
Získanie informácie o jazyku a kódovaní dokumentu je dôležitým krokom pri 
spracovaní IR systémami.  

Dôležité kroky predspracovania dokumentu, ako odstraňovanie stop slov a získavanie 
základného tvaru slov, sú závislé na použitom prirodzenom jazyku. 

Identifikáciu jazyka možno definovať ako klasifikáciu reťazca znakov na základe 
príslušnosti do prirodzeného jazyka. Výpočtová identifikácia jazyka je založená na 
štatistických prístupoch, využívajúc techniku n-gramov  (Dunning, 1994), monte carlo 
prístup (Poutsma, 2001).alebo kombináciu n-gram a markovovských modelov (Vojtek, 
2006) 

Stop slová 
Výraz stop slová je pomenovaním slov, ktoré sú filtrované pred, resp. po spracovaní 
textov prirodzeného jazyka. Jedná sa o bežné slová s častým výskytom ktoré nenesú 
žiadnu významovú informáciu a ich účel v texte je prevažne syntaktický. Príkladom 
stop slov pre Slovenský jazyk sú napríklad slová: a, o, alebo, ale, sú, táto a podobne. 
Pri IR systémoch ako aj pri metódach text miningu sú stop slová zväčša úplne 
ignorované. Tým sa redukuje priestor a zrýchľujú výpočty nad textovými dokumentmi. 

Niektoré systémy pre spracovanie textov v prirodzenom jazyku zachádzajú až tak 
ďaleko, že ignorujú prvých N najfrekventovanejších slov dokumentov. 

Základný tvar slov 
Slová prirodzeného jazyka sa môžu vyskytovať v textoch v rôznych morfologických 
formách, pričom sú morfologické formy často syntakticky rozdielne. Ukladanie 
všetkých tvarov všetkých slov v slovníku IR systému je nepraktické z priestorových 

                                                        
6 http://flex.sourceforge.net/ 
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dôvodov a taktiež komplikuje vyhodnocovanie dopytov, kde používateľ zväčša 
špecifikuje iba jeden morfologický tvar kľúčového slova. Preto je výhodné 
reprezentovať rôzne morfologické tvary rovnakého slova práve jedným zastupujúcim 
termom v slovníku. Takýto zastupujúci term budeme označovať aj ako základný tvar 
slova. Rozšírenými metódami pre získavanie základného tvaru slova sú lematizácia a 
stemming.  

Lematizácia 
Účelom lematizácie je nájdenie lemy slova. Výraz lema možno interpretovať viacerými 
spôsobmi, vzhľadom na kontext. V rámci morfológie je za lemu považovaná kanonická 
forma lexém slova. Lexéma je abstraktná jednotka reprezentujúca rôzne formy 
rovnakého slova. Lema je teda reprezentantom skupiny rôznych foriem slova s 
rovnakým sémantickým významom. Lematizácie je zvyčajne realizovaná pomocou 
morfologického slovníka, (naplneného ľudskými expertmi) obsahujúceho 
morfologické varianty slov a k nim priradených liem. Výhodou použitia lematizácie je 
presnosť kategorizácie slov obsiahnutých v slovníku, teda k slovu získame iba lemy 
ktorých je morfologickým variantom. 

Nevýhod je viacero, a to: 

• nemožnosť získať lemu pre slová, ktoré nie sú v slovníku  

• jeden reťazec znakov môže byť morfologickým variantom viacerých 
rozličných liem (narp. Slovenské slovo „mier“ môže byť morfologickým 
variantom významovo rozličných slov: „mier“, „miera“ „mieriť“). Pre 
zachovanie presnosti je potom potrebné uchovávať aj viac ako jednu lemu pre 
slová dokumentov v indexových štruktúrach. 

WordNet7 (Miller, 1990) je príkladom populárneho výkladového slovníka anglického 
jazyka, ktorý obsahuje aj lemy morfologických variant slov. 

Stemming 
Stemming je proces redukcie slov na ich koreň, základný tvar. Koreňom budeme 
nazývať časť slova, ktorá je rovnaká pre všetky morfologické varianty slova. Koreň 
získaný stemmingom nemusí byť nutne zhodný s morfologickým koreňom slova. 
Zvyčajne stačí ak sú morfologické varianty projektované na rovnaký koreň.  

