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Abstrakt 

Tématem této diplomové práce je problematika plagiátorství a moţné přístupy či techniky 

pouţívané v oblasti výpočetní techniky pro odhalování moţných případů tohoto prohřešku. Úvodní 

část tohoto textu se zabývá otázkami plagiátorství a také plánovanými cíli, kterých by mělo být po 

celkovém zhotovení práce dosaţeno. Od třetí kapitoly je pozornost věnovaná technikám pouţívaným 

při dolování v textech, za kterými následuje popis vlastních metod pro vyhledávání různých typů 

podobností. Součástí druhé poloviny tohoto textu je analýza a návrh aplikace zaměřené na odhalování 

plagiátů mezi projekty odevzdanými studenty v rámci některého z předmětů. Pouţitelnost 

implementované aplikace a výsledky porovnávání jsou vyhodnoceny v závěru tohoto textu. 

Klíčová slova 

Dolování v textech, kosinová podobnost, metriky shlukování, plagiátorství, podobnost 

dokumentů, podobnost obrázků, předzpracování textů, reprezentace textových dokumentů, shlukování, 

SVD rozklad. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The topic of this thesis is the issue of plagiarism and possible accesses and techniques used in 

computer technology for detection of possible cases of this misconduct.  The introductory part of this 

thesis deals with issues of plagiarism and the planned targets, which should be achieved after the 

overall making of the thesis. From the third chapter is paid attention to the techniques used in the text 

mining, which are followed by a description of own methods for searching of various types of 

similarities. Part of the second half of the thesis is analysis and design for the implementation of 

application focused on the detection of plagiarisms between the projects submitted by students within 

some of the subjects. The Usability of the implemented application and the results of comparison are 

evaluated at the end of the thesis. 
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DOC- Dokument Microsoft Word 

DOCX - Dokument Microsoft Word 2007 
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PDF - Portable document format 
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RTF – Rich text format 

RUP - Rational Unified Process 

SQL - Structured Query Language 

SVD - Singular value decomposition 

TF-IDF - Term frequency–inverse document frequency 

UML - Unified Modeling Language 

XML - Extensible markup langure 

XSD - XML Schema Definition 
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1 Úvod 

V současnosti se naprostá většina textových prací odevzdává nejen v tištěné, ale i elektronické 

podobě. Mnoho menších textových projektů a prací pak existuje pouze v elektronické podobě. 

S rozvojem výpočetní techniky, internetu a s čím dál tím větším počtem jejich uţivatelů také roste i 

dostupnost všech textových prací v elektronické podobě.  

Důsledkem toho jsou stále častější případy plagiátorství nejen na vysokých školách, které 

představují porušení autorského zákona. Spousta lidí zastává názor, ţe člověk je od přírody lenivý 

tvor. A především v oblasti školství, kdy studenti pracují na projektech k nějakému předmětu, se 

lenivost lidí jakoţto studentů často projevuje snahou okopírovat či napodobit dílo jiných. Také existuje 

jiţ velká řada velice známých případů plagiátorství, které nebudeme jmenovat. Mimo přímého 

kopírování nápadů a textů vytvořených jinou osobou dnes existuje také obchodní fenomén související 

s nabídkou výpomoci nebo dokonce celkového vytvoření školní práce někým jiným. Studenti jsou 

ochotni zaplatit nemalé peníze za jakoukoliv nejen textovou práci nezávisle na jejím typu či tématu. 

Jako příklad si můţeme uvést internetovou adresu „http://www.seminarkybezprace.cz/“, kde jiţ 

z názvu lze jednoduše odvodit, co je studentům nabízeno za peníze bez jakékoliv jejich vlastní 

aktivity. Tyto sluţby většinou garantují včetně kvality také originalitu díky dostupné moţnosti 

zkontrolovat takto vytvořené práce jiţ stávajícími a rozsáhlými systémy pro detekci plagiátorství. 

Pravděpodobně tak není jednoduché odhalit studenty, vyuţívající tyto moţnosti. 

Je zřejmé, ţe odhalení plagiátora či nedovolené spolupráce studentů na projektech a jiných 

školních pracích, by mělo přinést jisté postihy. Prostřednictvím těchto postihů pak v jistém slova 

smyslu donutit studenty ke svědomitější práci při tvorbě projektů. V této práci si nejprve 

nadefinujeme, co vlastně plagiátorství znamená. Poté popíšeme některé metody pouţívané v oblasti 

výpočetní techniky pro hledání podobností v textech. Mimo tyto metody budou dále uvedeny vlastní 

přístupy pro moţné hledání různých typů podobností. Jedním z hlavních výsledků této práce by mělo 

být odhalení moţných plagiátů odevzdaných v různých formátech elektronických textových 

dokumentů s vyuţitím popsaných metod a přístupů.  

1.1 Plánované cíle 

Hlavním cílem této práce, jak jiţ bylo řečeno v úvodu, je odhalení moţných případů 

plagiátorství. Toho bude docíleno implementací aplikace pro jednoduché, rychlé porovnávání a 

vyhledávání podobností ve vstupní mnoţině projektů obsahujících textové dokumenty a jiné soubory. 

Tato aplikace by měla napomoci odhalit zejména plagiátory, kteří: 

a) Okopírovali buď celý text, nebo alespoň dostatečně velkou část textu z jiného 

dokumentu vytvořeného a odevzdaného jinou osobou 

b) Okopírovali alespoň jeden obrázek z některého z ostatních dokumentů vytvořeného a 

odevzdaného jinou osobou 

 Aplikace nebude určena pro globální porovnávání počtem neomezené mnoţiny vstupních 

dokumentů či projektů. Dále bude výsledná aplikace vyuţívat databáze a nabídne tak moţnost 

zahrnout do porovnávání jiţ zpracované data. Neméně důleţitou vlastností bude moţnost vizuálně 

http://www.seminarkybezprace.cz/
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zobrazit shluky či seznamy podobných si dokumentů dle různých typů podobností. Triviální náhled na 

aplikaci ukazuje níţe uvedený obrázek (Obrázek 1). 

 

Důraz při vývoji aplikace bude kladen na podporu resp. schopnost zpracování textových 

dokumentů různých datových formátů. Prioritně se jedná o pravděpodobně nejčastěji pouţívané 

dokumenty typu Microsoft Office, Open Office a samozřejmě také PDF dokumenty. Z jednotlivých 

shluků podobných si dokumentů vytvořených zpracováním projektů naší aplikací, bude moţné vţdy 

vybrat právě dva dokumenty, pro které bude moţné zobrazit, v čem jsou si podobné. Především pak 

vyznačí podobná místa či nejvíce podobné úseky v obou textech. Celkové zpracování a porovnávání 

nemůţe pravděpodobně nikdy 100% zaručit, ţe nejpodobnější si dokumenty musí nutně znamenat 

prohřešek plagiátorství. Proto konečné stanovení, zdali se opravdu jedná o plagiátorství, závisí na 

výsledném prohlédnutí a posouzení podobností osobou pracující s aplikací.  

 

 

  

Vstupní projekty Zpracování  

Zobrazení výsledků 

Databáze 

Obrázek 1: Cíle aplikace 

Aplikace 
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2 Plagiátorství 

Hlavním předmětem této práce jistě není popsat celou problematiku plagiátorství a související 

legislativu. Nicméně je vhodné se o této problematice zmínit a alespoň stručně nastínit co vše lze či 

nikoliv povaţovat za plagiát.  

2.1 Definice plagiátu 

Dle české terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) je plagiát 

definován jako „nedovolená napodobenina (přesná nebo částečná) uměleckého nebo vědeckého díla 

jiné osoby, která je bez uvedení předlohy vydávána za originál; její původce tak porušuje autorská 

práva autora původní předlohy.“ [1] 

Plagiátory lze tedy chápat jako osoby, které například: 

 nemají o zpracovávanou problematiku zájem 

 neumí pracovat s literaturou, která se zpracovávané problematice věnuje 

 dostatečně nerozumí zpracovávanému tématu 

 nejsou schopni samostatně pracovat, nebo jak jiţ bylo zmíněno v úvodu, jsou pouze 

leniví 

2.2 Co lze považovat za plagiát 

Výše uvedená definice plagiátu je zcela jasná a však neříká nic o tom, co vše lze a nelze 

povaţovat za plagiát.  Plagiát můţe vzniknout také neúmyslně. V tomto případě se autor ve své práci 

dopustí plagiátorství nevědomě či omylem například neuvedením zdroje, ze kterého čerpal. Za 

neúmyslně vzniklý plagiát lze také povaţovat dílo, kde autor pouţívá myšlenky, o kterých se domnívá, 

ţe pocházejí z jeho hlavy. Ve skutečnosti se můţe jednat o starší vzpomínky, kdy se jiţ problematikou 

dávno zabýval a nemůţe tak jiţ ani uvést dříve pouţívaný zdroj.  Nyní si uvedeme pouze několik 

dalších příkladů toho, co je moţné povaţovat za plagiát. 

 neuvedení citovaného zdroje, nedostatečné odkazování v textu apod. 

 okopírování cizího textu bez uvedení zdroje 

 změna slovosledu textu bez uvedení citace 

 zakoupení nebo staţení práce z internetu 

 vytvoření práce z více částí dostupných z jiných zdrojů  

 necitování zdroje z důvodu, ţe text je povaţován za všeobecně známou věc[2] 
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3 Dolování textu 

Dolování textu v angličtině označované jako „Text mining“ je disciplína, jejíţ myšlenky jsou 

si podobné s dolováním dat (data mining). Narozdíl od zmíněného dolování dat, však nevyhledáváme 

informace ve strukturovaných datech (tabulkách či nějakým způsobem uspořádaných záznamech). Při 

dolování v textech se vyhledávají informace v nestrukturovaných textových datech (datech ve tvaru 

čitelném pro člověka) – v kolekcích textových dokumentů, e-mailů apod., které obecně tvoří datový 

zdroj dolování textu [3]. Někdy jsou tyto dokumenty téţ označovány jako nehomogenní nebo 

semistrukturovaná data. Kaţdý z těchto dokumentů se pak můţe skládat z různých slov, vět, frází, 

značek (tagů) a také dalších moţných elementů. Prioritním úkolem všech systémů zabývajících se 

disciplínou dolování textu je z těchto uvedených elementů získat a charakterizovat pokud moţno co 

nejjednodušší způsob, jak kaţdý dokument reprezentovat za účelem co nejrychlejšího získání 

relevantních informací. Jinými slovy řečeno, získat data strukturovaná reprezentující vstupní 

nestrukturovaná data. 

Důvod proč vlastně dolovat v textu je jednoduchý. V dnešní době existuje celá řada 

elektronických dokumentů, internetových článků, webových stránek atd. obsahující mnoho informací. 

Největším problémem není tyto data získat, ale vybrat z nich jen ty relevantní nebo ty, které jsou 

středem našeho zájmu. V našem případě tedy získat navzájem si podobné dokumenty ze vstupní 

mnoţiny odevzdaných projektů. Při dolování v textech je nevyhnutelná potřeba vstupní elektronické 

dokumenty (texty) nějakým způsobem předzpracovat. Předzpracování zaštiťuje mnoţství přístupů a 

technik, jak z dokumentů získat především podstatná data, a jak vstupní data převést do propracované 

strukturované podoby. Několik dalších základních technik a metod, vyuţívaných při dolování 

v textech, z nichţ některé bude vyuţívat výsledná naimplementovaná aplikace, je popsáno 

v následujících podkapitolách. 

3.1 Možnosti zastupování dokumentů 

Existuje celá řada moţností co vlastně ze vstupních dokumentů vyuţít pro jejich 

předzpracování a následnou reprezentaci. Nejčastěji jsou vyuţívány následující čtyři základní typy 

přístupů [3]: 

 Znaky – jako znaky lze chápat písmena, číslice, mezery a speciální znaky, které tvoří 

základní stavební kameny dokumentů. Přístupy na znakově zaloţené reprezentaci 

mohou vyuţívat celou mnoţinu znaků vstupních dokumentů a mohou vyuţívat 

různých informací o pozicích jednotlivých znaků. Tento přístup obecně bývá velmi 

nepraktický z důvodů obtíţně redukovatelné dimenzionality. 

 Slova – tento přístup vyuţívá slov dokumentu. Pro dokumenty přirozené pro člověka 

(nativní textové dokumenty napsané člověkem) můţe tento přístup představovat 

základní úroveň sémantické bohatosti [3]. Většina přístupů na této úrovni reprezentace 

dokumentu vykazuje určité minimální moţnosti optimalizace. Lze filtrovat tzv. stop 

slova, znaky různých symbolů či bezvýznamný numerické znaky. 

 Termy – termy představují jednotlivá slova nebo fráze skládající se několika slov 

vybraných z dokumentu pomocí term-extrakčních metod. Díky těmto metodám 

můţeme z dokumentu obsahujícího větu “Vysoká škola báňská má nové počítačové 

centrum“ získat jak jednoslovní termy „má“, „nové“ tak víceslovní termy „Vysoká 

škola báňská“, „počítačové centrum“ pro jeho reprezentaci. Tento proces vede k 
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menšímu, ale relativně více sémanticky bohatému zastoupení dokumentu neţ u 

předešlého přístupu vyuţívající slov. 

 Pojmy – pojmy jsou funkce (vlastnosti) generované pro dokument pomocí 

manuálních, statistických, podle pravidel určených nebo hybridně kategorizovaných 

metodologií. Mohou být generovány pro dokumenty manuálně, ale spíše se běţně 

extrahují z dokumentů s vyuţitím komplexně předzpracovaného pravidla (rutiny), 

které identifikuje jednotlivá slova, vícenásobné slovní vyjádření, celé klauzule nebo 

dokonce delší syntaktické jednotky[3]. 

3.2 Reprezentace textových dokumentů  

Textové dokumenty jsou nejčastěji reprezentovány takzvanými  feature vektory. Feature 

vektor (příznakový vektor) je m-dimenzionální vektor, reprezentující výskyt slov v dokumentech [4]. 

Co vše příznakový vektor můţe dále obsahovat je popsáno v kapitole 3.4 – „Váhovací metody“. 

Pokud tedy máme kolekci n-dokumentů, je kaţdý z nich moţno reprezentovat m-

dimenzionálním vektorem, kde m představuje celkový počet termů v dokumentech (kaţdý term tedy 

reprezentuje dimenzi  m-rozměrného vektoru). Máme tedy k dispozici matici označovanou A o 

rozměrech n x m, která se nazývá matici termů. Je snadné si představit, ţe tuto matice jistě lze pouţít 

pro porovnávání dokumentů. Problémem však jsou její rozměry a vysoká výpočetní náročnost.  

Feature vektory charakterizující dokumenty budou mít pro velké mnoţství dokumentů v reálu 

minimálně statisíce dimenzí. Proto se pouţívají metody pro tzv. redukci dimenzí, které umoţňují sníţit 

dimenzi prostoru dokumentů. Nejznámější metodou pouţívanou pro tyto účely je tzv. indexování 

latentní sémantiky vyuţívající SVD rozkladu. 

3.3 SVD 

V IR oblasti (Information Retrieval), tedy v oblasti pro vyhledávání a zpracování velkého 

mnoţství informací se pro sníţení dimenze uvedené matice termů pouţívá často metoda SVD 

(Singular Value Decomposition), nebo-li metoda singulárního rozkladu dokumentů. Existuje mnoho 

metod výpočtu SVD matic. Mimo ţádanou vlastnost a zároveň hlavní důvod pouţití SVD rozkladu, tj. 

sníţení dimenze matice termů při zachování prostorové podobnosti jednotlivých vektorů dokumentů 

(ze kterých se matice termů skládá) se v praxi projevila při pouţití tohoto přístupu i další výhoda. Tou 

je odhalení jistých skrytých vazeb mezi dokumenty a termy, proto se tato metoda také někdy nazývá 

Latent Semantic Index (LSI) = indexování skryté sémantiky. Rozklad se zapisuje následovně: 

 

          

       
       
 

   

 
 

 
   

   

       
       
 
   

 
 

 
   

   

       
       
 
   

 
 

 
   

  

Rovnice 1: SVD rozklad  

Matice U  je sloupcově ortonormální matice m x r, D je diagonální matice r x r a nakonec V je 

sloupcově ortonormální matice n x r [3]. Rozměr r označuje hodnost matice A. Matice D obsahuje na 

diagonále tzv. singulární čísla. Ty jsou po rozkladu sestupně uspořádány shora dolů. Sloupcově 

ortonormální matice znamená, ţe všechny vektory sloupců matice jsou normovány a platí následující 

rovnice:  

http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/rpfile.php?id=10574
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Rovnice 2: Normované matice SVD rozkladu 

Pouţití SVD rozkladu pro redukci dimenze se provádí následovně. Vstupní matici A sestavíme 

jednoduše z vektorů, které reprezentují jednotlivé dokumenty (vstupem je tedy matice termů). Poté je 

vypočten samotný SVD rozklad a získáme tak matice U, D, V
T
. Matice U nám po rozkladu v podstatě 

reprezentuje jednotlivé vektory dokumentů, přesněji řečeno termy obsaţené v dokumentech, a matice 

V reprezentuje matici dokumentů. Pro sníţení dimenze je dále nutné určit číslo k (k ≤ r), které bude 

přestavovat výslednou dimenzi. Pro velké kolekce dokumentu se zpravidla uvádí vhodné nastavit „k“ 

mezi 200 aţ 300 [5]. Po určení čísla k, lze sestavit matice       a   
 . 

 

         
     

       
       
 

   

 
 

 
   

   

       
       
 

   

 
 

 
   

   

       
       
 

   

 
 

 
   

  

Rovnice 3: k-redukce SVD rozkladu 

Matice    je matice sestavená z původní rozkladem vzniklé matice   přejmutím pouze prvních 

k-sloupců. Matice   
  je matice vzniklá přebráním prvních k-řádků původní matice   . Diagonální 

matice    obsahuje narozdíl od původní matice   jen prvních k-singulárních čísel, ostatní jsou 

ignorovány). Pro určení podobnosti dokumentů postačí vypočítat matici vynásobením matic     , kde 

kaţdý řádek takto vzniklé matice reprezentuje příslušný dokument (první vstupní dokument 

charakterizovaný prvním sloupcem v původní matici termů je nyní charakterizován prvním řádkem v 

nově vzniklé matice). Podrobněji je vše popsáno a názorně na jednoduchém příkladu vypočítáno v 

kapitole 3.5. 

3.4 Váhovací metody 

Váhovací metody neboli metody přidělující váhy, tj. numerické hodnoty slovům (termům), se 

mohou lišit. Jejich účelem je co nejvhodněji a nejlépe vylepšit přesnost porovnávání.  Nejjednodušší a 

nejzákladnější je binární metoda, která přidělí váhu 1, pokud odpovídající slovo v dokumentu je, nebo 

0 pokud není. Sloţitější váhovací metody berou v úvahu frekvence slov vzhledem k dokumentu, 

kategorii či celé kolekci dokumentů. 

3.4.1 TF-IDF 

Slova v textových dokumentech se vyskytují s určitou frekvencí. Nejpouţívanější a 

nejznámější metodou, která se vyuţívá pro váhování termů, je metoda TF-IDF. Tato metoda dává 

slovu w v dokumentu d váhu TF-IDF_Weight (w, d)  dle základního předpisu: 

 

TF-IDF_Weight (w, d) = TermFreq(w, d) · log (N / DocFreq(w)) 

Rovnice 4: Výpočet vah termů 

kde TermFreq (w, d) je četnost slova v dokumentu, N je celkový počet všech dokumentů a 

nakonec DocFreq(w) je počet dokumentů obsahujících slovo w [3].   
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Ze vzorce jasně vyplývá, ţe čím více je slovo frekventované v dokumentu, tím větší je jeho 

váha. Naopak pokud se slovo nachází ve všech dokumentech, je jeho váha rovná nule ( log(1) = 0). 

Slova ohodnocená vyšší váhou jsou pak při vyhledávání podobnosti dokumentu důleţitější. 

