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Úvod

Databáze plných textù jsou stále èastìj�ím
a vyu�ívanìj�ím zdrojem informací. Mo�nosti jejich bu-
dování a vyu�ívání, které jsou závislé na rozvoji výpo-
èetní techniky a jejích periferií, jsou dnes znaènì rozsáh-
lé. Plnotextové databáze a obecnì databáze primárních
zdrojù (nìkdy té� nazývané faktografické), které obsa-
hují nejen texty dokumentù, ale také grafické, zvukové
i obrazové záznamy, jsou dnes díky enormnímu poklesu
cen pamì�ových médií a zároveò zvý�ení jejich kapacity
dostupné prakticky na v�ech úrovních informaèní práce.
Prosazuje se rovnì� trend pou�ívání plnotextových data-
bází i v on-line dialogových slu�bách na místech, kde bylo
døíve mo�no pou�ít pouze databáze bibliografické pova-
hy. Vyu�ívání databází plných textù v on-line re�imu bylo
umo�nìno nejen zvý�ením kapacity pamì�ových médií,
ale i zvìt�ením propustnosti komunikaèních sítí, které
pomocí nejrùznìj�ích technologií (napø. FDDI) zazname-
návají obrovský nárùst pøenesených dat. Klíèovou roli
zde samozøejmì hraje Internet, jeho� rozvoj je hnací si-
lou vývoje a vyu�ívání tìchto databází.

Na tomto místì je tøeba poznamenat, �e snahy
o vytváøení databází plných textù dokumentù jsou patrné
i v samých poèátcích dialogových informaèních slu�eb.
Jako pøíklad je mo�no uvést databázi plného znìní dení-
ku New York Times, která vznikla ji� v roce 19699). Nej-
èastìj�í uplatnìní databází plných textù nalezneme právì
v oblasti textù rozlièných novin a èasopisù, pøièem� ji�
dnes je mo�no na síti Internet zaznamenat aktivity smì-
øující k vytváøení elektronických knihoven obsahujících
nejen bibliografické údaje, které je mo�no prohledávat
pomocí on-line katalogù podobnì, jako je tomu v klasické
knihovnì, ale i plné texty vyhledaných knih. Velmi èasté
uplatnìní plnotextových systémù je rovnì� v oblasti au-
tomatizovaných systémù právních dokumentù4).

Dal�ím fenoménem úzce spjatým s databázemi plných
textù a sítí Internet je elektronické publikování, které ji�
dnes èasto dubluje nebo dokonce i nahrazuje klasické
publikaèní techniky. Jako pøíklad je mo�no uvést nepøe-
berné mno�ství elektronických mutací novin a èasopisù
dostupných na Internetu nebo dokonce periodik, která jsou
publikována pouze elektronicky. Teoretickou mo�ností
je pak vytvoøení globální elektronické knihovny v�ech
knih v elektronické podobì. Sí� Internet jako celek je mo�-
no pova�ovat za jedinou distribuovanou databázi plných
textù.

Nezanedbatelnou roli ve vývoji plnotextových systé-
mù sehrála rovnì� ekonomická stránka. Je tøeba si uvì-
domit, �e konkurentem plnotextových systémù jsou sys-
témy, které obsahují indexované dokumenty s abstrakty
a klíèovými slovy. Vlastní indexace dokumentù je inte-
lektuálnì a finanènì velice nároèná. V dobì, kdy bylo
nutno dokumenty do plnotextového systému zpìtnì pøe-
vádìt z ti�tìné formy do poèítaèem èitelné podoby, byl
tento proces oproti klasickému indexování znaènì eko-
nomicky neefektivní. K radikální zmìnì a obrácení to-
hoto pomìru do�lo a� v dobì, kdy byla vìt�ina ti�tìných
dokumentù k dispozici i v elektronické podobì, která
vznikla pøi jejich tvorbì. Dnes jsou prakticky v�echny
ti�tìné materiály pøipravovány pro tisk prostøednictvím
výpoèetní techniky, a proto jsou dostupné i elektronické
verze ti�tìných dokumentù.