Stemming je populárnou metódou pre získavanie základných tvarov slov, pretože je 
algoritmizovateľný. Boli vyvinuté postupy, ktoré algoritmicky redukujú slová 
prirodzeného jazyka na korene. Stemmovacie algoritmy sú závislé na konkrétnom 
prirodzenom jazyku (stemmer pre Anglický jazyk nebude produkovať dobré výsledky 
pre Slovenský). Naviac, stemovacie algoritmy vykazujú dva druhy nepresností a to 
určenie rovnakého koreňa pre sémanticky rôzne slová (pre-stemmovanie), určenie 
viacerých rôznych koreňov pre morfologické varianty jedného slova (pod-
stemmovanie). Pre-stemmovanie a pod-stemmovanie sú zároveň chybovými mierami 
pre vyhodnotenie presnosti stemmovacieho algoritmu. Snahy znížiť jednu z týchto 
mier často vedie k zvýšeniu druhej. 

V súčasnosti existujú rôzne prístupy k stemmovacím algoritmom, od brute-force 
algoritmov využívajúcich vyhľadávacie tabuľky, cez algoritmy orezávajúce sufixy a 
                                                        
7 http://wordnet.princeton.edu/ 
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afixy, až po stochastické algoritmy vytvárajúce pravdepodobnostným model na základe 
známych relácií medzi koreňmi a morfologickými tvarmi slov.  

Zložitosť stemmovacích algoritmov závisí aj na prirodzenom jazyku, pre ktorý sú 
navrhnuté. Jazyky s bohatou morfológiou (napr. slovanské) sú vo všeobecnosti ťažšie 
pre tvorbu stemmerov. 

Populárnym algoritmom pre stemming anglického jazyka je Porterov algoritmus 
(Porter, 1990) (Rijsbergen, 1980). 

Lematizácia a stemming v slovenčine 
Slovenčina patrí medzi jazyky ktoré majú bohatú morfológiu, teda tvar slova sa mení 
podľa významu. Toto môže byť zjavnou nevýhodou pri počítačovom spracovaní. Je 
teda potrebné hľadať základný tvar slova (lemma) prípadne koreň slova (stem). 
V angličtine sa tiež používa lematizácia alebo steming aby sa odstránilo množné číslo, 
minulý čas slovies a ďalšie. V angličtine je najbežnejší Porterov algoritmus ktorý však 
na slovenčinu nefunguje. Keď si predstavíme napríklad koreň slova „rada“ koreň je 
„rad“ pričom tento koreň zahŕňa pri uvažovaní bez diakritiky nasledovné slová: rada – 
podstatné meno, orgán; rád – podstatné meno, vyznamenanie; rád – sloveso; rad - 
podstatné meno, zoradenie; rada – podstatné meno, ponaučenie. 

Problémom je aj rôzne kódovania slovenčiny v ktorých sú zapísané informačne zdroje 
(napr. web stránky). Základné sú win-1250, ISO-8859-2 alebo UTF ale tiež špeciálne 
HTML značky začínajúce „&#“. Veľa informačných zdrojov je písaných aj bez 
diakritiky napríklad ak chceme spracovávať emaily ktoré sa bežne píšu bez diakritiky 
je potrebne riešiť lematizáciu aj bez diakritiky. 

Lematizácia a stemming sa bežne používa najme pri indexácii a následnom 
fulltextovom vyhľadávaní. Treba však povedať že na slovenčinu zatiaľ niečo podobné 
neexistuje v uspokojivom rozsahu.  

Firma Forma s.r.o.8  deklaruje že má vyriešené indexovanie a vyhľadávanie 
v slovenskom jazyku a teda aj stemming. Pri vyhľadávaní na stránke www.zbierka.sk  
však toto funguje iba v obmedzenom rozsahu. Napríklad pri dopytoch „Národná rada“, 
„Národnej rady“ a bez diakritiky „Narodna rada“ je výsledkom rôzny počet dotazov 
ktorý nezahŕňa všetky formy slova.  

Podobne vyhladávač morfeo.sk9 deklaruje vyhľadávanie v slovenčine ale napríklad pre 
dopyty „Štefan Luby“ a „Štefanovi Lubymu“ vráti rôzny počet stránok. Samozrejme 
tvary slov nie sú vyriešené ani vo vyhľadávačoch Zoznam a Google. 