3.5 Určení podobnosti dokumentů 

Za pouţití přístupů uvedených v kapitolách 3.1 aţ 3.4 lze jiţ určit způsob, jak předzpracovat 

dokumenty pro následné vyhodnocení podobnosti mezi nimi. Pro základní, ne příliš sémanticky 

kvalitní určení podobnosti mezi dokumenty obsaţených v ne příliš rozsáhlé vstupní kolekci 

dokumentů by mělo postačit dokumenty reprezentovat vektorově za vyuţití četnosti výskytu 

jednotlivých slov v dokumentech. Vytvořit tedy matici termů o rozměrech m x n kde m je počet všech 

pouţitých slov v dokumentech a n je počet vstupních dokumentů (viz. příklad).  

Příklad:  

Dokument č. 1: dnes je škola venku prší 

Dokument č. 2: škola a práce venku 

Dokument č. 3: dnes venku prší 

 Dokument 

č.1 

Dokument 

č.2 

Dokument 

č.3 

dnes 1 0 1 

je 1 0 0 

škola 1 1 0 

venku 1 1 1 

prší 1 0 1 

a 0 1 0 

práce 0 1 0 

Tabulka 1: Obsah jednotlivých slov v ukázkových dokumentech 

Z uvedené tabulky sestavíme matici termů   a provedeme SVD rozklad pro sníţení dimenze
1
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Rovnice 5: Singulární rozklad pro ukázkový příklad 

V dalším kroku je nutné zvolit číslo k, které bude určovat výslednou dimenzi pro vektory 

charakterizující jednotlivé dokumenty. Kaţdý z dokumentů bude tedy po SVD rozkladu a zvoleném 

čísle k, reprezentován k-rozměrným vektorem. Pro náš příklad je vhodné zvolit k=2 tak, aby výsledná 

podobnost ukázkových dokumentů byla moţná názorně zobrazit ve dvourozměrném prostoru. 

                                                      
1
 Pro výpočet rozkladu je pouţita volně dostupná .NET knihovna DotNetMatrix 
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Ţádanou výslednou matici získáme vynásobením matic       (viz kapitola3.3). Je moţné si všimnout, 

ţe toto číslo by nemělo být zvoleno větší, neţ je celkový počet všech vstupních dokumentů.  

       
                 
               
   

  
         
          
     

    
           
          
            

    

Rovnice 6: 2-redukovaná matice výsledná matice dokumentů 

Řádky výsledné matice      lze zobrazit jako body ve dvourozměrném prostoru. Pro určení 

podobnosti mezi dokumenty se poté pouţívá kosinová podobnost určující úhel svíraný vektory 

dokumentů (viz. kapitola 4.4.5). 

 

Obrázek 2: Podobnost ukázkových dokumentů 

Z obrázku lze jasně vidět (Obrázek 2), ţe první a třetí ukázkový dokument jsou si z hlediska 

svíraného úhlu nejpodobnější. Také dle výpočtu kosinové podobnosti jsou si tyto dokumenty velmi 

blízké. 

            
                                 

                                     
  

     

           
       

Rovnice 7: Podobnost dle SVD rozkladu 

           
                         

                   
  

 

     
       

Rovnice 8: Podobnost dle původní matice termů 

Úhel, který dokumenty svírají po SVD rozkladu je                   (Rovnice 7). 

Kosinová podobnost vypočtená mezi dokumenty bez SVD rozkladu, tj. z původní matice termů je 

přibliţně 0,775 => přibliţně 39° (Rovnice 8). Po pouţití SVD rozkladu je podobnost mezi těmito 

vstupními dokumenty D1 a D3 dokonce vyšší, coţ je jistě v tomto případě ţádoucí. Dokument č. 3 

„dnes venku prší“ totiţ obsahuje pouze slova obsaţená v dokumentu č. 1„dnes je škola venku prší” a 

lze jej povaţovat za plagiát.  

D1

D2

D3
-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

0 0,5 1 1,5 2 2,5
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Tento přístup určení podobnosti bude ve výsledné aplikaci vyuţíván jako základní a stěţejní 

pro výpočet shluků podobných si dokumentů. 

3.6 KNN dotaz 

KNN dotaz (k-nearest neighbor) neboli dotaz na k-nejbliţších sousedů k vybranému objektu, 

je opět velmi vyuţívanou technikou či algoritmem při dolování v textech. Nejbliţší sousedé 

představují nejbliţší objekty, v našem případě nejbliţší textové dokumenty, k jednomu vybranému 

dokumentu. Pro výpočet podobnosti bude pro tento dotaz vyuţíváno jiţ výše zmíněné Kosinovy 

podobnosti mezi vektory dokumentů redukovanými pomocí SVD rozkladu, která by měla na výstupu 

poskytnout relevantní informace. Pro účely naší aplikace nás bude zajímat pravděpodobně jen několik 

nejbliţších dokumentů. Číslo k zastupující tento počet nejbliţších objektů, bude moţno samozřejmě 

nastavit dle vlastního uváţení pro kaţdý vybraný dokument. Reálně se bude jednat maximálně o číslo 

k<=10.  
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4 Shlukování 

Velmi významnou technikou pouţívanou v oblasti dolování v textech představuje shlukování 

(clustering). Obecně hlavním cílem shlukování je přiřadit data pocházející ze stejného zdroje do 

jednoho shluku. Jinými slovy řečeno, shlukování představuje proces, který sdruţuje data do skupin tj. 

shluků na základě jejich podobnosti. Jeden shluk pak obsahuje mnoţinu maximálně si podobných dat 

a pokud moţno maximálně odlišných od ostatních shluků. V našem případě je tedy nutné vytvářet 

skupiny co nejvíce si podobných textových dokumentů a prozkoumáním těchto skupin naleznout 

moţné případy plagiátorství. Existuje řada algoritmů, které iteračně procházejí data a zařazují je do 

příslušných shluků. Základní přístupy pouţívané v souvislosti s problematikou shlukování, které lze 

pouţít pro účely této práce, jsou popsány níţe. 

4.1 Hierarchické shlukování 

Tyto metody vytváří stromovou hierarchii objektů resp. shluků známou jako dendrogram. Tyto 

metody jsou zaloţeny na postupném sdruţování objektů do shluků. Nejprve se vypočte základní 

matice vzdáleností (popřípadě podobností) mezi objekty. Pro tuto práci můţeme objekty chápat jako 

jednotlivé textové dokumenty. Matice pro n objektů vypadá následovně: 

 

 
                   

  
            

 
  

  

Rovnice 9: Základní maticec podobností 

Kde d(i, j) je vzdáleností (odlišností) objektů i aj. Dále platí, ţe d(i,j) = d(j ,i) a zároveň d(i, i) = 0 

 Základní a významnou výhodou metod hierarchického shlukování je nepotřebnost znát 

informaci o optimálním počtu shluků. Tento počet lze určit dodatečně. Existují 2 základní přístupy 

hierarchického shlukování, které lze pouţít pro vytvoření shluků podobných si dokumentů:  

1. Aglomerativní  - po počátečním rozkladu tvoří kaţdý shluk právě jeden objekt [6]. Po 

nadefinování způsobu hodnocení podobnosti mezi shluky, se v kaţdém dalším kroku 

vyberou dva shluky, které jsou si nejpodobnější. Ty budou dále tvořit jeden shluk. 

V posledním kroku jsou všechny shluky spojeny v jediný. Na následujícím obrázku 

(Obrázek 3) je dendogram aglomerativního shlukování pěti objektů O1 aţ O5 z nichţ 

kaţdý na začátku tvoří shluk. Vertikální směr tohoto dendogramu pak představuje 

vzdálenost mezi jednotlivými shluky, jak ukazuje šipka. Dle matice podobnosti sestavené 

na začátku výpočtu shluků jsou si nejblíţe objekty O1 a O2. 

 

vzdálenost 

O1    O2      O3     O4      O5 

Obrázek 3: Dendogram 
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2. Divizní – oproti předcházejícímu přístupu je proces obrácený. Na počátku tvoří všechny 

objekty jediný shluk, který se následně postupně rozděluje. V konečném stádiu tvoří kaţdý 

objekt právě jeden shluk. 

Dalším velmi důleţitým problémem, který se pro celkový výpočet shlukování musí řešit, je 

určit způsob, jak bude nově vzniklý shluk reprezentován pro další výpočet vzdáleností s ostatními 

shluky. Opět existuje řada pouţívaných metod, s nimiţ obvykle souvisí i volba vhodné metriky, které 

jsou popsány v kapitole 4.3. Některé z nich si vyjmenujeme. 

 Metoda centroidní – u této metody se vzdálenost shluků počítá jako vzdálenost těţišť shluků. 

Většinou se u této metody pro výpočet vzdálenost pouţívá euklidovské metriky. Není to však 

pravidlem a lze tedy pouţít i jiných metrik. Těţiště shluku, který se skládá z n-vektorů 

(objektů) o rozměru m, lze jednoduše vypočítat následovně: 

     
 

 
                     

 

   

 

Rovnice 10: Výpočet těžiště shluku 

Výpočet těţiště shluků bude vhodné pouţít jak pro shlukování textových dokumentů dle 

kosinové podobnosti, tak pro shlukování podobných si obrázků reprezentovaných vektory. 

Např. shluky obsahující n-dokumentů, respektive n-vektorů příslušných k dokumentům, budou 

tvořit vstup pro výše uvedený vzorec.  

 Metoda nejbližšího souseda – vyuţívá jednoduše toho, ţe vzdálenost shluků je určována jako 

vzdálenost dvou nejbliţších objektů příslušných shluků. Pro shlukování podobných 

dokumentů není tato metoda zřejmě příliš vhodná z důvodů tvorby tzv. dlouhých řetězů – 

velkého mnoţství objektů připadajících na jeden shluk. A však její pouţití můţe být vhodné 

v případech, kdy z jistých důvodů, pokud například neznáme reprezentující vektory objektů, 

není moţné pouţít jiných přístupů jako je jiţ uvedená metoda centroidní, která reprezentující 

vektory ke svému výpočtu pouţívá. 

 Metoda nejvzdálenějšího souseda – jedná se v podstatě o opak metody nejbliţšího souseda. 

Vzdálenost shluků je tedy určována jako vzdálenost dvou nejvzdálenějších objektů 

příslušných shluků. Tento přístup patrně nebude vhodné pouţít pro naše účely. 

 Metoda mediánová - jde o jisté vylepšení centroidní metody, neboť se snaţí odstranit 

rozdílné “váhy”, které centroidní metoda dává různě velkým shlukům [7]. U této metody se 

vzdálenost jednotlivých shluků počítá, jak uţ název napovídá jako vzdálenost mediánů 

jednotlivých shluků. 

 Warderova metoda - poţaduje vyjádření vzdálenosti objektů čtvercovou euklidovskou 

vzdáleností. Warderova metoda pouţívá kritérium kvality rozkladu. Kritériem je zde přírůstek 

celkového součtu čtverců odchylek objektů od vektoru průměrů příslušného shluku. Přírůstek 

je vyjádřen jako součet čtverců odchylek objektů od vektoru průměrů v nově vznikajícím 

shluku G (G = A ᴜ B), od něhoţ jsou odečteny čtverce odchylek v obou zanikajících shlucích 

A a B [8]. 
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4.2 Nehierarchické shlukování 

Při nehierarchických shlukovacích metodách je počet shluků obvykle daný předem (přestoţe 

se v průběhu výpočtu můţe tento počet různě měnit). Hlavním rozdílem od hierarchických metod a 

zároveň podstatou nehierarchických shlukovacích metod je, ţe nevytváří ţádnou hierarchickou 

strukturu, ale rozkládá výchozí mnoţinu objektů do několika podmnoţin tak, aby bylo splněno určité 

kritérium. Pod nehierarchické metody spadají tzv. rozdělovací metody. 

4.2.1 Rozdělovací metody: 

 K-means – patrně nejznámější rozdělovací metoda, která má mnoho variant. Ty se liší jak 

v pouţití různých způsobů počátečního rozkladu tak i různými výpočty vzdáleností mezi 

shluky. Algoritmus této metody lze popsat obecně pomocí 4 kroků: 

1. Počáteční rozklad, který rozdělí objekty do k-zadaných neprázdných shluků. Tento 

počáteční rozklad bývá obvykle řešen pomocí jedné z hierarchických metod. 

2. Výpočet těţiště kaţdého shluku (např. centroid) 

3. Přiřazení kaţdého objektu ke shluku, jehoţ těţiště je nejblíţe 

4. Pokud došlo ke změně, tj. objekt z jednoho shluku byl přiřazen k jinému, opakuj od 

kroku 2 

 K-medoids - oproti metodě k-means je zde kaţdý shluk reprezentován jedním ze svých 

objektů. Tj. nedochází k ţádnému výpočtu těţiště shluku, pouze se zvolí objekt - medoid, 

který lze povaţovat za reprezentativní. 

4.3 Možnosti nastavení pro výpočet shluků 

Z předešlých kapitol zabývajících se různými přístupy vyuţívaných pro shlukování vyplývá, 

ţe způsobů, jak vytvářet shluky, je mnoho. Pro naši aplikaci by mohlo být vhodné vyuţít některých 

vlastností z obou základních typů hierarchického či nehierarchického shlukování. Například nemusí 

být nutné udrţovat stromovou strukturu shluků (vlastnost nehierarchického shlukování). Přitom však 

z důvodů jisté prvotní neznalosti vektorů, či jiným způsobem reprezentovaných dokumentů, můţeme 

vyuţít základní matici podobností a rozdělení kaţdého objektu (dokumentu) do samostatného shluku. 

Dále pak shluky dle přepočítaných vzájemných vzdáleností či podobností postupně slučovat. Zde se 

nabízí první moţné nastavení pro proces shlukování, a to maximální moţné míry vzdálenosti (nebo 

minimální moţné podobnosti) určující podmínku, zdali má ještě vůbec smysl dva aktuálně nejbliţší si 

shluky sloučit do jednoho. Pokud vzdálenost mezi nejbliţšími si shluky přesáhne tuto zadanou 

hodnotu, proces shlukování bude ukončen a na výstupu získáme dosud vypočítané shluky dokumentů. 

Pro kaţdý typ podobnosti se tato míra pozorováním a testováním nastaví na standardní hodnotu, 

kterou bude moţno samozřejmě dle vlastního uváţení či nových zkušeností měnit. Při procesu 

shlukování je dále vhodné odfiltrovat moţné případy sloučení shluků obsahujících objekty ze stejného 

zdroje. U dokumentů a ostatních souborů patřících stejnému studentovi, tedy u zpracovávaných 

objektů nacházejících se v totoţném vstupním adresáři, je přirozeně očekávána jistá podobnost. Pokud 

bychom na tuhle moţnost nebrali ohledy, mohli bychom na výstupu získat shluky obsahující skupinky 

projektů pouze z jednoho zdroje, coţ je jistě neţádoucí.   

Jako další moţné omezení či nastavení, lze před zahájením shlukování zadat na vstupu číslo, 

kterým omezíme minimální moţný výsledný počet shluků na jeho hodnotu. Přestoţe budou stále ještě 

existovat shluky se vzdáleností menší, neţ je maximální přípustná vzdálenost, proces shlukování bude 

ukončen s výsledným počtem shluků zadaných na vstupu. Naproti tomu pokud celkový počet shluků 
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ještě nedosáhl minima, avšak jiţ nejbliţší si shluky překročili přípustnou vzdálenost, proces bude opět 

ukončen, ačkoliv nebylo dosaţeno minimálního počtu shluků zadaného na vstupu. Tímto nastavením 

lze v podstatě vytvořit shluky nejvíce si podobných dokumentů (nejbliţší dokumenty resp. shluky jsou 

zpracovávány nejdříve). Nemusí být potřeba vytvářet shluky objektů, které jsou si méně podobné. 

Pravděpodobně posledním nastavením pro výpočet shluků můţe být číslo udávající maximální 

počet objektů v jednom shluku. To znamená, ţe shluky, které jiţ dosahují jistého počtu dokumentů, 

nebude dále moţno slučovat s jinými shluky. Popřípadě pak je moţno sloučit ještě shluky i za cenu 

toho, ţe celkový počet objektů ve výsledném shluku vzniklého sloučením překročí maximální počet 

zadaný na vstupu. Aţ poté nebude moţné takto vzniklý shluk dále slučovat. Toto nastavení je vhodné 

především pro shlukování vyuţívající metody nejbliţšího souseda, která je náchylná na vytvoření 

shluků s velkým počtem objektů, z nichţ poslední přidaný můţe být zcela odlišný oproti prvnímu 

přidanému. 

4.4 Metriky shlukování 

Mezi hlavní problémy řešící otázky shlukování patří také nadefinování způsobu měření 

metriky (vzdálenosti) mezi objekty, o které jiţ byla řeč v souvislosti s maticí vzdáleností. Metriky 

shlukování nebo téţ míry podobnosti lze povaţovat za základní kritérium pro tvorbu shluků. 

Neexistuje ţádný univerzální a jednotný způsob jak určit míru podobnosti mezi objekty avšak existuje 

mnoho přístupů s různými vlastnostmi. Obecně nejznámější a také nejpouţívanější je metoda zvaná  

Lr - distance. Následující vzorec popisuje výpočet zmíněné metody mezi dvěma prvky (tj. vektory)  

xj a xi: 

                    
               

 
 

   

 

 
  

               

Rovnice 11: Obecný vzorec Lr-distance 

4.4.1 Euklidovská vzdálenost 

Pravděpodobně nejčastěji se pro různé techniky shlukování pouţívá tzv. Euklidovská 

vzdálenost. Jedná se o metodu Lr-distance pro hodnotu r = 2. Vypočítá se jednoduše dle následujícího 

vztahu: 

                       
 

 

   

 

Rovnice 12: Euklidova vzdálenost 

Kde xi = (x1,x2,…,xk) a  xj = (y1,y2,…,yk) jsou vektory popisující objekt a m je délka vektoru. 

Euklidovskou vzdálenost je vhodné pouţít především v případech, kdy všechny sloţky 

vektoru jsou alespoň přibliţně stejně důleţité pro klasifikaci zařazení do shluku. Tuto vzdálenost je 

tedy vhodné pouţít například pro shlukování podobných obrázků reprezentovaných vektory 

vypočítaných z hodnot pixelů obrázku (viz. 5.2). Tedy alespoň v případě, kdy kaţdá část obrázku bude 

pro porovnávání povaţována za stejně důleţitou. Euklidova vzdálenost lze jednoduše znázornit ve 

dvourozměrném prostoru (Obrázek 4), kdy se v podstatě jedná o vzdálenost od bodu P, 

reprezentovanou kruţnicí se středem právě v bodě P a o poloměru r. 
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4.4.2 Manhattanská vzdálenost 

Manhattanská vzdálenost L1 je definovaná následujícím předpisem, ze kterého je jasné, ţe se 

jedná o metodu Lr –distance pro hodnotu r = 1. 

                      

 

   

 

Rovnice 13: Manhattanská vzdálenost 

Pracujeme-li s dvourozměrnými vektory, jde na rozdíl od euklidovské vzdálenosti, která měří 

vzdálenost dvou bodů v rovině jako délku přepony pravoúhlého trojúhelníka, o vzdálenost, měřenou 

po odvěsnách. Manhattanská vzdálenost se pouţívá zejména pro ordinální proměnné tzn. proměnné, 

kterým lze přiřadit pořadí a nějakým způsobem je vzájemně porovnávat nebo seřadit. Pro shlukování 

dokumentů dle jistých podobností ji tedy zřejmě není vhodné pouţít. 

4.4.3 Maximova metrika 

Jedna z dalších základních metrik pouţívaná při metodách shlukování je metrika Maximova. 

Vzdálenost objektů se vypočte jako maximum vzdáleností z jednotlivých dimenzí jak můţeme vidět 

na následující rovnici. 