Trend pou�ívání elektronických dokumentù
v informaèním procesu je rovnì� podpoøen vznikem soft-
warových øe�ení pro tuto oblast, zejména pak vznikem
speciálních formátù, které dovolují dokumenty komuni-
kovat nezávisle na platformì. Takovým formátem, který
je bezesporu nejpou�ívanìj�í v této oblasti, je formát PDF
(Portable Document Format). Tento formát zachovává
dokument v takové grafické kvalitì, ve které byl vytvo-
øen. Jeho mo�nosti jsou ji� dnes vyu�ívány nìkterými
producenty rùzných tiskovin. U�ivatel pak získává elek-
tronický dokument, který je vìrným obrazem dokumen-
tu vyti�tìného na papíøe (s pøesným rozlo�ením jednotli-
vých komponent dokumentu, textu, grafiky atd.). Dal�í
velmi výhodnou vlastností dokumentù ve formátu PDF
je mo�nost spolupráce s rùznými systémy pro DTP (Desk
Top Publishing). Vzhledem k tomu, �e valná vìt�ina v�ech
ti�tìných informací vzniká technologií DTP, ze které lze
primární texty snadno pøenést do nìkterého plnotextové-
ho databázového systému, bude dne�ní trend elektronic-
kého publikování a� u� na CD-ROM, nebo na Internetu
dále gradovat. Dokumenty ve formátu PDF jsou rovnì�
zaindexovatelné do bì�ných systémù pro tvorbu plnotex-
tových databází. Takto vybudovaný databázový systém
odstraòuje zásadní nevýhodu èistì textové databáze, ne-
bo� zpøístupòuje dokumenty, které mohou obsahovat
i grafické a jiné komponenty, a vytváøí tak faktografický
databázový systém. Je tøeba si uvìdomit, �e mnoho do-
kumentù obsahuje jak textové informace, tak informace
ve formì grafù, obrázkù a tabulek. V pøípadì budování
èistì textové databáze se texty získané z dokumentù, které
obsahují i grafiku, stávají neúplnou faktografickou bází
a u�ivatel je nucen podle bibliografických údajù (jsou-li
k dispozici) vyhledat primární dokument.

Elektronické publikování a procesy s ním tìsnì spja-
té ov�em nejsou jediným hnacím motorem tohoto odvìt-
ví, dal�í hybnou silou je zefektivòování práce
s dokumenty ve firemní praxi. Vyu�ívání informací jako
strategické suroviny se stalo nezbytnou souèástí podni-
kání v moderním globalizovaném svìtì. Vnitrofiremní
a mezifiremní komunikace, vyu�ívání externích informaè-
ních zdrojù, prùzkum trhu, to v�e jsou èinnosti, je� jsou
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závislé na zpracování dokumentù. Rovnì� je tøeba vzít
v úvahu, �e vìt�ina dokumentù ve firemní a obchodní
praxi není nijak významnì a hlavnì jednotnì strukturo-
vána pro pou�ití v nìjakém relaènì orientovaném data-
bázovém systému. Jediným øe�ením pro mo�nost vyu�ití
informací obsa�ených v dokumentech, které mají spoleè-
né alespoò to, �e je lze pøevést na textový formát, je je-
jich zaøazení do plnotextové databáze.

V posledních nìkolika letech je mo�no hovoøit
o vytvoøení nového prùmyslu, zabývajícího se dokumen-
tovými informaèními systémy. Tento segment informaè-
ního prùmyslu má znaèný potenciál a roste velice dyna-
micky. D. C. Blair1) uvádí studii spoleènosti Delphi
Consulting Group, Inc., která hovoøí o 35% rùstu v letech
1992-1995.

Souèasnì s rozvojem technických prostøedkù pro tvor-
bu a vyu�ívání databází plných textù vzniká zájem
o metody a techniky vyhledávání v tìchto databázích. Ná-
sledující pøevzatá tabulka8) ukazuje srovnání poètù èlánkù
vyskytujících se v databázích ERIC, INSPEC, Compen-
dex Plus, LISA a Information Science Abstracts týkajících
se vyhledávání v databázích plných textù. Pøièem� je nut-
no poznamenat, �e vìt�ina z tìchto dokumentù má spí�e
deskriptivní charakter a jen malé procento z nich jsou pù-
vodní výzkumné práce. Mezi èasto citované práce zabý-
vající se výhradnì vyhledáváním dokumentù v databázi
plných textù patøí èlánky autorù Blaira a Marona2, 3).

Tab.: Èlánky o vyhledávání v databázích plných
textù 1976-1995

Databáze 76-80 81-85 86-90 91-95 Celkem

Eric 8 29 43 61 178

INSPEC 10 69 205 197 486

Com. Plus 2 5 9 26 42

LISA 49 102 306 117 578

ISA 1 17 57 33 108

Z údajù v tabulce je mo�no vysledovat vzrùstající
trend i pøes relativní pokles poètu èlánkù o tomto tématu
v období let 1991-1995. Vzrùstající zájem o tuto proble-
matiku dokumentuje rovnì� ka�doroèní poøádání zvlá�t-
ní konference TREC (Text REtrieval Conference)
a vlastního výzkumu pod zá�titou NIST (National Insti-
tute of Standards and Technology).

