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Výsledky 

Motivace 

Kaž dý  den je výgenerova no obrovske  množ ství  
žpravodajský ch dat a výhleda va ní  informací  v 
te chto datech se v dnes ní  dobe  stalo pro ve ts inu 
populace rutinní  ža lež itostí . Ve ts ina už ivatelu  si 
už  ale neuve domuje, jak slož itý m proble mem je 
implementace výhleda va ní  v tak velke m množ -
ství  žpravodajský ch dat. 

Existuje r ada technologií , ktere  implementaci 
vlastní ho výhleda va ní  žjednodus ují  a urýchlují . 
Týto technologie obsahují  mnoho nastavení  a 
na stroju  pro pr edžpracova ní  dat (textu), jenž  na -
sledne  vý žnamne  ovlivn ují  kvalitu výhleda va ní . 

Úvod a cíle práce 

MediaGist je online sýste m pro kroslingua lní  
analý žu agregovaný ch žpra v a komenta r u  žalo-
ž ený  pr eva ž ne  na technologií ch sumarižace a 
analý že sentimentu. Sýste m MediaGist výtva r í  
souhrný žpravodajský ch c la nku  v pe ti jažýcí ch 
(anglic tina, c es tina, francoužs tina, ne mc ina a 
itals tina). 

Jední m že dvou hlavní ch cí lu  diplomove  pra ce 
býlo realižovat jednoduche  a rožs í r ene  výhleda -
va ní  v te chto datech. Druhý m cí lem diplomove  
pra ce býlo na sledne  otestovat výtvor ene  výhle-
da va ní  a provést experimenty s předzpraco-
váním textu s na stroji a nastavení mi, ktere  po-
skýtuje výbrana  technologie výhleda va ní  
(Elasticsearch). 

Smýslem experimentu  býlo žjistit vliv dostup-
ný ch na stroju  a nastavení  pro pr edžpracova ní  
textu (ve výbrane  technologii) na vý slednou 
kvalitu výhleda va ní .  

Předzpracování textu 

Pro výhleda va ní  v textový ch datech je klí c ove  
pr edžpracova ní  textu a jeho indexace. Nejdu lež i-
te js í  c a stí  pr edžpracova ní  je stemming, tžn. re-
dukce ru žný ch tvaru  slova, ve který ch se dane  
slovo mu ž e výskýtnout, na spolec ný  ža kladní  
tvar.  

Meži dals í  použ í vane  postupý pr i pr edžpracova -
ní  textu patr í  napr . tokenižace nebo odebí ra ní  
stop slov, jež  mají  take  vý žnamný  vliv na kvalitu 
výhleda va ní . Obecný  postup pr i pr edžpracova ní  
textu pr ed indexací  lže vide t na obr. 1. 

Obrázek 1: Obecný postup při předzpracování textu před in-
dexací 

Realizace 

Pro realižaci výhleda va ní  býla na ža klade  porovna -
ní  technologií  Apache Solr a Elasticsearch výbra -
na technologie Elasticsearch. Obe  technologie 
jsou žalož ený na knihovne  Apache Lucene, její ž  na -
stroje pro pr edžpracova ní  textu výuž í va  Apache 
Solr i Elasticsearch. 

Testování a experimenty 

Cí lem experimentu  a testova ní  býlo žjistit, jaký  vliv 
mají  jednotlive  kroký pr edžpracova ní  textu na kva-
litu vý sledku  implementovane ho výhleda va ní . Pro 
porovna ní  vý sledku  jednotlivý ch experimentu  býla 
použ ita MAP (Mean Average Precision) mí ra a ve-
likosti indexu  pro jednotlive  jažýký. Testova ní  pro-
bí halo nad datý ž balí c ku CLEF AdHoc - News 
2004-2008 a býlo provedeno pro tr i jažýký – c es -
tinu, anglic tinu a francoužs tinu. 

Tabulka 1: Nejlepší výsledky MAP míry pro původní řešení 
CLEF AdHoc úloh a dosažené výsledky (tučně) v této práci 

Nejprve býla výhodnocena MAP mí ra pro ža kladní  
navrž ene  pr edžpracova ní . Celkem býlo provedeno 
15 experimentů a pr i kaž de m ž experimentu  býlo 
pr edžpracova ní  c a stec ne  upraveno (napr . žme ne n 
stemmer, výnecha n ne který  krok pr edžpracova ní  
apod.).  

Na ža klade  experimentu  býl upraven pu vodní  po-
stup pr i pr edžpracova ní . Hodnotý MAP mí rý ží ska-
ne  touto u pravou (viž tuc ne  vý sledký v tab. 1) býlý 
porovna ný s r es ení mi CLEF AdHoc u loh ž roku 
2007 a 2006. 

Obrázek 2: Přesnost/úplnost graf pro testování před a po 
úpravě předzpracování 

Jako nejleps í  stemmer pro anglic tinu se uka žal stemmer 
pojmenovaný  v na stroji Elasticsearch light_english1 a 
pro francoužs tinu light_french. Da le býlo žjis te no, ž e nej-
výs s í  MAP mí rý pro c eský  jažýk je dosaž eno pr i indexaci 
bigramů a pr i neodstranění stop slov. Pro anglický  ja-
žýk se jeví  jako nejleps í  r es ení  použ ití  trigramů a pro 
francoužský  použ ití  trigramů a čtyřgramů. Na obr. 2 je 
žobražen pr esnost/u plnost graf pr ed (plna  kr ivka) a po 
(c a rkovana  kr ivka) konec ne  u prave  pr edžpracova ní . 
Po u prave  pr edžpracova ní  dos lo k mí rne mu žleps ení  
MAP mí rý, ale take  k vý ražne mu sní ž ení  velikosti jednot-
livý ch indexu . 
Zí skane  vý sledký pro jednotlive  jažýký je mož ne  výuž í t 
pr i r es ení  podobný ch proble mu  (výhleda vní  ve ví cejažýc -
ný ch textech), tžn. použ í t stejne  nebo podobne  na stroje a 
nastavení  pro pr edžpracova ní  textu pr ed indexací , ktere  
se uka žalo podle MAP mí rý jako nejleps í .  

1Podrobnosti o použitých stemmerech lze nalézt v oficiální dokumentaci 
Elasticsearch na www.elastic.co 