Na lematizátore a stemmeri pracujú aj na niektorých pracoviskách v ČR, nepodarilo sa 
nám však zistiť ako sú tieto výsledky úspešné na slovenčine. Zaujímavým pre tvorbu 
slovenského stemmeru sa javí práca Lea Galamboša10 ktorý vyvinul stemer vhodný pre 
slovanské jazyky (Galambos, 2001, 2004ab), na základe ktorého bol vyvinutý stemmer 

                                                        
8 http://www.forma.sk/ 
9 http://www.morfeo.sk/ 
10 http://kocour.ms.mff.cuni.cz/~galambos/ 
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pre poľský jazyk11. Na lematizátore (Garabík, 2007) pre slovenčinu sa pracuje na JULS 
SAV, ktorý je založený na slovníkovom princípe. Beta verzia je dostupná na webe12.  

V rámci projektu NAZOU je na UPJŠ vytváraný nástroj Tvaroslovník (Krajči, 2007), 
ktorý bude slúžiť na lematizáciu slovenského jazyka. Tento nástroj vie na základe 
vzorov vygenerovať lemu, ktorá sa následne kvôli presnosti overuje v slovníku. 

Tvorba algoritmického stemmeru pre slovenčinu je potrebná, pretože stemmery 
založené na slovníkoch nevedia zistiť lemy alebo korene slov pre nové slová, 
priezviská, mená miest alebo mená firiem v inom ako základnom tvare. Lematizácia 
pritom nie je potrebná len pre správnu indexáciu a fulltextové vyhľadávanie, ale aj pre 
sémantickú anotáciu, identifikáciu informačných zdrojov v rámci domény a ďalšie. 
Tento problém by mohol čiastočne vyriešiť nástroj Tvaroslovník (Krajči, 2007), 
prípadne bude potrebné vyvinúť  nový nástroj na stemming slovenčiny na základe 
existujúcich prístupov. 

1.6 Hodnotenie úspešnosti 

Softvérové systémy sa najčastejšie hodnotia podľa systémových charakteristík ako čas 
za ktorý daný systém vykoná všetky potrebné operácie a priestor na disku alebo inom 
zariadení ktorý sa pri vykonávaní týchto operácií spotrebuje. Z týchto charakteristík 
jasne vyplýva  že, čím menej času a priestoru systém potrebuje tým je úspešnejší. 
Takéto hodnotenie úspešnosti systémov sa označuje performance evaluation. V prípade 
systémov ktoré získavajú dáta sú systémové charakteristiky veľmi dôležité a asi aj 
najpodstatnejšie. Ak však bol systém navrhnutý ako IR systém okrem času a priestoru 
vplývajú na úspešnosť systému aj iné charakteristiky ktorým sa budeme venovať 
v tejto podkapitole. Keďže používateľova požiadavka pre získanie určitých dát 
pomocou systému je obyčajne dosť vágna výsledok ktorý, vráti vyhľadávací systém 
(pole dokumentov) určite nebude celkom presný (teda nie celkom to čo ten používateľ 
požaduje). Teda je nutné hodnotiť nakoľko je zoznam dokumentov vrátený systém 
presný. Takémuto vyhodnocovaniu úspešnosti sa hovorí retrieval performance 
evaluation. Veľmi podrobne je rozobraný v  (Baeza-Yates, 1999) 

Retrieval performance evaluation IR systémov funguje na nasledovnom princípe. 
Máme množinu dokumentov a jedného alebo viacerých používateľov ktorí, na základe 
vstupnej požiadavky vytvoria podmnožinu relevantných dokumentov. Následne takisto 
IR systém vytvorí podmnožinu relevantných dokumentov. Tieto dve množiny 
dokumentov porovnáme a vyhodnotíme dve základné charakteristiky presnosť 
(precision) a pokrytie (recall). Neskôr ukážeme že tieto dve charakteristiky nie sú 
celkom postačujúce v hodnotení úspešnosti IR systémov a že, potrebujeme zadefinovať 
ďalšie charakteristiky (E, F1 štatistiku). 

Predstavme si skupinu dokumentov { }1 2, ,..., nD D D D=  a požiadavku Q  pre ktorú 

je { }1 2, ,..., rR R R R=  množina relevantných dokumentov kde R  je počet 

relevantných dokumentov. Predstavme si že, systém na vyhľadávanie informácií vráti 

                                                        
11 http://getopt.org/stempel/ 
12 http://korpus.juls.savba.sk/~garabik/junk/mlv/ 
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na požiadavku Q  zoznam dokumentov { }1 2, ,.. iI I I I=  a teda počet získaných 

dokumentov je I . Ďalej definujeme množinu RI R I= ∩ (obrázok Obr. 1-4).  

