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Abstrakt v SJ 
V práci sa zaoberám efektívnym indexovaním obsahu internetových 

stránok Ústavu informatiky na PF UPJŠ. Popisujem spôsob indexovania 

jednotlivých termov, ich konverziu do základného tvaru pre potreby efektívneho 

vyhľadávania, ich ohodnocovanie v rámci celého servera a vyhľadávania. 

Rozoberám problematiku efektivity a kvality vyhľadávania.  

 

 

Abstrakt v AJ 
This diploma thesis handles effective indexing of the content of internet 

pages of Institute of Computer Science at Faculty of Science UPJŠ. It describes 

the indexing method of various terms, their conversion into the base form for 

effective querying, their cost estimation with respect to the whole server. I 

analyze the problematic of effectiveness and querying quality.  
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Úvod 

Problematika efektívneho vyhľadávania je stále viac a viac aktuálna. 

Ľudia sú zaplavovaní hromadou dát, z ktorých potrebujú získať informáciu, a tak 

potrebujú rozumný spôsob na nájdenie informácií pre nich dôležitých. 

Celosvetová sieť INTERNET obsahuje obrovské množstvo informácií a je nutne 

si vedieť vybrať tu, ktorá má pre vás najväčšiu hodnotu. Na to slúžia rôzne 

internetové vyhľadávače, ktoré sa v základe delia na dva druhy. Katalógové a 

fulltextové. Ja sa budem zaoberať práve fulltextovými, pretože prinášajú 

podstatne presnejšiu informáciu. 

 

Na nasledujúcich stranách sa dozviete viac o funkčnosti, možnostiach 

využitia,  spôsobu implementácie tohto systém a o samotnej problematike 

indexovania, ohodnocovanie termov v dokumentoch a vyhľadávania. 
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1 Popis problematiky 

Základným problémom človeka je vybrať si správny a pre danú osobu 

najefektívnejší zdroj informácií. V dnešnom svete sa na nás valia informácie zo 

všetkých strán, väčšinu z nich by som ani informáciou nenazýval. A tak 

možnosť správne si vybrať je stále dôležitejšie.  

 

Po malom prieskume v mojom okolí som dospel k záveru, že 

najefektívnejší zdroj informácií je práve celosvetová sieť Internet. A tak som sa 

pýtal ľudí, čo používajú na nájdenie informácie, ktorú hľadajú. Väčšinou to bolo 

slovo Google, prípadne iný fulltextový vyhľadávač. V terajšej dobe je to jeden 

z najefektívnejších spôsobov získavania informácií. 

 

Fulltextové vyhľadávače vytvárajú svoj index (databázu stránok, v ktorej 

hľadajú odpoveď hľadania) automaticky. Ich programy, zvané aj boty (bot - 

skratka robot) automaticky prehľadávajú web, kopírujú prejdené stránky do 

svojho indexu  a na základe prehľadania tejto databázy prezentujú výsledky. 

Výsledky vyhľadávania na fulltextových vyhľadávačoch preto nikdy neodrážajú 

aktuálny stav stránky, ale taký aký bol v čase posledného kopírovania 

webstránky do indexu.  

 

V prípade, že chcete vytvoriť efektívne a čo najaktuálnejšie vyhľadávanie 

pre konkrétny server, má zmysel vytvoriť vlastný fulltextový vyhľadávač, ktorý 

bude pracovať iba nad daným serverom, takže výsledky hľadania budú odkazy 

v rámci servera, aktualizácia indexov bude prebiehať podstatne častejšie (môže 

aj každý deň na rozdiel napr. od Googlu, ktorý stránku aktualizuje priemerne 

každé 1-2 mesiace). 
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2 Súčasný stav indexovacích vyhľadávačov 

Webové vyhľadávacie stroje sa od ich ”bratov”, ktoré sa používajú 

napríklad v knižniciach, líšia hlavne v podmienkach, v ktorých pracujú. Hlavný 

problém je získavanie indexov v krátkom čase. Ďalší problém nastáva, ak istá 

stránka (stránky) nie sú dočasne dostupné. Preto existuje základné delenie 

architektúry indexovacích vyhľadávačov: 

 

2.1 Centralizovaná architektúra 

Väčšina strojov využíva jednoduchšiu 2-stupňovú architektúru. Prvý 

stupeň (crawler) dokumenty sťahuje a predspracuváva a ďalší stupeň (indexer) 

z  týchto dám vytvára požadovaný index. 