        
      

        

Rovnice 14: Maximova vzdálenost 

4.4.4 Mahalanobisova vzdálenost 

Tato vzdálenost se pouţívá při závislých sloţkách vektoru a také pro různě důleţité sloţky 

vektoru. Je definovaná vztahem: 

)()(),( 1
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Rovnice 15: Mahalanobisova vzdálenost 

Kde je inverzní kovarianční matice, která má na diagonále výběrové rozptyly a mimo 

diagonálu výběrovou kovarianci a S
-1

 je k ní příslušná inverzní matice [8.]. 
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Obrázek 4: Znázornění Euklidovy vzdálenosti 
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4.4.5 Úhlová (kosinová) podobnost 

Pro podobnost dokumentů s vyuţitím například četnosti slov lze pouţít úhlovou nebo téţ 

kosinovou podobnost.  O kosinové podobnosti nelze hovořit jako o vzdálenosti [9], přesto na základě 

podobnosti dokumentů je moţno provádět jednotlivé výpočty shluků.  Z geometrického hlediska (tedy 

v euklidovském prostoru) představuje skalární součin vektorů x, y součin velikosti vektoru x a 

velikosti vektoru y do směru vektoru x. Jednoduše zapsáno:                , kde α je úhel, který 

svírají vektory x, y. Z toho lze pak odvodit vzorec pro výpočet úhlové (kosinové) podobnosti označené 

jako sim(x,y)  mezi dvěma vektory x a y. Výsledek podobnosti vţdy nabývá hodnot od 0 do 1. Pokud 

sim(x,y) = 0, pak jsou dokumenty zcela odlišné, tj. úhel, který svírají vektory dokumentů, je 90° (cos 

90°= 0). Naopak pokud sim(x,y) = 1, dokumenty lze povaţovat za totoţné, protoţe jednotlivé vektory 

svírají nulový úhel, který v podstatě znamená, ţe oba porovnávané dokumenty se odebírají naprosto 

stejným směrem (cos 0°= 1). Úhel vyjadřující podobnost mezi dokumenty tedy vypočteme jednoduše 

dle funkce arccos(sim(x,y)). 

         
   

      
 

Rovnice 16: Kosinová podobnost 

Kde x, y jsou porovnávané vektory, xy je skalárním součinem těchto vektorů a |x|, |y| jsou 

velikosti vektorů. 

Důvod pouţívání kosinové podobnosti s vyuţitím zmiňované četnosti slov dokumentu je 

zřejmý. Při jejím výpočtu v podstatě pouze zjišťujeme, zdali se dokumenty reprezentovány svými 

vektory „odebírají stejným směrem“. Na rozdíl od pravděpodobně nejpouţívanější Euklidovy metriky 

eliminuje rozdílnost jednotlivých vah vektorů představujících počet slov v daném dokumentu. To si 

lze jednoduše představit ve dvourozměrném prostoru. Mějme dokumenty D1 a D2 skládající se pouze 

ze dvou slov a proto tedy charakterizované jen dvourozměrnými vektory u = (3,2) a v = (12,7) jak 

ukazuje obrázek č.5: 

 

Obrázek 5: Úhel mezi ukázkovými dokumenty D1 a D2  

Oba tyto dokumenty jsou tedy tvořeny pouze dvěma slovy. V dokumentu D1 se první slovo 

vyskytuje 3x, v D2 12x. Druhé slovo pak v dokumentu D1 2x a v D2 6x. Pokud bychom pouţili stále 
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zmiňovanou L2 Euklidovou vzdálenost mezi těmito dokumenty, byla by rovna přibliţně hodnotě 10, 

coţ by mohlo být povaţováno v tomto příkladě za velmi vzdálené dokumenty. 

            
         

                      

Naopak pokud bychom pouţili kosinovou podobnost, je z obrázku zcela patrné (Obrázek 5), 

ţe dokumenty se ubírají podobným směrem. Tj. úhel, který svírají je velice ostrý, na první pohled 

pouhých několik jednotek stupňů. Úhel α lze pro ukázkové dvourozměrné vektory jednoduše vypočítat 

dle vztahu: 

 

          
               

   
    

     
    

 
 

              
            

              
                

Rovnice 17: Výpočet úhlu svíraného mezi vektory 
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5 Porovnávání obrázků v dokumentech 

Mimo textová data většina textových dokumentů, mezi které patří seminární i závěrečné práce 

na vysokých školách, obsahuje také různé grafické prvky, obrázky a ilustrace. I mezi nimi mohou 

nastat případy plagiátorství, kdy jedna osoba vyjme obrázek z jiné práce a okopíruje v podstatě bez 

jakékoliv změny do práce své. Proto je vhodné pokusit se extrahovat z dokumentů nejen text, ale také 

obrázky, a nalézt jednoduchý, pokud moţno co nejrychlejší algoritmus pro jejich porovnávání. Kaţdý 

z dokumentů totiţ můţe obsahovat velké mnoţství obrázků a při hledání podobnosti kaţdého z nich, 

se není moţno vyhnout porovnávání se všemi ostatními obrázky obsaţenými ve vstupní kolekci 

dokumentů. Dalším neméně vhodným poţadavkem je extrahované obrázky ukládat ve formátu 

vyuţívajícím na pevném disku počítače co nejmenší datový objem.  

Na kaţdý rastrový obrázek se lze dívat jako na matici obrazových bodů – pixelů (picture 

element). Nejjednodušší způsob, jak mezi jednotlivými obrázky hledat podobnosti, je porovnávat 

všechny příslušné pixely. Problémy jsou však: 

 Rozdílné rozlišení obrázků - často můţe dojít pouze ke změně rozměrů zkopírovaného 

obrázku, které tak znemoţňuje porovnávat všechny pixely na odpovídajících si pozicích 

obrázků. 

 Velké rozlišení neboli vysoko-dimenzionální matice pixelů obrázku způsobující časově 

náročný výpočet podobnosti. 

 Pokud budeme uvaţovat nad barevným prostorem RGB, je kaţdý pixel sloţený ze tří 

barevných sloţek – červená, zelená a modrá. Pro relevantní výsledky by se navíc musela 

porovnávat kaţdá ze tří zmíněných sloţek. 

 Některé pixely obrázků jsou nedůleţité. 

5.1 PNG a GIF formáty 

Obrázky z dokumentů lze ukládat v celé řadě formátů. Pokud chceme zachovat kvalitu 

obrázků, je nutné vyuţít některý z formátů vyuţívající bezeztrátovou kompresi. Nejpouţívanější 

formáty splňující tuto podmínku jsou PNG a GIF. Formát PNG není na rozdíl od GIFu omezený na 

pouhých 256 barev a umí standardně vyuţívat 24-bitovou barevnou hloubku (8 bitů pro kaţdou ze tří 

základních RGB sloţek = tzv. „TrueColor“ věrné zobrazení barev). Přestoţe z toho vyplývá větší 

datová náročnost PNG formátu, je vhodné jej pouţít, pokud vyţadujeme moţnost porovnávat kaţdou 

RGB sloţku příslušných pixelů obrázků.  

Pouţití formátu GIF by bylo vhodné například pro porovnávání obrázků převedených do šedé 

škály. Jak jiţ bylo řečeno, formát GIF umoţňuje uloţit obrázek pouze ve 256 barvách z libovolně 

definované palety představující celkově 8 bitů. Převodem obrázku do šedé škály získáme obrázek 

nový, v němţ kaţdý pixel můţe nabývat právě 256 různých hodnot představujících odstín šedi. 

Samotný převod lze provést aplikací následují rovnice: 

                         

Ve vztahu jsou proměnné r, g, b sloţky vstupní barvy příslušného pixelu a I je výsledná 

intenzita bílé [10]. Tento přístup by odstranil nutnost porovnávat všechny tři sloţky barevného 

prostoru RGB a pro kaţdý pixel by se tak porovnávala prakticky jen jedna hodnota. To můţe zřetelně 

urychlit výpočty porovnávání a shlukování. Naproti tomu se můţe objevit jistá nejednoznačnost 
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porovnávání vzniklá vypočtením stejné výsledné intenzity bílé jednotlivých pixelů pro rozdílné 

vstupní barvy. Jinými slovy řečeno z různých vstupních barev lze získat tentýţ odstín šedi. 

5.2 Algoritmus předzpracování a porovnávání obrázků 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, na kaţdý rastrový obrázek se lze dívat jako na matici pixelů. Tato 

matice pak můţe v závislosti na velikosti obrázku nabývat v podstatě libovolných rozměrů. Pro 

porovnávání obrázků za účelem určení jejich podobnosti by kaţdý obrázek musel být reprezentován 

maticí o stejných rozměrech. Podobně jako jsou textové dokumenty reprezentovány vektory se stejnou 

dimenzí, je vhodné kaţdý ze vstupní sady obrázků reprezentovat vektorem s jednotnou dimenzí.  

Dva textové dokumenty mohou být označeny za podobné, pokud obsahují například stejné 

odstavce (mnoţinu stejných termů) nezávisle na jeho výskytu v textu. Tzn., jestliţe část textu, která se 

nachází na začátku prvního dokumentu, bude zkopírovaná do druhého dokumentu, je při hledání 

podobností nutné brát v úvahu, ţe se okopírovaný text můţe v druhém dokumentu nacházet kdekoliv, 

třeba na samém konci celého textu. U obrázků tomu tak není, alespoň ne v případech kdy na 

okopírovaný obrázek nebyla pouţita změna pootočením. Pokud tedy například nějaký obrázek 

obsahuje v oblasti levého horního rohu jen černou barvu, obrázek jemu podobný by měl v levém 

horním rohu vypadat stejně a obsahovat tutéţ nebo podobnou barvu. Přitom je důleţité počítat 

s moţnými rozdílnými rozměry obrázku. Vlastní algoritmus pro určování podobnosti obrázků můţeme 

rozdělit do následujících kroků: 

1. Předzpracování obrázku 

Tento krok spočívá v pomyslném rozloţení obrázku do oblastí. Rozměry či velikost těchto 

oblastí je procentuálně určena před zahájením zpracování. Např. vstupem můţe být číslo 20. Kaţdá ze 

všech oblastí obrázku by pak měla výšku 20% celkové výšky a šířku 20% celkové šířky obrázku, jak 

ukazuje následující příklad: 

 

Obrázek 6: Ukázka rozložení obrázku 10x10 a 20x10 do oblastí se vstupem 20%, oba obrázky se skládají pouze ze 

dvou barev: bílé a 25% šedé  

Z obrázku vyplývá, ţe celkový počet oblastí pro kaţdý vstupní obrázek bude stejný. Při 

rozloţení s ukázkovým vstupem 20% bude těchto oblastí 25. Jednotlivé oblasti jsou na obrázku 

odděleny červenou čarou. „Obrázek 1“ o rozměrech 10x10 bude rozloţen na oblasti 2*2 pixely a 

„Obrázek2“ bude rozloţen na oblasti 4*2 pixely. Dále je vidět, ţe se jedná o stejné obrázky. Jediným 

rozdílem je, ţe druhý obrázek je pouze dvojnásobně horizontálně roztáhnutý.  
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2. Vypočítání průměru oblastí 

Přestoţe pro dva různé obrázky mohou mít oblasti rozdílné rozměry, je zachován poměr výšky 

a šířky oblastí k celkovým rozměrům obrázku. Kaţdá k-tá oblast prvního obrázku tedy poměrově 

představuje tu stejnou k-tou oblast druhého obrázku. Mimo to je moţně si v našem příkladu všimnout 

(Obrázek 6), ţe kaţdá příslušná oblast prvního a druhého obrázku má i navzdory rozdílným rozměrům 

zachován poměr barev, které jsou v nich obsaţeny. Ze všech oblastí se následně vypočítá průměrná 

hodnota z hodnot pixelů, které jsou v ní obsaţeny a to v pořadí, jak ukazuje obrázek. 

 

Obrázek 7: Pořadí oblastí pro výpočet průměrů  

Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 5.1, je moţné do porovnávání zahrnout všechny 3 sloţky 

kaţdého pixelu a počítat tak průměr hodnot z jednotlivých pixelů oblasti zvláště pro kaţdou R-G-B 

sloţku. Obrázek pak bude moţno reprezentovat vektorem sloţeným právě z těchto průměrných 

hodnot. Při pouţití tohoto přístupu bude v našem ukázkovém příkladu získáno celkem 75 (25 oblastí * 

3 sloţky pro kaţdou oblast) průměrných hodnot neboli vektor u s dimenzí 75. Oba ukázkové obrázky 

jsou sloţeny jen ze dvou barev a to bílé, kde kaţdá z hodnot R-G-B je rovna 255 a 25% šedé, kde 

kaţdá sloţka pixelu nabývá hodnoty 195. Průměry všech sloţek pixelů v příslušné oblasti tedy budou 

v našem příkladu stejné a vypočítají se následovně: 

                       
               

 
     

                        
        

                     
        

                       
         

  

Druhou moţností je všechny vstupní obrázky převést na začátku předzpracování do šedé škály 

a průměr oblasti poté spočítat jen na základě jediné hodnoty představující intenzitu bílé jednotlivých 

pixelů v příslušné oblasti. Pouţitím přístupu vyţívajícího převodu do šedé škály získáme tedy 25 jen 

průměrů, z nichţ kaţdý představuje jednu odpovídající oblast (Obrázek 7). Pro obrázky s vyšším 

rozlišením tak výrazně zredukujeme dimenzi reprezentujícího vektoru v.  

       
        

      
        

       
         

  

3. Porovnání vektoru průměrů 

Po prvních dvou krocích budou všechny obrázky reprezentovány vektorem stejné dimenze. 

Pro hledání podobností mezi nimi lze relativně jednoduše pouţít metod pouţívaných při shlukování. 

Pokud povaţujeme kaţdou sloţku získaných vektorů za stejně důleţitou, je vhodné pouţití Euklidovy 

metriky (viz. 4.4.1) a postupu shlukování zaloţeného na centroidní metodě, která vyuţívá 

přepočítávání těţišť shluků. 
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6  Další možné způsoby porovnávání dokumentů 

Mimo pouţívanou techniku porovnávání zvanou LSI (kapitola 3.3) vyuţívající SVD rozkladu 

a jiţ několikrát zmiňovanou kosinovou podobnosti popsanou v této práci, lze porovnávat a následně 

shlukovat dokumenty i jinými způsoby. Dále si tedy uvedeme vlastní přístup porovnávání textů. Mimo 

to je moţné z textových dokumentů kromě textu extrahovat i jiné informace. Podobnosti lze hledat 

tedy i jinde neţ v samotném textu. Vyjmenujeme si proto i několik dalších moţností, jak budeme 

dokumenty porovnávat. 

6.1 Podobnost dle používaných slov 

Moţností jak reprezentovat a následně porovnávat texty je mnoho. Jednotlivé přístupy vychází 

různorodých moţností reprezentace dokumentu, které mohou vyuţívat rozdílně velké úseky znaků či 

termů (slov) z dokumentů (viz. 3.1). Mimo výše uvedenou pouţívanou metodou vytvářející pro 

dokumenty matici termů (viz. 3.5) a ostatní sofistikovanější metody kladoucí důraz na sémantiku, lze 

porovnávat a shlukovat i jednodušeji a také rychleji. Stále zmiňovaná matice termů se skládá z 

příznakových vektorů jednotlivých vstupních dokumentů. Pro vytvoření kaţdého příznakového 

vektoru je zapotřebí informací o termech nejen v aktuálně zpracovávaném dokumentu, ale také o 

všech termech vyskytujících se ve všech ostatních vstupních dokumentech určených pro porovnávání. 

Termy nevyskytující se ve zpracovávaném dokumentu ale vyskytující se alespoň v jednom ze 

vstupních dokumentů jsou zastupovány v příznakovém vektoru hodnotou 0. Při výpočtu příznakového 

vektoru je tedy nutné znát mnoţinu termů všech dokumentů. Tato mnoţina je samozřejmě bez 

jakýchkoliv duplikací, přesto však s rostoucím počtem vstupních dokumentů poroste i její velikost a 

doba potřebná pro výpočet výsledné matice termů. Proto se nabízí moţnost vyuţívat při zpracování 

reprezentace dokumentu termy vyskytující se pouze v něm.  

Kaţdý term uvaţovaný jako jedno slovo se nachází v dokumentu v různých počtech. Jejich 

celkovým součtem získáme přirozeně počet všech slov dokumentu. Pro určení jisté podobnosti 

z hlediska pouţitých slov v dokumentech lze kaţdý dokument jednoduše reprezentovat mnoţinou 

svých slov a příslušných informací jejich počtu bez nutnosti znát slova v jiných dokumentech. Mějme 

dva dokumenty označené jako A a B. Je moţné mezi nimi určit 3 typy podobností: 

 Podobnost dokumentu A k dokumentu B, označme        

 Podobnost dokumentu B k dokumentu A, označme        

 Vzájemná podobnost dokumentu A a B k určitému „sjednocení“ AB, označme        

Pro postup určení jednotlivých podobností vyuţijeme dvou ukázkových dokumentů, které 

mají jednotlivá slova pro zjednodušení nahrazena čísly (stejná čísla představují stejná slova): 

Slova dokumentu č. 1:  1  2  3  4  3  5  

Slova dokumentu č. 2:  1  4  7  1  2  1  4  6 

Lze vidět, ţe ukázkové dokumenty se skládají z rozdílného počtu slov. A shodují se pouze ve 

slovech označených čísly 1,2 a 4. Pro oba aktuálně porovnávané dokumenty budeme sčítat jednotlivé 

počty výskytů slov, která se nacházejí v obou dokumentech, jak znázorňuje následující tabulka 

(Tabulka 2): 
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počet výskytů v 

dokumentu 1 

počet výskytů v 

dokumentu 2 

slovo 1 1 3 

slovo 2 1 1 

slovo 4 1 2 

celkový součet 3 6 

Tabulka 2: Počet shod ve slovech 

Jednotlivé typy podobností se pak jednoduše vypočítají za vyuţití celkového počtu shod ve 

slovech a celkových počtů slov v obou dokumentech. První dokument se skládá z 6 slov, podobnost 

vzhledem k druhému dokumentu, označeno jako       , se vypočte jednoduše jako podíl počtu shod 

a celkového počtu slov prvního dokumentu. Podobně vypočítáme také podobnost druhého dokumentu 

(obsahujícího celkově 8 slov) k prvnímu označenou jako       . Třetí typ podobnosti pojmenovaný 

jako vzájemná podobnost dokumentů        vyuţije všech zmiňovaných počtů. Vypočte se jako 

podíl součtů shod a součtů celkových počtů slov v obou dokumentech. 

        
 

 
         

        
 

 
          

        
   

   
          

Při hledání podobnosti mezi dokumenty, by nás měla zajímat největší moţná podobnost mezi 

dokumenty. Proto budeme výslednou podobnost počítat jako maximum z uvedených tří respektive 

dvou typů podobností (vzájemnou podobnost dokumentů nebudeme brát v úvahu, protoţe by svou 

hodnotou měla být vţdy mezi ostatními). Obecný vzorec pro výpočet výsledné podobnosti bude 

vypadat následovně: 

           

 
 
 

 
         

              

                      

        
              

                      

  

Rovnice 18: Obecný vzorec pro výpočet vlastní podobnosti mezi dokumenty 

Na základě této podobnosti budou jednotlivé dokumenty shlukovány. Podobně jako u 

hierarchických metod shlukování bude na začátku procesu kaţdý dokument tvořit shluk. Nebudeme 

však vytvářet ţádnou stromovou strukturu shluků, ale budeme pouze přepočítávat a postupně slučovat 

nejvíce si podobné shluky. K tomu také vyuţijeme doplňujících moţností popsaných v kapitole 4.3. 