Generace plnotextových systémù

Formulace dotazu do databáze plných textù závisí na
konkrétním softwarovém prostøedku, který zpøístupòuje
vlastní texty. Tyto prostøedky se vyvíjely v silné závis-
losti na rozvoji informaèních technologií, zvlá�tì pak
hardwaru. Systém vyhledávání hraje u plnotextové

databáze analogickou úlohu jako selekèní jazyk
v knihovnickém systému, s tím rozdílem, �e není urèen
k zaznamenání obsahu dokumentu, ale pouze k vyjádøení
selekèního po�adavku u�ivatele.

Plnotextové systémy je dnes mo�no rozdìlit na tøi
základní druhy podle zpùsobu vyhledávání10).

Systémy 1. generace

Systémy první generace determinované nedostateè-
ným výpoèetním výkonem tehdej�ích poèítaèù (první
experimentální plnotextové systémy vznikaly ji� v pa-
desátých letech1)), je mo�no charakterizovat jednoduchým
vyhledáváním slov a jejich primitivních derivací, které
ov�em nevycházely z lingvistického aparátu, jen� by je
byl schopen odvozovat gramaticky, nýbr� konstruovaly
derivace slov èistì mechanicky, pomocí jednoduchého
maskování, nejbì�nìji pomocí pravostranného roz�íøe-
ní slov. Vyhledávání pomocí pravostranného roz�iøování
slov je bì�né i dnes vzhledem k jednoduchosti jeho pou-
�ití a k nenároènosti na systémovou výbavu. Efektivita
takového jednoduchého vyhledávání je ov�em velice níz-
ká, nebo� mnoho slov, která mají stejný koøen, má zcela
jiný význam, co� je mo�no demonstrovat na následují-
cím pøíkladì: Chceme-li nalézt v�echny dokumenty ob-
sahující slovo banka nebo jeho gramatické odvozeniny
jako napø. bankovní, zadáme pravostranné roz�íøení slo-
va bank* . Budou tak nalezeny dokumenty obsahující slo-
va banka, banky, bankovní, bankéø atd., co� se jeví být
v poøádku. Kromì toho v�ak budou vybrány dokumenty
obsahující napø. slovo banket, které s danou problemati-
kou zjevnì nijak nesouvisejí.

Systémy 1. generace neumo�òují vyhledávat kombi-
nace nìkolika slov za pou�ití dal�ích operátorù. Kromì
slov nerozli�ují dal�í èásti textu, jako jsou vìty, odstav-
ce, stránky dokumentu apod. Se stoupajícím výkonem
výpoèetní techniky stoupaly nároky u�ivatelù na výkon-
nost samotného vyhledávacího systému. Hnací silou dal-
�ího rozvoje byly projekty automatizace knihovnických
a bibliografických systémù za pomoci výpoèetní techni-
ky. Takový automatizovaný systém musel mít schopnost
zpracovávat podmínky pro selekci dokumentù, vyjádøe-
né pomocí booleovských spojek, a pou�ít je na vyhledá-
ní bibliografického záznamu. Booleovský model vyhle-
dávání byl tedy vyvinut pro práci s bibliografickými
databázemi, které mají urèitá specifika oproti databázím
strukturovaným nebo databázím plných textù. Hlavní spe-
cifikum tìchto bází tkví v tom, �e údaje v nich jsou pøe-
vá�nì textové povahy a �e jednotlivé polo�ky bibliogra-
fické databáze mohou obsahovat více údajù (napø.
polo�ku autor nebo polo�ku klíèová slova). Obecnì je
tento problém øe�itelný i v rámci dnes bì�ného relaèního
modelu dat. Ov�em vznik i praktické uplatnìní tohoto
systému je datován a� po rozvoji booleovského modelu.

Systémy 2. generace a studie STAIRS

Systémy druhé generace je mo�no charakterizovat
mo�ností vyhledávání slov a slovních spojení pomocí
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booleovských a proximitních operátorù. Pou�ití booleov-
ských spojek AND, OR a NOT a proximitních operátorù
pøiná�í mo�nost vyhledávat slova nebo slovní spojení
v zadané vzdálenosti od sebe nebo v jedné vìtì èi od-
stavci. Pro vyjádøení hierarchických a prioritních vztahù
je v tìchto systémech mo�no pou�ít závorky. U tìchto
systémù rovnì� zaèínají vznikat mo�nosti jednoduchého
vyhledávání pomocí automatických gramatických deri-
vací. Ve srovnání se systémy 1. generace je zdokonalena
rovnì� mo�nost roz�iøování slov. Zùstalo pravostranné
roz�iøování slov (tzv. sufix), které pracuje shodnì jako
u pøedchozích systémù, a pøibyla mo�nost levostranného
roz�íøení slov (tzv. prefix), které pracuje analogicky pra-
vostrannému roz�íøení. Èasto je k dispozici rovnì� mo�-
nost maskovat urèitou pozici ve slovì libovolným znakem.