Hlavný problém tejto architektúry je objem dostupných dát na 

celosvetovej internetovej sieti. Je iba otázkou technických obmedzení, kedy už 

nebude možné sťahovať všetky dáta a vytvárať centralizovaný index. Tomuto 

by mala zabrániť distribuovaná architektúra.  

 

2.2 Distribuovaná architektúra 

Základnou myšlienkou tohto riešenia je spracovanie dát na jednom uzle 

a následná distribúcia výsledkov do zvyšku systému. Jeden z prvých 

predstaviteľov tejto architektúry je stroj Harvest. Tento stroj v súčasnosti 

používa CIA a NASA, a bol navyše včlenený do viacerých komerčných 

produktov (napr. Netscape Catalog Server). 

 

Aby sme sa pohli od teoretických úvah a popisov, je nutne sa zmeniť 

o niektorých z modelov vyhľadávacích strojov. Model je vlastne myšlienkový 

princíp, na ktorom stroj beží. Takýchto princípov existuje niekoľko. V dnešnej 

dobe tie najlepšie vyhľadávacie stroje nepoužívajú iba jeden z modelov, ale 

kombinujú modely tak, aby z každého vyťažili pozitívne a potlačili negatívne 

aspekty.  
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2.3 Booleovsky model 

Je založený na teórii množín a booleovskej algebre. Váha indexovacieho 

termu je binárna, 0 alebo 1 ( wi,j = {0,1} ), podľa toho, či sa term vyskytuje alebo 

nevyskytuje v danom dokumente. 

Otázka je zložená z termov pospájaných spojkami AND, OR a BUT. 

Zvyčajne sa transformuje na DNF – disjunktívnu normálnu formu. Namiesto 

NOT sa používa BUT (okrem), aby sme nemali príliš veľkú množinu vrátených 

termov. Ohodnocovacia funkcia je:  

 

 

 

 

Výhoda booleovského modelu je v tom, že je jednoduchý, ľahko 

pochopiteľný a bol často implementovaný. Nevýhodou je to, že dokument je 

relevantný alebo nie je, nie je nič medzi tým, čiže často sa získa buď priveľa 

alebo primálo dokumentov. Taktiež nevieme usporiadať nájdene dokumenty. 

  

Príklad 2.3 : Máme trojicu dokumentov: 

D1 : Mama ide do školy pre Emu. 

D2 : Ema ide do školy. 

D3 : Mama išla pre jablká do obchodu. 

Užívateľ zadal otázku: 

Q: (mama or ema ) and škola. 

Vektor dokumentu zúžený na vektor otázky bude mať takéto hodnoty 

(1,1,1),(1,0,1),(0,1,1).  
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Tabuľka 2.3: Výpočet váh jednotlivých termov dokumentov 

 

R(D1,Q) = 1; 

R(D2,Q) = 1; 

R(D3,Q) = 0; 

 

Ako je vidieť, výsledkom vyhľadávania sú dokumenty D1 a D2 . No v 

tomto 

prípade nevieme s istotou určiť, ktorý z nich je viac relevantný k otázke. Preto je 

výhodnejší ďalší model. 