Mimo to se pokusíme přepočítávat jisté „těţiště“ jednotlivých shluků. Vyuţijeme přitom 

jednoduchého sjednocení mnoţiny slov dokumentů obsaţených ve shluku. Pro kaţdé slovo zároveň 

vypočítáme jeho průměrnou hodnotu četnosti. Např. pokud bude shluk aktuálně obsahovat dva 

dokumenty, z nichţ první dokument obsahuje slovo „systém“ celkem 4x a druhý dokument toto slovo 

obsahuje 2x, shluk bude pro další porovnávání reprezentován sjednocením mnoţin slov obou 

dokumentů, jeţ mimo jiné bude obsahovat slovo „systém“ s výslednou četností 3x. 
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6.2 Další možné podobnosti 

Přestoţe prioritou této práce je vyhledávání podobnosti dokumentů jakoţto textů, lze 

dokumenty porovnávat nejen podle textů a obrázků v nich obsaţených. Jednotlivé podobnosti lze 

hledat i na jiných úrovních. V následujících bodech jsou uvedeny další moţné způsoby. 

a) Podobnost textových dokumentů dle hlaviček 

Textové dokumenty v různých formátech obvykle obsahují i další informace. Především se 

jedná o soubory typu *.pdf, *.doc, *.docx a *.odt, které mohou obsahovat informace o názvu autora, 

titulním nadpisu dokumentu, klíčových slovech dokumentu apod. Můţe se stát, ţe při psaní nějaké 

práce student vyuţije dokumentu vytvořeného jiným studentem s tím, ţe zapomene změnit např. 

jméno autora dokumentu, a provede jen malé změny v textu. Proto je moţné jednoduše hledat 

podobnosti na této úrovni hlaviček, či vytvářet shluky dokumentů dle těchto informací. Lze vytvořit 

základní matici vzdáleností v tomto případě přesněji podobností pouţívané při standardním 

hierarchickém shlukování (4.1). Pro určení podobnosti mezi kaţdými dvěma dokumenty 

zastupovanými informacemi v hlavičkách, nejprve stanovíme kaţdé samostatné informaci jistou váhu. 

Větší váha, to znamená větší číslo, bude pro výpočet podobnosti dokumentu důleţitější. Například pro 

jiţ zmiňovanou shodu ve jménu autora by mohla být váha ze všech informací nejvyšší. Dále je potřeba 

určit váhu pro shodu v klíčových slovech, v titulním názvu dokumentu a případně dalších informacích, 

které se podaří z hlaviček dokumentů získat. Poté se sečtou všechny váhy informací, u kterých došlo 

při porovnávání dvou dokumentů ke shodě. Podílem výsledného součtu maximálním dosaţitelným 

skóre (součtem všech vah pro porovnávané informace bez ohledu na shodu) získáme číslo od 0 do 1, 

které představuje procentuální podobnost dokumentů dle hlaviček. Čím větší číslo, tím větší 

podobnost. Tj. výsledná podobnost o hodnotě 1 představuje 100% shodu ve hlavičkách. Naopak 

výsledná hodnota 0, představuje nulovou podobnost hlaviček. Tímto porovnáním kaţdé dvojice 

vstupních dokumentů získáme základní matici podobností, pouţitelnou pro některou z metod 

shlukování s případnými omezujícími úpravami popsanými v kapitole 4.3. Pravděpodobně bude 

nejvhodnější pouţít metodu nejbliţšího souseda, protoţe nelze přepočítávat ţádné těţiště jednotlivých 

shluků. 

b) Podobnost textových dokumentů jakožto souborů 

Kaţdý textový dokument je moţno chápat jako obyčejný soubor umístěný na nějakém 

datovém nosiči. Jednotlivé soubory představují posloupnost bajtů mající svůj název, délku a další 

atributy. I na této úrovní lze hledat podobnosti. Mezi podstatné atributy souboru můţeme počítat jeho 

název, délku (velikost v počtu bajtů), datum vytvoření a datum poslední změny souboru. Podobně jako 

v předešlém případě porovnávání hlaviček, můţeme i zde kaţdé informaci přiřadit jistou váhu pro 

shodu. Podílem součtu vah ve shodách celkovým moţným skórem můţeme získat procentuální 

podobnost z hlediska souborových informací dokumentu a následně opět sestavit základní matici 

podobností dokumentů a shlukovat dokumenty pomocí metody nejbliţšího souseda. 

c) Podobnost textových dokumentů dle počtu podobných obrázků 

Pokud textové dokumenty obsahují obrázky a podaří se je z nich extrahovat, lze hledat 

podobnosti mezi dokumenty z hlediska počtu podobných nebo stejných obrázků. Kaţdé dva obrázky 

můţeme označit jako podobné za vyuţití jejich vektorové reprezentace popsané v kapitole 5.2 a 

Euklidové vzdálenosti mezi těmito vektory. Je však nutné stanovit maximální moţnou Euklidovu 

vzdálenost mezi vektory určující, do jaké míry lze obrázky povaţovat za podobné.  
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Testováním algoritmu z kapitoly 5.2 na několika obrázcích a maximální vzdálenosti, byly 

vidět jisté podobnosti mezi obrázky při maximální vzdálenosti nastavené pod 100 jednotek. Avšak 

bylo by vhodné ponechat moţnost nastavení této vzdálenosti. Dále lze mezi kaţdými dvěma 

dokumenty opět určit procentuální podobnost v počtu podobných si obrázků. Ta se vypočte jako podíl 

shodných či do zadané míry podobných obrázků a počtu všech porovnávaných obrázků z jednoho z 

dokumentů. Podobně jako u podobnosti v počtu pouţitých slov popsané v kapitole 6.1, je moţné určit 

tuto podobnost označenou jako simAB vzhledem k prvnímu či druhému porovnávanému dokumentu. 

Výslednou podobnost získáme dle vzorce: 

 

           

 
 
 

 
         

                       

                         

        
                       

                         

  

Rovnice 19: Obecný výpočet podobnosti dle podobných obrázků 

Jelikoţ určení toho, ţe označení podobnosti obrázku k jinému není jednoznačné, můţe dojít 

k tomu, ţe k jednomu obrázku bude nalezeno více podobných (stejných) obrázků. Jinými slovy řečeno 

počet podobných si obrázků můţe v jistých případech přesáhnout celkový počet obrázků z obou 

porovnávaných dokumentů. Celková podobnost simAB dle počtu podobných obrázků tak můţe 

přesáhnout hodnotu jedné. V takových speciálních případech bude výsledku přiřazena právě hodnota 1 

představující 100% shodu dokumentů dle obrázků. Po porovnání všech dvojicí dokumentů získáme 

opět základní matici podobností pouţitelnou pro další zpracování. 

6.3 Souhrnná podobnost 

Všechny typy podobností popsané v kapitolách 6.1 a 6.2 lze pouţít pro určení souhrnné 

podobnosti mezi dokumenty. Mezi ně zahrneme také kosinovou podobnost popsanou v kapitole 3.5 a 

4.4.5. Přestoţe tato podobnost můţe také nabývat reálných hodnot 0 aţ 1 (stejně jako všechny výše 

uvedené podobnosti), nejedná se v tomto případě o procentuální podobnost. Proto tyto výsledné 

hodnoty kosinové podobnosti upravíme tak, aby vyjadřovali procentuální podobnost mezi dokumenty 

jako všechny ostatní typy porovnávání. Tímto jistým způsobem sjednotíme budoucí vstup pro 

souhrnnou matici vzdáleností.  Dle grafu funkce arkus kosinus (Obrázek 8) je jasné, ţe úhel mezi 

vektory dokumentů můţe nabývat od 0 do π/2 (tj. od 0° do 90°). 

 

Obrázek 8: Graf funkce arkus kosinus 
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Pro naše potřeby bude úhel 0° představovat 100% podobnost mezi dokumenty, naproti tomu 

úhel 90° bude představovat nulovou podobnost. Porovnáním kaţdé dvojice dokumentů a triviálním 

přepočítáním svíraného úhlu na procentuální podobnost tedy jednoduše získáme základní matici 

podobností obsahující čísla od 0 do 1, která jiţ budou představovat poţadovanou procentuální 

podobnost z hlediska kosinové podobnosti. Celkem pro souhrnnou podobnost můţeme pouţít 5 

základních matic podobností v jednom ze dvou následujících tvarů: 

                 
  

  
                   

          
          

  
            

  
       
         

         
   
       
              

        
       

              
              

  
                
                

    

Dle typu podobnosti představuje kaţdý prvek matice d(i,j) odpovídající podobnost dvojice 

dokumentů i a j. Základní myšlenkou pro souhrnné určení podobnosti je vyuţít pokud moţno všech 

pěti vstupních matic pro vytvoření jedné souhrnné matice podobností. Pokud shrneme všechny moţné 

typy vstupních matic podobností označených výše obecně jako Asimilarity type, bude vstupem pro 

výslednou matici: 

 matice dle kosinovy podobnosti 

 matice podobnosti dle pouţitých slov 

 matice podobnosti dle obrázků dokumentů 

 matice podobnosti dle hlaviček dokumentů 

 matice podobnosti dle informací o dokumentu jakoţto souboru 

Z hlediska typu zpracování, platí pro všechny prvky d(i, j) umístěných nad nebo pod 

diagonálou všech zpracovaných matic (včetně matice představující kosinovou podobnost), ţe se jedná 

o číslo nabývající hodnotu z intervalu <0, 1> reprezentující procentuální podobnost dvojice 

dokumentů. Z toho vyplývá pro všechny tyto prvky podstatná vlastnost, sice ţe větší číslo představuje 

vyšší podobnost mezi dvojicí dokumentů i, j. Toho se velmi jednoduše bez jakýchkoliv dalších úprav 

matic vyuţije pro výpočet souhrnné matice podobností. Dle vstupních matic se kaţdý prvek pod nebo 

nad diagonálou souhrnné matice, označený jako dsum(i, j), vypočte dle následujícího vztahu: 

                            
                        

Rovnice 20: Výpočet prvku souhrnné matice na pozici i, j 

Prvek onačený                  
      představuje dle typu odpovídající podobnost dokumentů 

na pozici i, j v příslušné základní matici podobností. Označení                  představuje váhu, 

kladoucí důraz na daný typ podobnosti. Tj. pro kaţdou vstupní matici bude existovat jedna uţivatelem 

předem nastavená váha (celkem tedy 5 vah). Kaţdá váha bude také představovat číslo v intervalu  

<0, 1> a to tak, ţe součet všech pěti vah nepřekročí hodnotu jedna. Hodnota váhy rovná nule znamená 

absolutní ignorování daného typu podobnosti. Naproti tomu hodnota váhy, která se rovná jedné, 

znamená kladení 100% důrazu na daný typ podobnosti a nutně všechny ostatní typy podobností musí 

mít nulovou váhu. Nakonec suma označená jako                    
                        označuje 

součet násobků všech prvků vstupních matic na pozici i, j s jejich odpovídající váhou. Výslednou 

souhrnnou matici lze opět relativně jednoduše vyuţít pro shlukování zaloţeném na metodě nejbliţšího 

souseda. 
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7 Vyhodnocení a zobrazení podobností 

Pokud jsou jiţ tedy vypočteny shluky dokumentů a víme tak, které z dokumentů jsou si 

podobné, je potřeba vizuálně zobrazit, v čem jsou si podobné. Po předzpracování, výpočtu podobností 

dokumentů a shluků bude k dispozici: 

 Informace o dokumentu, především jméno autora všech dokumentů 

 Seznam obrázků příslušných k dokumentům a shluky podobných si obrázků 

 Shluky dokumentů podle: 

o úhlu svíraného mezi vektory reprezentující dokumenty 

o počtu stejně pouţívaných slov 

o počtu podobných obrázků dokumentu 

o podobných informací o souboru 

o podobností v hlavičkách textových dokumentů 

 Shluky samotných obrázků ze všech dokumentů 

 Čistý text dokumentů 

Samozřejmostí pro vyhodnocení je zobrazení všech výše uvedených informací získaných po 

veškerém předchozím zpracování včetně např. vykreslení svíraného úhlu mezi dokumenty dle 

kosinové podobnosti. Samotný, zobrazený, čistý text dokumentů, které byly systémem označeny za 

podobné, však toho o jejich důleţité podobnosti příliš nevypoví. V čistých textech je potřeba vyznačit 

místa, tj. slova nebo úseky slov, kde jsou si tyto texty pravděpodobně nejvíc podobné. Základní 

moţností, jak vyznačit podobnosti, je zvýraznění všech slov pouţitých v obou právě srovnávaných 

textech.  

Dále se jednoznačně nabízí vyuţití algoritmu pro výpočet nejdelší společné podposloupnousti 

LCS (Long Common Subsequence). Tuto společnou posloupnost slov pak v zobrazených textech 

zvýraznit. 

7.1 LCS 

Problém nejdelší společné podposloupnosti patří mezi klasické problémy počítačových 

algoritmů a dynamického programování. Snaţí se vypočítat společnou podposloupnost dvou vstupních 

řetězců, tak aby dosahovala co největší moţné délky. Obecné definice LCS problému zní:  

Pro množinu o k > 1 řetězců S = { α1, α2, …,αk } nad abecedou Σ, LCS problém pro S je výpočet 

řetězce, který bude podposloupností všech řetězců v množině S. [11] 

Nejdelší společná podposloupnost je sekvence symbolů, které obsahují všechny vstupní 

řetězce při zachování relativního pořadí. Tedy pokud symbol xi je v řetězcích před symbolem xj a oba 

symboly patří do hledané podposloupnosti, musí v této podposloupnosti být toto pořadí zachováno 

[11]. Základní LCS algoritmy tedy pracují se sekvencemi symbolů. Pro naši potřebu je však nutné 

pracovat se sekvencí slov. Vstupem algoritmu tedy budou sekvence slov (textové dokumenty) v 

abecedě Σ představující v podstatě všechna slova českého jazyka. Výstupem pak bude nejdelší 

společná podposloupnost slov pro vstupní sekvence slov. Základní LCS algoritmus lze rozdělit do 

dvou kroků: 
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1. Vytvoření standardní LCS matice  

Sloupce této „tabulky“ budou tvořit slova prvního vstupního textu a řádky budou tvořit 

slova druhého vstupního textu (popřípadě naopak). Pokud jsou řádky indexovány pomocí 

proměnné i a sloupce pomocí proměnné j, tabulku vyplňujeme pomocí následujících 

pravidel: 

a. Pokud se slova v LCS tabulce na pozici (i, j) nerovnají:

 

 

             
          
          

  

b. Pokud se slova v LCS tabulce na pozici (i, j) rovnají: 

                         

2. Zpětný průchod  

Poslední políčko tabulky (tj. naposledy vyplněné políčko) určuje délku nejdelší společné 

podposloupnosti. Od tohoto políčka také začíná algoritmus zpětného průchodu. Sledujeme 

cestu, ze kterého aktuální políčko získalo svou hodnotu. Pokud získalo hodnotu z políčka 

umístěného na pozici            nebo           , pouze se na toto políčko 

přesuneme. Pokud svou hodnotu získalo z políčka              , mimo přesunutí na 

toto políčko si zapíšeme slovo daného aktuálního sloupce (nebo řádku) a bude se jednat o 

slovo, které LCS podposloupnost obsahuje v opačném směru. Pokud se nelze dále 

posouvat, nebo jiţ byl opsán počet slov rovnající se hodnotě posledního pole tabulky, 

algoritmus končí. 

Příklad: 

Mějme vstupní texty D1, D2 a vyplníme LCS tabulku dle výše uvedených pravidel: 

D1: Výsledek práce studentů vysokých škol 

D2: Práce všech studentů soukromých vysokých škol 

    0 1 2 3 4 5 

    D1 výsledek  práce studentů vysokých škol 

0 D2 0 0 0 0 0 0 

1 práce  0 0 1 1 1 1 

2 všech 0 0 1 1 1 1 

3 studentů 0 0 1 2 2 2 

4 soukromých 0 0 1 2 2 2 

5 vysokých 0 0 1 2 3 3 

6 škol 0 0 1 2 3 4 

Tabulka 3: Vytvoření standardní LCS tabulky 

Dle posledního pole LCS tabulky víme, ţe nejdelší podposloupnost má délku čtyř slov. 

Zároveň toto poslední pole získalo hodnotu z pole na pozici             , zapíšeme tedy slovo 

náleţící j-tému řádku nebo i-tému sloupci a přesuneme se na pozici             . Všechny další 

posuny jsou v tabulce vyznačeny tučně (Tabulka 3), podstatné diagonální posuny, před kterými 

opisujeme slovo aktuálního sloupce, či řádku jsou navíc podtrţené. Výsledná podposloupnost příkladu 

tedy bude: „práce studentů vysokých škol“. 
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Z posunů si lze jednoduše všimnout, ţe při vytváření LCS tabulky lze přeskočit několik 

prvních slov textů. Přesněji řečeno, pokud texty mají určitý počet po sobě jdoucích prvních slov 

shodných, lze je při vytváření LCS tabulky přeskočit. Některé texty mohou obsahovat několik stejných 

slov na úvodních či titulních stranách dokumentu (můţe se jednat o formálně zadané normy pro 

některé práce, tzn. je například poţadována totoţná titulní strana obsahující ta samá slova). Podle toho 

kolik prvních shodných slov dokumenty obsahují, lze LCS tabulku dle tohoto počtu vytvářet menší a 

nepatrně tak vylepšit základní LCS algoritmus. Pro výpis výsledné podposloupnosti pak jednoduše 

úvodní shodná slova připojíme k posloupnosti vzniklé pomocí LCS tabulky. Logicky je moţné tuto 

úpravu pouţít také v případech, kdy se nachází několik stejných slov na konci dvou dokumentů. Tento 

případ však pravděpodobně nikdy nenastane. 
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8 Porovnávání biologických sekvencí 

Pro vyuţití porovnávání textů, by bylo moţné upravit některé z algoritmů určených například 

pro porovnávání aminokyselinových sekvencí. Podstatné je, ţe tyto algoritmy se liší od ostatních 

vyhledávacích algoritmů v jednom důleţitém bodě, tedy ţe se snaţí najít pouze podobnou sekvenci 

[12], která obsahuje mnoho ztrát, inzercí a záměn. Těmito algoritmy jsou myšleny především základní 

algoritmy pro párové porovnávání sekvencí (pairwise alignment), tzn. pro porovnávání dvojice 

sekvencí. Mezi nejstarší algoritmy srovnání sekvencí patří Needleman-Wunschův algoritmus 

pocházející z roku 1970, který hledá přiloţení sekvencí po celé délce (tzv. globální zarovnání) a 

Smith-Watermanův algoritmus, který hledá nejpodobnější dvojici podsekvencí (tzv. lokální zarovnání) 

[13]. Jedná se v podstatě o novější verzi Needleman-Wunschova algoritmu. 

Obecně je mimo algoritmus, který systematicky projde všechna moţná zarovnání, zapotřebí 

měřítka k nalezení nejlepšího zarovnání. To v podstatě umoţňuje zjistit jakési celkové skóre pro dané 

dvě sekvence. Měřítko tedy udává skóre (bodové ohodnocení) pro shodu, neshodu a také skóre pro 

mezeru zvané „Gap penalty“. Pro toto měřítko se vyuţívá skórovací tabulky, která přiděluje skóre 

kaţdé ze všech moţných kombinací. Jak tato skórovací tabulka můţe vypadat je vidět v následující 

tabulce:  

 

A C G T 

 

SHODA = 3 

 A 3 -3 0 -3 

 

NESHODA (PU/PU ; PY/PY) = 0 

C -3 3 -3 0 

 

NESHODA (PU/PY) = -3 

 G 0 -3 3 -3 

 

GAP PENALTY (KONSTANTNÍ) = -5 

T -3 0 -3 3 

    Tabulka 4: Ukázka skórovací tabulky 

Je moţné si všimnout, ţe skórovací tabulky jsou vţdy symetrické (dle hlavní diagonály). K 

tabulce se také udává jiţ zmíněné Gap penalty, které bývá obvykle negativní. Dále pak můţe být buď 

konstantní, tj. stejné pro všechny mezery nebo rozdílná (vyšší) pro první mezeru (gap-opening 

penalty) a všechny ostatní mezery (gap-extension penalty)[14]. Nyní si uvedeme příklady sekvencí, a 

jejich skóre dle výše uvedené ukázkové skórovací tabulky. 

