
 

 

 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Katedra informatiky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sběr, předzpracování a analýza textových dat z vědeckých 

článků 

Collection, Preprocessing and Analysis of Textual Data in 

Scientific Papers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 Lukáš Zářecký 



 

 

 



 

 

 

Prohlášení studenta 

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně.Uvedl jsem všechny literární 

prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal. 

 

Dne:  02.05.2013 ………..……… 

 podpis studenta 

 

 

  



 

 

 

Poděkování 

Rád bych poděkoval Ing. Radimovi Bačovi, Ph.D. za odbornou pomoc a konzultaci při 

vytváření této bakalářské práce. 

  



 

 

 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá sběrem, následným zpracováním a analýzou publikací z 

digitálních knihoven. Úvodní část práce je věnována teoretickému úvodu do problematiky dolování 

dat a dolování textu a také popisu jednotlivých používaných metod. Součástí práce je i kapitola o 

použité digitální knihovně. Druhá část práce je zaměřena na samotný návrh aplikace a popis 

jednotlivých použitých technik a algoritmů pro sběr a analýzu dat. 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with collection, processing and analysis of publications from digital 

libraries. An introductory part is dedicated to a theoretical introduction into an issue of data mining 

and text mining and also to a description of particular methods used. A chapter dealing with a digital 

library which was used is also part of the thesis. The second part of the thesis is focused on a proposal 

of an application as such and also on a description of particular techniques which where used and 

algorithms for data collection and analysis. 
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1 Úvod 

V současné době, kdy se množství ukládaných informací v elektronické podobě neustále 

zvětšuje a s rozšířením internetu do nejzazších koutů světa roste také objem uložených dat na internetu  

obsahujících velké množství různorodých informací, ať se jedná o data volně přístupná široké 

veřejnosti nebo data v privátních sítích jednotlivých subjektů a firem. S tímto nárůstem informací se 

objevují problémy týkající se nalezení relevantních informací a vzniká potřeba použití různých 

aplikací zpracovávajících text, vyhledávačů a analyzátorů, které uživateli pomohou zprostředkovat 

takové informace, které odpovídají jeho požadavkům.  

Disciplína zabývající se zpracováním textových dat se nazývá dolování textu (Text mining), 

což je sada metod pro klasifikaci, shlukování a filtraci textových dat, v našem konkrétním případě se 

jedná o abstrakty vědeckých článků stažených z internetu, z digitální knihovny ScienceDirect, které se 

věnuje kapitola č. 2. Pro zpracování těchto dat využijeme techniky TM, které jsou popsány v 

následujících kapitolách. Součástí této práce je také kapitola, ve které je popsána metoda dolování dat 

(Data Mining) a která slouží k lepšímu porozumění miningu obecně. 

Cílem této práce je vytvořit aplikaci, která stáhne zadané množství dat z výše zmíněné 

digitální knihovny, dále bude možné tyto stažené texty zpracovat a analyzovat. Zpracování zahrnuje 

vyparsovaní  klíčových slov z textu a na základě těchto slov následné shlukování podobných článků 

dohromady. Pro tvorbu této aplikace bylo zapotřebí nastudovat techniky pro tvorbu webových aplikací 

v použitém programovacím jazyce, kterým je Java. 

V kapitole č. 2 jsou uvedeny informace o digitální knihovně ScienceDirect, v kapitola č. 3 je 

věnována obecně  dolování dat a jeho jednotlivým metodám. Následuje kapitola č. 4 věnující se 

dolování v textu. Kapitola č. 4 se věnuje stemmatizaci a kapitola č. 5 shlukovacím algoritmům. 

Poslední kapitlou č. 6 je návrh aplikace a popis řešení. 
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2 Science Direct 

Před  

Science Direct je online služba, která zpřístupňuje elektronické verze vědeckých článků z 

časopisů a vybraných kapitol knih z nakladatelství Elsevier Science. Aktuálně jejich databáze 

obsahuje více než 11 miliónů článků nebo kapitol a obsah neustále narůstá. Momentálně se roční 

nárůst blíží půl miliónu příspěvků. [5] 

Elsevier je společnost zabývající se poskytováním informací týkajících se vědecké činnosti a 

zdravotnictví v celosvětovém měřítku. Společnost sídlí v Holandsku, v Amsterdamu a aktuálně 

zaměstnává více než 7 000 lidí ve 24 zemích po celém světě. Elsevier se zaměřuje zejména na 

vydavatelskou činnost. [5] 

 

 

Obrázek 1: Základní vyhledávání na www.sciencedirect.com 

 

Uživatelé mohou tyto informace najít přímo na webových stránkách www.sciencedirect.com, 

kde je možné články vyhledávat a také rovnou číst, nebo je možné je stáhnout ve formátu PDF. 

Většina článků má volně přístupný abstrakt, ale k zobrazení plného textu je zapotřebí mít zaplacené 

předplatné. Základní vyhledávání obsahuje hledání dle názvu, abstraktu, jména autora apod. Existuje 

také rozšířená verze hledání, kde je možné zadat více parametrů. 

Kromě vyhledávání na webových stránkách je možné využít některá z dostupných rozhraní 

pro vyhledávání a získávání dat ze serveru ScienceDirect. Pro potřeby naší aplikace jsme využili 

rozhraní, jež použití je popsáno v kapitole č. 6. 
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3 Data and Text Mining 

Dolování dat nebo-li Data Mining (dále jen DM) je proces výběru, hledání a modelování 

nových poznatků ve velkých objemech dat. DM slouží k získání dříve neznámých skutečností s cílem 

získat nějakou, většinou obchodní, výhodu.. DM je komplexem různých postupů a algoritmů, nejedná 

se pouze o jednu metodu. My se v další části zaměříme především na text mining, nebo také zvaný 

text data mining. [6] [22] 

Historie DM sahá do 60. let 20. století. V této době vznikaly první práce zabývající se 

technikami DM, většinou se jednalo o práce akademické. Větší rozšíření DM přišlo s rozvojem 

statistických metod, databází a umělé inteligence v 70. a 80. letech, masivního využití se ale dočkalo 

až v letech devadesátých. Pro použití technik DM začaly vznikat specializované aplikace, přičemž 

aktuálně nejrozšířenější jsou produkty od společností SAS a SPSS, SAS Enterprise Miner, SPSS 

Clementine a také STATISTICA Data Miner. [6] [22] Techniky DM můžou být např. využívány pro 

ověřování klientů žádajících o úvěr nebo také k analýze odchodu zákazníků, kde lze DM použít pro 

plánování akcí, které mají zabránit odchodu stávající klientely. Dále se DM může uplatňit u analýzy 

podvodů, analýzy produktů nebo také analýzy chování zákazníků. My se dále budeme věnovat pouze 

Text miningu. 

 Dolování textu neboli „Text mining“, (dále jen TM), může být definováno jako skupina  

procesů sloužících k získávání pro uživatele relevantních informací z běžného textu. Můžeme jej také 

popsat jako získávání úplně nových informací, které před zpracováním nebyly viditelné nebo zřejmé. 

Těmito novými informacemi mohou být myšleny například vzájemné souvislosti a vazby mezi 

textovými soubory. V případě TM se jedná o nestrukturovaná data, kdežto u DM jde naopak o data 

strukturovaná, což jsou data uložená v tabulkách, databázích apod. [17] [19] 

 Dolování textu by se dalo rozdělit do dvou částí a sice na „předzpracování“, což je příprava 

dat pro další zpracování a dále „získávání znalostí“, což znamená odvozování vzorů a provádění 

analýz textu, díky kterým docílíme požadovaných výsledků. V dalších podkapitolách se na tyto části  

zaměříme podrobněji, převážně pak na předzpracování a jeho vybrané techniky. [19] [22] 

 

3.1 Předzpracování dat 

Předzpracování textu je důležitou součástí TM. Jedná se o skupinu operací, po jejichž 

aplikování bychom měli mít data předzpracovaná. Znamená to, že by data měla být v takové podobě, 

abychom byli schopni s nimi dále pracovat a aplikovat na ně další analýzy. Co tedy předzpracování 

obnáší? Vstupní data musí být zbavena informací, které nijak nesouvisí s obsahem textu. Dojde tedy  

například k odstranění obrázků, uvozovek či různých znaků, čímž ale nezměníme význam textu. [19] 

[20] 

 

3.2 Metody předzpracování 

V této kapitole jsou popsány jednotlivé operace, které jsou zahrnuty v části předzpracování 

textu. Jedná se o odstranění  implicitně vyřazených slov (Stop words), převod textu pouze na velká  
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nebo malá písmena, odstranění diakritiky, převod slov do tvaru kořene (Stemming algoritmy), 

určování větných členů, dále ohodnocení slov atd. Operace nemusí být nutně provedeny v uvedeném 

pořadí. [20] 

3.2.1 Převod textu na stejnou velikost 

Tato operace zahrnuje sjednocení velikosti všech písmen v textu. Všechna písmena jsou tedy 

převedena buď na malá nebo velká. Tento krok s sebou však může nést určité komplikace v podobě 

změny významu některých slov. Typicky se může jednat o různé zkratky, které jsou většinou psány 

velkým písmem, což nám také pomáhá rozpoznat, že se jedná o zkratku, nikoliv o slovo. Po převedení 

textu do jednotné formy (pouze malá či velká písmena) se tato rozpoznávací pomůcka vytrácí. Může 

tedy dojít k tomu, že budou určitá slova označena za totožná, přestože každé z nich má jiný význam. 

Příkladem může být anglická zkratka „RAM“, tedy Random Memory Access, a anglické slovo „ram“, 

což znamená beran. Každé z těchto slov má jiný význam, avšak po změně velikosti písma by tato 

slova byla označena za totožná. Většinou se ale tento problém ignoruje, protože takových případů 

nebývá mnoho a výhoda tohoto převodu je pak uplatněna v následujících metodách, pomocí kterých 

bude text zpracováván. 

3.2.2 Odstranění vyřazených slov (Stop Words) 

Tato operace se používá k odstranění velice často užitých nevýznamných slov. Většinou jsou z 

textu odstraněna slova definovaná v předem připraveném slovníku. Počet těchto slov, která se 

vyskytují téměř v každém dokumentu, obvykle nebývá příliš velký, ale jejich vypuštěním se sníží 

počet slov, která musíme v daném textu zpracovat. Většinou se jedná o předložky, zájmena a některá 

běžně užívaná slovesa jako například „I, he, they, a, for, about, same, all, do, have, be“. [12] [21] 

3.2.3 Určování základu slova (Stemming) 

Stemming nebo-li určování základu slova je velice populární metoda, která se používá v 

předzpracování textu velice často. Výsledný základ slova není pokaždé shodný s jeho morfologickým  

kořenem, přestože mu může často odpovídat. Cílem této metody je nalezení části slova, kterou budou 

mít všechna příbuzná slova společnou. V minulosti se metody stemmingu dělily na slovníkové a  

algoritmické. V dnešní době však již není jednoduché toto rozdělení aplikovat. Algoritmické 

stemmery mohou totiž obsahovat slovníky v podobě dlouhých seznamů výjimek nebo naopak  

slovníkové stemmery mohou potřebovat předzpracování textu nějakým algoritmem a to například k 

odstranění přípon, aby se dalo ve slovníku efektivně vyhledávat. Podrobnější informace o této technice 

jsou uvedeny v samostatné kapitole. [12] 

3.2.4 Určování slovních druhů (Parts Of Speech Tagging) 

Parts of speech tagging nebo-li určování slovních druhů je algoritmus, který zadanému textu, 

tedy jednotlivým slovům v textu, přiděluje tag. Tagem rozumíme označení, podle kterého poznáme, o 

jaký slovní druh se jedná. Těchto tagů je většinou velké množství a pro jeden slovní druh jich existuje 

hned několik. Existuje například vlastní tag pro podstatné jméno jednotného čísla, podstatné jméno 

množného čísla nebo také tag pro vlastní jména apod. [22] 

Bohužel neexistuje žádná standardní sada tagů, kterou by používaly všechny POS taggery. 