 

2.4 Vektorový model 

Vektorový model oproti booleovskému rozširuje rozsah hodnôt pre váhy 

termov popisujúcich dokumenty. Používa sa na kódovanie (reprezentáciu) 

dvojice termu a dokumentu v textovej kolekcii. Každý vektor dokumentu je 

reprezentovaný kľúčovými slovami, frázami alebo pojmami používanými v tomto 

dokumente. Pri tomto modeli sú dokumenty reprezentované vektorom váh v  

M-dimenzionálnom vektorovom priestore, kde M je počet indexovaných termov 

celej kolekcie, preto majú vektory väčšinu zložiek nulovú. Preto sa nazýva tento 

model vektorovým modelom. Váha indexovacieho termu je stanovená podľa  

jeho dôležitosti. Čím častejšie sa daný term vyskytuje v dokumente, tým by 

mala byť jeho váha vyššia, čím častejšie sa daný term vyskytuje v celej kolekcii 

dokumentov, tým by mala byť jeho váha nižšia, pretože klesá jeho schopnosť 

odlíšiť jeden dokument od druhého.  
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Nájdenie relevantného dokumentu sa podobá na úlohu zhlukovania 

dokumentov do dvoch zhlukov – podobných otázke a nepodobných otázke. 

Chceme maximalizovať podobnosť v rámci zhluku a minimalizovať podobnosť 

medzi zhlukmi. 

Váha j-teho termu v i-tom dokumente sa vypočíta pomocou Tf-idf 

formuly: 

 

. , log  , kde 

 

• tfi,j je počet výskytov j-teho termu v i-tom dokumente 

• N je počet všetkých dokumentov a Ni je počet dokumentov, v ktorých sa 

vyskytuje j-ty term. 

 

Potom podobnosť dokumentov a otázky, ktorá je tiež transformovaná na 

dokument je: 

  

 

  

kde v čitateli je skalárny súčin vektorov a v menovateli je súčin ich 

veľkostí. Je to v podstate kosínus uhla dvoch vektorov.  

Výhodou tohto modelu je, že je jednoduchý, rýchlo sa spočíta 

relevantnosť dokumentu a na rozdiel od booleovského modelu v tomto môžeme 

usporiadať dokumenty podľa odpovedí. V súčasnosti je najviac používaným 

modelom.  

Jednou z nevýhod je vzájomná nezávislosť termov. Keďže dokument je 

reprezentovaný vektorom váh, stráca sa informácia o korelácii termov, ale v 

praxi sa použitie korelácie ukazuje ako nevýznamné. 
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Príklad 2.4 : Využijeme tú istú trojicu dokumentov a otázku z predchádzajúceho 

príkladu, aby sme ukázali výhody vektorového modelu: 

D1 : Mama ide do školy pre Emu. 

D2 : Ema ide do školy. 

D3 : Mama išla pre jablká do obchodu. 

Užívateľ zadal otázku: 

Q: (mama or ema ) and škola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabuľka 2.4: Výpočet váh jednotlivých termov dokumentov 
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Podľa vypočítaných hodnôt relevantnosti dokumentu k otázke môžeme 

tieto dokumenty usporiadať a získať tak dokument, ktorý je najviac relevantný 

k danej otázke. 

Ďalší model, pravdepodobnostný, nebudeme popisovať, keďže 

ústredným modelom tejto diplomovej práce je vektorový a jemu podobný je 

booleovský. 
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3 Popis problému servera http://ics.upjs.sk/ 

3.1 Súčasný stav servera a jeho problémy 

• V sučastnosti server http://ics.upjs.sk/ má iba jednoduchú stromovú 

štruktúru.  

• Neexistuje žiadna mapa stránok, žiadne indexy.  

• Vyhľadávanie informácií nie je skoro možné.  

• Jednotlivé stránky a podstránky nie sú nijak unifikované.  

• Nie sú dodržiavané žiadne štandardy.  

• Štruktúry stránok sú  chaotické. 

• Každý jednotlivý užívateľ má svoju časť realizovanú iným spôsobom. 

• Niektoré zo stránok sú statické HTML, iné sú generované dynamicky 

pomocou PHP, JSP, …  

 

3.2 Prečo nastal tento stav 

 Základným problémom bolo nenasadenie univerzálneho redakčného 

systém už v začiatkoch servera. Takýto systém by združoval informácie 

uložené na server a zjednotil by formu týchto informácií.  