 

Sekvence Skóre 

GTACGTACG 
3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 + 3 - 3 + 3 = -9 

GGCATGAGG 

GGCATG_AGG 
3 - 3 - 5 + 3 + 0 + 3 - 5 + 3 - 3 + 3  = -1 

GT _ACGTACG 

GTACG_ _T_ACG 
3 - 5 - 5 - 5 + 3 - 5 - 5 + 3 - 5 + 3 - 3 + 3 = -18 

G_ _ _GCATGAGG 

Tabulka 5: Skóre ukázkových sekvencí 
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8.1 Globální zarovnání 

Globální zarovnání znamená, ţe algoritmus se pokouší nalézt nejlepší moţné zarovnání celých 

sekvencí. Jak jiţ bylo výše zmíněno, základním a nejstarším algoritmem pro porovnávání podobností 

sekvencí je Needleman-Wunschův algoritmus, který je příkladem dynamického programování. Jinými 

slovy řečeno, průběh algoritmu se mění s konkrétním problémem. Pro kaţdou pozici v zarovnání 

počítá pomocí skórovací tabulky, zda je v daném místě optimálnější (=vyšší) skóre[14]. Algoritmus 

dovede v kaţdém kroku zavrhnout celou řadu moţných zarovnání a zaručuje nalezení optimálního 

zarovnání s přihlédnutím ke zvolené skórovací tabulce a gap penalty. Princip funkčnosti algoritmu lze 

vysvětlit nejlépe, kdyţ jednu sekvenci přepíšeme do řádků a druhou do sloupců (podobně jako u LCS 

algoritmu). Vzniklou matici pak vyplňujeme dle definice:  

 

p 1)-j S(i,

p j) 1,-S(i

)y ,(x1)-j 1,-S(i

max j) S(i,

ji

















s  

Kde „s“ je skóre dle vybraných prvků dle skórovací tabulky a „p“ je Gap penalty. 

Rovnice 21: Vyplňování tabulky pro výpočet zarovnání 

Příklad:   

Mějme zadané dvě sekvence a skórovací tabulku. Algoritmus proběhne ve dvou krocích. První 

krok spočívá ve vypočtení tabulky. Druhý nazvaný stejně jako u LCS algoritmu „zpětný průchod“ 

vyuţívá této tabulky pro výsledný výpočet zarovnání:  

Vstupní sekvence 1: GAATTCAGTTA, M=11 

Vstupní sekvence 2: GGATCGA, N=7 

Skórovací tabulka: 

  A C G T 

   A 2 -1 -1 -1 

 

SHODA =2 

 C -1 2 -1 -1 

 

NESHODA= -1 

 G -1 -1 2 -1 

 

GAP PENALTY (KONSTANTNÍ) = -2 

T -1 -1 -1 2 
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1. Sestavení matice – dle vzorce (Rovnice 21) a za pomocí uvedené skórovací tabulky 

sestavíme matici následovně (Tabulka 6): 

 

  

G A A T T C A G T T A 

 

0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 

G -2 2 
 

          G -4 
 

          A -6 

           T -8 

           C -10 

           G -12 

           A -14 

           
Tabulka 6: Princip výpočtu tabulky pro globální zarovnání sekvencí 

2. Zpětný průchod – Pokud máme vypočtenou celou tabulku (Tabulka 7), začneme zpětný 

v pravém dolním poli. Ze tří zpětných směrů vybereme ten, ze kterého aktuální pole 

dostalo svou hodnotu. V případě, ţe hodnota byla vypočítána stejná z více směrů, je 

moţné z nich jeden vybrat. V následující tabulce jsou tučně vyznačeny hodnoty, které 

budou pouţity pro závěrečné vyhodnocení. 

 

  
G A A T T C A G T T T 

 
0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 

G -2 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 

G -4 0 1 -1 -3 -5 -7 -9 -8 -10 -12 -14 

A -6 -2 2 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 -10 

T -8 -4 0 1 5 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 

C -10 -6 -2 -1 3 4 5 3 1 -1 -3 -5 

G -12 -8 -4 -3 1 2 3 4 5 3 1 -1 

A -14 -10 -6 -2 -1 0 1 5 3 4 2 3 

Tabulka 7: Vypočtená tabulka pro výpočet nejlepšího globálního zarovnání 

Dle směru ze kterého hodnota pole pochází, pak vkládáme mezeru do první, druhé nebo ani 

jedné ze sekvencí: 

 

              

 

       

 Pokud postupujeme ve směru šipky diagonálně nahoru, tak mezeru nevkládáme. 

 Pokud postupujeme ve směru šipky kolmo nahoru, tak za odpovídající znak (nukleotid) 

první sekvence (která je zapsaná ve sloupci x maticové tabulky) dáme mezeru. 

 Pokud postupujeme ve směru šipky doleva, tak za odpovídající znak druhé sekvence 

(zapsané v řádku y tabulky) dáme mezeru.[15]   

  

  















422

422

220

max
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Výsledné zarovnání vstupních sekvencí pak bude vypadat následovně: 

GAATTCAGTTA 

GGA-TC-G--A 

8.2 Možnost zobecnění a použití na texty 

Mimo globální zarovnání sekvencí existují také algoritmy pro lokální zarovnání. Tyto 

algoritmy se na rozdíl od globálního pokouší nalézt jen podobné úseky všech moţných délek ve 

vstupních sekvencích, nemusí nezbytně nalézt nejlepší zarovnání celých sekvencí. U algoritmu 

globálního zarovnání je moţné si všimnout podobnosti s algoritmem pro nalezení nejdelší společné 

podposloupnosti. Hlavní rozdíl mezi těmito algoritmy je v pouţití skórovací tabulky. Při pouţití 

algoritmu pro zarovnání biologických sekvencí je tato skórovací tabulka omezená na několik 

aminokyselin zastoupených znaky. Vstupní tabulka (matice) pro výpočet skóre má tak jen malé 

rozměry a zároveň, coţ je podstatné, je známo jaké skóre určit pro různé typy shod, neshod atd. Aby 

bylo moţné pouţít principy těchto algoritmů na hledání nejlepšího moţného zarovnání mezi texty, 

bylo by nutné vytvořit skórovací tabulku pro všechna slova daného jazyka, případně jen pro základní 

kořenové tvary slov. Kaţdý jazyk včetně jazyka českého je velmi rozmanitý a stále se rozvíjí. Není 

moţné určit přesný počet slov daného jazyka. Rozsah slovní zásoby českého jazyka se odhaduje podle 

počtu hesel v jeho reprezentativních slovnících na přes 250 000 slov
2
. Tabulka udávající skóre pro 

texty by dosahovala obrovských rozměrů. Tyto rozměry však nejsou hlavním problémem. Podstatnou 

otázkou je, jak určit moţné skóre pro kaţdou dvojici slov, případně pak pro nějaká slovní spojení. 

Důleţité by rovněţ bylo pouţití rozsáhlého slovníku synonym. Celkové pouţití těchto algoritmů pro 

porovnávání textů tak zůstává otevřenou otázkou.  

 

 

  

                                                      
2
 Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti. [s.l.] : [s.n.], 2001. 606 s. ISBN 80-86196-29-1. 
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9 Návrh aplikace 

V této kapitole se budeme zabývat návrhem aplikace včetně návrhu jednoduché relační 

databáze, kterou bude výsledná aplikace vyuţívat. Jak jiţ bylo uvedeno v úvodu, prioritním cílem 

práce je vytvořit aplikaci pro porovnávání vstupní sady projektů (dokumentů). Jednoduchý funkční 

náhled na systém je na níţe uvedeném obrázku (Obrázek 9). Jednotlivé funkční části jsou dále 

popsány v následujících podkapitolách. 

 

 

9.1 Specifikace aplikace 

Aplikace pro vyhledávání podobností bude desktopová a bude vyvíjena pro operační systémy 

Windows. Zdrojové kódy aplikace budou psány v jazyce C-sharp (C#), který je jednoduchý, moderní, 

mnohoúčelový a objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Microsoft jako jazyk 

platformy .NET. Jazyk C# je také integrován do vývojového prostředí Visual Studio 2010 .NET, 

kterého bude pro implementaci vyuţito. Aplikace bude vyuţívat databáze MS SQL Server 2008. 

Databázové schéma, tj. jednotlivé tabulky a vazby mezi nimi, budou vytvořeny pomocí grafického 

nástroje SQL Server Management Studio.  

9.2 Předzpracování textů 

Předzpracování jednotlivých textů (Obrázek 10) je základní, klíčový a nevyhnutelný krok pro 

dosaţení co moţná nejlepších výsledků. Z kaţdého textového dokumentu budou vybrány informace o 

dokumentu jakoţto souboru, hlavičky představující specifické informace o textových dokumentech, 

informace o slovech v základním tvaru vyskytujících se v dokumentu, samotný čistý text a také 

obrázky nacházející se v dokumentu. Všechny tyto informace jsou následně dále zpracovávány. Co je 

povaţováno za čistý text a jak ho získat je uvedeno níţe.  

Vstupní sada 

projektů 

Jeden projekt = archiv 

obsahující jeden a více 

dokumentů či souborů 

 

Extrakce archivů 

(*.rar, *.zip) 

Předzpracování 

dokumentů 

Jádro zpracování, 

hledání podobností 

Výpočty shluků 

 

Vytvoření XML 

obsahu projektu 

 

Vizualizace 

výsledků 

Uloţení výsledků do 

databáze 

Obrázek 9: Funkční náhled systému 



33 

 

 

 

9.2.1 Postup předzpracování 

Základní ideou pro předzpracování bylo zjištění informací o kaţdém slově pouţitém v textu, 

které lze co moţná nejjednodušeji získat při jednom průchodu celého textu a které je moţné vyuţít pro 

poţadované porovnávání textů. Tedy o kaţdém slově můţeme získat informace o počtu výskytů 

v textu, pořadí jednotlivých výskytů daného slova a s tím související medián či průměrnou hodnotu 

výskytu slova. Před jakýmkoliv zpracováním je ovšem nejdříve nutné text přizpůsobit do podoby 

přijatelné pro další zpracování a získat tak „čistý text“. Pro kaţdé slovo dokumentu, dle nastavení 

můţe proběhnout následující posloupnost kroků: 

 

  

Odstranění neţádoucích znaků 

Kontrola stop slov 

Stemming 

Odstranění diakritiky 

mming 

Kontrola délky slova 

Kontrola číselnosti 

Stop List 

vstupní slovo 

Převod na malá písmena 

mming 

Informace o souboru (velikost, datum vytvoření, 

datum poslední změny,  název dokumentu, …) 

Hlavičky textového dokumentu (jméno autora, 

seznam klíčových slov, …) 

Informace o slovech dokumentu (počet slov, 

informace o výskystech slov) 

 

Vstupní dokument 

Čistý text dokumentu + obrázky dokumentu 

Obrázek 10: Předzpracování dokumentů 

Obrázek 11: Posloupnost kroků pro zpracování jednoho slova 



34 

 

Stemming 

Velmi významnou technikou pouţívanou při dolování v textech je tzv. „Stemming“. Slova 

v dokumentech mohou být zapsána v různých tvarech. Technika stemmingu v podstatě představuje 

postup, během kterého se slova převádějí na jejich základní tvar neboli stem. Více slov s jinými 

koncovkami tak můţeme povaţovat za jedno a totéţ slovo (tedy například slova školy, škole, školách 

budeme uvaţovat pouze jako slovo škola). Pro stemming existuje několik algoritmů. Jako zásadní 

algoritmus pro proces stemmingu je povaţován „Porter stemming algorithm“. Ten je velmi často 

pouţíván a stal se v podstatě základním stemming algoritmem v anglickém jazyce [18]. Také ale 

existují slovníky obsahující základní tvary slov a knihovny jakoţto programové moduly umoţňující 

práci s nimi. V aplikaci bude před získáváním informací právě procházené slovo textu převedeno 

pomocí dostupných „Open office“ českých slovníků do základního tvaru (slovník je dostupný např. na 

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries). 

Odstranění nežádoucích znaků 

 Nejen pro potřeby získání základního tvaru slova je ze slova nutné také odstranit přilehlé 

znaky jako jsou:   

 Interpunkční znaménka 

 Matematické symboly 

 Různé typy závorek 

 Uvozovky 

 Ostatní typy neţádoucích znaků 

V některých případech můţe dojít k tomu, ţe existují znaky přilehlé ke slovu, u kterých je 

ţádoucí, aby byly ponechány. Proto je vhodné ponechat moţnost nastavení určit, které znaky nebudou 

pro zpracování ignorovány. 

Kontrola stop slov 

Dále je zřejmé, ţe v češtině existuje spousta slov, která jsou pro porovnávání textů 

bezvýznamná a nemá smysl o nich uchovávat jakékoliv informace či je pouţít při porovnávání. 

Především se jedná o předloţky, spojky, některá zájmena a další irelevantní slova. Ta jsou definována 

ve vytvořeném slovníku bezvýznamných slov tzv. Stoplistu. Seznam takových slov, které vyuţívá 

například společnost Google ukazuje Tabulka 8 [16]. Dokumenty mohou být různého typu, tzn., ţe 

jejich obsah zachycuje odlišnou tématiku.  Proto například dokumenty obsahující zdrojové kódy by 

neměly pro předzpracování vyuţívat stejný slovník bezvýznamných slov jako texty, ve kterých je 

pouze teorie. Rovněţ pro projekty odlišné tématiky je vhodné definovat různorodý Stoplist seznam. 

Pouţití Stoplist seznamu je jednoduché. Pokud při procházení textu nalezne algoritmus 

předzpracování slovo, které je obsaţeno ve Stoplist seznamu, jednoduše se toto slovo nebude dále  

zpracovávat a nebude zahrnuto do výsledného čistého textu. Díky pouţití těchto slovníků se tedy 

významně zmenší celkový počet zpracovaných informací, které jsou pak pouţity pro porovnávání. 

Dále je vhodné uvést, ţe ve Stoplist seznamu se hledá pouze celková shoda slov. Je tedy vhodné, aby 

krok kontroly stop slov proběhl aţ po kroku, který na slovo aplikuje stemming. Zároveň všechna slova 

ve Stoplist seznamu by pak měla být v základním tvaru (krok pouţití stemmingu na kaţdé slovo je 

implementován totiţ před kontrolou slova se stoplistem). Aplikace bude umoţnovat vytvářet vlastní a 

upravovat stávající Stoplist seznamy slov. 
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I for this 

a from to 

about how was 

an in what 

are is when 

as it where 

at la who 

be of will 

by on with 

com or und 

de that the 

en the www 

Tabulka 8: Stoplist slov, který používá společnost Google  

Kontrola délky slova 

Dále je moţné nastavit ignorování slov do zadané délky. Standardně bude tato délka pro 

porovnávání běţných textů nastavena na číslo 2, čímţ se např. odfiltruje velká spousta předloţek (bez 

nutnosti nahlíţet do právě pouţívaného slovníku bezvýznamných slov) a také všechny v textu 

samostatně stojící znaky, které nás pravděpodobně pro podobnost dokumentů zajímat nebudou. 

Další možné kroky zpracování slova 

Na schématu znázorňující posloupnost kroků pro zpracování jednotlivých slov (Obrázek 11) 

se vyskytují ještě další tři dosud nepopsané kroky. Jedná se o kontrolu, zdali slovo lze povaţovat za 

číslo, odstranění diakritiky ze slova a převod všech písmen slova na malá písmena. Tyto kroky či 

úpravy nemusí být vţdy ţádoucí. Moţné problémy, které mohou nastat, pokud na slovo pouţijeme 

tyto modifikace, jsou popsány níţe v kapitole 9.2.2. Opět je vhodné ponechat tyto tři kroky na 

nastavení uţivatelem čistě dle jeho uváţení. 

Příklad: Pro ukázku jednoduchého předzpracování slov textu si uvedeme jednoduchý příklad. 

Mějme nastavenou ignoraci slov kratších neţ 2 znaky, slovník bezvýznamných slov osahující mnoţinu 

slov {bez, tato, své} a zadaný vstupní text: 

„Tato práce se zabývá plagiátorstvím (plagiátorstvím se rozumí opisování, přebírání a 

publikování cizích myšlenek či výsledků výzkumu a jejich vydávání za své bez uvedení původního 

zdroje [10]).“ 

Po předzpracování můţe text s ponechanou diakritikou a informace o prvních třech slovech 

vypadat následovně: 

práce zabývat plagiátorství plagiátorství rozumět opisování přebírání publikování cizí 

myšlenka výsledek výzkum jejich vydávání uvedení původní zdroj 

slovo počet výskyty medián průměr 

práce 1 1 1 1 

zabývat 1 2 2 2 

plagiátorství 2 3; 4 3,5 3,5 

… 
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9.2.2 Problémy a otázky předzpracování 

Převod na malá písmena 

Otázkou zůstává, kdy a jestli vůbec je vhodné zpracovávaným slovům ponechat diakritiku či 

velká písmena. Můţe se zdát, ţe převést všechna písmena všech slov na malá je velmi výhodné. Avšak 

pokud si uvedeme příklad dvojice slov „BAR“, „Bar“ a  „bar“, můţou v daném kontextu nabývat zcela 

jiného významu („BAR“ můţe představovat například zkratku Buffer Address Register , „Bar“ 

jednotku tlaku a „bar“ servírovací pult  ) a porovnávací algoritmus je bude povaţovat za jedno a totéţ 

slovo. Přesto systém bude všechna písmena kaţdého slova převádět na malá, a to především z důvodů 

zaměření hledání podobností mezi projekty v rámci jednoho předmětu či tématu k předmětu. Po 

převodu tedy nebudeme předpokládat moţnost původních rozdílných významů. 

Odstranění diakritiky 

S diakritikou je to podobné. Příkladem můţe být slovo „kolík“, které bez diakritiky bude 

chápáno jako slovo „kolik“. Jen dle vlastního názoru bude vznikat odstraněním diakritiky také velké 

mnoţství stejných slov jiného významu. Pravděpodobně bude také záleţet na typu obsahu 

porovnávaných dokumentů. Proto bude vhodné ponechat moţnost nastavit, zdali diakritiku z textu 

odstranit. 

Problém čísel 

Dalším problémem jsou moţnosti zpracování čísel či dat v textu. Pravděpodobně bude opět 

záleţet především na typu obsahu textu. Pokud se v textu vyskytuje nějaký datum zapsaný například 

ve formátu 11.2.2011 existují tyto moţnosti jak jej zpracovat: 

 Ponechat toto datum ve formátu jakém je zapsáno 

 Rozdělit datum na 3 samostatná čísla dle interpunkce: „11“ „2“  a „2011“ 

 Vytvořit z data jediné číslo „1122011“ 

 Datum povaţovat za obyčejné číslo a zcela jej ignorovat 

Univerzální způsob řešící otázky zpracování čísel pravděpodobně neexistuje. Všechny data 

nacházející se v textu budou převedeny na samostatné číslo. Poté zůstane jen na vlastním uváţení, 

zdali všechna čísla textu budou pouţita pro porovnávání, nebo budou ignorována.   

9.3 XML protokol 

Předzpracovaný text spolu se všemi informacemi o jednotlivých slovech je vhodné nějakým 

způsobem dokumentovat, proto je ukládán do protokolu, kterým je XML soubor. Ten je pak moţné 

pomocí různých stylů transformovat do jiného typu dokumentu, nebo do jiné struktury XML. Protokol 

obsahuje také základní informace o původním textovém dokumentu. K těmto údajům patří: jméno 

autora a název dokumentu, čas poslední změny, seznam klíčových slov atd. Protokol také můţe 

obsahovat informace o více dokumentech patřících do jednoho odevzdaného archivu (dokumenty a 

soubory, které odevzdal jeden student). Výsledný XML protokol bude popisovat jeden odevzdaný 

archiv respektive jeho obsah, tj. projekt jednoho studenta skládající se z několika různých souborů. 