Nejrozšířenější a nejběžněji používanou je pravděpodobně sada tagů, kterou vytvořil Penn Treebank 
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na Univerzite v Pennsylvanii. Výpis této sady tagů je připojen jako příloha k této bakalářské práci. 

[22] 

3.2.5 Ohodnocení slov 

Ohodnocování slov je důležitá metoda, která se používá k reprezentaci statistických informací 

o zpracovaných datech. Ke slovu je typicky přiřazena určitá číselná hodnota. Příkladem je informace o 

tom, zda-li se dané slovo v textu vyskytuje či o frekvenci výskytu daného slova. Tato data jsou 

většinou reprezentována vektorem hodnot. [20] 

 

3.3 Získávání znalostí 

Získávání znalostí je částí TM, jejíž hlavním cílem je odvození vztahů mezi připravenou 

kolekcí dat, čehož dosáhne jejich zařazením do kategorií nebo různých tříd. Cílem této metody je tedy 

správně odhadnout zařazení každého z dat. Mezi zástupce metody získávání znalostí patří například 

klasifikace nebo shlukování. [19] 

3.3.1 Klasifikace 

Klasifikace je metoda používaná již od 60. let 20. století k přiřazování dat (textu) ke 

kategoriím, které jsou předem definované. Text může být klasifikován na základě abstraktu, obsahu 

textu, jeho názvu nebo dle autora, který text vytvořil. Účelem může být například zjištění témat, 

kterými se daný text zabývá. Dále se může uplatnit při třídění webových stránek nebo při kontrole 

emailů s cílem zjistit, zda se nejedná o spam. [20] 

Klasifikace se dá rozdělit do dvou hlavních skupin. Tou první je klasifikace vytvářená ručně, 

druhou je klasifikace na základě strojového učení. Nejznámějším systémem první skupiny je zřejmě 

CONSTRUE systém, který vytvořili Philip J. Hayes a Steven P. Weinstein. Tento systém má předem 

definovanou množinu kategorií a manuálně definovaná pravidla pro zařazování dat do těchto 

kategorií. [20] 

3.3.2 Shlukování 

Do skupiny shlukování řadíme algoritmy, které se v množině dat snaží seskupit nejpodobnější 

data do tak zvaných shluků tak, aby podobnost s jinými shluky byla co nejmenší. Pomocí shlukování 

můžeme u jednotlivých shluků zjistit společné informace a také klasifikace pro obsažená data. 

Například se tedy může jednat o témata, kterých se data týkají. Rozdílem oproti klasifikaci je, že data 

nezařazujeme do předem definovaných kategorií, ale kategorie vznikají na základě podobnosti s 

porovnávanými daty. Více informací o metodách shlukování je uvedeno v samostatné kapitole. [18] 

[21] 
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4 Stemming 

Použitím této metody se vylepšuje proces získávání informací tím, že se radikálně zredukuje 

výsledná množina slov, se kterou se bude dále pracovat. Slova, která mají podobný význam budou 

transformována na společný základ, ze kterého byla odvozena. Tento algoritmus ovšem není možné 

aplikovat na všechny světové jazyky. Například v čínštině by nebylo možné jej použít. My se v této 

práci ale zaměříme výhradně na jazyk anglický. [13] [16] 

 

4.1 Typy algoritmů 

Proces určování základu slova je implementován několika druhy základních algoritmů, které 

se od sebe liší rychlostí nalezení výsledků a také přesností. Jedná se o algoritmy popsané v 

následujících podkapitolách. 

4.1.1 Brute Force algoritmy 

Brute Force algoritmy používají ke své činnosti pouze tabulku, ve které jsou dvojice hodnot. 

Pro každé slovo je zde jeho základ [16]. Jako příklad můžeme uvést základ slova „go“, který je rovněž 

„go“, což můžeme vidět v tabulce č. 3.  

 

Základ slova Slovo 

go goes 

go going 

go gone 

Tabulka.3: Příklad tabulky Brute Force algoritmu 

 

 

Tento algoritmus v podstatě funguje na principu porovnávání slov se slovy uloženými 

v tabulce. Pokud hledané slovo nalezne, vrátí daný základ slova. Tento algoritmus je tím pádem 

závislý pouze na obsahu tabulky slov a může se vylepšovat správou a rozšiřováním této tabulky. [16] 

4.1.2 Suffix stripping algoritmy 

Tyto algoritmy používají seznam pravidel, dle kterých ze slova odstraňují různé jeho části s 

cílem získat základ daného slova. Narozdíl od Brute Force algoritmů nepoužívají žádnou tabulku a 

mohou být dále vyvíjeny a vylepšovány. Mívají však problém s různými jazykovými výjimkami, se 

kterými se nedokážou vypořádat. Každý z těchto typů algoritmů může produkovat jiný základ slova. 

Někdy se tento problém řeší porovnáváním výsledku s databází všech přípustných slovních základů. 

Pokud nedojde k jeho nalezení, zkouší tento algoritmus celou operaci znovu aplikací alternativních 

kroků. [13] [16] 
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4.1.3 Stochastické algoritmy 

Stochastické algoritmy používají k nalézání základů slov pravděpodobnost. Vytvářejí ze 

vztahů mezi základem slova a z něj odvozených slov tak zvaný pravděpodobnostní model, který je 

tvořen množinou pravidel. Ve své naučené množině pravidel jsou poté schopny vyhledávat k daným 

slovům jejich nejpravděpodobnější základy. [13] 

4.1.4 Hybridní algoritmy 

 Hybridní algoritmy jsou kombinací více než jedné ze zmíněných technik a není možné je 

jednoznačně zařadit ani do jedné ze skupin algoritmů. Často se jedná o algoritmy, které ke svým 

operacím používají tabulku základu slov, nesnaží se však pokrýt všechna existující slova a jejich tvary. 

Často jsou zaměřeny pouze na různé nepravidelné tvary slov, takže tabulka pak není tak obsáhlá, což 

nám umožňuje v ní rychleji vyhledávat. Pokud se slovo v tabulce nenachází, dochází k použití 

algoritmů zmíněných v předchozích kapitolách, které základ slova odvodí. [13] 

 

4.2 Nejznámější implementace 

V této kapitole stručně popíšeme několik vybraných historicky nejúspěšnějších implementací 

stemming algoritmu. Většina z nich byla pojmenována po jejich autorech. První z nich, Lovins 

stemmer, vznikl v 60. letech 20. století. Dále jsou zde také Porters stemmer, Paice/Husk stemmer a 

Dawson stemmer. Asi nejpopulárnějším z nich je Porters stemmer. Žádný z těchto algoritmů však není 

dokonalý a jejich výhody i nevýhody jsou popsány v jednotlivých podkapitolách. 

4.2.1 Lovins stemmer 

Tento stemming algoritmus byl prvním efektivně navrženým algoritmem, který se stal také 

velice populárním. Byl navržen Julií Beth Lovins v roce 1968. Pro svou práci tento algoritmus používá 

tabulku s 294 koncovkami, 29 podmínek a 35 transformačních pravidel, která jsou navržena na 

principu shody s nejdelší částí daného slova. To znamená, že se tento algoritmus snaží ze slova 

odstranit vždy co nejdelší příponu. [14] 

Jeho výhodou není pouze vysoká rychlost, ale také fakt, že si dokáže poradit i s opakujícími se 

znaky ve slově. Například slovo „getting“ transformuje na „get“. Navíc je schopen rozeznat spoustu 

nepravidelných množných čísel jako například množné číslo od slova „mouse“, tedy „mice“. Za 

největší nevýhodu můžeme považovat neúplnou tabulku koncovek, která může zapříčinit nesprávnou 

transformaci slova. Můžeme tedy říci, že tento algoritmus není příliš spolehlivý. [14] 

4.2.2 Porters stemmer 

Porters stemming algoritmus se zdá být v současné době nejpopulárnějším a zároveň také 

nejpoužívanějším stemming algoritmem. V roce 1980 jej navrhl jistý Martin Porter a od té doby byl 

neustále zdokonalován. V dnešní době se můžeme setkat i s vylepšenou verzí zvanou Porters2 

stemmer. Tento algoritmus je založen na myšlence, že všechny přípony v anglickém jazyce jsou 

většinou vytvořeny spojením kratších či jednodušších přípon. [15] 
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Obrázek 2: Ilustrace Porters stemmer algoritmu 

 

Algoritmus se skládá z pěti hlavních kroků. V každém z těchto kroků se testují určitá pravidla 

a je-li alespoň jedno z nich splněno, pokračuje se dalším krokem algoritmu. Výsledný základ slova je 

získán až po dokončení posledního kroku. Příkladem takového pravidla může být "(m>0) EED → 

EE", což vyjádřeno slovy znamená, že dané slovo obsahuje koncovku EED a mimo tuto koncovku 

také alespoň jednu samohlásku a jednu souhlásku. Následně je koncovka EED nahrazena koncovkou 

EE. Například slovo „Agreed“ by se změnilo na „Agree“, kdežto slovo „Need“ by zůstalo beze změny. 

Popis algoritmu lze vidět na obrázku č. 4.3. [15] 

Porters stemmer algoritmus neprodukuje ve srovnání s Lovins stemmerem tolik chyb. Je také 

jednoznačně jednodušší, zároveň však pomalejší. [14] 

4.2.3 Paice/Husk stemmer 

Paice/Husk stemmer algoritmus vytvořili v roce 1990 Chris Paice a Gareth Husk. Jedná se o 

iterační algoritmus, který zahrnuje zhruba 120 pravidel vždy pro poslední písmeno koncovky slova. 

Jeho funkci bychom mohli popsat tak, že se při každé iteraci snaží najít pravidlo aplikovatelné na 
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poslední písmeno daného slova. V případě nalezení takového pravidla může být toto písmeno 

odstraněno nebo nahrazeno jiným písmenem v závislosti na vybraném pravidle. Proces poté pokračuje 

další iterací a aplikací dalších pravidel. V případě, že se nenajde žádné pravidlo, které by bylo 

aplikovatelné, celý proces skončí. K ukončení procesu dojde také v případech, kdy dané slovo začíná 

samohláskou a skládá se ze dvou znaků nebo začíná souhláskou a jeho délka je tři znaky. [14] [15] 

Výhodou tohoto algoritmu je jeho jednoduchost a snadno pochopitelná forma. Během 

aplikování jednoho pravidla je totiž provedena operace pouze s jedním znakem. Značnou nevýhodou 

je fakt, že může nastat situace, kdy je základ slova deformovaný, protože bylo odstraněno více znaků, 

než bylo žádoucí. [14] 

4.2.4 Dawson stemmer 

Autorem tohoto stemmeru je John Dawson, který jej poprvé představil roku 1974. Spíše než o 

zcela novou myšlenku se jedná o rozšíření Lovins stemmeru. Obsahuje také seznam jednotlivých 

koncovek, na základě kterých slova porovnává. Tento seznam je však rozšířen na přibližně 1200 

koncovek včetně jejich kombinací. Dalším důležitým vylepšením je zahrnutí všech nepravidelných 

tvarů množných čísel slov. Stejně jako Lovins stemmer je tento algoritmus velice rychlý. Nevýhodou 

ale zůstává, že bez dalšího zpracování výsledků může produkovat velký počet chyb. [14] [15] 

4.2.5 Krovertz stemmer 

Tento stemmer vytvořil roku 1993 na Univerzitě v Massachusetts jistý Bob Krovertz. Je 

založen na použití morfologie, tedy tvarosloví. Jedná se o vcelku jednoduchý algoritmus, který 

odstraňuje koncovky daného slova ve třech krocích. V rámci prvního kroku, je-li slovo v množném 

čísle, dojde k jeho transformaci na číslo jednotné a to odebráním koncovky „ies“, „es“ nebo „s“. V 

druhé části se převádí minulý čas sloves na čas přítomný a to například odstraněním koncovky „ed“.  