 Ďalším problémom je nedodržiavanie štandardov pre písanie webových 

stránok (napr. W3C). Po analýze jednotlivých stránok nachádzajúcich sa a 

serveri http://ics.upjs.sk/ som zistil, že väčšina stránok ani zďaleka nesplňuje 

základy štandardov. Tým vznikali problémy pri parsovaní stránky a získavaní 

informácií z nich. 
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3.3 Riešenie vyhľadávania 

 Jedným z riešení problém vyhľadávania informácií na serveri 

http://ics.upjs.sk/ je periodické prechádzanie celého servera a zaindexovávanie 

nájdených termov (slov), ich ohodnotenie a zápis do databázy pre efektívne a 

presné vyhľadávanie. Tým sa vytvorí možnosť efektívneho vyhľadávania 

potrebných informácií v rámci servera.  
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4 Moogle 

4.1 Definícia a popis 

Moogle je názov fulltextového vyhľadávača, ktorý prehľadáva celý server 

cez odkazy, indexuje a ohodnocuje jednotlivé termy (slová) v rámci jednotlivých 

dokumentov a následne umožňuje vyhľadávanie najlepšie ohodnoteného termu 

(termov) v rámci celého servera.  

 

4.2 Výhody tohto riešenia a porovnanie  

Existuje viacej možností, ako vytvoriť vyhľadávanie s podporou 

slovenčiny nad konkrétnym serverom. Jednou z možností je využitie systémov 

poskytovaných známymi fulltextovými vyhľadávačmi, ako je napríklad Google. 

Tento umožňuje zúženie vyhľadávania nad konkrétny server, no toto riešenie 

má svoje nevýhody.  

Prvou a najdôležitejšou nevýhodou je čas obnovovania údajov 

v indexoch. Google štandardne obnovuje obsah indexu jednotlivých stránok 

priemerne každé 1-2 mesiace. Je to vzniknuté tým, že Google neprehľadáva iba 

zvolený server, ale celú sieť Internet. Práve 28.7.2008 zverejnil server zive.cz 

na svojich stránkach túto informáciu:  

“Spoločnosť Google na svojom blogu oznámila, že dosiahla ďalší rekord 

v rámci svojho populárneho vyhľadávača. Podľa najnovších štatistík totiž 

indexuje viac než bilión URL adries. ” 

Do štatistiky neboli navyše zarátané všetky adresy, len tie unikátne. 

Nepočíta sa preto s vnorenými odkazmi na rovnakom portáli alebo s 

interaktívnymi aplikáciami typu webový kalendár, ktoré automaticky generujú 

ďalší obsah. Vylúčené sú aj stránky, ktoré sa na seba až príliš podobajú. Takže 

ako je vidno, pracuje sa tu s obrovským množstvom informácií a čas, za ktorý 

sa opätovne dostane k danému dokumentu a obnoví obsah indexov pre tento 

dokument, je príliš dlhý. A aj z tohto dôvodu sa oplatí tvorba a nasadenie 

vlastného lokálneho indexovacie stroja.  
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Na tomto je možné, samozrejme závisí to od množstva indexovaných 

dokumentov, zredukovať podstatne tento čas aj na dve hodiny. Podobný 

problém nastáva aj pri ostatných internetových fulltextových vyhľadávačoch. 

 

4.3 Získavanie informácií 

Proces získavania informácií je prvou fázou pri indexovaní. Jeho účelom 

je zhromaždenie všetkých termov zo všetkých dokumentov nachádzajúcich sa 

na danom servery a ich uloženie do databázy prípadne iných dátových štruktúr. 

Zaujímajú nás samozrejme všetky dokumenty, ktoré sú prístupné z hlavného 

dokumentu servera (napr. http://ics.upjs.sk/) a iba tie dokumenty, ktoré sa 

nachádzajú na tomto server. 

Celý proces získavania informácií je naznačený v nasledujúcom grafe: 
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4.3.1 Načítanie stránky 

Na začiatku sa načítava obsah hlavnej stránky servera 

(http://ics.upjs.sk/),  

neskôr je načítaný odkaz z radu odkazov. Načítavanie obsahu statických či 

dynamických stránok zabezpečuje funkcia file_get_contents(). Táto funkcia je 

identická s funkciou file(). file_get_contents() však vráti obsah načítaného 

súboru ako reťazec. Tento reťazec je následne pridelený premennej pre 

možnosť ďalšieho spracovania. 