 

Obr. 1-4 Vzájomný vzťah medzi množinami dokumentov (relevantné a získané) 

Na základe obrázku Obr. 1-4 môžeme zadefinovať dve základné charakteristiky pre 
vyhodnocovanie IR systémov a to: presnosť (precision) a pokrytie (recall). 

Definícia 1-7 
RI

P
I

= . Presnosť je podiel počtu získaných relevantných dokumentov 

( RI ) k počtu všetkých získaných dokumentom (I ). 

Definícia 1-8 
RI

R
R

= . Pokrytie je podiel počtu získaných relevantných dokumentov 

( RI ) k počtu relevantných dokumentov (R ). 

Medzi presnosťou a pokrytím je veľmi úzka spojitosť pretože zvyšovanie jednej 
prináša zvyčajne  pokles druhej charakteristiky. Žiadna sama o sebe nemôže vypovedať 
o úspešnosti systému na vyhľadávanie informácií. Na nasledujúcom príklade si 
predvedieme výpočet týchto dvoch charakteristík.  

Príklad 1-2 Máme množinu dokumentov D ktorá obsahuje 100 dokumentov 
týkajúcich sa cestovných kancelárií. Máme dotaz Q ktorý hovorí že požadujeme tie 
cestovné kancelárie ktoré poskytujú dovolenky v Grécku a na priľahlých ostrovoch. 
Tým špecialistov vybral relevantnú množinu R obsahujúcu 10 dokumentov 

{ }45 93 22 72 3 30 65 55 34 10, , , , , , , , ,R r r r r r r r r r r=  v poradí od najrelevantnejšieho.  

Povedzme že systém vrátil 15 dokumentov daných touto množinou. 

{ }3 10 44 7 17 93 5 82 22 11 13 72 2 29 55, , , , , , , , , , , , , ,I i i i i i i i i i i i i i i i= . Následne po prieniku týchto 

dvoch množín dostávame { }3 10 93 22 72 55, , , , ,RI ri ri ri ri ri ri= . Ak by sme počítali 

presnosť a pokrytie po jednotlivých dokumentoch prieniku pre prvý prienik by sme 
dostali 100%P =  (jeden výber a relevantný dokument) a 10%R =   (máme 1 
relevantný z 10-tich relevantných), pre druhý výber 100%P =  a 20%R = , pre tretí 

50%P =  (máme tri dokumenty správne zo šiestich vybraných) a 30%R = , atď. 
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Výsledky sa nachádzajú v nasledujúcej tabuľke Tabuľka 1.1 a na obrázku Obr. 1-5 
ktorý, hovorí o vzťahu medzi pokrytím a presnosťou. 

 1 2 3 4 5 6 

Presnosť (P) 100% 100% 50% 44% 42% 40% 

Pokrytie (R) 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Tabuľka 1.1 Tabuľka popisujúca závislosť medzi presnosťou a pokrytím 
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Obr. 1-5 Vzťah medzi presnosťou a pokrytím 

Hodnotu pre 0% pokrytie sme získali pomocou interpolácie a presnosť pre pokrytie 
väčšie ako 60% klesne na 0% pretože, nie všetky relevantné dokumenty boli systémom 
získané. Vo všeobecnosti je vzťah medzi presnosťou a pokrytím presne taký istý ako 
ukazuje Obr. 1-5. Pokiaľ jedna charakteristika stúpa druhá klesá. Otázkou zostáva 
podľa ktorej štatistiky vyhodnotiť úspešnosť systému na vyhľadávanie informácií a ako 
navzájom porovnávať rôzne systémy na získavanie informácií. Na ďalšom obrázku Obr. 
1-6 vidíme porovnanie dvoch rôznych systémov pomocou kriviek presnosť/pokrytie. 
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Obr. 1-6 Porovnanie dvoch systémov na vyhľadávanie informácií podľa kriviek 
presnosť/pokrytie 

Ako je vidieť jeden systém je úspešnejší pri nižšom pokrytí ale zase je menej úspešný 
pri vyšších pokrytiach. Je dosť veľkým problémom ako vyhodnotiť ktorý zo systémov 
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je „lepší“ pretože toto je v podstate veľmi subjektívna otázka a sú používatelia ktorí, 
požadujú vysoké pokrytie a nevadí im nižšia presnosť a naopak sú používatelia ktorí, 
vyžadujú vysokú presnosť aj pri nie celkom dobrom pokrytí. 

