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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce se zabývá extrakcí dat z konferenčních publikací od roku 1997 po rok 

2015 a následně v těchto získaných datech i vyhledávat pomocí fulltextových operátorů. 

V rámci toho byl vytvořen program, který dokáže vytvořit XML šablony z PDF a HTML 

souborů a podle kritérií v nich vyhledávat. Práce je rozdělena na dvě důležité části. 

První část práce se zabývá teoretickým vymezením pojmů, které úzce souvisí s danou pro-

blematikou. Jsou definovány pojmy jako konference, WPF technologie a indexování. Zabývá 

se také tříděním získaných dat z mezinárodních konferencí podle daných kritérií či full-

textovým vyhledáváním v publikacích. 

Druhá část je tvořena samotnou realizací. První fáze této části spočívala v přečtení převážně 

PDF souborů a u některých starších publikací HTML souborů. Proto byly hledány knihovny, 

které by s tímto formátem uměly jednoduše pracovat a byly implementovány v jazyku C# 

nebo alespoň na něj měly port. V druhé fázi bylo potřeba nalézt řešení pro full-textové vyhle-

dávání, které by bylo rychlé a spolehlivé, popřípadě umožňovalo i další rozšíření do budouc-

na. 

 

Klíčová slova 

C#, databázový program, full-textové vyhledávání, PDF, WPF technologie 
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Abstract 

 

This bachelor thesis deals with extracted data from publication of conference from year 1997 

to year 2015 and also in these obtained data searches for usage of fulltext operators. For this 

purpose was created an application, which is able to make XML template from PDF and 

HTML files and then search through according to criteria in them. The work is divided into 

two main parts. 

First part of this thesis contains definition terms, which are closely related to this problem. 

There are defined terms as conference, WPF technology and indexing. It also engages in sort 

of gain data from international conferences according to criteria or fulltext searching. 

Second essential part is the creation of application itself. First phase is based mostly on rea-

ding PDF files and HTML files in some cases. That’s the reason, why was necessary looked 

for some libraries, which can simply work with this format and also were implemented in C# 

language or at least have port on it. In second stage was needed to find solution for fulltext 

searching, which would be fast and reliable, alternatively enables other extension in future. 

 

Key words: C#, database program, full-text searching, PDF, WPF technologie 
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1. Úvod 

 

S rozvíjením technologií přibývaly informace z různých oborů, proto byla snaha vytvářet in-

formační systémy, které by byly schopny zastřešit a sloučit všechna data na jednom místě. 

Požadavky na tyto systémy byly hlavně ve spolehlivosti a rychlém vyhledávání. Z počátku se 

jednalo pouze o vyhledávání autorů nebo názvů článků či publikací, ale cíle a potřeby uživate-

lů se dále vyvíjely. Například bylo nutné, aby nejen název díla odpovídal zadaným klíčovým 

slovům, ale i jeho obsah. Z těchto důvodů bylo důležité, aby uživatel zadal co nejpřesnější 

možná kritéria k získání co nejlepších výsledků. Zde přichází na řadu fulltextové vyhledávání, 

které umožňuje při zadání správných operátorů, tohoto docílit. Je důležité zmínit, že nemusí 

všechny operátory fungovat stejně v každém systému nebo dokonce jím být podporovány. 

V dnešní době je k dispozici mnoho informačních systémů. Z akademické půdy budou známy 

třeba IEEE, Scopus či Web of science, které nabízejí pestrou databázi vědeckých článků, aka-

demických publikací nebo citovaných děl ze všech druhů témat. Jedná se o systémy pracující 

přes webové rozhraní vyžadující připojení k internetu a často pro plné využití vyžadují fi-

nanční příspěvek. Výzvou bylo vytvořit obdobný systém s tím rozdílem, že bude fungovat 

jako desktopová aplikace bez použití internetu, tudíž offline. Jako úložiště pro data je zvolen 

samotný harddisk počítače a pro orientaci v databázi slouží index, který je uložen rovněž  

na stejném místě. Aplikace byla navržena hlavně pro příspěvky z mezinárodních konferencí 

z roků 1997-2015, ale za předpokladu využití šablony a její struktury by mohla pojmout i jiná 

díla.  