 

4.3.2 Nájdenie odkazov a ich zápis do radu 

Pomocou regulárnych výrazov je z výstupného reťazca funkcie 

file_get_contents() nájdený zoznam odkazov, ktoré smerujú na server. 

Ak je odkaz vo forme relatívnej cesty, je z neho vytvorený odkaz 

s absolútnou cestou. Táto úprava relatívnych ciest na absolútne je veľmi 

dôležitá, pretože funkcia file_get_contents() vie pracovať iba s absolútnymi 

cestami. 

Upravený zoznam odkazov je vložený do radu odkazov, odkiaľ sa 

postupne indexujú jednotlivé dokumenty pod vybraným odkazom. 
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4.3.3 Uloženie “čistého” textu 

Z obsahu dokumentu sú odstránené všetky “tagy“ pomocou funkcie 

strip_tags(), ktorá odstráni všetky HTML a PHP tagy z reťazca a text obsahujúci 

len čistú informáciu je uložený pre potreby vyhľadávania. 

 
 

4.3.4 Odstránenie stop slov 

Stop-slová alebo stop-words sú slová s nulovou informačnou hodnotou v 

textoch, ako napr. spojky, predpony, predložky a pod. Takže tieto sú 

odstránené z obsahu pred samotným uložením termov do indexových štruktúr. 

 

4.3.5 Uloženie termov do databázy 

Z obsahu dokumentu sa postupne uloží každý jeden term do databázy aj 

s poradovým číslom v rámci dokumentu a cestou ku dokumentu, v ktorom sa 

nachádza. Poradová číslo v rámci dokumentu je dôležité následne pri 

vyhľadávaní a zobrazovaní nájdených termov a cesta k dokumentu je potrebná 

pre vytvorenie väzby termu na dokument.  

 

4.3.6 Odstránenie odkazu z radu 

Ako náhle sú všetky termy z dokumentu zaevidované, je tento dokument 

označený ako zaevidovaný. Odkaz sa doslova nemaže z radu, pretože by sme 

stratili informáciu o tom, či bol daný odkaz (dokument) už evidovaný. 
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4.4 Podpora slovenčiny 

Slovným spojením „podpora slovenčiny“ je myslené vytváranie 

základných tvarov a neurčitok zo slov pre efektívnejšie vyhľadávanie. Uvediem 

jeden príklad: v texte dokumentu sa nachádza slovo „otcov“. Systém z tohto 

slova vytvorí základný tvar „otec“ a ten sa uloží do indexu. Výhodou je 

kvalitnejšie ohodnocovanie termov, pretože sa ohodnocuje term v základnom 

tvare a nie pôvodný. Takisto to slúži k presnejšiemu vyhľadávaniu v rámci 

dokumentov.  

Na vytváranie základného tvaru sa využíva projekt „Tvaroslovník“ 

realizovaný doc. RNDr. Stanislavom Krajčim, PhD. 

 

4.5 Ohodnocovanie termov 

Ako už bolo spomenuté, výpočet hodnoty termu sa vykonáva nad 

neurčitok respektíve nad základným tvarom termu. Ako model som zvolil 

Vektorový model (3.4). Proces ohodnocovania sa spúšťa až po zaevidovaní 

všetkých termov a vytvorení základných tvarov z týchto termov. 

Váha j-teho termu v i-tom dokumente sa vypočíta pomocou Tf-idf 

formuly: 

 

. , log  , kde 

 

• tfi,j je počet výskytov j-teho termu v i-tom dokumente 

• N je počet všetkých dokumentov a Ni je počet dokumentov, v ktorých sa 

vyskytuje j-ty term. 