V posledním kroku se kontroluje výskyt sloves v průběhovém čase a následuje odebrání koncovky 

„ing“ z těchto sloves. Po odstranění všech nežádoucích koncovek porovnává výsledek se svými 

tabulkami slov a vrátí danému slovu jeho základ. Tyto tabulky obsahují slova s jejich definovanými 

základy. [15] 

4.3 Volba algoritmu 

 Existuje mnoho implementací tepů stemming algoritmů a my jsme se museli 

rozhodnout pro jeden, který použijeme v aplikaci. Takže došlo na testování vybraných algoritmů, 

vybírali jsme s dostupných knihoven na internetu pro programovací jazyk java. Testování bylo 

jednoduché, naněkolika vybraných slovech, jednalo se vždy o každe slovo v několika různých tvarech 

a očekávaný výsledek by měl být stejný základ slova. Můžeme shrnout, že algoritmy vrací téměř 

stejné výsledky, jedná se spíše o několik vyjímek, kdy výsledky nejsou optimální a základ slova se liší 

o jedno písmeno a podobně. Nejlépe z tetu vyšel Porter stemmer algoritmus, konkrétně implementaci 

Snowball, což je framework, který vytvořil Martin Porter pro psaní stemming algoritmů. 
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5 Shlukování 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3, shluková analýza je nástrojem data miningu, popř. text 

miningu. Jejím hlavním cílem je seskupovat objekty, které jsou si navzájem podobné, do stejných 

kategorií (shluků). Obecně můžeme říci, že metoda shlukování pomáhá identifikovat vztahy mezi 

objekty, aniž by sama objasnila, proč tyto vztahy existují nebo jak byly vytvořeny. Metoda shlukování 

se dělí do dvou hlavních skupin a to na hierarchické a nehierarchické algoritmy. [18] [20] 

 

5.1 Hierarchické algoritmy shlukování 

Hierarchické algoritmy jsou definovány jako posloupnost operací, kdy se na jedné straně  

pracuje se shlukem obsahujícím všechny prvky a na straně druhé již s jednotlivými prvky samostatně. 

Pracují tedy s již nalezenými shluky dat a transformují je na jiné shluky. Hierarchické algoritmy se 

dále dělí na divizní a aglomerativní a to podle směru zpracování dat. [2] [18] 

 

 

Obrázek 3: Vybrané aglomerativní hierarchické algoritmy shlukování  
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5.1.1 Divizní hierarchické algoritmy 

Divizní algoritmy mají na vstupu shluk dat, který zpracovávají na více menších shluků a tímto 

způsobem vytváří hierarchické členění, kdy každý shluk rozdělí na dva nové. Na výstupu těchto 

algoritmů existují pouze jednoprvkové shluky. Vzhledem k exponenciální časové náročnosti jsou tyto 

typy algoritmů v praxi využitelné pouze pro shluky obsahující malý počet prvků, jelikož k objevení 

optimálního rozkladu shluku s N prvky musí prozkoumat 2
(n-1)-1

 možností. [1] 

MacNaughton–Smithova metoda 

Snahou MacNaughton-Smithovy metody je zmenšit časovou náročnost algoritmu. Podařilo se 

ji snížit až na kvadratickou, což s sebou ale nese riziko, že se ne vždy podaří dosáhnout optimálního 

rozdělení. K tomu, aby uvnitř shluku vybral prvek, který vytvoří nový shluk, používá tento algoritmus 

střední vzdálenost. Poté podle rozdílu středních vzdáleností prvků dvou vzniklých shluků zařadí 

posuzovaný prvek do nově vzniklého shluku nebo jej ponechá ve shluku původním. Tato metoda není 

tak časově náročná, takže může být aplikována na větší shluky prvků, ale v porovnání s 

aglomerativními algoritmy je stále dost pomalá. [1]  

5.1.2 Aglomerativní hierarchické algoritmy 

Aglomerativní hierarchické algoritmy pracují na opačném principu než algoritmy divizní. Na 

vstupu těchto algoritmů jsou shluky, z nichž každý obsahuje jeden prvek. Všechny tyto prvky 

shlukujeme. Shlukování začíná výběrem dvou nejpodobnějších prvků, které jsou sloučeny dohromady. 

V každé další úrovni shlukování dohromady slučujeme nejpodobnější shluky. Shlukování končí po 

dosažení daného množství shluků nebo na základě vzdálenosti mezi shluky. Tyto algoritmy se dále 

dělí na skupiny podle kritérií, dle kterých se určuje podobnost jednotlivých shluků. [1] 

Metoda nejbližšího souseda (Simple linkage) 

Metoda nejbližšího souseda vybírá ze zpracovávaného shluku prvky, které jsou k sobě 

nejblíže. Jsou tedy změřeny vzdálenosti mezi každými dvěma shluky a následně je určeno, které dva 

shluky mají tuto vzdálenost nejmenší. Vzdálenost mezi shluky je tedy určena na základě vzdálenosti 

mezi dvěma jejich nejbližšími prvky. Tato metoda je nevhodná pro shluky, které mají přibližně stejné 

velikosti, protože existují-li ve shluku prvky se stejnými vzdálenostmi, může se algoritmus zacyklit. 

Vzdálenost shluků je možno vyjádřit rovnicí DSL(A,B)=min{d(xA; xB)}, kde A,B jsou shluky, xA je 

objekt náležící A a xB je objekt náležící B. Ilustraci algoritmu určené vzdálenosti nalezneme na 

obrázku č. 4. [1] [3] 

Metoda nejvzdálenějšího souseda (Complete linkage) 

Metoda nejvzdálenějšího souseda naopak hledá shluky, které jsou od sebe vzdálené co nejvíce. 

Vzdálenost shluků je v této metodě určena vzdáleností mezi prvky, které se v těchto shlucích od sebe 

nacházejí nejdále. Tato metoda se používá v případech, kdy jsou shluky dobře oddělené a kdy jako 

výsledek neočekáváme shluky zřetězené. Vzdálenost mezi shluky je definována vztahem 

DCL(A,B)=max{d(xA; xB)}, kde A,B jsou shluky, xA náleží A, xB náleží B a „d“ je v tomto případě 

euklidovská vzdálenost. Ilustrace algoritmu určené vzdálenosti je znázorněna na obrázku č. 4. [1] [3] 
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Centroidní metoda (Centroid linkage) 

Centroidní metoda využívá ke třídění shluků euklidovskou vzdálenost těžišť (centroidů) dvou 

shluků. Těžiště se určuje jako průměr všech souřadnic daného shluku. Poloha těžiště shluku se 

neustále mění s přidáváním nových prvků do shluku. Po určení těžišť se dohromady seskupují shluky, 

jejichž těžiště jsou od sebe nejméně vzdálena. [1] [3] 

Metoda průměrné vazby (Average linkage) 

V této metodě se určují nejpodobnější shluky podle průměrné vzdálenosti mezi každými 

dvěma prvky z posuzovaných shluků. Za nejpodobnější shluky jsou označeny ty, které mají nejmenší 

průměrnou vzdálenost. Tato metoda není citlivá na statistické odchylky dat a přidání dalších prvků 

většinou nenaruší výsledek této operace. Ilustrace algoritmu určené vzdálenosti je na obrázku č. 4. [1] 

[3] 

Wardova metoda 

Wardova metoda se zabývá ztrátami informací, které vznikají při shlukování. Podobné shluky 

se určují na základě součtu druhých mocnin odchylek každého z prvků od těžiště shluku, ve kterém se 

nachází. Slučují se shluky s nejmenší vypočtenou hodnotou. Ilustrace algoritmu určené vzdálenosti je 

znázorněna na obrázku č. 4. [1][3] 

Mediánová metoda 

Mediánová metoda je také metodou určující podobnost na základě vzdálenosti těžišť shluků. 

Dalo by se říct, že se jedná o vylepšenou Centroidní metodu, protože funguje podobně, ale odstraňuje 

některé její nedostatky přiřazováním různé váhy jednotlivým shlukům. Podobnost shluků se v této 

metodě určuje vzdáleností mediánů dvou shluků. [1][3] 

 

5.2 Nehierarchické algoritmy shlukování 

Nehierarchické algoritmy, jak je již v samotném názvu obsaženo, nevytvářejí hierarchické 

struktury, ale rozdělují množiny dat na podmnožiny podle zadaných kritérií. Většina metod 

nehierarchického shlukování začíná hledáním optimálního rozkladu. Algoritmus se upravuje tak, aby 

optimalizoval vzdálenost shluků na základě jejich podobnosti nebo odlišnosti a aby byly prvky ve 

shlucích rovnoměrně rozložené. Většinou není možné vyzkoušet všechny proveditelné kombinace 

všech možných shluků. Nelze obecně popsat, zda se jedná o optimální rozklad, neboť výsledek 

rozkladu se liší dle definovaných cílů, kterých má algoritmus dosáhnout. Závisí to také na struktuře 

vstupních dat. [18] 

Nehierarchické algoritmy se dále dělí na optimalizační, které se snaží dosáhnout optimálního 

rozkladu přeřazováním prvků mezi shluky a na algoritmy analýzy modů, které pracují se shluky jako s 

místy v prostoru s větší koncentrací prvků. [1] 

Dále se nehierarchické algoritmy dělí podle počtu shluků na metody s pevně daným počtem 

shluků a na metody s proměnlivým počtem shluků. K určení optimálního počtu shluků před samotným 

algoritmem se používají různé vypočtené indexy jako jsou například Calinski-Harabascův index, C 

index či Goodman-Kruskal index. [1] 
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5.2.1 Algoritmy s pevně daným počtem shluků 

 

Forgyova a Janceyova metoda 

Forgyova metoda a Janceyova metoda jsou podobné algoritmy používající vzorové body. Tyto 

metody řadí prvky do shluků, jejichž vzorovému bodu jsou nejblíže a odlišují se od sebe způsobem 

určení těchto vzorových bodů. Forgyova metoda je určuje jako těžiště jednotlivých shluků, zato 

Janceyova metoda vypočítává vzorové body jako body souměrně sdružené s body souřadnic nového 

těžiště shluku. [1] 

 Výpočet algoritmu probíhá střídáním dvou kroků. V prvním kroku se všechny prvky přiřadí k 

vzorovému bodu, kterému se nejvíce podobají. Ve druhém kroku jsou přepočítány souřadnice těchto 

vzorových bodů. Algoritmus skončí v případě, že se najde stabilní rozklad, což znamená, že dvě po 

sobě jdoucí iterace vrátí totožné rozložení prvků. Nevýhodou těchto algoritmů je závislost na 

počáteční volbě vzorových bodů, která může celý výsledek znehodnotit. Janceyova metoda by měla 

být o něco rychlejší. [1] 

MacQueenova metoda (K-means) 

Metoda K-means pracuje se vzorovými body, které jsou vybrány jako těžiště shluků a jejich 

počet je určen proměnnou K. Vzorové body mohou být vybrány náhodně ze vstupní množiny dat. 

Jednotlivá data se přiřazují k nejbližším vzorovým bodům a po rozšíření shluku je vždy přepočítáno 

jeho těžiště. Jakmile jsou všechna data zařazena, výsledné shluky odpovídají počátečním vybraným 

vzorovým bodům. [18] 

Rozdílem mezi jednotlivými verzemi K-means algoritmu je způsob, jakým je inicializován. 