Motivací bylo vytvoření programu pro učitele a profesory na Technické univerzitě v Liberci, 

kteří by chtěli mít pod správou a kontrolou podobný informační systém nebo by měli zájem 

vyhledávat články a publikace bez použití internetu. 

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření aplikace v jazyku C#, konkrétně za použití technologie 

WPF, která bude umožňovat vkládání dat z mezinárodních konferencí. Rozhraní by mělo dále 

umožňovat vyhledávání v těchto datech - dle názvu článku, autorů a dalších klíčových slov. 

Poslední bodem bylo navrhnutí a realizace jednoduchého skriptovacího jazyka pro vytváření 

šablon, které budou využívány pro prezentaci údajů vyhledávaných v databázové aplikaci. 
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2. Databázové systémy a WPF technologie 

 

Velké databázové (informační) systémy jsou nedílnou součástí dnešní doby. Využívají se pro 

zpracování dat v jakékoli podobě a jejich prezentaci pro koncové uživatele. Velké využití 

mají citační databáze, které poskytují spoustu článků a informací z různých oborů. Staly se 

tak primárním zdrojem pro univerzitní a vědeckou komunitu. Mezi nejčastěji používané data-

báze patří: 

Web of science (WoS) – je služba, která je vedená pod křídly společnosti Thomson Reuters. 

Jedná se o bibliografickou a citační databázi, která slouží k získání zdrojových dat. Umožňuje 

sledování pravidelně aktualizovaných bibliografických údajů (včetně abstraktů) o článcích 

z vědeckých a odborných časopisů ze všech oblastí věd z celého světa. V databázi WoS jsou 

k dispozici data již od roku 1945. Citační databáze je členěna do tří částí: společenské vědy, 

humanitní vědy a vědy přírodní [1]. 

IEEE Xplore – jedná se o digitální knihovnu, která byla zveřejněna společností IEEE (Insti-

tute of Electrical and Electronics Engineers) a jejími partnery. Tato digitální knihovna posky-

tuje přístup k téměř 4 miliónům dokumentů z odborné literatury zaměřující se především  

na problematiku elektroinženýrství a informatiky. Obsahuje ale také odborné články z ostat-

ních technických oborů jako je biomedicína, optika, doprava apod. K dispozici jsou články  

od roku 1988, ale lze nalézt i vybrané důležité příspěvky již z roku 1913 [2]. 

Scopus – patří také do skupiny velkých databází a jejím vlastníkem je Elsevier. Obsahuje 

abstrakty a citace akademických článků z oborů jako jsou věda, matematika, inženýrství atd. 

Jako jedna z mála databází je aktualizována častěji než jednou za týden. Je objektivní, nezá-

vislá a má striktní kritéria pro vkládání publikací do databáze [3]. 

Open source knihovny mají výhodu v menší chybovosti a ve vydávání oprav. Je to dáno ve-

řejným přístupem ke kódu. Uživatelé mohou upozorňovat na chyby samotného vývojáře a 

přispívat s jejich řešením. Mezi vhodné knihovny pro čtení PDF souborů patří: 

 iText – tato knihovna umí nejen čtení PDF, ale i vytváření a manipulaci s tímto formá-

tem. Ačkoli je napsaná v jazyku Java, tak byl vytvořen port pro .NET. Je spolehlivá, 

rychlá a má jednoduchou implementaci, a proto byla zvolena pro použití v této baka-

lářské práci. 
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 Adobe PDF IFilter – pro využití interface od Adobe je zapotřebí mít Adobe Reader, 

OS Windows 2000+ a IFilter COM. Výhodou je aktualizace s Adobe Reader, jelikož 

je jeho součástí. Bohužel má limit u názvů procesů a při přístupu z jinak pojmenova-

ných procesů vyhazuje chybovou hlášku. 

 

 PDFBox – jedná se také o knihovnu naprogramovanou v jazyce Java s vytvořenou 

verzí pro .NET s použití IKVM.NET. Jelikož je potřeba tato další knihovna třetí strany 

o velikosti (cca 18MB), stává se pomalejším a objemnějším celkem. 