Strukturu popisovaného XML protokolu je moţné popsat pomocí XML schéma (XSD), které definuje 

jednotlivé elementy a atributy XML souboru. XML schéma našeho XML protokolu vypadá například 

následovně: 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 

<xs:schema  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <xs:element name="PROTOCOL"> 

    <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

        <xs:element maxOccurs="unbounded" name="DOCUMENT"> 

          <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

              <xs:element name="AUTHOR" type="xs:string" /> 

              <xs:element name="TITLE" type="xs:string" /> 

              <xs:element name="KEYWORDS" type="xs:string" /> 

              <xs:element name="DATE" type="xs:string" /> 

              <xs:element name="LASTCHANGEDATE" type="xs:date" /> 

              <xs:element name="SIZE" type="xs:unsignedInt" /> 

              <xs:element name="WORDS"> 

                <xs:complexType mixed="true"> 

                  <xs:sequence minOccurs="0"> 

                    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="WORD"> 

                      <xs:complexType> 

                        <xs:sequence> 

                          <xs:element name="COUNT" type="xs:unsignedInt" /> 

                          <xs:element name="MEDIAN" type="xs:double" /> 

                          <xs:element name="AVERAGE" type="xs:double" /> 

                          <xs:element name="FIRST" type="xs:unsignedInt" /> 

                          <xs:element name="LAST" type="xs:unsignedInt" /> 

                        </xs:sequence> 

                        <xs:attribute name="TEXT" type="xs:string" use="required" /> 

                      </xs:complexType> 

                    </xs:element> 

                  </xs:sequence> 

                </xs:complexType> 

              </xs:element> 

              <xs:element name="IMAGES"> 

                <xs:complexType mixed="true"> 

                  <xs:sequence minOccurs="0"> 

                    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="IMAGE"> 

                      <xs:complexType> 

                        <xs:sequence> 

                          <xs:element name="SIZE" type="xs:unsignedInt" /> 

                          <xs:element name="RESOLUTION" type="xs:string" /> 

                        </xs:sequence> 

                        <xs:attribute name="PATH" type="xs:string" use="required" /> 

                      </xs:complexType> 

                    </xs:element> 

                  </xs:sequence> 

                </xs:complexType> 

              </xs:element> 

            </xs:sequence> 

            <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required" /> 

          </xs:complexType> 
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        </xs:element> 

      </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

  </xs:element> 

</xs:schema> 

Kořenový element <PROTOCOL> uvedeného XML schématu můţe obsahovat mnoho 

podelementů <DOCUMENT>. Kaţdý element <DOCUMENT> má atribut „name“ představující 

název = absolutní cestu k souboru popisovaného dokumentu. Dále pak obsahuje další elementy ať uţ 

povinné či nikoliv o základních informacích příslušného dokumentu a o slovech v něm. Mimo to můţe 

obsahovat také informace o extrahovaných obrázcích, které jsou zastupovány elementy <IMAGE>, a 

základních informacích o nich (např. velikost a rozlišení). 

Výsledný XML soubor můţe mimo jiné slouţit také pro opětovné načtení informací o 

dokumentu (včetně jeho jednotlivých slov a obrázků), který je součástí tohoto protokolu. Můţe se 

jednat především o rychlejší načtení informací o slovech dokumentu oproti moţnému načítání z velmi 

rozsáhlých tabulek databáze. Databázová tabulka slov, do které by bylo nutné často přistupovat, bude 

mít reálně mnoho tisíc záznamů. 

9.4 Návrh databáze 

O zpracovaných dokumentech je potřeba uchovávat také informace v databázi. To především 

z důvodů načtení a následného zobrazení výsledků porovnání mnoţiny jiţ zpracovaných dokumentů. 

Mimo jiné také pro rychlé načtení jiţ zpracovaných informací o dokumentech za účelem celkově 

rychlejšího předzpracování po přidání nové mnoţiny dokumentů, které chceme porovnávat s jiţ 

jednou zpracovanými dokumenty. Proto je nutné si nejprve uvědomit, jaké informace je zapotřebí 

ukládat. Systém by měl do databáze především ukládat všechny informace o dokumentech, které 

získáme po jejich předzpracování a shlukování. Tzn. informace, které jsou uvedeny v kapitole 9.2 

včetně vypočítaných čísel různých typů shluků, ke kterým daný dokument po výpočtu shlukování 

patří. Dále bychom měli uchovávat informace o základní sloţce obsahující extrahované vstupní 

archivy. Tento adresář budeme chápat jako mnoţinu souvisejících sloţek dokumentů odevzdaných 

například studenty v rámci jistého projektu k předmětu. Kaţdá tato sloţka bude mít moţnost vlastního 

nastavení Stoplist seznamu a dalších moţných nastavení celkového předzpracování, vhodného pro 

daný typ odevzdaných prací ve sloţce. Pro přehlednost, co vše budeme dále uchovávat, slouţí 

následující seznam typů entit a také databázový diagram. Datový slovník popisující přesněji jednotlivá 

data lze dále naleznout v příloze C. 

Lineární zápis typů entit 
3
: 

1. Folder (id_folder, id_options, folder_name, description) 

2. Supported_document (id_document, id_folder, path, size, author, keywords, creation_date, 

last_change_date, clean_text, vector, cluster_cosin, cluster_txtSim, cluster_img_sim, 

cluster_headers, cluster_infos, cluster_summary) 

3. Other_document (id_other_document, id_folder, path, size, creation_date, last_change_date) 

4. Document_images (id_image, id_document, path, vector, id_cluster) 

5. Document_word (id_doc_word, id_document, id_word, TF) 

6. Folder_word (if_folder_word, id_folder, id_word) 

 

                                                      
3
 Primární klíče jsou podtrţeny, cizí klíče kurzívou 
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7. Words(id_word, word, DF, IDF) 

8. Folder_options (id_options, stoplist_path, max_angle, max_img_distance, picture_grid, 

ignore_word_length, ignore_diacritics, ignore_nums, gray_scale, extract_text, extract_images, 

doSimText, doSimImg, doSimInfo, doSimHeaders, cosinWeight, textSimWeight, 

imgSimWeight, infosWeight, headersWeight ) 

 

Databázové schéma 

Supported_document

PK id_document

FK1 id_folder

 path

 size

 author

 keywords

 last_change_date

 creation_date

 clean_text

 encrypted

 vector

 clusterCosin

 clusterSimText

 clusterSimImg

 clusterHeaders

 clusterInfos

 clusterSummary

Document_images

PK id_image

FK1 id_document

 path

 vector

 id_cluster

Folder_Word

PK id_folder_word

FK1 id_folder

FK2,I1 id_word

Document_Word

 id_doc_word

FK1 id_document

FK2 id_word

 TF

Words

PK id_word

U1 word

 DF

 IDF

Folders

PK id_folder

FK1 id_options

 folder_name

 description

Folder_Options

PK id_options

 max_angle

 max_distance

 percentage_picture_grid

 ingnore_word_length

 ignore_diacritics

 grayScale

 selectedDictionary

 extractText

 extractImages

 doSimText

 doSimImg

 doSimInfos

 doSimHeaders

 cosinWeight

 textSimWeight

 imgSimWeight

 infosWeight

 headersWeight

Other_document

PK id_other_document

FK1 id_folder

 path

 last_change_date

 creation_date

 size

 

Obrázek 12: Databázové schéma 

Z databázového diagramu vyplývá, ţe jedna sloţka (tabulka Folder reprezentující výstupní 

sloţku spolu souvisejících projektů a dokumentů odevzdaných studenty), můţe obsahovat mnoho 

dokumentů. To jak dokumentů, které aplikace umí zpracovat a hledat v nich podobnosti (tabulka 

Supported_document), tak i ostatních dokumentů či jiných souborů (tabulka Other_document), ze 

kterých aplikace kromě základních souborových informací neumí získat jiné informace důleţité pro 

jejich předzpracování a zarhnutí do porovnávání. Dále můţeme vidět, ţe kaţdá výstupní sloţka můţe 

mít své vlastní nastavení předzpracování (tabulka Folder_options). Pokud k nově vytvořené výstupní 

sloţce jednou zpracujeme nějakou vstupní mnoţinu projektů, pro všechny ostatní projekty, které 

budou v budoucnu k této sloţce přidány a porovnávány s jejími jiţ zpracovanými projekty, bude 

pouţito prvotní uloţené nastavení dané výstupní sloţky (s jiným nastavením by se musely všechny 

dříve zpracované projekty opětovně zpracovat).  
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Pro výpočet matice termů je dále nutné uchovávat slova pouţitá ve všech dokumentech 

nacházejících se ve výstupní sloţce. Pro tyto účely slouţí tabulka Folder_word, reprezenzující vazební 

tabulku mezi tabulkou Folder  a tabulkou všech slov Words. Podobně existuje vazební tabulka 

Document_word, slouţící pro výběr mnoţiny slov obsaţených v příslušném dokumentu. Nakonec si 

můţeme všimnout, ţe kaţdý podporovaný dokument můţe obsahovat několik obrázků (tabulka 

Document_images). 

Původní návrh databáze zahrnuje moţnost výpočtu TF-IDF dle kapitoly 3.4.1. Tzn. tabulka 

„Document_word“ obsahuje atribut TF představující četnost slova v dokumentu, která pro nezměněný 

dokument zůstává stálá.  Tabulka „Words“ pak obsahuje atributy DF reprezentující dokumentovou 

frekvenci slova pouţitelnou pro výpočet dalšího atributu IDF, nutného pro výpočet celkové váhy slova 

viz. 3.4.1. Z důvodů vhodného pouţití kosinové podobnosti popisované v této práci na dokumenty 

reprezentované vektorově pomocí četnosti slov a ostatních popsaných podobností nevyuţívající váhy 

slov, nakonec budou tyto atributy nevyuţívány. 

Pro častý přístup ke slovům vyskytujících se v projektech příslušných k jedné ze sloţek, je 

nutné indexovat atribut id_word tabulky Folder_word. Mimo ten také atribut word v tabulce Words, z 

důvodů častého vyhledávání id_word podle konkrétního slova reprezentovaného právě zmiňovaným 

atributem word. 

9.5 Analýza a návrh struktury samotné aplikace 

V následujících podkapitolách je uveden postup při hledání tříd a struktura aplikace 

reprezentována UML diagramem tříd, vyuţitá pro její následnou implementaci. Dále jsou podrobněji 

popsány také jednotlivé třídy, které jsou obsaţené v diagramu, se stručnou charakteristikou zásadních 

atributů a metod v nich implementovaných. Samotná aplikace by měla mít také přívětivé uţivatelské 

rozhraní, proto dále můţeme také vidět návrh uţivatelského rozhraní některých formulářů pro ovládání 

a komunikaci s aplikací. 

9.5.1 Hledání analytických tříd dle stereotypů metodiky RUP 

Hledání analytických tříd dle stereotypů metodiky RUP je velmi uţitečná technika, která byla 

pouţita pro hledání nových tříd. Její podstata spočívá v uvaţování třech odlišných typů tříd [17]. Tyto 

tři typy analytických tříd jsou: 

1. Typ boundary  

Tento typ třídy představuje hranici systému (či aplikace) jejichţ prostřednictvím se systémem 

komunikují externí aktéři. Pro naši aplikaci se bude jednat především o třídy uţivatelského 

rozhraní GUI. Obecně jsou pro naši aplikaci nutná tyto uţivatelská rozhraní: 

 Rozhraní nastavení zpracování 

 Hlavní rozhraní pro spuštění a základní volby zpracování 

 Rozhraní pro zobrazení výsledků zpracování 

 Rozhraní pro vizuální porovnání dvou vybraných dokumentů 

 Rozhraní pro podobné obrázky dokumentu 

 Rozhraní pro k-nejbliţších dokumentů k vybranému 

 Rozhraní pro editaci a vytváření Stop-List seznamů slov 

 



41 

 

2. Typ entity  

Třídy typu entity většinou představují jednoduché třídy s velmi omezeným chováním. 

Obvykle jsou také velmi jednoduché na implementaci. Většinou pouţití těchto tříd směřuje 

pouze k nastavování a získávání určitých hodnot. Dále pak často poskytují informace třídám 

typu boundary. V naší aplikaci budeme potřebovat především tyto entity třídy: 

 Dokument – entity třída zastupující informace o dokumentu 

 Obrázek - entity třída zastupující informace o jednom obrázku 

 Slovo – entity třída zastupující informace o jednom slovu 

 Nastavení aplikace  

 Struktura shluků 

3. Typ control  

Třetí typ tříd typu control v podstatě ovládá třídy typu entity. Jedná se o nejpropracovanější 

třídy systému, které dohromady řídí celé chování systému.  Samostatná control třída poskytuje 

jednu nebo několik zásadních funkcí, které nebývají triviální a jednoduché k implementaci. 

Výsledná aplikace bude obsahovat zejména tyto třídy typu control: 

 Extrakce archivů 

 Hlavní třída zpracování textu 

 Hlavní třída zpracování obrázků 

 Podpůrné funkce zpracování textů 

 Podpůrné funkce zpracování obrázků 

 Třída stemmingu 

 Třída pro SVD rozklad a také vytvoření k-redukované matice podobností textových 

dokumentů 

 Třídy shlukování dle typů podobnosti 

 Třída pro výpočet LCS 

 Správa databáze 

 Správa XML 

9.5.2 Statická struktura aplikace 

Statickou strukturu s výčtem prioritních atributů a operací si pro přehlednost můţeme rozdělit 

do několika částí, které pak lze modelovat pomocí UML analytického diagramu tříd. Správa databáze 

zahrnující všechny potřebné funkce, bude implementována jako samostatná class-library 

(pojmenována jako DBManager.dll), kterou příslušné třídy budou pouţívat pro veškeré přístupy do 

databáze.  

1. Zpracování textů  - Asociace a ostatní typy vazeb mezi třídami potřebných pro zpracování textu 

jsou uvedeny v následujícím diagramu tříd (Obrázek 13). Z tohoto třídního diagramu lze vidět, ţe 

třída pojmenovaná TextComparer představuje jistý vstupní bod pro porovnávání textů a zastřešuje 

funkce několika ostatních tříd, které vyuţívá jako své privátní atributy. V podstatě se jedná o 

návrhový vzor fasáda (facade) a třída TextComparer bude poskytovat rozhraní především 

boundary třídám (třídám uţivatelského rozhraní) pro funkce zpracování textu. 
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1.1. Analytický třídní diagram  
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Obrázek 13: Třídní diagram zpracování textů využitý pro návrh a implementaci 

1.2. Popis tříd diagramu  

WordLog – jednoduchá třída typu entity představující jeden záznam o jednom slovu 

DocumentLog – další třída typu entity, která představuje jeden záznam o jednom dokumentu. 

Obsahuje atributy reprezentující základní informace o dokumentu a jeho slovech získané při 

předzpracování. Třída DocumentLog obsahuje slovník (seznam) všech pouţitých slov 

v dokumentu zastoupených třídou WordLog. 

CompareOptions – statická třída obsahující informace a hodnoty, které jsou vstupem pro 

celkové zpracování. Jednotlivé statické atributy této třídy představují v podstatě nastavení jak 

dokumenty předzpracovat a porovnávat. 



43 

 

MyXML – Třída pro správu XML protokolů vytvářených ke kaţdému z odevzdaných 

projektů. Obsahuje tyto důleţité funkce: 

 createXml() -  privátní funkce pro vytvoření XML souboru s kořenovým elementem 

„<PROTOCOL>“ 

 saveDoc(DocumentLog document) – veřejná metoda pro zápis informací o jednom ze 

souborů příslušného k jednomu projektu a danému XML protokolu. 

 loadFromXml(protocol: string, file: string) : DocumentLog – veřejná metoda pro 

načtení informací k jednomu dokumentu nebo jinému souboru, které se nacházejí 

v dříve vytvořeném XML souboru zadaného prostřednictvím parametru protocol. 

TextFunctions – Třída obsahující podpůrné statické funkce, které se vyuţívají pro zpracování 

jednotlivých dokumentů. Vyuţívá funkcí několika knihoven referencovaných v aplikaci. 

Prioritní funkce této třídy jsou: 

 getPdfText (file: string): string – získání textu z PDF dokumentů. 

 getDocText (file: string): string – získání textu z Microsoft Office dokumentů a 

OpenOffice dokumentů. 

 getRtfText (file: string): string – získání textu z RTF dokumentů. 

 getPdfProperties (file: string): Dictionary<string,string> – funkce pro získání 

informací nacházejících se v hlavičce PDF dokumentu zadaného parametrem. 

Informace jsou vraceny ve formě slovníku. 

 getDocProperties (file: string): Dictionary<string,string> – funkce pro získání 

informací nacházejících se v hlavičce RTF, OpenOffice a Microstoft Office 

dokumentů. 

 cleanText (text: string): string – funkce pro získání textu bez redundantních bílých 

znaků (tj. mezery, tabulátory, znaky pro zalomení řádků). 

 calculateString (text: string, out finalText: string): Dictionary<string, WordLog> – 

stěţejní funkce pro získání informací o slovech nacházejících se v dokumentu ve 

formě slovníku z důvodů snadného přístupu k informacím o konkrétním slově. 

Zpracovány jsou jen relevantní slova a to tak, ţe je vyuţito postupu předzpracování 

popsaného v kapitole 9.2.1. Zároveň tato funkce slouţí pro sestavení výsledného 

čistého textu, získatelného díky tzv. „out“ parametru  finalText. 

 removeDiacritics(word: string): string – pomocná funkce pro odebrání diakritiky ze 

vstupního slova 

SVDecomposition – Třída pro výpočet SVD rozkladu matice termů. Obsahuje tedy především 

funkci startSVD() pro samotný výpočet SVD, ale také funkci getD_k_2( k: int ): double [][]. 

Tato funkce vrací k-redukovanou matici, přesněji řečeno pole redukovaných vektorů 

reprezentující jednotlivé dokumenty, jeţ je vstupem pro výpočet zásadní kosinové podobnosti 

mezi textovými dokumenty. 

Clustering – Třída pro výpočet shluků dle kosinové podobnosti vyuţívající výpočet těţiště 

z vektorů obsaţených ve shlucích a také vlastní struktury shluků dle třídy MyCluster. Výpočet 

shluků lze ovlivnit parametry jsou míra maximálního moţného úhlu pro přiřazení jednoho 

shluku k jinému (získaná z entity-třídy CompareOptions) nebo poţadovaný počet shluků na 

konci výpočtu. Třída obsahuje jednu důleţitou property, respektive veřejný slovník 
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FileInCluster: Dictionary<string, int>, díky kterému lze jednoduše získat číslo výsledného 

shluku pro zadaný dokument.  

ClusteringTxtSim – Třída pro výpočet shluků dle vlastní podobnosti mezi dokumenty uvedené 

v kapitole 6.1 (podobnost dle pouţívaných slov). Pro získání výsledného čísla shluku pro daný 

document opět slouţí slovník FileInCluster. Výpočet shluků lze ovlivnit především 

parametrem udávajícím maximální počet dokumentů v jednom shluku. 

ClusteringImgSim – Třída pro výpočet shluků z hlediska počtu podobných obrázků. Proces 

shlukování vyuţívá metody nejbliţšího souseda, tzn. jeden shluk je přiřazen k druhému 

v případě, ţe obsahují dokumenty mající aktuálně nejvíce podobných si obrázků. Podobnost 

obrázků mezi obrázky je určena na základě vlastního algoritmu z kapitoly 5.2, s moţností 

zahrnutí kaţdé z R-G-B sloţek do porovnávání nebo vyuţití šedé škály.  

ClusteringOtherInfo – Jednoduchá třída pro doplňkové shlukování na základě hlaviček 

dokumentů nebo souborových informací o dokumentech. Opět vyuţívá metody nejbliţšího 

souseda, tzn., vyhledávají se dokumenty mající nejvíce podobností v hlavičkách či 

souborových informacích. Také lze nastavit maximální počet dokumentů v jednom shluku, 

poţadovaný počet shluků na konci procesu shlukování apod. 

SummaryClustering – třída pro shlukování dle souhrnné podobnosti popsané v kapitole 6.3. 

Vypočte souhrnnou matici podobností dle vstupních matic podobností různých typů pomocí 

funkce setSummaryMatrix(). Pro tento výpočet je nutné alespoň jedné z pěti moţných matic 

podobností.  

TextComparer – Stěţejní třída typu control celé aplikace obsahující atributy typu 

SVDecomposition a jednotlivých tříd shlukování uvedených výše, prostřednictvím kterých 

můţeme vypočíst jednotlivé shluky a získat čísla shluků příslušných k jednotlivým 

dokumentům. Třída tedy obsahuje veřejné funkce pro spuštění příslušného typu shlukování. 

Další důleţité vlastnosti (propeties) a metody této třídy jsou: 

 MainList: List<DocumentLog> - property představující seznam zpracovávaných 

dokumentů a informací o nich. 