Mezi nejčastější verze patří Forgy, MacQueen či Kaufman. Největší předností K-means algoritmu je 

jeho jednoduchost, rychlost a aplikovatelnost na velké množství dat. Nevýhodou je volba počátečních 

shluků, která ovlivňuje výsledky algoritmu. Není vhodné jej používat v případě, že očekáváme 

existenci překrývajících se shluků. [18] 

Sférický K-means s opakovaným půlením (Repeated bisection K-means) 

Tato metoda je variantou K-means algoritmu, která zpracovává jeden shluk dat a dělí jej na 

shluky dva. Algoritmus pak dále pokračuje v dělení. Shluk, který bude rozdělovat, si vybírá podle 

zadaných parametrů, ve většině případů podle velikosti. Provádění algoritmu končí ve chvíli, kdy 

dosáhneme definovaného K počtu shluků. Složitost algoritmu je dána počtem opakování dělení, 

protože je pokaždé proveden algoritmus K-means. [18] 

Fuzzy C-means 

Ve Fuzzy C-means algoritmu se zjišťuje pravděpodobnost, s jakou daný prvek náleží do 

nějakého ze shluků. Tato metoda popisuje rozložení prvků ve shlucích a to tak, že prvky blízko centra 

shluku přísluší do daného shluku více než ty, které se nacházejí na jeho okraji. Některé prvky tak 

mohou být klasifikovány jako prvky náležící více shlukům najednou. Výsledek tohoto algoritmu 

hodně závisí na zvolené míře příslušnosti. [1] 
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Metoda PAM (Partition around medoid) 

Metoda PAM se používá pro analýzu dat, kdy je zapotřebí z těchto dat získat reprezentativní 

prvky představující jednotlivé shluky. Tyto reprezentativní prvky se nazývají medoidy. Před 

započetím algoritmu se musí definovat počet shluků K. Samotný algoritmus má pak za cíl najít jeden 

reprezentativní prvek pro každý z K shluků. Reprezentativní prvek je vybrán tak, aby jeho vzdálenost 

od ostatních prvků byla minimální. Do shluků se pak přiřazují další prvky podle toho, kterému z 

medoidů jsou nejblíže. [1] 

Metoda CLARA (Clustering Large Application) 

Tento algoritmus vychází z metody PAM a je vhodnější pro větší množství dat. Pro svou práci 

tento algoritmus vybírá náhodný vzorek dat, ze kterého vytváří K počet shluků a do nich zařazuje 

ostatní prvky. Tato operace se provádí několikrát a nakonec je vybrán nejlepší dosažený výsledek. 

Výsledek nemusí být dobrý v případě, že zpracovávaná data hodně převyšují počet dat vybraného 

vzorku. [1] 

Metoda CLARANS (Clustering Large Application based on Randomised Search) 

Tento algoritmus je zase obdobou metody CLARA a má lepší časovou složitost než algoritmy 

PAM a CLARA. K reprezentaci shluků se zde jako v předchozích metodách využívají medoidy. Na 

začátku algoritmu musí být definováno, do jaké vzdálenosti od medoidů se budou jejich sousední 

prvky prohledávat při jedné iteraci algoritmu a dále také počet těchto iterací. Algoritmus končí po 

provedení daného počtu iterací. Pokud počet iterací a počet prohledávaných prvků není dost velký, 

nemusí tento algoritmus dosahovat dobrých výsledků. [1] 

5.2.2 Algoritmy s proměnným počtem shluků 

Tyto algoritmy hledají kromě optimálního rozkladu také optimální počet shluků, do kterých 

budou data rozdělena. Jako vstupní parametry se typicky zadávají podmínky, za jakých se má shluk 

rozdělit nebo naopak dva shluky sloučit a také startovní počet shluků. Mezi algoritmy patřící do 

skupiny s proměnným počtem shluků můžeme zařadit metodu CLASS, MacQueenovu metoda s 

dvěma parametry, Wishartovu metodu RELOC nebo metodu ISODATA. [1] 

MacQueenova metoda se dvěma parametry 

Mezi vstupní parametry tohoto algoritmu patří K počet počátečních typických bodů 

reprezentujících těžiště shluků, rozdělovací parametr R0 a slučovací parametr C. S takto definovanými 

parametry počítá vzdálenosti mezi typickými body. Pokud je nejmenší vzdálenost mezi dvěma shluky 

menší než C, tyto shluky se sloučí. Slučování probíhá do té doby, než jsou všechny nejmenší 

vzdálenosti mezi shluky rovny nebo větší než C. Poté se ke shlukům přiřazují ostatní prvky podle 

jejich vzdálenosti. Pokud je vzdálenost mezi prvkem a typickým bodem shluku větší než parametr R0, 

tak se tento prvek stane typickým bodem a všechny prvky jsou přiřazeny k nejbližšímu typickému 

bodu, čímž vznikají nové shluky. Výhodou tohoto algoritmu je vcelku vysoká rychlost. Pokud jsme 

však vstupní parametry nedefinovali správně, může výsledek algoritmu obsahovat zbytečně mnoho 

shluků. [1] [2] 
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Wishartova metoda RELOC 

Algoritmus RELOC má čtyři řídící parametry. Patří mezi ně vzdálenostní práh, minimální 

počet prvků shluku, maximální počet iterací a minimální počet shluků. Na začátku algoritmu se 

vstupní data rozloží do K shluků. Počet shluků musí být větší než minimální počet shluků. Musí být 

vypočteny typické body, tedy těžiště, pro jednotlivé shluky. [1] 

Tento algoritmus se skládá ze dvou hlavních opakujících se kroků. Prvním krokem je zařazení 

všech prvků do shluků podle vzdálenosti k jejich typickému bodu. Pokud je vzdálenost mezi prvkem a 

typickým bodem větší než vzdálenostní práh, není tento prvek do shluku zařazen. Ve všech shlucích, 

které se změnily, se znovu vypočte těžiště. Druhým krokem je zrušení všech shluků, které mají menší 

počet prvků, než je definováno parametrem minimálního počtu prvků ve shluku. [1] 

Tyto dva po sobě následující kroky se opakují tak dlouho, dokud dvě po sobě jdoucí iterace 

nevrátí stejné výsledky nebo dokud není dosaženo definovaného počtu iterací. Může se stát, že tento 

algoritmus skončí a budeme mít skupinu shluků, které nejsou zařazeny do žádného ze shluků. Tato 

skupina je také součástí výsledku, ale v žádném případě netvoří shluk. Výsledkem této metody je 

posloupnost nehierarchických rozkladů s minimálním počtem shluků definovaným jako parametr. [1] 

Metoda ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analysis Techniques) 

Algoritmus ISODATA používá dva druhy parametrů. Prvním druhem jsou konstantní 

parametry a druhou skupinu tvoří parametry proměnné v průběhu vykonávání algoritmu. Konstantní 

parametry definují údaje jako počáteční kulovitost (sphericity), počet iterací ITERMAX, počet dělení 

v jedné iteraci NPARTS, očekávaný počet shluků NRWDSD, minimální akceptovatelnou změnu 

hodnoty funkcionálu kvality rozkladu mezi dvěma za sebou následujícími iteracemi a maximální počet 

změn kulovitosti. Mezi parametry, které se mohou za běhu měnit, patří minimální počet prvků ve 

shluku THETAN, minimální vzdálenost těžišť shluků THETAC nebo maximální počet sloučení 

shluků NCLST. [1] [2] 

Algoritmus začíná určením počatečních typických bodů a následným roztříděním prvků 

Forgyovým algoritmem, jehož činnost je ukončena nejpozději v momentě, kdy dojde k překročení 

povoleného počtu dělení v jedné iteraci NPARTS. Dále pokračuje zrušením všech shluků, které 

obsahují méně prvků, než je definováno parametrem THETAN a následným slučováním nebo 

rozdělováním shluků. Shluky se rozdělují v případě, že je jejich počet větší než dvojnásobek jejich 

očekávaného počtu. V případě, že je tento počet menší než polovina, se naopak shluky sloučí a je 

nutné znovu vypočítat jejich těžiště. [1] 

Algoritmus skončí v případě, že se výsledky dvou po sobě se opakujících iterací od sebe 

neodlišují nebo pokud počet iterací překročí jejich maximalní počet definovaný jako parametr 

ITERMAX. K použití tohoto algoritmu je zapotřebí mít odborné znalosti k odhadnutí správných 

hodnot parametrů, jelikož při nevhodně zadaných parametrech může dojít k cyklickému rozdělování a 

shlukování shluků. Tato metoda je mimo jiné velice náročná na výpočetní čas. [1] 

Metoda CLASS 

Algoritmus CLASS je obdobou metody ISODATA s tím rozdílem, že většina parametrů se 

vypočítává automaticky samotným algoritmem. Vstupní parametry jsou tedy pouze tři. Jedná se o 

parametr GAMA, THETAN a Sn. GAMA určuje maximální počet iterací, THETAN určuje minimální 
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počet prvků v jednotlivých shlucích a Sn řídí rozklady shluků. Parametr Sn se zvyšuje s počtem 

iterací, čímž se zpřísňuje kritérium rozkladu. Algoritmus je ukončen nalezením stabilního rozkladu 

nebo dosažením počtu iterací definovaných v parametru GAMA. [1] 
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6 Návrh řešení 

Tato část bakalářské práce pojednává o konkrétním návrhu řešení aplikace včetně návrhu 

databáze pro všechna data produkovaná touto aplikací. Aplikace  je navržena jako webová aplikace za 

pomoci programovacího jazyka Java ve vývojovém prostředí Eclipse. Mezi hlavní použité technologie 

patří EJB, JDBC, JPA, JSF a použitý aplikační server je Jboss verze 7.1.1.FINAL. 

Cílem práce je tedy vytvořit aplikaci, která bude zpracovávat textová data (vědecké články) za 

určité období. Tato data stáhne z internetu, konkrétně z digitální knihovny ScienceDirect. K získání 

dat jsme použili rozhraní nabízené společností Elsevier, která vlastní tuto digitální knihovnu. 

Tomutu výběru předcházela rešerše dostupných rozhraní pro stahovaní vědeckých publikací. 

Dostupných digitálních knihoven je poměrně velké množsví, např. ACM digital library, OECD library 

atd. Většina těchto digitálních knihoven nenabízí veřejně dostupné rozhraní pro stahování publikací, 

nebo se nám jej alespoň nepodařilo objevit, nebo nenabízí dostatečnou dokumentaci. Proto jsme 

zvolili rozhraní od společmosti Elsevier, které mimo jiné nabízí i agregátor publikací SCOPUS, což je 

datbáze mnoha publikací i těch, které nespadají pod vydavatelství Elsevier. 

Funkcionalita aplikace by se dala rozdělit do několika základních částí. První část je sběr dat, 

ve které má uživatel možnost stahovat data, druhou částí je předzpracování dat, kde může uživatel 

aplikace data připravit pro následující(nejpodstatnější část), kterou je analýza. Analýza zahrnuje 

implementaci dvou algoritmů, prvním je jednoduchý algoritmus porovnávající každou publikaci s 

každou další, druhou možností je shlukovací algortimus K-Means. Poslední částí by se dala určit 

obslast zobrazení výsledků, která obsahuje výsledky pro jednoduchý algoritmus a zvlášť výsledky K-

Means algoritmu. Diagram případů užití je vidět na obrázku č. 4 s následujícím popisem jednotlivých 

přípdů užití. 

 

Uživatel

Stažení dat

Předzpracování dat

Jednoduchá analýza

K-Means Vyhledat publikaci

Zobrazit podobné
publikace

Zobrazit publikaci <<include>>

<<include>>

Zobrazení shluků

Načtení dat<<include>>

<<include>>

<<include>>

 

Obrázek 4: Use case diagram 



 

 

18 

 

 

use case Stažení dat 

 Vstupní podmínky: Uživatel chce stáhnout data pro analýzu. 

 Tok událostí:   1. Uživatele období, za které chce data stáhnout a vytvoří nové  

    stahování. 

   2. Uživatel spustí nově vytvořené stahování. 

   3. Aplikace stahuje data. 

   4. Stahování se ukončí, když jsou požadovaná data stažena. 

 Alternat.tok:  1. K bodu č.4 hlavního toku: Uživatel má možnost stahováni ukončit, 

    poté je  možnost pokračovat bodem č.2 hlavního toku. 

 Následné podmínky: Požadovaná data uložena do databáze. 

 Chybový tok:  1. K bodu č.1 hlavního toku: V případě nevybrání období pro  

    stahování, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn. 

 

use case Předzpracování dat 

 Vstupní podmínky: Uživatel chce předzpracovat data pro analýzu a má stažena nějaká 

     nezpracovaná data. 

 Tok událostí:   1. Uživatel spustí proces předzpracování dat. 