V príklade Príklad 1-2 sme vyhodnocovali iba jednu požiadavku systému. 
Samozrejme pri prevádzaných testoch, či už v laboratórnych podmienkach alebo na 
reálnych dátach vyhodnocujeme viac požiadaviek ako len jednu. V takomto prípade 
potom musíme jednotlivé výsledky spriemerovať. Najčastejšie používaný spôsob 
spriemerovania je spriemerovať presnosť na rôznych úrovniach pokrytia. 

Definícia 1-9 ( ) ( )
1

n
i

i

P r
P r

n=

=∑ . Kde ( )P r  je priemerná presnosť pre úroveň 

pokrytia r, n je počet požiadaviek zaslaných do systému a ( )iP r  je presnosť na úrovni 

pokrytia r pre i-tu požiadavku. 

Ako sme už spomenuli v predchádzajúcej časti, presnosť a pokrytie nevypovedajú 
celkom o kvalite systému pre získavanie informácií aj keď, ich popularita je stále veľká. 
Preto sa v tejto časti budeme zaoberať inými metódami vyhodnotenia systémov na 
vyhľadávanie informácií. 

Jedným z riešení je použiť tzv. F1-štatistiku (niekde uvádzanú iba ako F) (Shaw, 1997) 
o ktorej hovorí nasledujúce definícia Definícia 1-10. 

Definícia 1-10 ( )
( ) ( )

1

2
1 1

F i

R i P i

=
+

 kde, ( )1F i  je harmonický priemer pre i-ty 

dokument v usporiadanom zozname, a ( ) ( )aR i P i  sú pokrytie a presnosť pre i-ty 

dokument. 

Tento vzťah sa dá ešte prepísať nasledovným spôsobom 

( ) ( ) ( )
( ) ( )1

2R i P i
F i

R i P i
=

+
 (vo viacerých literatúrach je používaný práve tento vzťah). F1 

štatistika nadobúda hodnoty z intervalu 0;1  a čím je vyššia tým je systém na 

vyhľadávanie informácií úspešnejší. V matematickej štatistike sa F1 štatistika označuje 
ako harmonický priemer. Keďže F1 štatistika je kombináciou presnosti a pokrytia 
nadobúda najvyššie hodnoty tam kde, sú presnosť a pokrytie najvyššie. Z toho vlastne 
vyplýva že, dosiahnutie vysokej F1 štatistiky je vlastne hľadaním kompromisu medzi 
presnosťou a pokrytím. 

Ďalším riešením je použiť tzv. E (Error) štatistiku predstavenú Rijsbergenom v 
(Rijsbergen, 1979). 
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Definícia 1-11 ( )

( ) ( )

2

2

1
1

1

b
E i

b

R i P i

+= −
+

 kde, ( )E i  je E štatistika pre i-ty dokument 

v usporiadanom zozname, ( ) ( )aR i P i  sú pokrytie a presnosť pre i-ty dokument 

v utriedenom zozname a b je používateľom špecifikovaný parameter ktorý vyjadruje 
relatívnu dôležitosť ktorú používateľ prideľuje presnosti alebo pokrytiu. V prípade že 
parameter 1b =  je E štatistika doplnkom k F1 štatistike. Ak je 1b >  používateľ 
prikladá väčšiu dôležitosť presnosti ako pokrytiu a naopak keď je 1b <  prikladá 
väčšiu váhu pokrytiu ako presnosti. Čím je bližšie E štatistika k 0 tým je IR systém 
úspešnejší. V prípade že, 0, resp.b b→ → ∞  neprikladá používateľ žiadnu váhu 
pokrytiu resp. presnosti.  

1.7 Softvérové knižnice a systémy na podporu 
vyh ľadávania 

Apache Lucene 
Apache Lucene13  je výkonný vyhľadávací nástroj ktorý podporuje fulltextové 
vyhľadávanie. Software je vytvorený ako knižnica v jazyku Java a je ho možné použiť 
v rôznych aplikáciách kde je potrebné fulltextové vyhľadávanie, indexovanie alebo 
podpora textových operácií na dokumentoch. Lucene je vyvíjaný ako open source. 

mnoGosearch 
mnoGoSearch14 je fulltextový vyhľadávací stroj vhodný najmä na aplikácie ktoré ako 
zdroj dokumentov využívajú intranet alebo internet. Je zložený z dvoch častí, 
indexovací mechanizmus ktorý vie spracovať rôzne typy dokumentov (HTML, PDF, 
DOC, XLS, MP3) za podpory ďalších voľne dostupných programov, pričom tiež 
podporuje rôzne protokoly ako HTTP, FTP , NEWS protokol alebo aj lokálne súbory. 