 IndexList: Dictionary<string,int> - pomocný slovník pro získání indexu v hlavním 

seznamu dokumentů na základě názvu resp. cesty k dokumentu. 

 DocsMatrix: double[][] –  redukovaná matice termů  po SVD rozkladu 

 cleanText(file: string) – veřejná funkce pro zpracování textu příslušného dokumentu 

zadaného parametrem file a zařazení zpracovaných informací do hlavního seznamu 

dokumentů. Funkce vyuţívá statických funkcí třídy TextFunction. 

 addProcessedFromDatabase(file: string) – veřejná funkce pro načtení informací jiţ 

zpracovaného dokumentu z databáze do hlavního seznamu MainList. 

 setTermMatrixByDatabase() – jednoduchá funkce pro výpočet matice termů 

připravenou pro následující SVD rozklad. 

 runSVD() – funkce pro naplnění redukované matice DocsMatrix. 

 get_Knn(k: int, file: string)- funkce pro nalezení k- nejbliţších sousedů dle kosinovy 

podobnosti mezi vektory v redukované matici DocsMatrix pro dokument zadaný 

parametrem file. 
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2. Zpracování obrázků – Jednotlivé třídy a vazby mezi nimi, které budou vyuţity pro zpracování 

obrázků, jsou na obrázku 14. Třída PictutureComparer bude podobně jako třída TextComparer 

zastřešovat funkce několika ostatních tříd. 

2.1. Analytický třídní diagram  

+preprocessImages()

+loadImagesfromDB()

-getImageRGBVector ()

-getGrayScaleVector ()

PictureComparer

+extractImagesFromWordDocument ()

+extractImagesFromPdfDocument ()

PicturesFromDocument

«call»

+startClustering()

-getEuklidDistance()

-myClusterTree

+namesInCluster

PictureClustering

1

-pictureClustering 1

+path

+size

+dimension

+vector

+cluster

PictureLog

1

+MainList *

CompareOptions

«uses»

DBmanager.dll

«uses»

 

Obrázek 14: Diagram třída zabývajících se zpracováním obrázků 

2.2. Popis tříd diagramu 

PictureLog – jednodnoduchá třída typu entity, která představuje jeden záznam o jednom 

obrázku extrahovaného z jistého dokumentu. Společně se třídou DocumentLog tvoří základ 

pro záznam do XML protokolu popsaného v kapitole 9.3.  

PicturesFromDocument – Další třída obsahující statické metody především pro extrakci 

obrázků z dokumentů různých typů a další pomocné zejména privátní funkce. 

 extractImagesFromWordDocument (filePath: string, outputPath: string) – funkce pro 

extrakci obrázků z dokumentů typu Microsoft Office a Open Office. Pro extrakci 

pouţívá standardní .NET knihovny „Microsoft.Office.Interopt“ popsané dále v textu. 

Dokáţe extrahovat obrázky i z některých RTF dokumentů. 

 extractImagesFromPdfDocument(filePath: string, outputPath: string) – funkce pro 

extrakci obrázků pouze z PDF dokumentů vyuţívající knihovny „PdfImgExtract“. 

PictureClustering – Třída pro shlukování podobných si obrázků nezávisle na dokumentu, 

v němţ se nachází. Pro shluky obsahující jednotlivé obrázky, resp. vektory reprezentující 

obrázky ve shluku, je podobně jako při shlukování dle kosinové podobnosti z příslušných 

vektorů vypočteno těţiště shluků. Výpočet lze také ovlivnit maximální moţnou vzdáleností 

mezi shluky, při které má ještě smysl jednotlivé shluky sjednotit. 
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PictureComparer – Stěţejní třída typu control pro zpracování obrázků vyuţívající statických 

funkcí třídy PicturesFromDocument a atribut typu třídy PictureClustering. Důleţité vlastnosti 

a metody této třídy jsou: 

 MainList: Dictionary<string,Dictionary<string,PictureLog>> - hlavní seznam obrázků 

příslušných k určitému dokumentu. Pro vstupní klíč reprezentovaný absolutní cestou 

k dokumentu, jednoduše získáme slovník obrázků extrahovaných z tohoto dokumentu. 

Pro další klíč resp. cestu k obrázku dokumentu, jednoduše získáme předzpracované 

informace daného obrázku z dokumentu. 

 preprocessImages(file: string) – funkce pro extrahování, předzpracování obrázků a 

zápis informací o nich do hlavního seznamu MainList ze vstupního dokumentu 

zadaného vstupním parametrem file. 

 loadImages(file: string) – funkce pro načtení informací o jiţ extrahovaných a 

zpracovaných obrázcích dokumentu zadaného parametrem file z databáze do hlavního 

seznamu. 

 getImageRGBVector (image: Bitmap): double[] – privátní funkce pro získání vektoru 

zastupujícího vstupní obrázek s vyuţitím kaţdé ze tří barevných sloţek RGB. 

 getGrayScaleVector(image: Bitmap): double[] – privátní funkce pro získání vektoru 

zastupujícího vstupní obrázek s vyuţitím převodu obrázku do šedé škály. 

3. Souhrnná struktura aplikace – souhrnná struktura vyuţívající předešlých dvou částí třídních 

diagramů pro zpracování textů a obrázků je na obrázku 15. Zároveň zachycuje především vazby 

mezi jednotlivými třídami uţivatelského rozhraní. Jednotlivé události na ovládací prvky formulářů 

nejsou z důvodů přehlednosti v diagramu uvedeny. 
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3.1. Analytický třídní diagram  

+StartComparison()

+SelectInput()

+SetOutputFolder()

+ViewResult()

formStart

formDisplaySimilarities formEditDic

formKnn

form Options

DBmanager.dll

1
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formSimilarImages

+RunMyLCS()

-CreateLCSMatrix()

-RunComparsion()

-document1

-document2

MyLCS
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+extractZip()

+extractRar()

-getArchiveType()

Extractor

1

-extractor*

 

Obrázek 15: Statická struktura aplikace 

3.2. Popis tříd diagramu 

Extractor – Třída pro extrakci archivů. Obsahuje dvě veřejné metody ExtractRar()   

a ExtractZip() a pro rozbalení archivů typu ZIP nebo RAR do zvoleného adresáře, který je 

zadán jako vstupní parametr obou funkcí společně s absolutní cestou k archivu určenému k 

extrahování. Tato třída vyuţívá dvou knihoven pro extrakci daného typu archivu uvedených 

níţe v kapitole 9.6. Adresáře se soubory extrahovaných archivů jsou pak určeny pro další 

zpracování. 

LCS – Tato třída slouţí pro výpočet nejdelší společné podposloupnosti pro čisté texty z dvou 

dokumentů. Obsahuje jednu veřejnou funkci RunMyLCS(), která spouští privátní funkci pro 

výpočet LCS matice a také rekurzivní funkci pro zpětný průchod matice a vyhledání nejdelší 

společné podposloupnosti. Při rekurzivním průchodu je vyvolávána událost eventSameItem, 

prostřednictvím které lze jednoduše postupně získat slova (případně index pozice slova) 

náleţící do dané nejdelší podposloupnosti. 

formStart – úvodní formulář (boundary třída) slouţící pro výběr vstupních dat určených 

k porovnávání. Obsahuje mnoho událostí ovládacích prvků, prostřednictvím nichţ se řídí 

stěţejní chování aplikace. Po dokončení porovnávání a vyhledávání podobností mezi 

vstupními projekty rovnou zobrazí seznam dokumentů s příslušnými čísly moţných shluků, ke 

kterým kaţdý dokument náleţí. 
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formDisplaySimilarities – formulář pro zobrazení podobností mezi dvěma vybranými 

dokumenty. Mimo vyznačená podobná místa v textech poskytne informace o podobnostech 

různých typů popsaných v této práci. 

formSimImages – formulář pro zobrazení podobných si obrázků k obrázkům z vybraného 

dokumentu. 

formKnn – formulář pro zobrazení k-nejpodobnějších dokumentů k vybranému. 

formOptions – jednoduchý formulář pro zadání vstupních parametrů pro celkové zpracování 

aplikace. 

formEditDic – triviální formulář pro vytváření a editaci „Stoplist“ seznamů. 

9.6 Použité knihovny  

PDFBox  

Dokumenty v PDF formátu, který je zaloţen na jazyce Postscript, jistě nemají triviální vnitřní 

strukturu. Tato struktura se můţe v závislosti, pro jaký účel byl dokument vytvořený, značně lišit. Pro 

naši aplikaci je stěţejní funkce výběru čistého textu z PDF dokumentů, která by při pouţití 

standardních. NET knihoven z důvodů sloţitosti PDF souboru nebyla jednoduchou záleţitostí. Pro tyto 

účely je právě vyuţívána knihovna třetí strany PDFBox verze 0.7.3. Přestoţe je tato knihovna 

vytvořená v jazyce Java, lze ji vyuţívat také v aplikacích vytvářených v prostředí naší aplikace, tj. 

prostředí .NET aplikací. Toho je docíleno pomocí podpůrné knihovny IKVM.GNU.Classpath, která 

toto pouţití PDFBox knihovny umoţňuje. Mimo funkci extrakce čistého textu dokumentu, je tato 

knihovna pouţita pro výběr hlaviček PDF dokumentů. Tzn. především pro stále zmiňované informace 

o autorech, titulních názvech a klíčových slovech všech vstupních PDF dokumentů. Dokumenty PDF 

lze také šifrovat a můţe tak dojít k tomu, ţe na vstupu se vyskytne právě několik zašifrovaných 

dokumentů. Knihovny PDFBox lze také vyuţít k detekci takto zašifrovaných dokumentů. Ty nejsou 

dále zpracovány jako ostatní PDF dokumenty. Výjimku tvoří dokumenty zašifrované pouze pro tisk či 

kopírování obsaţeného textu. Z takovýchto dokumentů text lze zpracovat. 

Winnovative PdfImgExtract 

Jedním z největších problémů při řešení této práce a implementaci aplikace, bylo extrahování 

obrázků z PDF dokumentů. Byla vyzkoušena celá řada moţností a různých knihoven včetně známé 

volně dostupné knihovny „iTextSharp“ pouţitelné v .NET prostředí. Bohuţel nebyl nalezen 100% 

spolehlivý a funkční přístup pro extrakci obrázků z libovolného PDF dokumentu. Extrakce obrázků za 

pomocí zmiňované „iTextSharp“ knihovny skončila v obrovském mnoţství případů výjimkou 

s informací o nepodporovaném typu obrázku v PDF souboru. Mnohdy také nenalezla v dokumentu 

obrázky, přesto ţe v něm byly obsaţeny. Po testování byla nakonec v aplikaci pouţita knihovna 

PdfImgExtract a to bohuţel pouze v demo verzi. Demo verze, dle stránek poskytovatele tohoto 

software, má plnou funkčnost jako plná licencovaná verze. Jediný rozdíl je ve vytisknutí malého 

vodoznaku do levého horního rohu kaţdého extrahovaného obrázku. Při testování této demo verze 

knihovny však došlo k dalším problémům. Na některých stránkách docházelo k pravděpodobně  nikdy 

nekončící extrakci obrázků o rozměrech 1x1 pixel. Tento problém byl vyřešen tak, ţe při jeho 

identifikaci je aktuální stránka přeskočena a začne se zpracovávat stránka následující. Další 

nevýhodou této knihovny je dlouhá doba extrakce obrázků (zejména obrázků, vloţených do PDF 

dokumentu ve velkém rozlišení). Proto lze u aplikace nastavit maximální dobu extrakce a i přes 
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vyjmenované problémy je tato knihovna PdfImgExtract pouţívána z důvodů největší úspěšnosti 

extrakce obrázků. 

Microsoft.Office.Interop  

Mezi základní poţadavky pro funkčnost aplikace patří podpora extrakce textů a obrázků 

z dokumentů různých typů. Pro tyto účely aplikace vyuţívá standardní .NET knihovny 

Microsoft.Office.Interop.*. Ta umoţňuje jak vyjmutí čistého textu, tak extrakci obrázků z dokumentů 

typu DOCX, DOC, ODT, RTF. Nevýhodou je pouze problém nenalezení obrázků v některých RTF a 

ODT dokumentech. Pravděpodobně záleţí na nástroji a především také verzi příslušného nástroje, ve 

kterém byli tyto dokumenty vytvořeny. 

ZipForge a Chilkat 

Pro extrakci archivů jsou pouţity dvě různé knihovny. Aplikace podporuje extrakci ZIP a 

RAR archivů. Pro extrakci archivů typu RAR je pouţita knihovna „Chilkat“. Ta přesto, ţe umí 

rozbalovat také archivy typu ZIP, ve své nelicencované verzi podporuje zdarma pouze extrakci 

archivů typu RAR. Z těchto důvodů je pro zpracování všech ZIP archivů pouţitá druhá vyjmenovaná 

knihovna „ZipForge“. 

nHunspell 

Aplikace vyuţívá pro předzpracování textových dokumentů stemmingu. K tomuto účelu lze 

vyuţít buď nějakého algoritmu  nebo dostupných slovníků, jak bylo uvedeno v kapitole 9.2.1. Čistě 

dle vlastního uváţení je vyuţíváno volně dostupných Open Office slovníků. Rozhraní k těmto 

slovníkům poskytuje knihovna „nHunspell”. Pro vyhledávání a stemming jednotlivých slov je vyuţito 

tedy této knihovny. 
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10 Stávající přístupy a systémy 

Z důvodů stálého prohlubování problému plagiátorství bude pro tvorbu a inovaci nástrojů pro 

odhalování plagiátů vţdy velká motivace, přestoţe jiţ existuje sada velmi kvalitních systémů. Při 

plagiátorství a kopírování dokumentů většinou ţádná osoba nezkopíruje celý text dokumentu 

v poměru 1:1. U naprosté většiny případů je okopírováno jen několik vět celého dokumentu. 

V některých případech plagiátoři důmyslně zformulují větu dle vlastních slov a snaţí se tak pokud 

moţno co nejvíce zabránit zjištění jejich provinění. Mimo jinou formulaci věty samozřejmě téměř 

vţdy dochází také v posunu textu, to znamená, ţe okopírovaný text se nachází na zcela jiné pozici neţ 

v původním dokumentu. Velmi častým přístupem pro rozpoznávání plagiátů je uţití tzv. n-gramů [19]. 

Systémy vyuţívající algoritmy pracující s těmito n-gramy jsou právě vůči těmto moţným posunům 

textů do jisté míry velmi odolné. Volba čísla n bývá většinou v rozmezí od 1 do 5, přičemţ při n = 1se 

dostáváme na úroveň jednotlivých slov. Pokud tedy máme například text „možné přístupy používané 

ve stávajících systémech“ a číslo n = 3, získáme následující 3-gramy: 

 moţné přístupy pouţívané 

 přístupy pouţívané ve 

 pouţívané ve stávajících 

 ve stávajících systémech 

Při porovnávání dvou dokumentů stačí n-gramy vytvářet pouze pro první z dvojice 

porovnávaných dokumentů. Pro druhý dokument z porovnávané dvojice postačí rozdělit text po n-

slovech (vyvářet n-tice slov). To znamená, ţe pro výše uvedený text stačí jednoduše získat tyto trojice 

slov: 

 moţné přístupy pouţívané 

 ve stávajících systémech 

Pro porovnání těchto dvou dokumentů poté jednoduše postačí příslušné trojice slov 

porovnávat a počítat počet shod. Pokud druhý text, který obsahuje text pouze rozdělený po n-slovech 

má všechny n-tice slov obsaţeny mezi n-gramy prvního textu, lze hovořit o 100% shodě obou textů 

případně pak o tom, ţe druhý text vznikl čistě na základě prvního textu. Pro redukci vyuţití paměti se 

často pouţívá na jednotlivé n-tice slov některá z existujících hashovacích funkcí. A to i za cenu toho, 

ţe můţe docházet k pravděpodobně velmi ojedinělému počtu kolizí, vyplývajících z nejednoznačnosti 

zvolené hashovaní funkce. 

V současnosti asi nejznámějším projektem v ČR, kterého se zúčastnilo 10 vysokých škol, je 

systém vyvinutý týmem informatiků z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Tento 

projekt se nazývá „Odhalování plagiátů v seminárních pracích“ a je spuštěn na adrese 

http://odevzdej.cz/. Projekt navazuje na systém Theses.cz (dostupný na http://theses.cz/), který je 

zaměřený na odhalování plagiátů pouze v závěrečných pracích. V systému „Odevzdej“ si můţe 

zkontrolovat svoji práci i neregistrovaný uţivatel a o výsledcích kontroly je následně informován e-

mailem [20]. Systém se dosud ukazuje velmi efektivní a je napojen i na repositář závěrečných 

Theses.cz, archiv závěrečných prací Masarykovy univerzity a také jiţ na některé internetové zdroje 

internetu jako je například velmi dobře známá Wikipedie. 

Algoritmus pro detekci plagiátů pouţívaný jak v repozitáři závěrečných prací Theses.cz a tak 

v systému na odhalování plagiátů v seminárních pracích Odevzdej.cz dostal jiţ řadu ocenění a je 

úspěšný i mezinárodně. Zvítězil v mezinárodní soutěţi v softwarovém odhalování plagiátů. Základní a 

http://odevzdej.cz/
http://theses.cz/
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původní kroky jsou stručně popsány v PDF dokumentu dostupného na adrese 

„http://is.muni.cz/th/1885/fi_r/pan09-paper.pdf“. Zjednodušeně popsaný a základní princip lze shrnout 

do tří následujících kroků: 

1. Tokenizace   

První krok spočívá ve zbavení slov diakritiky a také vyuţití stop-list seznamu slov, který 

obsahuje především předloţky. Snahou je se vyhnout kroku stemmingu, z důvodů neţádoucí 

závislosti na jazyku. 

2. Vytvoření chunks 

Vytvoření překrývajících se sekvencí slov (tzv. chunks), které mají délku 4 aţ 6 slov. Na 

jednotlivé chunky je pak pouţita hashovací funkce. Na zvolenou hashovaní funkci nejsou 

kladeny ţádné speciální poţadavky. Kaţdý dokument je pak reprezentován mnoţinou či 

posloupností hodnot získaných po aplikaci hashovaní funkce. Následně je vytvořen tzv. 

„Inverted Index“ mapující hash hodnotu na sekvenci dokumentů, ze kterých pochází. 

3. Výpočty podobností 

Vytvořeného inverted-indexu je pouţito pro výpočet podobností. Pro kaţdou dvojici 

dokumentů je získáno jedno jediné číslo představující počet chunků (reprezentovaných hash 

hodnotami), které mají oba právě porovnávané dokumenty společné a to bez ohledu na moţné 

vzniklé kolize. 

Uvedené stávající systémy a přístupy slouţí především pro globální porovnávání, tzn. pro 

hledání podobnosti mezi nikterak počtem omezené sadě textových dokumentů a ostatních 

elektronických textových dat. Aplikace, která byla vytvořena v rámci této diplomové práce, slouţí pro 

jednoduché a pokud moţno rychlé porovnání počtem omezené mnoţiny vstupních projektů v rámci 

nějakého předmětu. 

  

http://is.muni.cz/th/1885/fi_r/pan09-paper.pdf
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11 Experimentální testování 

V této kapitole se budeme zabývat testováním aplikace po její implementaci se zaměřením na 

její základní a nejdůleţitější funkce. Jako vstup aplikace pro následné testování poslouţila sada 

projektů odevzdaných studenty v rámci databázových předmětů v roce 2010. Kaţdý z projektů byl 

v naprosté většině případů odevzdán jako komprimovaná sloţka metody ZIP, která obsahovala několik 

souborů. Obvykle se jednalo o tři soubory:  

 Prioritní textový dokument různorodého typu (*.doc, *.pdf, atd…), který obsahuje několik 

stran textu a také obrázků či schémat. Tento dokument je středem zájmu pro porovnávání. 

 Prezentace na téma projektu 

 Skripty (především textový soubor typu *.sql) obsahující SQL příkazy pro vytvoření a 

naplnění tabulek. 