   2. Aplikace provede use case Načtení dat. 

   3. Aplikace zpracovává data. 

   4. Proces se ukončí, když jsou všechna data zpracována. 

 Alternat.tok:  1. K bodu č.3 hlavního toku: Uživatel má možnost předzpracování 

    zastavit, poté je možnost pokračovat bodem č.1 hlavního toku. 

 Následné podmínky: Předzpracovaná data uložena do databáze. 

 

use case Jednoduchá analýza 

 Vstupní podmínky: Uživatel chce analyzovat data a  má stažena nějaká data, které jsou 

     předzpracované. 

 Tok událostí:   1. Uživatel spustí proces jednoduché analýzy. 

   2. Aplikace provede use case Načtení dat. 

   3. Aplikace provádí analýzu. 

   4. Proces se ukončí, když jsou všechna data zpracována. 
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 Alternat.tok:  1. K bodu č.3 hlavního toku: Uživatel má možnost analýzu  

    zastavit, poté je možnost pokračovat bodem č.1 hlavního toku. 

   2. Jestliže byla analýza pozastavena a předzpracoána další data, při 

    dalším spuštění analýza nepokračuje ve zpracovávání, ale začne 

    znovu. 

 Následné podmínky: Výsledky analýzy jsou uloženy do databáze. 

 

use case K-Means 

 Vstupní podmínky: Uživatel chce analyzovat data a  má stažena nějaká data, které jsou 

     předzpracované. 

 Tok událostí:   1. Uživatel zadá vstup algoritmu, v pdoobě počtu shluků a  

    maximálního počtu iterací. 

   2. Uživatel spustí proces K-Means. 

   3. Aplikace provede use case Načtení dat. 

   4. Aplikace provádí algoritmus. 

   5. Proces se ukončí, když jsou všechna data zpracována. 

 Alternat.tok:  1. K bodu č.3 hlavního toku: Uživatel má možnost K-Means  

    zrušit, v tom případě nebude uložen žádný výsledek.   

 Následné podmínky: Výsledky algoritmu jsou uloženy do databáze. 

 Chybový tok:  1. K bodu č.1 hlavního toku: V případě že nezadá parametry,  

    algoritmus není spuštěn a uživatel je vyzván k opětovnému zadání.

  

use case Načtení dat 

 Vstupní podmínky: Máme stažena a uložená data. 

 Tok událostí:   1. Aplikace načte data. 

 Následné podmínky: Data jsou načtena do aplikace. 

 

use case Zobrazit publikaci 

 Vstupní podmínky: Uživatel chce zobrazit stažená data, případně vidět výsledek 

     jednoduché analýzy. 

 Tok událostí:   1. Uživatel provede  use case Vyhledat publikaci. 

   2. Vyhledaná publikace je zobrazena. 

   3. Aplikace provede use case Zobrazit podobné publikace. 
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 Alternat.tok:  1. K bodu č.4 hlavního toku: Uživatel má možnost stahováni ukončit, 

    poté je  možnost pokračovat bodem č.2 hlavního toku. 

 Následné podmínky: Je zobrazena publikace a výsledek jednoduché analýzy v podobě 

     podobnýh publikací. 

 

use case Vyhledat publikaci 

 Vstupní podmínky: Uživatel chce zobrazit publikaci 

 Tok událostí:   1. Uživatel zadá příjmení autora, nebo aspoň jeho předpokládanou 

    část jako parameter pro vyhledávání. 

   2. Dle zadaného parameteru je uživateli nabídnut seznam  

    odpovídajících výsledků. 

   3. Uživatel vybere jednu publikaci ze seznamu výsledků. 

 Následné podmínky: Publikace je nalezena a vybrána. 

 Chybový tok:  1. K bodu č.1 hlavního toku: V případě nezadání parametru je uživatel 

    na tuto skutečnost upozoněn. 

 

use case Zobrazit podobné publikace 

 Vstupní podmínky: Uživatel vyhledal a vybere jednu publikaci. 

 Tok událostí:   1. Publikace a informace o ní jsou zobrazeny. 

   2. K dané publikaci jsou načteny podobné publikace. 

 Alternat.tok:  1. K bodu č.1 hlavního toku: Žádné podobné publikace nejsou  

    nalezeny, žádné data nebudou načteny. 

 Následné podmínky: Je zobrazen seznam podobných publikaci k vybrané publikaci. 

 

use case Zobrazení shluků 

 Vstupní podmínky: Uživatel chce zobrazit výsledky K-Means algoritmu. 

 Tok událostí:   1. Uživatel zadá požadavek na zobrazení shluků 

   2. Data v podobě shluků, jsou načteny aplikací. 

   3. Data jsou zobrazeny uživateli. 

 Alternat.tok:  1. K bodu č.3 hlavního toku: Žádná data nebyla doposud uložena, tak 

    nejsou ani zobrazena. 

 Následné podmínky: Požadovaná data uložena do databáze. 
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6.1 Sběr dat 

Pro sběr dat z digitální knihovny ScienceDirect jsme použili nabízené rozhraní "Content API". 

Content API je sada několika rozdílných rozhraní, z nichž každé má trochu jinou funkcionalitu a jiné 

parametry, dle kterých můžeme vyhledávat data. Hlavně také můžeme pro každé z nich používat jinou 

databázi dat (např. SCOPUS, HUB, SCIENCE DIRECT), z nichž každá požaduje jinou úroveň 

autorizace. V naší aplikaci budeme využívat pouze data z databáze Science Direct. [23] 

 

 

Obrázek 5: Stránka, kde se registruje pro přístup k rozhraní 

 

Abychom mohli rozhraní začít využívat, je nutné se zaregistrovat na stránkách 

www.developer.elsevier.cz, kde se také nachází celá dokumentace k těmto rozhraním. Následně 

musíme zaregistrovat naši aplikaci, pro kterou obdržíme vygenerovaný klíč (API key), díky kterému 

můžeme k API přistupovat a tvořit požadavky. Odkazy na registraci a zaregistrování projektu jsou 

zobrazeny na obrázku č. 5.  

Problémem bylo, že všechna dostupná rozhraní nebyla určena ke způsobu použítí, který 

chceme uplatnit v naší aplikaci, což nám nedovolila ani standardní autorizace. Navíc podle podmínek 

použití nemohou být tato rozhraní uplatněna pro dolování dat z jejich databází. Hlavním problémem, 

který jsme tedy museli řešit, byl samotný přístup k datům. Museli být kontaktováni lidé spravující tato 

rozhraní, kterým musel být vysvětlen náš záměr. Museli jsme je také požádat o přístup k danému 

rozhraní. Po dlouhotrvající komunikaci nám bylo umožněno uskutečnit náš záměr. Dostali jsme tedy k 

zaregistrovanému klíči dodatečná práva s příslibem, že všechna stažená data budou po dokončení této 

bakalářské práce smazána. 

Použité Content API je REST rozhraní, takže dotazy pro něj se tvoří jako parametrizovaná 

URL, kterou odešleme skrze HTTP protokol (jako HTTP request). V URL se také definuje, kterou 
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operaci daného API voláme. Po odeslání požadavku obdržíme odpověď (HTTP response) na základě 

definovaných parametrů. Požadovaná data můžeme ve výsledku obdržet v různé formě, záleží na 

požadovaném formátu, který je nutno uvést při formulování requestu. Podporovanými formáty jsou 

XML, ATOM+XML nebo JSON. Pro odeslání úspěšného požadavku musí HTTP request zahrnovat 

určitá data.  

HTTP hlavička musí obsahovat Accept parametr, ve kterém musí být definován formát 

vrácených dat a obdržený API key, kterým se vůči rozhraní autorizujeme. Dále musí být v odesílané 

URL definován nějaký request parametr. 

 

Příklad jednoduchého dotazu, který vrátí všechny záznamy, jež obsahují v titulku slovo 

“java”. 

http://api.elsevier.com/content/search/index:SCIDIR?query=TITLE(java) 

 

Každá URL dotazu se skládá z adresy společné pro všechna rozhraní 

"http://api.elsevier.com/content/search/" a z výběru použitého rozhraní, např. " index:SCIDIR", který 

jsme použili v naší aplikaci. URL musí také obsahovat parametr "query", který je povinný. Tento 

parametr může sám o sobě obsahovat hledaný výraz a bude tedy hledat všechny dokumenty, které jej 

obsahují. Další možností je definovat oblast, ve které chceme vyhledávat. Může se například jednat o 

atribut TITLE. Tím pádem budeme hledat pouze takové dokumenty, které v titulku obsahují zadaný 

výraz, viz příklad URL nahoře. Následuje seznam vybraných atributů, které mohou být obsaženy v 

parametru query. Patří zde : 

 title - hledá zadaný text pouze v titulku 

 abs - hledá výskyt daných hesel pouze v abstraktu  

 authfirst - hledá články podle křestního jména autora 

 authlastname - hledá články podle příjmení autora 

 isbn -  hledá články podle isbn 

 issn -  hledá články podle issn 

 

Dalšími možnými, ale nepovinnými parametry, které nám mohou pomoci upřesnit hledané 

výsledky jsou date, view, count, start, sort, subscribed. Existuje ještě několik dalších, my však 

zmíníme pouze tyto vybrané, které jsou patrně nejpotřebnější při návrhu aplikace.  

 date  - slouží k omezení výsledků podle data vydání a může být definován jako 

konkrétní rok nebo také rozpětí let, za které mají být data vrácena.  

 view - definuje view, které chce uživatel vrátit a pokud není parametr uveden 

standardně, vrací se view STANDARD, které neobsahuje úplně všechna data, 

například se může jednat o abstrakt. Definováním view COMPLETE bychom měli 

obdržet všechna data.  

 count -  určuje, jaký počet záznamů se nám má v jednom dotazu vrátit, přičemž 

maximální hodnota je definována systémem. 
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 start - definuje offset, tedy počáteční pozici výsledku. Příkladem může být, když je 

nalezených výsledků více, než kolik jich obdržíme jako výsledek. Pokud chceme 

zobrazit další výsledky, pošleme dotaz znovu s definovaným parametrem start, např. 

start(200), tedy další výsledky počínaje výsledkem na pozici 200.  

 sort – tento parametr nám umožňuje dostat výsledky seřazené dle nějakého atributu, 

např. podle titulku.  

 subscribed - můžeme díky němu zjistit, zda-li provádíme hledání vůči datům, ke 

kterým máme předplatné, či nikoliv. 

6.1.1 Příklad stažených dat  

V předchozí kapitole je popsáno, jaké jsou možnosti použití rozhraní Content API. V této 

kapitole se zaměříme na odpověď obdrženou z rozhraní a na příkladu popíšeme, jaká data obdržíme. 

Příklady přijatých dat se nachází ve výpisech č.1 a č.2. 

 

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
 xmlns:ns1="http://webservices.elsevier.com/schemas/search/fast/types/v4" 
 xmlns:opensearch="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/" 
 xmlns:prism="http://prismstandard.org/namespaces/basic/2.0/" 
 xmlns:sa="http://www.elsevier.com/xml/common/struct-aff/dtd"> 
 <title>SCIDIR Search Results: java</title> 
 <updated>2013-04-22T13:31:11.064Z</updated> 
 <author><name>Elsevier, Inc.</name></author> 
 <id>http://api.elsevier.com:80/content/search/index:SCIDIR?query=java&amp;co
 unt=25&amp;start=0&amp;query=java&amp;view=COMPLETE</id> 
 <opensearch:totalResults>43125</opensearch:totalResults> 
 <opensearch:startIndex>0</opensearch:startIndex> 
 <opensearch:itemsPerPage>25</opensearch:itemsPerPage> 
 <opensearch:Query role="request" searchTerms="java" startPage="0" /> 
 <link   
 href="http://api.elsevier.com:80/content/search/index:scidir?start=0&amp;cou
 nt=25&amp;query=java&amp;view=COMPLETE" 
 ref="self" type="application/atom+xml" /> 
 <link 
 href="http://api.elsevier.com:80/content/search/index:scidir?start=0&amp;cou
 nt=25&amp;query=java&amp;view=COMPLETE"  
 ref="first" type="application/atom+xml" /> 
 <link 
 href="http://api.elsevier.com:80/content/search/index:scidir?start=25&amp;co
 unt=25&amp;query=java&amp;view=COMPLETE" 
 ref="next" type="application/atom+xml" /> 
 <link 
 href="http://api.elsevier.com:80/content/search/index:scidir?start=5975&amp;
 count=25&amp;query=java&amp;view=COMPLETE" 

ref="last" type="application/atom+xml" /> 

<entry> 

... 