 Zásadní nevýhoda systémù druhé generace spoèívá
v pou�ití dvouhodnotové logiky k vyhodnocování dota-
zù. Na základì booleovské algebry je dokument buï vy-
brán, nebo nevybrán - jiná mo�nost zde není. Díky této
vlastnosti dvouhodnotového systému jsou pøesnost
a úplnost vyhledávání konfliktní vlastnosti. V èistì boo-
leovském systému rovnì� chybí jakákoli mo�nost auto-
matického hodnocení relevance vyhledaných dokumen-
tù. Systém není schopen seznam vyhledaných dokumentù
seøadit podle nìjakého kritéria, které by hodnotilo rele-
vanci dokumentu. Existuje zde pouze mo�nost øazení
podle èasové øady apod.

Pøipomeòme definici koeficientù pøesnosti (relevan-
ce) a úplnosti, které slou�í k mìøení efektivity vyhledá-
vání v dokumentografických systémech. Koeficient pøes-
nosti P (Precision) je urèen jako pomìr poètu vybraných
relevantních dokumentù k poètu v�ech vybraných doku-
mentù. Koeficient pøesnosti P tedy urèuje, jak dobøe sys-
tém vyhledá jen relevantní dokumenty.

Koeficient úplnosti R (Recall) je urèen jako pomìr
poètu vybraných relevantních dokumentù ku poètu v�ech
relevantních dokumentù. Koeficient úplnosti R mìøí, jak
dobøe systém vyhledá v�echny relevantní dokumenty.

Oba koeficienty jsou ve vztahu nepøímé úmìrnosti,
co� lze nahlédnout rovnì� z jednoho z principù tradièní-
ho uèení o pojmu a jeho rozsahu; platí toti� princip obrá-
ceného pomìru rozsahu a obsahu7).

Koeficienty úplnosti a relevance ov�em není mo�no
pova�ovat za nìjakou absolutní míru, nebo� samu rele-
vanci dokumentu vìt�inou definujeme jako míru u�iteè-
nosti, kterou u�ivatel pøipisuje získanému dokumentu pøi
øe�ení urèitého problému. Je zøejmé, �e zále�í na hodno-
titeli nebo na samotném u�ivateli, jaká je vlastnì míra
relevance daného dokumentu. Je to tedy do jisté míry
subjektivní zále�itost a velmi zále�í na zvolené metodo-
logii hodnocení dokumentù jako relevantních.

Urèitá neobjektivita pøi procesu mìøení úèinnosti vy-
hledávacího systému je bohu�el neodstranitelná, co� je
dáno tím, �e relevantní informace v systému ulo�ené jsou
�zakódovány� v textu a je tedy velmi slo�ité je nìjakým
zpùsobem pøesnìji lokalizovat. Podílí se na tom rovnì�
slo�itost jazyka a tím i svìta, ve kterém se v tomto pøípa-
dì pohybujeme.

Pou�ití booleovské algebry a proximitních operátorù
znamenalo mohutný skok v technologii vyhledávání
dokumentù. Poskytovatelé on-line informaèních
a vyhledávacích slu�eb tak dostali do ruky pomìrnì sil-
ný nástroj pro vyhledávání informací ve strukturovaných
dokumentech. Dnes pracují systémy druhé generace
prakticky ve v�ech komerèních databázových systémech
typu DIALOG a DATA-STAR, èasto bývají roz�íøeny
o tezaurovou podporu. Booleovská algebra v kombinaci
s tezaurem, který definuje vztah nadøazenosti, podøaze-
nosti a asociativní vztahy, je pomìrnì silný nástroj pro
vyhledávání ve strukturovaných databázích. Nejèastìj�í
vyu�ití mají tyto systémy pøi vyhledávání v databázích
sekundárních dokumentù (strukturovaných).