Druhou časťou systému je podpora vyhľadávacieho rozhrania, ktoré je dostupné vo 
verzii PHP alebo ako CGI skript.  

Systém je možné rozširovať prispôsobovať a konfigurovať podľa potreby aj vzhľadom 
nato že je vyvíjaný ako open source.  

Textové operácie 
Knižnica QTag15 je pravdepodobnostný POS značkovač, teda zisťuje slovný druh 
jednotlivých slov pre anglický jazyk. 

Knižnica SimMetrics16  obsahuje sadu algoritmov na zisťovanie podobností slov 
napríklad na základe počtu Levenshteinových operácií alebo klasickej kosínusovej 
vzdialenosti spomínanej vyššie pre podobnosť dokumentov. 

                                                        
13 http://lucene.apache.org/ 
14 http://www.mnogosearch.org/ 
15 http://www.english.bham.ac.uk/staff/omason/software/qtag.html 
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Na stemovanie angličtiny je možné použiť Porterov algoritmus ktorý je súčasťou aj 
knižnice Lucene. Na lematizáciu slovenčiny je možné použiť beta verziu lematizátora17 
vytvoreného na JULŠ SAV alebo nástroj Tvaroslovník  z projektu NAZOU (Krajčí, 
2007). 

Na správne použitie lematizačného algoritmu je najskor potrebné zistiť jazyk 
dokumentu. Toto je možné pomocou nástroja NALIT (Vojtek, 2006) z projektu 
NAZOU. 

1.8 Záver 

Oblasť vyhľadávania sa v poslednej dekáde intenzívne rozvíja. Nové poznatky z vedy 
a výskumu sa dajú veľmi dobre overiť v praxi, tým že ich zavedenie do prostredia 
internetu rýchlo poskytne spätnú väzbu inovatívnym riešeniam. Príkladom je 
spoločnosť Google a ich PageRank algoritmus.  

Napriek tomu že sa táto oblasť rozvíja a venuje sa jej množstvo ľudí v oblasti výskumu 
aj komerčnej sféry, proces digitalizácie a nárast množstva informácií čoraz viac 
zvyšuje tlak na hľadanie nových, inovatívnych riešení v tejto oblasti.  

V súčasnosti už zväčša nie je problém dostupnosť alebo cena informácií, ale 
identifikácia relevantnej informácie   v krátkom čase. Ak sa aj požadované informácie 
nachádzajú v niektorom z dokumentov v IR systéme, dopracovať sa k relevantným 
dokumentom je často netriviálne – proces zaberá príliš veľa času,  sme zahltený 
veľkým množstvom informácií ktoré sú len s časti relevantné, alebo potrebné 
dokumenty nie sú identifikované vôbec.  

Súčasťou trendov v tejto oblasti je aj sémantický web, ktorého cieľom je aby webu 
nerozumel len človek ale aj stroje. Táto oblasť výskumu zatiaľ neprerazila úplne do 
praxe. Problémom je že síce existujú štandardy na sémantický popis a anotáciu 
dokumentov a objektov na internete avšak tvorcovia web stránok ich zatiaľ 
nepoužívajú pretože v tom zatiaľ nevidia výhodu. Automatické riešenia na tvorbu 
takýchto sémantických popisov sú zatiaľ iba čiastočne úspešné. Výhoda z nových 
služieb však môže prísť až potom, keď počet sémanticky opísaných dokumentov na 
internete dosiahne kritickú hranicu. Či už bude sémantický web úspešný alebo nie, 
ciele pre ktoré bol navrhnutý ostávajú. Cieľom je aby človek nemusel tráviť čas 
s vyhľadaním relevantných informácií ale aby ich našiel rýchlo, aby ich vôbec našiel 
a najlepšie s pomocou softvéru,  ktorý by rozumel požiadavkám a kontextu používateľa. 

 

 

                                                                                                                                             

 

 
16 http://www.dcs.shef.ac.uk/~sam/simmetrics.html 
17 http://korpus.juls.savba.sk/morphology/ 
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