</entry> 

</feed> 
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Výpis 1: Prvni část obdrženého výsledku pro url 

http://api.elsevier.com/content/search/index:SCIDIR?query=java&view=COMPLETE 

Ve výpisu č.1 je první část obdržených dat. Jedná se o jakousi hlavičku, která je zobrazena 

před následujícími výsledky. Jsou zde obsažena data týkající se samotného požadavku. [23] 

Popis nejdůležitějších elementů: 

 title - titulek, ve kterém je obsažena informace o databázi, ve které vyhledáváme, tedy 

SCIDIR (ScienceDirect) a vyhledávaný řetězec, v našem případě "java". 

 updated - obsahuje čas, kdy byl dotaz položen.  

 id - vykonaný dotaz, který jsme volali. 

 totalResults, startIndex, itemsPerPage - tyto elementy obsahují informaci o 

celkovém množství záznamů odpovídajících našemu dotazu. Jedná se o index 

sdělující, jaká data ze sady výsledků jsme obdrželi a take počet výsledků. 

 link - link elementy slouží ke snadnému dotázání se na další data. Obsahují aktuální 

URL, které jsme volali a zároveň URL pro zobrazení první sady výsledků, následující 

sady a také úplně poslední sady dat. 

Následuje seznam elementů entry odpovídající počtu výsledků definovaných v itemsPerPage. 

Tyto elementy představují jednotlivé publikace a obsahují jejich data. Ve výpisu č.2 je pro 

demonstraci uveden pouze jeden element reprezentující jeden dokument. [23] 

 

<entry> 
 <link href="http://api.elsevier.com/content/article/doi:10.1016/j.scico.2011.06.002" 
  ref="self" /> 
 <link href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167642311001420" 
  ref="scidir" /> 
 <link href="http://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id:"   
 ref="abstract" /> 
 <dc:identifier>DOI:10.1016/j.scico.2011.06.002</dc:identifier> 
 <prism:url>http://api.elsevier.com/content/article/doi:10.1016/j.scico.2011.06.002 
 </prism:url> 
 <dc:title>Java in the High Performance Computing arena: Research, practice and 
  experience 
 </dc:title> 
 <dc:creator>Guillermo L., Taboada</dc:creator> 
 <dc:description>AbstractThe rising interest in Java for High 
  Performance Computing (HPC) is based on the appealing features of 
  this language for programming multi-core cluster architectures... 
 </dc:description> 
 <prism:publicationName>Science of Computer Programming 
 </prism:publicationName> 
 <prism:issueName>Special section: Principles and Practice of Programming in  
  Java 2009/2010 &amp; Special section: Self-Organizing Coordination  
 </prism:issueName> 
 <prism:issn>01676423</prism:issn> 
 <prism:volume>78</prism:volume> 
 <prism:issueIdentifier>5</prism:issueIdentifier> 
 <prism:coverDate>2013-05-01</prism:coverDate> 
 <prism:coverDisplayDate>1 May 2013</prism:coverDisplayDate> 
 <prism:startingPage>425</prism:startingPage> 
 <prism:endingPage>444</prism:endingPage> 
 <prism:doi>10.1016/j.scico.2011.06.002</prism:doi> 
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 <prism:aggregationType>Journal</prism:aggregationType> 
 <prism:copyright>Copyright © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved. 
 </prism:copyright> 
 <pii>S0167-6423(11)00142-0</pii> 
 <authors>Guillermo L., Taboada | Sabela, Ramos | Roberto R., Expósito | Juan,  
  Touri?o | Ramón, Doallo 
 </authors> 
 <authkeywords>Java | High Performance Computing | Performance</authkeywords> 
</entry>   

Výpis 2: Druhá část obdrženého výsledku, obsahující data o publikaci 

http://api.elsevier.com/content/search/index:SCIDIR?query=java&view=COMPLETE 

 

Ve výpisu č.2 je část výsledku obsahující informace o daném dokumentu. Prvním důležitým 

elementem je identifier. Jedná se o jednoznačné identifikační číslo, dle kterého můžeme danou 

publikaci najít. V námi použité SCIDIR databázi se jedná o DOI, tedy Digital Object Identifier, což je 

unikátní řetězec znaků (čísel i písmen). V jiných databázích může být jako identifikátor použit např. 

ISSN nebo ISBN. [23] 

Dále se jedná například o elementy obsahující titul, jméno tvůrce a abstract, který je úmístěn v 

elementu description. Zda-li se jedná o abstrakt lze zjistit podle prvního slova textu uvnitř element, 

který začíná slovem "Abstract". Následuje název publikace, datum vydání a počet stránek. Pokud se 

jedná o část textu z knihy, je zde uvedeno rozpětí stran, na kterých lze text nalézt. Výsledek obsahuje 

ještě další informace. Důležitým elementem je authors, který obsahuje jména všech lidí, kteří se na 

tvorbě dokumentu podíleli. [23] 

6.1.2 Implementace rozhraní 

V předchozích kapitolách jsme se dozvěděli, jak má vypadat správný požadavek pro získání 

dat skrze toto rozhraní a jak vypadají tato získaná data. V této podkapitole uvedeme konkrétní návrh 

implementace. 

Součástí zadání této bakalářské práce je sběr článků za určité období. Budeme tedy stahovat 

jakékoliv články a to pouze na základě data. Toto rozhraní nám dovolí dotazovat se na články vydané 

v určitém roce. Zvolíme proto možnost zadat rozpětí let, za které chceme data stáhnout. 

Pro odeslání požadavku vytvoříme spojení s URL. Zadaná URL představuje parametrizovaný 

dotaz s definovanými roky vydání, přičemž nesmíme zapomenout definovat autentifikační klíč (X-

ELS-APIKey) a format, v jakém data chceme obdržet. Poté můžeme pomocí třídy InputStreamReader 

přečíst odpověď z API. Pro správné zobrazení znaků je nutné použít vhodné kódování. Zde jsme 

zvolili UTF-8. 

Zde jsme opět narazili na komplikaci. Definovaný parametr jako rozpětí let vrací poměrně 

velké množství záznamů, konkrétně se jedná o statisíce, až několik miliónů záznamů. Jak je popsáno 

výše, výsledná data nelze stáhnout na jednou, ale máme možnost výsledky stránkovat a stahovat 

například po 200 záznamech . Po otestování rozhraní jsme zjistili, že pro zadaný dotaz jsme se dostat k 

prvním 6000 výsledkům, ale stahovaní dalších dat není povoleno a získat zbylé statisíce dat 

nemůžeme. Proto jsme tento problém museli vyřešit. 

Jako řešení se nabízí, po dosažení 6000 stažených záznamů, přestat ve stahování dat z tohoto 

dotazu a vytvářet dotazy nové. K tomuto účelu, můžeme využít další parametr a to vyhledávání podle 
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příjmení autora, který se na tvorbě publikace podílel. Tyto jména autorů získéme z oněch prvních 

6000 záznamů, které se nám podařilo stáhnout. Každá publikace obsahuje průměrně 4 autory. Tyto 

autory postupně procházíme a stahujeme další publikace, které ještě nemáme od těchto autorů, za 

uživatelem zadané období. Pro správné fungování jsme museli vyvinou funkcionalitu pro 

rozpoznávání, zda-li daná publikace již byla stažena, jedním z programově vytvořených dotazů a další 

detaily, aby byl proces stahování publikací plně automatizován. 

 

6.2 Zpracování dat 

V předchozí kapitole jsme popsali proces sběru dat. Tato stažená data je potřeba pro další 

operace upravit. V první řadě bude nutné je rozparsovat a uložit do databáze, abychom mohli vybrat 

potřebná data, která je vhodné předzpracovat pro následnou analýzu a druhou možnost anlýzy v 

podobě K-means algoritmu. 

6.2.1 Parsování dat 

Prvním krokem zpracování dat je jejich parsování z formátu xml. Pro tyto účely jsme vytvořili 

jednoduchou třídu StaxParser za použití StAX parseru. StAX je velice rychlý a výkonný parser, který 

je založený na principu iterování. Narozdíl od vice rozšířeného DOM parseru nenačítá celé XML do 

paměti, což jej činí velice rychlým. DOM parser ale podporuje použití XPath, StAx nikoliv. [24] 

XPath je jazyk, pomocí kterého můžeme z XML souboru vybírat jednotlivé elementy. 

Základem tohoto jazyka je adresářová struktura. Když tedy chceme vytáhnout element B, který je 

uvnitř elementu A, můžeme použít jednoduchý výraz A/B. Na podobném principu funguje třída, 

kterou jsme vytvořili. Tato třída nepodporuje veškerou funkcionalitu jazyka XPath, ale podle úplně 

zadané cesty najde daný element za použití StAX parseru. [25] 

6.2.2 Předzpracování dat 

Jakmile máme data z XML vyparsovaná a uložená, můžeme je začít zpracovávat do tvaru, ve 

kterém budou použitelná pro následující analýzu textu. Do předzpracování dat jsme zahrnuli POS 

tagging, odebrání stop words, převod textu na stejnou velikost a stemming. 
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Obrázek 6: Aktivity diagram procesu Předzpracování dat 

 

POS tagging 

První použitou operací je POS tagging neboli určování slovních druhů. Tato operace musí být 

provedena jako první. Důvodem je to, že pro správné určení tagů je nutné zachovat význam věty, 

neboť ke správnému rozeznání tagů je použit i kontext celé věty.  

Pro použití tohoto algoritmu jsme využili knihovnu Apache OpenNLP verze 1.5, která 

obsahuje metody pro zpracování přirozeného textu. Pro práci s POS taggerem obsaženým v této 
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knihovně je potřeba načíst model dle použitého jazyka. Modely pro tuto knihovnu jsou dostupné na 

sránce http://opennlp.sourceforge.net/models-1.5/. My jsme použili model Maximum Entrophy en-

pos-maxent.bin. Jakmile máme model načtený do paměti, můžeme zavolat metodu tag pro získání tagů 

daných slov. Tato metoda má jako parametr pole datového typu String a očekává, že toto pole bude 

reprezentovat jednotlivá slova textu. Pole typu String poté opět vrací. Obsahuje ale řetězce s názvy 

jednotlivých tagů, které nahrazují slova, takže slovu na pozici 2 odpovídá tag ve výsledném poli na 

pozici 2. 

Jelikož je ale text vyparsovaný z XML, máme data uložená jako text. Musíme jej tedy 

zpracovat do použitelného formátu a protože text může obsahovat kromě samotných slov také další 

znaky jako jsou závorky, tečky, čárky, vykřičníky, uvozovky, apod., které mohou přiléhat přímo ke 

slovům, musíme upravit také toto. V této fázi však není úplně žádoucí tyto znaky odstranit. Úplně 

postačí, když je v textu najdeme a dosadíme před ně i za ně mezeru. Když pak budeme text dělit na 

samotná slova dle mezer, nebudou tyto znaky přiléhat ke slovům, ale budou reprezentovat samostatné 

tokeny. V dalších fázích bychom tyto znaky museli stejně odebrat a v případě POS taggingu mohou 

tyto znaky také ovliňovat výsledný druh tagu. Může se tedy stát, že bude rozdílně ohodnoceno slovo 

"Java" a slovo "Java." (s tečkou na konci). 

V metodě getWordsFromText je použita třída StringTokenizer, která vstupní řetězec rozdělí 

na části podle zadaného oddělovače. Pokud není žádný oddělovač definován, jako tomu je v našem 

případě, je automaticky defaultně použito rozdělení dle mezer. 