Název kaţdého z archivů se skládal z přihlašovacího jména studenta a také časového razítka 

zastupujícího datum a čas odevzdání archivu. Mezi projekty se vyskytovaly případy, kdy jeden student 

odevzdal více archivů mající téměř totoţný obsah. Názvy těchto archivů se lišily pouze v části 

časového razítka. 

Dále jen poznamenejme, ţe veškeré testování probíhalo na počítači s procesorem Intel Core2 

Duo 2.0GHz a 2GB paměti RAM. 

11.1  Doba zpracování 

Nejprve bylo testování prováděno na projektech odevzdaných studenty u jednoho 

z vyučujících daného předmětu, tedy vstupem bylo maximálně několik desítek archivů. Jiţ zde se 

projevilo, ţe kosinová podobnost vyuţívající SVD rozkladu nabízí na výstupu relevantní výsledky a 

platí pravidlo, čím menší úhel dokumenty svírají, tím více jsou si tyto dokumenty podobné. Doba 

zpracování textů pro tuto malou vstupní mnoţinu projektů je velmi přijatelná. Např. pro 35 zkušebních 

archivů projektů odevzdaných dle výše uvedeného typu, byla doba potřebná pro předzpracování a 

porovnání textu (jak dle kosinové podobnosti, tak dle pouţitých slov), hlaviček a souborových 

informací necelých 10 minut. Je však zcela jasné, ţe doba zpracování textů je velmi variabilní 

z důvodů různé délky textů jednotlivých dokumentů. Přestoţe při návrhu vlastního porovnávání 

dokumentu z hlediska počtu pouţitých stejných slov v kapitole 6.1 se předpokládalo, ţe se bude jednat 

o jednodušší a především rychlejší přístup vzhledem ke kosinové podobnosti, při výpočtu jednotlivých 

shluků dle zmiňovaných podobností lze tvrdit opak. Při procesu shlukování dle počtu pouţitých 

stejných slov se při testování projevilo, ţe porovnávání obrovského seznamu proměnných typu string 

společně s přepočítáváním průměrné četnosti slov ve shluku, má za následek znatelně delší dobu 

výpočtu shluků, neţ při shlukování vyuţívající kosinové podobnosti. Naproti tomu však kosinová 

podobnost, respektive shlukování dle této podobnosti, vyţaduje velmi sloţitý a časově náročný 

výpočet SVD rozkladu, který není pro podobnost z hlediska počtu pouţitých stejných slov potřebný. 

Proto můţeme tvrdit, ţe vlastní přístup vyhledávání podobnosti a shlukování dle počtu pouţitých 

stejných slov je ve výsledku podstatně rychlejší. 

Problém celkové doby zpracování projektů nastal po přidání moţnosti extrahovat a 

zpracovávat obrázky z dokumentů. Čas potřebný pro extrakci obrázků z  Microsoft Office či Open 

Office odevzdaných dokumentů se pohybuje řádově okolo desítky vteřin. Naproti tomu dobu 

celkového zpracování velmi výrazně ovlivňuje doba extrakce obrázků z PDF dokumentů. Knihovna 

popsaná v kapitole 9.6, která je pro tyto účely pouţita, nedosahuje přijatelného času potřebného pro 
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extrakci obrázků. Jako největší problém se ukázalo předzpracování prezentací v PDF formátu, 

obsahující na pozadí jednotlivých snímků obrázky vloţené ve vysokém rozlišení. Např. v prezentaci 

mající jako pozadí všech snímků obrázek o rozměrech 1600x1200, trvala extrakce jednoho tohoto 

obrázku přibliţně 2 minuty, coţ je pro prezentaci mající celkově 15 snímků zcela nepřijatelné.  

Z tohoto důvodu bylo do aplikace zavedeno omezení, určující maximální dobu extrakce obrázků 

z jednoho dokumentu. Bohuţel tak není extrakce obrázků u některých dokumentů kompletní. Z toho 

vyplývá, ţe nejsou vyhledávány podobnosti mezi všemi obrázky všech dokumentů.  

Jak jiţ bylo v této práci zmíněno, aplikace nabízí moţnosti zpracování obrázků s vyuţitím 

zpracování všech tří sloţek kaţdého pixelu, nebo převodu obrázku do šedé škály. U obou přístupů se 

pro získání výsledného vektoru musí projít všechny pixely kaţdého z obrázků, a můţe se tak na první 

pohled zdát, ţe celková doba zpracování kaţdého obrázku bude velmi podobná. Avšak během 

testování na několika náhodných dokumentech se projevilo, ţe doba potřebná pro předzpracování 

obrázků s vyuţitím operace převodu do šedé škály je přibliţně trojnásobně menší, neţ při 

zpracovávání kaţdé R,G,B sloţky pixelu (operace převodu do šedé škály trvá zanedbatelnou dobu, 

z důvodů pouţití ColorMatrix třídy nabízené v .NET prostředí). Při shlukování zpracovaných obrázků 

je vyuţíváno nastavení maximální moţné Euklidovy vzdálenosti, která určuje hranici, kdy dva 

jednotlivé shluky reprezentované svým těţištěm mohou být ještě sloučeny do jednoho shluku. Při 

stejné hodnotě tohoto nastavení dosahuje přístup s vyuţitím kaţdé RGB sloţky viditelně 

relevantnějších výsledků. Standardně je tato hodnota inicializována na číslo 40, při které lze znatelně 

(především u RGB přístupu) vidět mezi obrázky podobnosti. Způsob předzpracování i hodnota 

maximální přípustné vzdálenosti jsou však součástí uţivatelského nastavení a záleţí tak pouze na 

uţivateli, jak se budou vstupní obrázky zpracovávat. 

11.2  Výsledky zpracování 

Po výpočtu shluků dle zvolených podobností, poskytne výsledná aplikace uţivateli jednoduše 

seznam všech zpracovaných dokumentů a jiných textových souborů s příslušnými jmény autorů 

(pokud je jméno uvedeno v hlavičkách dokumentu) a také čísly shluků dle různých typů podobnosti 

(viz. formulář vyhodnocení, který je součástí příloh). Tento seznam lze samozřejmě třídit dle kaţdého 

typu podobnosti, názvu dokumentu nebo také jména autora. Shluky jsou řazeny dle počtu dokumentů 

v nich obsaţených. Tj. shluk číslo 1 obsahuje vţdy větší (v extrémních případech stejný) počet objektů 

neţ maximální číslo shluku příslušné podobnosti. Pokud tedy seznam setřídíme dle čísla shluku 

kosinové podobnosti, získáme na začátku seznamu nejvíce si podobné dokumenty z hlediska této 

podobnosti. Pro kaţdé dva dokumenty lze pak jednoduše jejich označením zobrazit podobnosti mezi 

nimi. 

Z výsledků porovnávání dvou libovolných dokumentů vybraných ze zpracované zkušební 

mnoţiny projektů plyne jedna základní skutečnost, která je moţná na první pohled jasná. Pro kaţdé 

dva dokumenty platí, ţe čím menší úhel svírají jejich vektory po SVD rozkladu (je větší jejich 

kosinová podobnost), tím větší je jejich podobnost z hlediska počtu pouţitých slov. V opačném pořadí 

to však neplatí, především z důvodů rozdílných délek textů. Po dalším pozorování lze dále tvrdit, ţe 

čím jsou si dva dokumenty bliţší z pohledu dvou uvedených podobností, tím delší je jejich nejdelší 

společná podposloupnost slov. Pro názornost si ukáţeme formulář (Obrázek 16) se zobrazením 

podobností pro dva vybrané dokumenty z testované mnoţiny projektů, které byly aplikací označené 

jako podobné. Podtrţená slova značí, ţe se jedná o slova pouţitá v obou dokumentech. Slova 

s barevným pozadím představují slova náleţící do nejdelší společné podposloupnosti dvou textů. 
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Nakonec slova mající navíc červenou barvu písma dohromady vyznačují nejvíce si podobný úsek 

jednoho dokumentu vzhledem k druhému. 

 

Obrázek 16: Ukázka rozhraní pro zobrazení podobností mezi dvěma dokumenty (názvy dokumentů a jména autorů 

jsou skrytá) 

Při zobrazení podobností mezi dokumenty se rovněţ ukázalo, ţe velmi záleţí na Stoplist 

seznamu slov. Tento seznam je před začátkem zpracování nutné důkladně promyslet v závislosti na 

typu projektů, které jsou očekávány na vstupu. Po zpracování bez pouţití Stoplist seznamu (nebo 

obsahujícího například jen několik předloţek), byly vypočtené a následně i zobrazované podobnosti 

téměř irelevantní. Pro testované databázové projekty je účelné zahrnout do tohoto seznamu také slova 

jako: „klic, cizi, null, index, evidovat a také slova představující názvy datových typů (např. varchar, 

int,…). Tyto slova se totiţ vyskytují v naprosté většině všech testovaných projektů s velkou četností a 

nejsou důleţitá pro hledání podobností. Výsledný Stoplist pouţitý pro testování projektů vypadal 

následovně: 
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a k se 

ano klíč systém 

bude který table 

cizí na také 

co ne tato 

často nejprve tedy 

dle není tento 

evidovat null tyto 

i pak u 

index poté v 

informacni primární varchar 

int pro z 

je s že 

Tabulka 9: Stoplist použitý pro testování databázových projektů 

Při shlukování dle jakéhokoliv typu podobnosti se dále projevilo velmi důleţité nastavení 

zamezující sloučit dva shluky obsahující dokumenty pocházející od jednoho studenta. Jinými slovy 

řečeno dokumenty pocházející původně z jednoho odevzdaného archivu (viz. 4.3). Pouţitím algoritmu 

shlukování bez tohoto omezení byly po skončení výpočtu vţdy získány shluky obsahující dvojice 

dokumentů pocházející z jednoho archivu. Tj. dvojice textového dokumentu obsahujícího stěţejní část 

projektu a prezentace k projektu, která je v podstatě jen opisem části hlavního textového dokumentu. 

Další problémy nastaly v případech, kdy jeden student odeslal více archivů. Opět se při shlukování 

vytvářely shluky obsahující dvojice dokumentů jednoho studenta. Proto bylo nutné navíc kontrolovat, 

zdali názvy sloţek vzniklých z názvů příslušných archivů, neobsahovaly totoţné přihlašovací jméno 

studenta. Také se projevilo, ţe shlukování není příliš efektivní pro skripty, tj. *.sql soubory obsahující 

SQL příkazy. Tento problém souvisí opět především s pouţitým Stoplist seznamem, který by měl být 

rozšířený o všechny moţné SQL příkazy. V případě těchto projektů by se jednalo o slova zastupující 

prioritně všechny definiční a manipulační SQL příkazy. Na následujícím obrázku (Obrázek 17) 

můţeme vidět, ţe aplikací nalezené a vyznačené podobnosti v jednom vybraném souboru obsahujícím 

skripty jsou zcela irelevantní. 

 

Obrázek 17: Irelevantní podobnosti mezi *.sql soubory 
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11.3  Shrnutí výsledků 

Závěrem můţeme z výsledků testování prohlásit, ţe v testované sadě projektů byly pomocí 

naší aplikace a výše uvedeného Stoplist seznamu (Tabulka 9) odhaleny prokazatelné případy 

plagiátorství. Byl nalezen dokonce případ, kdy úhel svíraný mezi vektory dokumentů byl přibliţně 16°  

a vlastní podobnost dle pouţitých stejných slov nabývala hodnoty 90%. Veškerá další nastavení, za 

jejichţ pouţití byly tyto plagiáty odhaleny, jsou v aplikaci při jejím spuštění inicializovány jako 

výchozí a standardní hodnoty. Celkové nastavení všech parametrů tvořící vstup pro zpracování, které 

lze povaţovat za vhodné pro všechny typy projektů je velmi sloţité určit. Proto lze všechny tyto 

parametry samozřejmě měnit. V příloze B lze nalézt návrh uţivatelského pro nastavení zpracování 

projektů společně s dalšími rozhraními některých formulářů aplikace.  
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12 Závěr 

Cílem této práce bylo seznámení se s problematikou týkající se dolování v textech a s tím 

souvisejících přístupů pro vyhledávání plagiátů. Prioritním záměrem však bylo vytvoření aplikace, 

pouţitelné pro hledání podobností mezi dokumenty různých formátů a poskytnutí relevantních 

výsledků. Bylo nutné nalézt jednoduchý algoritmus pro reprezentaci a následné porovnávání textových 

dokumentů. Na základě vlastního uváţení jsem se rozhodl pouţít především metodu zvanou 

indexování latentní sémantiky (LSI). Také jsem prostudoval některé stávající metody shlukování 

objektů a zohlednil moţnosti, které lze uplatnit pro účely této práce. Mimo stěţejní LSI metodu jsem 

také navrhnul a následně implementoval několik dalších jednoduchých technik pro jiné způsoby 

porovnání dokumentů. Především se jedná o vyhledávání podobností na základě pouţitých stejných 

slov, hlaviček a souborových informacích o dokumentech. Důleţité je také zmínit vlastní způsob 

předzpracování obrázků extrahovaných z dokumentů, díky kterému je moţné obrázky vektorově 

reprezentovat a tím také vytvářet shluky podobných si obrázků, či dokumentů podobných si z hlediska 

počtu do jisté míry stejných obrázků. 

V druhé části práce, neboli od kapitoly 9, jsem se zabýval návrhem aplikace se zaměřením na 

moţnosti předzpracování textů. Mezi ně patří především velmi často pouţívané techniky „stemmingu“ 

a „Stoplist“ seznamu slov. Část celkového návrhu zahrnuje také návrh jednoduché databáze, kterou 

aplikace vyuţívá. Pro strukturu samotné aplikace byla pouţita metoda pro hledání analytických tříd 

dle stereotypů metodiky RUP. Jednotlivé třídy a jejich stěţejní operace byly poté specifičtěji popsány 

v kapitole 9.5.2.  

 Výsledkem této práce je plně funkční aplikace, vytvářející shluky dokumentů na základě 

všech výše uvedených typů podobností. Zároveň je nutné říci, ţe tato aplikace vyţaduje specifický 

vstup, kterým je sloţka obsahující projekty studentů. Kaţdý projekt představuje jeden archiv 

s několika textovými dokumenty či jinými soubory. Také poznamenejme, ţe aplikace není prioritně 

zaměřena na rychlost zpracování. Z výsledků testování můţeme závěrem říci, ţe aplikace dokáţe 

pověřené osobě nabídnout či vytipovat dokumenty, které jsou hlavními kandidáty pro plagiáty. Toto 

tvrzení jsem prakticky ověřil na testované sadě projektů, mezi nimiţ byly odhaleny případy 

plagiátorství.  

K moţným rozšířením této práce lze započítat podporu zpracování dalších typů dokumentů. 

Dále pak vyuţít jiný způsob pro extrakci obrázků z PDF dokumentů z důvodů celkové doby extrakce a 

nespolehlivosti. Samozřejmě lze také zoptimalizovat stávající či naimplementovat některé další 

metody pro porovnávání, které jsou vyuţívány některými současnými systémy. V první řadě se jedná 

o algoritmy vyuţívající n-gramů stručně popsaných v kapitole 10. Jako poslední moţnost optimalizace 

se jeví schopnost zpracovávat a porovnávat dokumenty odděleně dle typu obsahu. To znamená, ţe by 

bylo např. vhodné rozšířit aplikaci o moţnost zvláště porovnávat PDF prezentace a zvláště PDF 

dokumenty obsahující rozsáhlejší texty. 
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Přílohy 

A. Obsah přiloženého CD 

Adresář Obsah adresáře 

/text/ Text této práce v elektronické podobě 

/app/zdroj/ Zdrojové kódy aplikace  

/app/dokumentace/ Programátorská dokumentace a uţivatelská příručka aplikace  

/app/instalace/ Instalační soubory aplikace  

/app/test/ Ukázky výsledků testování 

/db/ Skripty pro vytvoření databáze 

 

B. Návrh uživatelského rozhraní aplikace 

1. Úvodní formulář aplikace 
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2. Formulář vyhodnocení a zobrazení shluků 

 

3. Formulář nastavení 
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C. Datový slovník 

Folders 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Popis 

id_folder int 5 pk ne ano jednoznačné id sloţky 

id_options int 5 fk ne ano id nastavení dané sloţky 

folder_name varchar 100 ne ne ne absolutní cesta sloţky 

description varchar 100 ne ano ne popis sloţky 

Folder_Options 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Popis 

id_options int 5 pk ne ano jednoznačné id sloţky 

stoplist_path varchar 200 ne ne ne absolutní cesta k souboru stoplistu 

max_angle int 3 ne ne ne maximální přípustný úhel mezi 

dokumenty 

max_img_distance int 3 ne ne ne maximální přípustná vzdálenost 

mezi obrázky 

picture_grid int 3 ne ne ne procentuální velikost oblasti 

obrázku 

ignore_word_length int 2 ne ne ne minimální počet znaků slova 

ignore_diacritics bit   ne ne ne odebrání diakritiky 

ignore_nums bit   ne ne ne ignorování čísel v textu 

gray_scale bit   ne ne ne zpracování obrázku v šedé škále 

extract_text bit   ne ne ne extrakce textu, shluky dle 

kosinové podobnosti 

extract_images bit   ne ne ne extrakce obrázků, shlukování 

obrázku dle Euklid. podobnosti 

doSimText bit   ne ne ne vytváření shluků dle podobnosti v 

počtu pouţitých slov 

doSimImg bit   ne ne ne vytváření shluků dle počtu 

podobných obrázků 

doSimInfo bit   ne ne ne vytváření shluků dle FileInfo 

doSimHeaders bit   ne ne ne vytváření shluků dle hlaviček 

dokumentů 

cosinWeight real   ne ne ne váha Kosinovy podobnosti 

textSimWeight real   ne ne ne váha podobnosti počtu slov 

imgSimWeight real   ne ne ne váha podobnosti počtu obr. 

infosWeight real   ne ne ne váha FileInfo podobnosti 

headersWeight real   ne ne ne váha podobnosti hlaviček 

 

 

  



63 

 

Other_Document 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Popis 

id_other_document int 5 pk ne ano jednoznačné id dokumentu 

id_folder int 5 fk ne ano 
jednoznačné id složky, ve které byl 
dokument zpracován 

size int 10 ne ne ne velikost souboru 

path varchar 200 ne ne ne absolutní cesta k souboru 

creation_date date   ne ano ne datum vytvoření 

last_change_date date   ne ano ne datum poslední změny dokumentu 

Supported document 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Popis 

id_document int 5 pk ne ano jednoznačné id dokumentu 

id_folder int 5 fk ne ano 
jednoznačné id složky, ve které byl 
dokument zpracován 

size int 10 ne ne ne velikost souboru 

path varchar 200 ne ne ne absolutní cesta k souboru 

author varchar 20 ne ano ne autor dokumentu 

keywords varchar 500 ne ano ne klíčová slova dokumentu 

creation_date date   ne ano ne datum vytvoření 

last_change_date date   ne ano ne datum poslední změny dokumentu 

clean_text varchar MAX ne ne ne zpracovaný text dokumentu 

vector varchar MAX ne ano ne redukovaný vektor dokumentu 

cluster_cosin int 5 ne ne ne číslo shluku dle kosinové podobnosti 

cluster_txt_sim int 5 ne ne ne 
číslo shluku dle podobnosti v počtu 
použitých stejných slov 

cluster_img_sim int 5 ne ne ne 
číslu shluku dle podobnosti v počtu 
podobných obrázků 

cluster_infos int 5 ne ne ne číslo shluku dle souborových informací 

cluster_headers int 5 ne ne ne číslo shluku dle hlaviček 

cluster_summary int 5 ne ne ne číslo souhrnného shluku  

Folder_word 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Popis 

id_folder_word int 10 pk ne ano jednoznačné id pro slovo ve složce 

id_folder int 5 fk ne ano id složky daného slova 

id_word int 10 fk ne ano 
id samotného slova ve obsaženého mezi 
dokumenty dané složky 

Word 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Popis 

id_word int 10 pk ne ano jednoznačné id slova 

word varchar 50 ne ne ano samotné slovo 

 