Trend rozvoje databázových systémù jde ov�em smì-
rem od databází strukturovaných, obsahujících sekundární
dokumenty, k databázím faktografickým, obsahujícím
plné texty vlastních dokumentù. Pomìrnì dlouhou dobu
byly i pro vyhledávání v databázích plných textù u�ívá-
ny systémy druhé generace. Èistý booleovský model bývá
v tìchto systémech roz�íøen o nìkteré funkce a operátory,
které mají zvý�it efektivitu vyhledávání dokumentù
a rovnì� nabízejí seøazení dokumentù podle skóre rele-
vance, stanoveného systémem. Tyto systémy ov�em ne-
stanovují skóre relevance na základì vnitøních gramatic-
kých a obsahových analýz, nýbr� se sna�í odhadnout
relevanci v závislosti na poètu vyhledávaných slov
v dokumentu, napø. vzhledem k jeho délce a podobnì. Ob-
jevují se zde proximitní operátory typu NEAR, PHRASE,
PARAGRAPH, které vyhledávají po�adovaná slova nebo
slovní spojení v urèité vzdálenosti od sebe v urèité èásti tex-
tu (vìta, odstavec). Nìkteré systémy druhé generace, které
bychom pro tuto vlastnost nazvali systémy generace dva
a pùlté, umo�òují dokonce jednotlivým èástem booleovského
dotazu pøiøadit váhy, podle kterých je pak vypoèteno skóre
relevance. Tímto zpùsobem je mo�no vyjádøit prostý, ale
velmi dùle�itý fakt, �e nìkterá slova charakterizují doku-
ment více a nìkterá ménì. Existují matematické metody,
které doká�í pracovat s booleovskými spojkami, jim� jsou
pøiøazeny váhy dùle�itosti a které doká�í vyèíslit skóre rele-
vance (vektorový model dokumentu). I pøes tato roz�íøení
booleovského modelu nebyly výsledky vyhledávání ve vel-
kých textových databázích uspokojivé.

Hybným impulsem nutnosti zmìny v pøístupu k vy-
hledávání informací v dokumentech plných textù byla a�
studie STAIRS2) provedená roku 1985 na systému IBM/
STAIRS. Byl to první experiment, který hodnotil koefi-
cienty úplnosti a relevance systému STAIRS (Storage And
Information Retrieval System), který obsahoval velké
mno�ství dokumentù. Z vý�e uvedených definic koefici-
entù úplnosti a relevance je patrné, �e taková studie pro-
vedená nad velkou bází textových informací je velice fi-
nanènì i systémovì nákladná, nebo� napø. pro urèení
koeficientu úplnosti R je nutno zjistit poèet dokumentù,
které jsou relevantní, ale které systém za relevantní neo-
znaèil, a proto nevyhledal. Poèet tìchto relevantních, ale
nevyhledaných dokumentù není mo�no zjistit, ani� by byl
znám obsah celého zkoumaného fondu.
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Studie STAIRS mìla za úkol zmapovat, respektive
zhodnotit efektivitu vyhledávání informací v daném sys-
tému. Vyhledávání se týkalo databáze právnických textù.
Mìla za úkol zjistit standardní koeficienty úplnosti
a relevance. Základem studie bylo zpracování
a zhodnocení 50 dotazù provedených v databázi textù
o rozsahu ekvivalentnímu 350 000 stran. Náklady na tuto
studii byly vyèísleny na pøibli�nì 500 000 $. Výsledky
dotazù byly pomìrnì pøekvapující, nebo� vykazovaly
pøesnost 80 %, ale úplnost pouhých 20 %2). Tento výsle-
dek byl impulsem pro vývoj nového vyhledávacího sys-
tému tøetí generace.

Zastavme se nejdøíve u dùvodù, které vedly k tak
nízkému koeficientu úplnosti. Obecnì si lze ka�dý
databázový systém pøedstavit jako model nìjakého
svìta, který obsahuje nìjaké objekty. Ke ka�dému
takovému modelu svìta je mo�no definovat soubor
propozic, kterým je mno�ina tvrzení o momentálním
stavu svìta objektù. Tyto propozice jsou vyjádøitelné
selekèním jazykem. Napø. relaèní databáze má
v nejjednodu��ím pøípadì jazyk, který popisuje napø.
dvì polo�ky -  jméno pracovníka a vý�ku jeho platu.
Selekèní jazyk je v tomto nejjednodu��ím pøípadì
schopen zjistit momentální stav v�ech pracovníkù
vzhledem k jejich platu. Výrazy selekèního jazyka
v relaèních systémech v�dy korespondují se strukturou
a s vlastními ulo�enými daty. V plnotextové databázi
je popisovaný svìt pøíli� �iroký a mezi jednotlivými
propozicemi existují velmi slo�ité, èasto nepostøehnu-
telné vztahy. Rovnì� jazyk, ve kterém jsou informace
ulo�eny, je pøíli� slo�itý a nejednoznaèný (synonymie,
homonymie a polysémie). Dal�ím problémem je, �e
mnoho dokumentù je relevantních, ani� by to bylo
nìjak významovì zøejmé. Mnohdy jsou dokumenty
k danému tématu relevantní jen svou vlastní existencí,
dejme tomu v nìjaké významné èasové posloupnosti.
Napø. pokud se v urèitý èas objevil dokument s nìja-
kým politickým prohlá�ením, je mo�né pøedpokládat,
�e tento dokument mù�e být velmi relevantní pro
mnoho skupin vyhledávaných témat. Dùle�itá je zde
i èasová posloupnost jednotlivých dokumentù. Dal�í
faktor, který se znaènì podílí na urèování relevance
dokumentù, souvisí s kognitivními procesy èlovìka
v prùbìhu vyhledávání a hodnocení dokumentù.
Víme, �e pokud pøijímáme informaci o nìjakém
fenoménu, pak jejím pøijetím dochází i ke zmìnì námi
vnímaného a poznávaného jevu. Zále�í tedy do znaèné
míry na poøadí, v jakém u�ivatel dokumenty hodnotí,
jsou-li pro nìj relevantní èi nikoliv. Z toho vyplývá
závìr, �e vyhledávání dokumentù v databázi plných
textù byl mìlo mít charakter procesu se zpìtnou
vazbou.