 

Výhodou systému Moogle je bezproblémová zmena modelu výpočtu 

hodnoty termu na iný. 
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4.6 Vyhľadávanie 

Vyhľadávanie je realizované priamo nad štruktúrou indexov a nie nad 

dokumentmi, nakoľko všetky potrebné informácie sa už nachádzajú v indexe.  

Samotné vyhľadávanie funguje nasledovne: 
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5 Popis implementácie 

Prvou otázkou bol výber programovacieho jazyka. Zvolil som PHP, 

nakoľko je vhodné na implementáciu na hocijaký internetový server a verzia 

PHP5 už plne podporuje objektovo orientované programovanie, čo neplatilo pri 

starších verziách navyše s týmto programovacím jazykom mám veľa a veľmi 

dobrých skúseností. Ako “úložný priestor” pre indexy som zvolil MySQL 5, 

nakoľko komunikácia s PHP je na veľmi dobrej úrovni a implementácia je takisto 

jednoduchá. Ďalšou výhodou tejto kombinácie spočíva v možnosti 

implementácie celého systém na väčšinu internetových stránok. 

 

5.1 Základný popis tried 

Celý systém sa skladá z šiestich základných tried: 

1. Trieda Config – hlavné nastavenia systému 

2. Trieda SQL – obsluha komunikácie s databázou 

3. Trieda Zaindexuj – prehľadávanie dokumentov a zápis termov 

4. Trieda Tvaroslovník – tvorba neurčitkov a základných tvarov z termov 

5. Trieda Ohodnotenie – výpočet váhy termov 

6. Trieda Vyhľadaj – vyhľadávanie 
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5.2 Trieda SQL 

Trieda SQL kompletne obsluhuje prácu s databázou. Práca s databázou 

sa odohráva iba v tejto triede, takže nie je problém upraviť celý systém na prácu 

s inou databázou jednoduchým zmenením jednej triedy.  

 
 

5.2.1 Popis metód triedy SQL 

- indexAddToQueue 
vkladanie odkazov na dokumenty do radu 

- indexGetQueue 
výber jedného odkazu na dokument z radu 

- indexIsNotInQueue 
kontrola pred vkladaním odkazu do radu, či sa v ňom už nenachádza 

- indexRemoveFromQueue  
nastavenie na „zaindexovaný“ 

- indexSaveSimpleText 
uloženie „čistého“ textu bez HTML a PHP tágov 

- indexSaveTerm 
uloženie termu aj s jeho vlastnosťami 
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5.3 Trieda Zaindexuj 

Táto trieda obsluhuje načítavanie dokumentu, jeho spracovanie, 

vytvorenie zoznamu odkazov nachádzajúcich sa v dokumente a zápis termov 

do indexovej štruktúry, no bez vytvorenia váhovej hodnoty jednotlivých termov.  

 

5.3.1 Popis metód triedy Zaindexuj  

- createIndex 
zapuzdruje všetky nasledujúce metódy a funkcie 

- url_exists 
kontrola, či odkaz, ktorý bol nájdený v obsahu dokumentu je platný 

- addToQueue 
kompletná príprava odkazov na pridanie do radu 

- findLinks 
na základe regulárnych výrazov prehľadáva obsah dokumentu a hľadá odkazy 

na ďalšie dokumenty v rámci servera 

- getPageEncoding 
detekcia kódovania dokumentu. Nutné pre správne načítanie dokumentov 

s rôznym kódovaním 

- createUrl 
generácia absolútnych ciest k dokumentom z relatívnych ciest 

- saveTerms 
príprava termov na uloženie do indexovej štruktúry 

- removeUnnecessary 

odstránenie stop-slov 
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5.3.2 Ako funguje Zaindexuj  

V triede Zaindexuj je hlavnou metódou createIndex(). Táto metóda 

organizuje a zapuzdruje všetky ostatné metódy a funkcie triedy. 

 
function createIndex($url) { 

if($this->url_exists($url)) { 

$data = file_get_contents($url); 

$this->addToQueue($this->findLinks($data,$url),$url);  

 $encoding = $this->getPageEncoding($data); 

 $data = iconv($encoding, "UTF-8", $data); 

 $this->SQL->indexSaveSimpleText($data,$url); 

 $this->removeUnnecessary($data); 

 $this->saveTerms($data,$url); 

 unset($data);     

 $this->SQL->indexRemoveFromQueue($url); 

} else { 

 $this->SQL->indexRemoveFromQueueFaild($url); 

} 

} 

 

 



  
      23   

   

5.4 Trieda Ohodnotenie 

Trieda Ohodnotenie vypočítava a zapisuje váhu každého termu 

v indexovej štruktúre. Využíva pri tom Vektorový model výpočtu váhy termu.  