Výsledné pole slov z této metody poté můžeme předat jako parametr do metody taggeru a 

obdržet pole tagů. Dále musíme tato dvě pole složit do dvojic slov. Toto skládání ale provádíme až po 

další operaci, kterou je stemming, kdy do výsledného složeného pole vkládáme rovnou hodnoty 

základů slov a počet výskytů daného základu v celém textu. 

Stemming 

V této části předzpracování pracujeme s již zpracovanými poli slov a jejich tagů. Pro aplikaci 

stemming algoritmu jsme použili knihovnu Apache Lucene Snowball, která obsahuje třídy pro 

zpracování textu v různých jazycích. My využijeme třídu EnglishStemmer. Jedná se o 

implementaci Porters stemmer algoritmu. Pro získání základu slova použijeme jednoduchou funkci 

stem. Tato funkce přijímá jako parametr slovo určené ke stematizaci. Celá funkce se skládá z 

inicializace třídy EnglishStemmer z výše zmíněné knihovny. Této třídě dále nastavíme na vstup dané 

slovo, které předem ještě převedeme na malá písmena a provedeme stemming. Poté vrátíme získaný 

základ slova. 

Takto vytvoříme základy všech slov dané publikace a uložíme je do databáze spolu s počtem 

jejich výskytu v celé publikaci. Proto je nutné převést text na stejnou velikost. 

 

 

 



 

 

29 

 

6.3 Analýza dat 

Po aplikaci metod předzpracování dat máme tato data připravená ve formě, ve které na ně 

můžeme aplikovat analýzu. Pro analýzu jsme vybrali dvě možnosti, tou první je jednoduchý 

algoritmus porovnávající každou publikaci s každou další, druhou variantou analýzy je K-Means 

algoritmus. Oba tyto algoritmy jsou detailněji popsány v samostatných kapitolách. 

Oba zmíněné algoritmy pracují se všemi předpřipravenými daty. V našem případě se jedná o 

publikace vědeckých textů, takže na vstupu jsou publikace, jež mají předpřipravenou množinu 

vybraných slov, která obsahují a take jejich počet.  

Pro dosažení přesnějších výsledků, nepracujeme pouze s počty slov v publikaci, ale 

vynásobíme tyto hodnoty jejich váhou. A to z důvodu, že některá slova se mohou vyskytovat ve 

většině, nebo dokonce úplně ve všech publikacích, v takovém případě je pro nás toto slovo pro 

výpočet podobnosti méně důležité. Pro výpočet této váhy jednotlivých slov jsme využili metody term 

frequency–inverse document frequency, za použití vzorce, zobrazeném na dalším obrázku. [27] 

 

Obrázek 7: Vzorec výpočtu váhy pro jednotlivé slovo 

 

Váha wt,d se vypočítá jako počet výskytu slova v publikaci tft,d  vynásobený logaritmem čísla, 

které dostaneme po vydělení počtu všech publikaci, počtem publikací z této množiny které dané slovo 

obsahují. Takže například kdyby se jednalo o slovo, které se vyskytuje ve všech publikacích počítali 

bychom logaritmus čísla jedna, což je nula. Z toho vyplývá, že takové slovo nebudeme používat pro 

výpočet podobnosti. Na následujícím výpisu je popsán celý algoritmus, ve kterém probíhají tyto 

výpočty. 

6.3.1 Jednoduchá shlukovací analýza 

Samotné provádění algoritmu vezme jednu publikaci a vyhodnotí míru podobnosti jejího 

obsahu se všemi ostatními publikacemi v naší získané množině.  K výpočtu podobnosti dvou publikací 

jsme využili Vector Space model, jehož pomocí definujeme publikaci jako vektor slov, přesněji se 

jedná o vektor čísel které reprezentují počet, kolikrát se dané slovo v publikaci vyskytuje. Vzorec 

výpočtu je vyobrazen na následujícím obrázku, kde dj a q jsou publikace, které jsou reprezentovány 

vektory slov wi,j a wi,q.  [26]  

 

 

Obrázek 8: Vzorec výpočtu podobnosti dvou publikací 
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Takto vypočtená míra podobnosti pro obě publikace je uložena v databázi. Chceme-li zobrazit 

nějakou publikaci, máme možnost nabídnout uživateli aplikace seznam dalších publikací zabývajících 

se totožným nebo podobným tématem. V naší aplikaci je seznam podobné literatury seřazen dle této 

míry podobnosti, takže nejrelevantnější výsledky se nacházejí na předních pozicích. 

 

Algorithm startAnalysis(publicationList) 

Input: Kolekce publikací publicationList 

Output: Uložená podobnost publikaci v databázi 

 

  Collection similarityList = NEW Collection 

   FOR publication1 IN publicationList 

      FOR publication2 IN publicationList 

         IF publication1 != publication1 THEN 

            similarityList.add(countSimilarity(publication1, publication2)) 

   saveSimilarityList similarityList 

Výpis 3: Popis použitého algoritmu    

 

Samotný algoritmus zobrazený ve výpisu č.9 by se dal popsat takto. Pro každou publikaci 

vypočteme podobnost se všemi dalšími publikacemi. Algoritmus pokračuje, dokud neporovná úplně 

všechna publikace navzájem, nebo dokud není tento algoritmus pozastaven uživatelem. Vypočtená 

podobnost je ukládaná do databáze. 

Publikace jsou po aplikování algoritmu sloučeny do shluků. Tyto shluky reprezentují 

publikace, které jsou si svým obsahem podobné. Nejvíce podobné publikace budou shromáždeny v 

centru shluku, ty méně podobné se budou nacházet na krajích těchto shluků. V tomto algoritmu je 

možné, že se některé shluky mohou překrývat. Prvky patřící do jednoho shluku mohou zároveň patřit i 

do shluku jiného. Ve většině případů se jedná o prvky na okrajích shluků, ale nemusí to být pravidlem. 

 

6.3.2 K-Means algoritmus 

Jako druhou možnost analýzy předzpracovaných dat jsme zvolili algoritmus K-means. Pro 

tento algoritmus existuje celá řada knihoven, ale my jsme zvolili vlastní implementaci a to především 

z důvodu, že algoritmus používá vektory všech prvků, v našem případě se jedná o slova. A protože 

těchto různých slov můžeme mít deseti tisíce, nezdá se mi vhodné mít každou publikaci a i shluky 

reprezentovanou tímto dlouhým vektorem. V našem algoritmu tedy pracujeme jen se slovy, které daná 

publikace obsahuje, vypouštíme tedy z vektoru nuly které by reprezentovaly slova která publikace 

neobsahuje a i vektor reprezentující shluk obsahuje pouze slova která obsahuje některá z publikací 

tohoto shluku. 
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Obrázek 9: Aktivity diagram algoritmu K-means 

 

Pro spuštění algoritmu se očekává od uživatele určení počtu shluků, které chce vytvořit a 

maximální počet iterací algoritmu, po kterých ma být ukončen. Samotný algoritmu zobrazený ve 

obrázku č. 9 začíná výběrem počátečních shluků, jako shluk je vybrána nějaká publikace a to zcela 

náhodně, takže při opětovném spuštěním algoritmu se stejnými parametry, se výsledem může a s 

největší pravděpodobností bude lišit.  

Jakmile máme určeny počáteční shluky, následuje přiřazování všech zbylých publikací do 

těchto počátečních shluků a to za pomocí euklidovské vzdálenosti mezi publikací a shlukem, vzorec je 

uveden na obrázku č.10  (p,q = publikace reprezentovány vektorem slov). Publikace je vždy přidána 

do toho shluku, ke kterému má nejmenší euklidovskou vzdálenost a střed tohot shluku je znovu 

vypočten po přidání každého prvku.  Když jsou všechny publikace přiřazeny do nějakého shluku, 

následuje další fáze. V této části algoritmu se vemou všechny publikace a znovu se pro každou 

publikaci vypočítá euklidovská vzdálenost mezi publikací a všemi shluky, a pokud má publikace 

menší vzdálenost k jinému shluku, tak se publikace přesune z původního shluku do shluku nového a 

opět se vždy přepočítají centra změněných shluků. 

 

Obrázek 10: Vzorec pro výpočet euklidovké vzdálenosti 

 

Algoritmus končí ve chvíli, když algoritmus najde finální řešení. To znamená, že žádná 

publikace již není přesunuta do shluku jiného. Další možností je, když se algoritmu doposud 

nepodařilo najít konečné řešení, že skončí po dosažení počtu iterací, který je definovaný uživatelem 

jako vstupní parametr algoritmu. Výsledkem jsou shluky, které obsahují určité množství publikací, ale 

každý shluk obsahuje vždy alespoň jednu publikaci, protože ve chvíli kdy shluk obsahuje pouze jednu 

publikaci, je centrem shluku tato publikace, což znamená že nejmenší vzdálenost bude mít vždy k 
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sobě samé. Dalším zřejmým výstupem je seznam slov, které se nejčastěji vyskytují v daném shluku a 

statistika kolik jedna publikace průměrně obsahuje těchto slov v daném shluku. 

 

6.4 Návrh databáze 

Všechny informace, se kterými aplikace pracuje a které potřebuje ke svému chodu, je nutné 

nějakým způsobem uchovávat. Pro  ukládání dat v naší aplikaci jsme zvolili relační databázi, 

konkrétně databázi MySQL. Největší objem dat, které budeme ukládat, tvoří stažené publikace a data 

s nimi spojené získané předzpracováním a analýzou. 

6.4.1 Lineární zápis entit 

V této kapitole je popsáno databázové schéma lineárním zápisem entit. Primární kliče jsou 

podtržené a cizí klíče jsou označeny tučně. 

 publication(DOI, AGGREGATION_TYPE, COPYRIGHT, COVER_DATE, CREATOR, 

DESCRIPTION, EDITION, END_PAGE, ISBN, ISSN, ISSUE_IDENTIFIER, PII, 

PROCESSED_DESCRIPTION, PUBLICATION_NAME, PUBTYPE, START_PAGE, 

TITLE, VOLUME) 

 pubautor(ID, NAME, PUBLICATION) 

 publicationlink(ID, SIMILARITY) 

 publications_links(PUBLICATIONLINK_ID, PUBLICATION_ID) 

 search(ID, ALREADY_DOWNLOADED, AUTHOR_LASTNAME,  

CREATION_DATE, DOWNLOADED, END_DATE, END_PUBYEAR_PARAM, 

ERRORS, MAINCASE_ID, NUMBER, START_PUBYEAR_PARAM, STATUS, 

TOTAL_RESULTS) 

 searchauthor(ID, NAME, SEARCH) 

 searchpublication(ID, PUBLICATION, SEARCH) 

 word(ID, COUNT, TYPE, VALUE, PUBLICATION) 

 analysis(ID, PUBLICATIONS) 

 cluster( ID, PUBLICATION_COUNT) 

 clusterword(ID, VALUE, WEIGHT, CLUSTER_ID) 

 clusterpublication(ID, PUBLICATION, CLUSTER) 

 

Základními tabulkami jsou PUBLIACTION a PUBAUTHOR, které reprezentují  stažená data, 

obsahuje všechny důležité informace o publikaci, včetně samotného abstraktu, který je dále 

zpracováván. V tabulce jsou uloženi všichni autoři dané publikace. Po předzpracování dané publikace 

jsou poté výsledné základy slov uloženy v tabulce WORD. Pro uložení výsledků jednoduché analýzy 

jsou použity tabulky PUBLICATIONLINK a PUBLICATIONS_LINKS, pro výsledky K-Means 

algoritmu jsou pak použity tybulky CLUSTER, CLUSTERWORD a CLUSTERPUBLICATION. 