Jedním ze závìrù, který uèinili Blair a Maron2) je, �e
u�ivatel pøi formulaci dotazu nemù�e znát v�echny poj-
my, je� jsou urèující pro relevanci hledaného dokumen-
tu. Objevuje se zde problematika definice pojmù, která
je velkým problémem systematických selekèních jazykù
v knihovnických systémech.

Systémy 3. generace

Systémy tøetí generace je mo�no charakterizovat zce-
la novým pøístupem k vyhledávání dokumentù, který je
zalo�en na principech:

1. rozkladu pojmu na podpojmy
2. vá�ení jednotlivých podpojmù (vìtví pojmového

stromu)
3. neostrého vyhodnocování dotazù

Dotaz v systému 3. generace reprezentuje pojem, re-
spektive ideu vyhledávaného tématu. Jádrem dotazu je
stromová hierarchická struktura, která rozkládá hledané
téma na podtémata a pøiøazuje jednotlivým èástem váhy,
které vyjadøují do jaké míry pøíslu�né podtéma pøispívá
k celkovému urèení tématu. Systém je pak schopen vy-
poèítat míru relevance (nejèastìji udávanou v % nebo hod-
notou v intervalu 0,1), podle které øadí vyhledané doku-
menty. Takovéto uspoøádání má oproti pøedchozím
systémùm znaèné výhody, napø. vyhledané dokumenty
nejsou systémem hodnoceny podle dvouhodnotové logi-
ky zda obsahují daný termín nebo nikoliv, je tedy mo�no
vyhledávat neostøe. Tato vlastnost s sebou pøiná�í samo-
zøejmì nutnost definice nových logických operátorù, které
mají tyto neostré selekèní charakteristiky, napø. operátor
ACCRUE v pøípadì systému TOPIC. Dal�í výhodou je
rozklad pojmù na podpojmy v podobì hierarchického
stromu, co� znaènì zvy�uje pøehlednost a umo�òuje tvor-
bu velmi rozsáhlých dotazù. Stromová struktura dotazù
umo�òuje pou�ití jednotlivých definovaných vìtví
v jiných èástech dotazu, èím� vzniká mo�nost pou�ití
parciální rekurze pøi konstrukci dotazu. Vá�ení pojmù
a podpojmù a jejich uspoøádání pøiná�í do vyhodnoco-
vání dotazù vyu�ití �neostré� fuzzy logiky. Pøi zpracová-
ní dotazù je pro ka�dý dokument vypoèítáno jeho celko-
vé skóre relevance, které vyjadøuje, do jaké míry odpovídá
zadanému dotazu.

Jedním z nejdokonalej�ích systémù pro vyhledávání
plnotextových dokumentù je systém TOPIC americké fir-
my Verity, Inc. Systém TOPIC je jedním z pìti existují-
cích komerèních systémù, které jsou oznaèovány za poj-
movì orientované vyhledávací systémy (�concept based
retrieval�) podle ji� zmiòované analýzy firmy Delphi
Consulting Group, Inc.1).

Tento pojmovì orientovaný vyhledávací systém se
opírá o mo�nost definice pojmu pomocí hierarchické stro-
mové struktury. Vyu�ívá se zde východisek tradièního
uèení o pojmu a jeho rozsahu a celý proces je do znaèné
míry analogický tvorbì hierarchického selekèního jazy-
ka. Definovaný pojem (v tomto pøípadì hovoøíme
o topiku) je reprezentován názvem celé stromové struk-
tury, který tvoøí její koøen. Jednotlivé vìtve stromové
struktury pøedstavují podpojmy, které jsou analogické
jednotlivým podtøídám u hierarchického selekèního ja-
zyka typu MDT. Jednotlivé vìtve vytváøeného topiku jsou
dále rozlo�itelné na dal�í podvìtve analogické dal�ím
podtøídám nadøazených tøíd. Pøi konstrukci topiku postu-
pujeme podle logických pravidel, která jsou bì�ná i pøi
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klasifikaci do tøíd v knihovnické praxi. Je nutno tedy spl-
nit po�adavek na disjunkci podtøíd stejné úrovnì, dodr-
�ovat hierarchickou strukturu tøíd apod.