 
 

5.4.1 Popis metód triedy Ohodnotenie  

- ohodnotenie 
zapuzdruje všetky nasledujúce metódy a funkcie 

- ohodnot 
výpočet váhy termu a uloženie termu do indexu 

- pocetTermovVDokumente 
zistenie počtu termov nachádzajúcich sa v danom dokumente 

- pocetDokumentov 
zistenie počet všetkých zaindexovaných dokumentov 

- pocetDokumentovSTermom 
počet všetkých dokumentov, v ktorých sa zvolený term nachádza 
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5.5 Trieda Vyhľadávanie 

Trieda SQL kompletne obsluhuje prácu s databázou. Práca s databázou 

sa odohráva iba v tejto triede, takže nie je problém upraviť celý systém na prácu 

s inou databázou jednoduchým zmenením jednej triedy.  

 
 

5.5.1 Popis metód triedy Vyhľadávanie 

- createZakladnyTvar 
vytvorenie základného tvaru z hľadaného slova pomocou „Tvaroslovníka“ na 

účely vyhľadania v indexe 

- search 
vyhľadanie základného tvaru v štruktúre indexu a zoradenie nájdených riadkov 

podľa váhy 

- displayResults 
zobrazenie výsledkov hľadania na stránke 
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5.6 Databáza 

Databázový model som sa snažil vytvoriť čo najjednoduchší. Základom 

bolo, aby sa pri samotnom indexovaní a následnom vyhľadávaní nemuseli 

vykonávať zložité SELECT-y a UPDATE-y. Celá databáza sa  skladá z troch 

tabuliek:  

 
 

• index 
tabuľka združuje informácie o indexoch. Nájdený term, jeho základný tvar, 

poradie v rámci dokumentu na účely zobrazenia pri vyhľadávaní, url 

adresa na dokument, hodnota termu vypočítaná vektorovým modelom 

a pomocné hodnoty pre tento výpočet 

• queue 
tabuľka použitá ako rad pre evidenciu odkazov na dokumenty, ktoré treba 

zaindexovať alebo už  boli zaindexované. Url adresa a flag informácia. 
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• urldata 
udržiava „čistý“ text bez HTML a PHP tágov pre účely zobrazenia pri 

vyhľadávaní. Url adresa dokumentu, z ktorého bol vytvorený „čistý“ text, 

ktorý je uložený ako „text“  



  
      27   

   

Záver 

V tejto práci som sa oboznámil s rôznymi spôsobmi spracovania 

informácií, ich indexovani a následnom ohodnocovaní rozdielnymi spôsobmi, 

ako je Booleovský model či Vektorový model. Zistil som, ako a na akých 

princípoch a modeloch sú postavené svetoznáme fulltextové vyhľadávače, aké 

sú výhody a nevýhody jednotlivých princípov a metód a ktorá z možností sa 

kedy hodí viac. Vycibril som svoju prácu s objektovým programovaním a naučil 

som sa efektívnejšie vytvárať internetové stránky pre účely najlepších výsledkov 

pri vyhľadávaní.  

V vývoji tohto projektu by som rád pokračoval aj na ďalej, rozšíril by som 

ho o ďalšie modely výpočtu váhy termu, zakomponoval by som prehľadávanie 

ďalších typov dokumentov a zefektívnil by som proces indexovania. 
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Prílohy 
 
Príloha A:         

• CD médium – bakalárka práca v elektronickej podobe, zdrojové kódy, 
nastavenia servera, inštalačná príručka 
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