Dalšími velice důležitými tabulky, ktere obsahují data řídící samotné stahování dat jsou tabulky 

SEARCH, SEARCHAUTHOR a SEARCHPUBLICATION. 
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6.4.2 ER Diagram 

Na následujícím obrázku je Entity relationship diagram reprezentující datovou vrstvu aplikace. 
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N M
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N

N 1
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1
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N
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1

N

N
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N
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N

1

1

1

N
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Obrázek 11: Entity Relationship diagram 

 

 

Vztahy ER diagramu: 

 

pubWords(publication, word) N:M - publikace obsahuje slova 

pubLinks(publication, publications_links) 1:N - publikace obsahuje publicationLinks 

linkPublications(publicationlink, publications_links) 1:N - publicationLink obsahuje publikace 

pubAuthors(publication, pubauthor) N:M - publikace obsahuje seznam autorů 

pubSearches(publication, searchpublication) 1:N - publikace patří k search 
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searchPubs(search, searchpublication) 1:N - search obsahuje publikace 

searchAuthors(search, searchauthor) 1:N - search obsahuje seznam všech nalezených autorů 

pubClusters(publication, clusterpublication) 1:N - publikace patří do daných clusterů 

clusterPubs(cluster, clusterpublication) 1:N - cluster obsahuje seznam publikací 

clusterWords(cluster, clusterword) 1:N - cluster obsahuje seznam slov v daném clusteru 
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7 Dosažené výsledky 

V této kapitole se zaměříme na vyhodnocení  dosažených výsledků jednotlivých částí 

aplikace. Otestujeme v prvé řadě stahování dat a následně i předzpracování a oba druhy analýzy. 

Všechny testy proběhnou nad stejnou testovací množinou čítající 14117 publikací, které jsme stáhli v 

prvním testu. Následující kapitoly se věnují jednotlivým částem testování. 

 

7.1 Stahování dat 

V této části testujeme výkon stahování dat skrze rozhraní digitální knihovny ScienceDirect. 

Testovanýmí částmi jsou celkový čas operace dle počtu publikací, kolik času zabírají  pouze 

databázové operace a kolik času zabírají pouze operace stahování data  jejich následné parsování. 

Výsledky jsou zobrazeny v následující tabulce. 

 

Číslo stahování Počet publikací Celkový čas Čas DB operací Čas stahování 

1 7991 17,16 min 4,05 min 9,03 min 

2 4052 4,54 min 2,81 min 1,48 min 

3 2074 2,34 min 1,44 min 0,8 min 

 

Z výsledku lze jasně usoudit, že s množstvím stažených publikací roste čas celé operace a to 

především díky nemožnosti pokračovat ve volání stejného dotazu. Protože aplikace vnitřně musí 

ukládat dodatečné informace pro vytváření dalších dotazů vracejících menší počet výsledků a volat 

tyto dotazy, které né vždy vrací nějaké data, ktere dosud nemáme staženy. 

 

7.2 Předzpracování  dat 

Pro tuto testovanou část využijeme data stažená v testu předchozím a budeme měřit celkový 

čas předzpracování dat a zvlášť časy databázových operací a čas samotné operace přezpracovávající 

text publikace. 

 

Počet publikací Celkový čas Čas DB operací Čas zpracování 

7018 18,37 min 15,59 min 2,77 min 

3080 7,81 min 6,51 min 1,28 min 
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Z tohoto testu vyplývá, že proces předzpracování je relativně rychlá operace a nejvíce času 

zabre ukládání výsledků do databáze a zde by případně byla možná optimalizace pro zrychlení 

ukládání dat. 

 

7.3 Jednoduchá analýza 

V této části budeme testovat časovou náročnost jednoduché analýzy, zaměříme se opět na 

celkový čas provádění algoritmu a na jednotlivé části, databázové operace a smotný algoritmus 

výpočtu podobnosti. Pro tyto účely využijeme data z předešlých dvou testů a to 10098 

předzpracovaných publikací. Nejprve změříme čas porovnání jedné publikace s ostatními a druhém 

testu 3 publikace se všemi ostatními, v druhém testu bychom měli překročit počtem porovnání číslo 

30000, což je pro náš test důležité právě prože data jsou do datbáze ukládány po třiceti tisících. 

 

Počet publikací Celkový čas Čas DB operací Čas algoritmu 

1 4,89 min 0,56 min 4,13 min 

3 22,88 min 2,53 min 20,23 min 

 

Výsledky jen potvrzují velkou časovou náročnost algoritmu, tento algoritmus je pomaly, 

jelikož porovnává každou publikaci s každou další. 

 

7.4 K-Means 

Poslední částí testování je druhá možnost analýzy a tou je algoritmus K-Means. Zde se 

zaměříme na samotné výsledky, tedy produkované shluky. Celá operace tohoto algoritmu pracuje s 

daty v paměti a výsledky jsou uloženy do databáze až po skončení  celého algoritmu. Opět využijeme 

předzpracovaná data z předchozích testů.  

 

Shluk Počet publikací Nejčetnější základy slov 

Cluster 0 2 truss, stringer, etopc, stiffen, 

lfopc, sqp 

Cluster 1 10091 bpq, mmf, cinc, plica, ecotin, 

tnsalp 

Cluster 2 1 cftr, s1118f, rectif, dpc, 

diphenylamin, permeat 

Cluster 3 1 salbutamol, bronchodil, nebul, 

expiratori, reassess, magnesium 
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Cluster 4 1 dendroctonus, alaska, rufipenni, 

spruce, beetl, infest 

Cluster 5 1 ted, dvts, methodsmultisystem, 

poplit, purposeevalu, 

prophylaxi 

Cluster 6 1 opv0, opv, polio, 

backgroundwho, apr, lbw 

 

Výsledek ukazuje, že jsou data většinou sdružována do jednoho většího shluku, to je 

způsobeno především velkou odlišností publikací, když publikace prakticky neobsahují málo 

shodných slov, ale velkou škálu slov jiných, které ostatní publikace neobsahují. Dále velkým 

problémem je také především, že stažená data nejsou všechny v anglickém jazyce, ale některé 

publikace jsou španělsky, nebo pár i francouzky apod. Většina dat je ovšem práve v jazyce anglickém. 

Další důležitou věcí je určení počatečních shluků, které provádí algoritmus zcela náhodně a pokud 

jsou shluky zvoleny nevhodně, ani výsledek nebude dobrý. A neposlední řadě hrají svou roli tké 

vstupní parametry od uživatele. My jsme v našem testu zvolili počet shluků 7 a maximální počet 

iterací 10. 
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8 Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sběru dat z internetu a jejich následným 

zpracováním a analýzou. V námi vytvořené aplikaci pak můžeme sesbíraná data a výsledky po jejich 

zpracování a analýze prohlížet. 

Na začátku práce, konkrétně v kapitole č. 2, jsou krátce uvedeny informace o použité databázi 

dat. Následně v kapitole č. 3 je nastíněn teoretický úvod do problematiky dolování dat a dolování 

textu. Tato kapitola obsahuje také popis jednotlivých fází a věnuje se konkrétním technikám dolování 

textu (Text Mining) a zahrnuje jeho rozdělení na metody předzpracování dat, metody získávání 

znalostí a také popis jednotlivých typů těchto metod. Text mining je důležitou částí práce, neboť jeho 

techniky jsme využili při implementaci aplikace. Po této obecné kapitole následuje kapitola č.4, která 

je konkrétně zaměřená na algoritmus stematizace používaný v metodě předzpracování dat. Tato 

kapitola se zaměřuje na rozdělení stemming algoritmů a popis jejich jednotlivých vybraných typů a 

shrnutí, jaký konkrétní algoritmus jsme použili. Poté následuje kapitola č. 5, která se věnuje 

shlukování a také rozdělení a popisu jednotlivých algoritmů shlukování, zde je teoretický úvod ke 

shlukovacímu algoritmu K-Means, který jsem použili jako jeden z algoritmů analýzy. 

Po těchto kapitolách, které by nám měly poskytnout obecné informace o použitých technikách, 

pokračujeme kapitolou č. 6, ve které je popsán návrh řešení problému. Konkrétně je zde popsán sběr 

dat, tedy odkud data získáváme, v jakém formátu je obdržíme a jakým způsobem je zpracujeme a  

uložíme. V této kapitole je nastíněna funkcionalita systému, která je popsána use case diagramem. 

Toto všechno najdeme v podkapitole č. 6.1. Další podkapitola č. 6.2 je věnována předzpracování 

těchto sesbíraných dat. Jsou zde popsány jednotlivé prováděné operace a sice parsování dat, algoritmy 

Parts Of Speech tagging a Stemming. Další částí je podkapitola č. 6.3, která popisuje algoritmus 

shlukové analýzy aplikované na sesbíraná data, dělí se na dvě části, každá je věnovaná jednomu z 

použitých algoritmů. Poslední podkapitola  6.5 se zabývá návrhem databáze, obsahuje lineární zápis a 

ER diagram. Poslední kapitolou je kapitola č. 7, ve které jsou obsaženy dosažené výsledky a výkon 

aplikace. 

Výsledkem této práce je funkční aplikace, která obsahuje dva druhy analýzy, jednou je 

jednoduchý algoritmus podobný shlukovacímu algoritmu K-means a drhým typem analýzy je 

implementace samotného K-means algoritmu. Aplikace tedy vytváří shluky sesbíraných publikací na 

základě jejich podobností, jak je popsáno v kapitole č. 6. Výstupem těchto shluků je zobrazení 

seznamu publikaci s obsahem podobným právě prohlížené publikaci, nebo zobrazení shluků a 

nejčastější slova publikací, které obsahují. Aplikace potřebuje vstup od uživatele, kterým je zadání 

rozpětí let, za které mají být data sesbírána. Poté je možné uživatelem spustit algoritmy pro zpracování 

a analýzu dat. V případě K-means algoritmu uživatel zadává počet shluků a maximální počet iterací, 

po kterém bude algoritmus ukončen. Běžící aplikace s testovacími daty je dostupná k vyzkoušení na 

školním serveru. 
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Součástí BP/DP je CD/DVD. 

 

Adresář Obsah 

/bakalarska_prace 

/aplikace 

Text této práce 

Zdrojové kódy aplikace 

/url_serveru Odkaz na server s aplikací 

 



 

 

 

 

 

XLIII 

 

POS Tag

  

Popis Příklad 

   

CC coordinating conjunction and 

CD cardinal number 1, third 

DT determiner the 

EX existential there there is 

FW foreign word d’hoevre 

IN preposition/subordinating 

conjunction 

in, of, like 

JJ adjective big 

JJR adjective, comparative bigger 

JJS adjective, superlative biggest 

LS list marker 1) 

MD modal could, will 

NN noun, singular or mass door 

NNS noun plural doors 

NNP proper noun, singular John 

NNPS proper noun, plural Vikings 

PDT predeterminer both the boys 

POS possessive ending friend‘s 

PRP personal pronoun I, he, it 

PRP$ possessive pronoun my, his 

RB adverb however, usually, naturally, 

here, good 



 

 

 

 

 

XLIV 

 

RBR adverb, comparative better 

RBS adverb, superlative best 

RP particle give up 

TO to to go, to him 

UH interjection uhhuhhuhh 

VB verb, base form take 

VBD verb, past tense took 

VBG verb, gerund/present participle taking 

VBN verb, past participle taken 

VBP verb, sing. present, non-3d take 

VBZ verb, 3rd person sing. present takes 

WDT wh-determiner which 

WP wh-pronoun who, what 

WP$ possessive wh-pronoun whose 

WRB wh-abverb where, when 
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a 

about 

above 

after  

again  

against  

all  

am 

an 

and 

any 

are 

aren 't  

as 

at  

be 

because 

been 

before 

being 

below 

between 

both 

but 

by 

can 't  

cannot 

could 

couldn't  

did 

didn't  

do 

does 

doesn't  

doing 

don't  

down 

during 

each 

few 

for  

from 

further  

had 

hadn't  

has 

hasn't  

have 

haven't  

having 

he 

he'd  

he'll  

he's  

her  

here 

 

 

here's  

hers  

herself  

him 

himself 

his 

how 

how's  

i 

i 'd  

i 'l l  

i 'm 

i 've 

if 

in 

into 

is  

isn't  

it  

it 's  

its  

itself  

let 's  

me 

more 

most  

mustn't  

my 

myself  

no 

nor 

not 

of 

off 

on 

once 

only 

or 

other 

ought 

our 

ours 

  

with 

won't  

would 

wouldn't  

you 

you'd  

you'll  

you're 

you've 

your 

yours 

yourself 

yourselves  
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