Systém TOPIC eliminuje jeden z nedostatkù booleov-
ských vyhledávacích systémù, kterým je pøíli�ná ostrost
operátoru AND, jen� nevyhledá dokument, pokud neob-
sahuje v�echna slova tímto operátorem spojená, zavede-
ním operátoru ACCRUE. Na následujícím pøíkladì si uká-
�eme, jak tento nový operátor pracuje. Z namìøených
charakteristik je mo�no získat principiální pøedstavu o jeho
funkci, nicménì pøesný matematický popis výpoètu koefi-
cientu relevance tohoto operátoru není v bì�né literatuøe
dostupný a je zøejmì pøedmìtem obchodního tajemství. Ob-
rázek è. 1 ukazuje definici jednoduchého topiku, který spo-
juje dva pojmy stejné úrovnì (oba reprezentují názvy dvou
mìst) pomocí operátoru ACCRUE, pøièem� slovu Praha
je pøiøazena váha 0.6 a slovu Brno váha 0.4. Operátor
ACCRUE pracuje zjednodu�enì øeèeno tak, �e se nejdøíve
chová jako operátor AND a po nalezení v�ech dokumentù
vyhovujících této podmínce se zaène chovat jako operátor
OR. Dotaz byl uèinìn v databázi plného textu èasopisu
Ekonom, roèník 1998, ve firmì Economia, a.s. Tato data-
báze obsahuje 5420 èlánkù.

Obr. 1

Následující grafy zobrazují skóre relevance a poèty
vyhledaných dokumentù tak, jak je vyhledá operátor
ACCRUE. Na grafu è. 1 mù�eme vidìt tøi skokem ohra-
nièené èásti.

Graf è. 1

První èásti systém pøiøadil hodnotu 0.75
a pøedstavuje tu èást operátoru ACCRUE, která se cho-
vá jako operátor AND. Dal�í èásti grafu znázoròují si-
tuaci, kdy se zaène chovat jako operátor OR, pøesnìji
øeèeno jako operátor logické funkce XOR. Zde je mo�-
no pozorovat, jakým zpùsobem se projeví definice jed-
notlivých vah v jednotlivých vìtvích topiku. Èára mají-
cí hodnotu relevance 0.6 reprezentuje Prahu, zatímco
èára reprezentující Brno má hodnotu 0.4. Je tedy patr-
né, �e operátor ACCRUE splòuje jak podmínku vysoké
relevance, tak podmínku vysoké úplnosti vyhledávaných
dokumentù. Tento operátor vyhledá stejný poèet doku-
mentù jako dotaz zalo�ený na booleovském operátoru
OR a zároveò na první místa seznamu vyhledaných do-
kumentù umístí dokumenty relevantní k dotazu
s booleovským operátorem AND. Dotaz zkonstruova-
ný tak, jak je zobrazeno na grafu è. 1, nám dává seznam
dokumentù, které jsou rozdìleny do tøí skupin relevan-
ce 0.75, 0.6, 0.4. Vyhledaných dokumentù je v�ak více
ne� tisíc a bylo by tedy potøeba tento seznam seøadit
jemnìj�ím zpùsobem. U èistì booleovských systémù
v�ak není mo�nost systémovì stanovit koeficient rele-
vance, nebo� ten je v�dy roven jedné. V èásti týkající se
roz�íøení booleovského modelu jsme nìkteré mo�nosti

øe�ení tohoto problému naznaèili. V systému TOPIC
k tomuto úèelu slou�í modifikátor MANY, který pøiøadí
relevantnímu dokumentu hodnotu z intervalu <0,1> pod-
le hustoty výskytu hledaného slova nebo fráze. Operá-
tor MANY urèuje hustotu výskytu slova v dokumentu,
nikoliv prostý poèet výskytù. Hustota je definována jako
poèet výskytù v závislosti na délce textu, mù�e se tedy
stát, �e dlouhý dokument, který obsahuje více výskytù
hledaného øetìzce, mù�e mít men�í skóre relevance ne�
krat�í text, který obsahuje ménì výskytù. Graf è. 2 uka-
zuje výsledky stejného dotazu jako graf è. 1 s pou�itím
modifikátoru MANY.

Graf è. 2

Graf è. 3 ukazuje pro srovnání chování systému
TOPIC pøi nejjednodu��ím dotazu s vyu�itím operátoru
ACCRUE s defaultnì nastaveným modifikátorem MANY
a bez definice vah jednotlivých vìtví.

Graf è. 3

Prùbìh tohoto grafu se do znaèné míry blí�í køivce,
která vyjadøuje obecný vztah mezi koeficienty úplnosti
a relevance. Skok mezi jednotlivými èástmi grafu ohra-
nièuje chování typu AND a OR.

Kromì pou�ití operátoru ACCRUE je pro systém
TOPIC urèující zpùsob budování jednotlivých topikù.
Vý�e uvedený pøíklad byl triviální, proto�e mìl za cíl ob-
jasnit funkci operátoru ACCRUE.

Nyní si uka�me nìjaký slo�itìj�í topik. Je vidìt
z následujícího obrázku è. 2, který zobrazuje pro pøed-
stavu definici prázdného topiku instituce6).

Obr. è. 2
Pomocí stromové struktury je mo�no vytváøet znaènì

slo�ité definice pojmù. V zásadì existují dvì základní
strategie tvorby: buï od obecného k jednotlivému
(Top-Down Design), nebo od jednotlivého k obecnému
(Bottom-Up Design). Jak je vidìt z pøedchozího obráz-
ku, topiky mohou mít pomìrnì komplikovanou struktu-
ru, proto je výhodnìj�í pøi jejich konstrukci postupovat
druhou naznaèenou metodou, nebo� nastavit váhy
u jednotlivých podvìtví ji� nadefinovaného topiku
a uchovat si zároveò pøedstavu o vlivu jednotlivých vah
na výsledek vyhledávání je prakticky nemo�né. Zároveò
jsme vý�e urèili jako jednu z podmínek kvalitního vyhle-
dávání dokumentu mo�nost pou�ití zpìtné vazby pøi kon-
strukci dotazu. Proto je vhodné topiky konstruovat po èás-
tech, u kterých je potøeba v nìkolika iteracích doladit
hladiny vah jednotlivých vìtví.

Vzhledem k tomu, �e lze na topik odkazovat jeho
jménem nebo kombinovat jeho jednotlivé vìtve a jed-
notlivé topiky sluèovat pod je�tì obecnìj�í topiky, rýsuje
se zde mo�nost vytvoøení selekèního jazyka zalo�eného
napø. na bázi MDT. Jednotlivé topiky by v takto vybudo-
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vaném informaèním systému reprezentovaly výrazy se-
lekèního jazyka. Celý systém by pøedstavoval automati-
zovaný systém vyhledávání dokumentù pomocí pøedem
definovaných topikù. Je tøeba si uvìdomit, �e selekèní
systém je v tomto pøípadì zcela nezávislý na faktickém
obsahu dokumentù ulo�ených v databázi. K selekci
a indexaci v knihovnickém smyslu by tak docházelo a�
v procesu vyhledávání dokumentù.

Ji� dnes existují funkèní systémy na automatizované
tøídìní pøicházejících dokumentù, napø. agenturního
zpravodajství. Dokumenty pøicházejí do systému, kde jsou
automaticky podrobeny selekci pomocí dobøe nadefi-
novaných topikù (politika, ekonomika apod.). Z vý�e uve-
deného je patrné, �e klíèovým aspektem úspì�nosti po-
dobného plnotextového systému je vlastní vyvá�ená
definice topikù. Je zøejmé, �e je to práce pro specialistu,
srovnatelná s tvor-bou expertních systémù, nebo� dobøe
nadefinovaná báze topikù pøedstavuje vlastnì bázi zna-
lostí.

Dal�í vývoj tìchto systémù bude pravdìpodobnì za-
lo�en na nejnovìj�ích poznatcích moderní logiky, lingvis-
tiky a umìlé inteligence. V moderní logice jsou to zejmé-
na teorie, pokou�ející se znovu definovat a pevnì zakotvit
vlastní pojem �pojmu� (viz napø.7) ). Z hlediska databáze
plných textù je z moderní lingvistiky velice zajímavý
smìr, který se nazývá �textová lingvistika� 5). Jedná se
o lingvistickou disciplínu, která pova�uje za základní jed-
notku jazyka text. Na vývoji moderní lingvistiky je zají-
mavé, jak se postupnì pøená�í zájem jazykovìdcù ke
zkoumání stále vìt�ích celkù, od hlásek, pøes vìty a�
k celým textùm (dal�í pravdìpodobný krok bude zøejmì
od textu k hypertextu). Textová lingvistika ji� definuje
nìkteré pojmy slou�ící k popisu textu jako celku. Nìkte-
ré z nich (Makrostruktura, Témata) nápadnì korespon-
dují s definicí topiku v systému TOPIC. Dal�ím smìrem
ve vývoji tìchto systémù je aplikace umìlé inteligence,
zejména pak systému na porozumìní pøirozenému jazy-
ku. Informaèní systém, který by byl zalo�en na tomto prin-
cipu, by nepotøeboval selekèní jazyk a vyhledávání do-
kumentù by probíhalo dotazováním se systému
v pøirozeném jazyce.
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