 

Open source projekty jsou výhodné zejména z důvodu přístupu ke zdrojovému kódu a mož-

nosti přispívat a ovlivňovat jeho vývoj. V oblasti fulltextového vyhledávání je k dispozici 

několik kandidátů, jako jsou: 

 Elasticsearch – nejedná se o projekt obsahující jenom full-textové vyhledávání, ale 

má spoustu vylepšení a možností využití. Soustředí se na čtení dat, ať už v jakékoli 

podobě, a jejich prezentaci přes HTTP REST API, které poskytuje jako JSON. Blíží se 

k realtime systémům ve vyhledávání a je velice rychlý. Využívá a vylepšuje knihovnu 

Lucene pro textové vyhledávání, zjednodušuje její implementaci a poskytuje knihovny 

pro .NET.  

 

 Solr – tento projekt je obdobou výše zmiňovaného projektu Elasticsearch a pouze zá-

visí, na tom co je konkrétně od aplikace vyžadováno. Liší se architekturou databáze a 

hledání v ní, nicméně využívá stejně jako Elasticsearch knihovnu Lucene. Pro komu-

nikaci poskytuje následující formáty JSON, XML, CSV, native Java atd. Bohužel je 

oficiálně psaný pouze v jazyku Java, ale porty na jiné jazyky jsou podporovány od 

komunity, která ho využívá. Nicméně ztrácí ve vizualizaci a analýze dat. 

 

 Hoot – tato knihovna používá převrácené WAH komprimování BitArray a RaptorDB. 

Je rychlejší, jednoduší a velikostně menší než knihovna Lucene.net což je port pro 

.NET z oficiální Javy. Zaměřuje se pouze na textové vyhledávání, naneštěstí nedovo-

luje vyhledávat přesné fráze, ale pouze jednotlivá slova. 

 

 Lucene .NET – je knihovna pro full-textové vyhledávání v dokumentech za pomoci 

indexování. Jelikož se jedná pouze o knihovnu, tak je nutné vytvořit implementaci 
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samotného vyhledávání. Lze indexovat jakýkoli text od HTML, Office dokumentů  

po PDF a mnohem více. Nabízí možnost implementace vlastního analyzátoru a sama 

jich pár poskytuje. Jak bylo zmíněno výše, jedná se o port z jazyku Java, takže všech-

ny funkce v originálu nemusí být podporovány tímto portem. 

 

2.1. Konferenční publikace 

Podle definice je konferenční publikací myšlen „článek ve sborníku“. Prezentuje výsledky 

výzkumu, které byly učiněny jednotlivcem nebo týmem, jehož byl autor členem [4]. 

Členění publikace je následovné, článek má běžný formát vědecké práce s obvyklou formou 

citování zdrojů (nejedná se o abstrakt nebo rozšíření abstraktu) a je publikovaný  

ve sborníku. Sborník je posuzované neperiodické dílo, vydané u konání konference, semináře 

či sympozia. Obsahuje samostatné příspěvky různých autorů, které mají převážně společný 

záměr nebo podobné téma a mají přiděleno ISSN a s ním i ISBN kód, nebo pouze ISBN kód.  

Jako druh konferenční publikace je hodnocen příspěvek, který je registrován: 

 v databázi Scopus v pramenech typu Book Series nebo Conference Proceedings a byl 

mu přidělen ISBN nebo ISSN i ISBN kód 

 v databázi Conference Proceedings Citation Index organizace Thomson Reuters a byl 

mu přidělen kód ISBN nebo ISSN i ISBN kód 

 jako článek v mimořádném čísle časopisu uloženém v některé z výše uvedených data-

bází, který je připisován publikaci konferenčních dokumentů a jehož rozsah má mini-

málně 2 strany  

 

2.2. Framework WPF 

WPF je Framework sloužící pro vytváření grafického uživatelského rozhraní. Nachází se  

v Microsoft .NET frameworku (aplikační rámec) od verze 3. Jedná se o novější technologii 

nahrazující Framework WF a tak nemá cenu vyvíjet aplikace pro WF, ačkoli není ještě tolik 

zastaralá. 
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Disponuje velkou zásobou ovládacích elementů (např. tlačítka, textové pole, zaškrtávací pole 

atd.), které je možné libovolně a jednoduše přidávat do připravené vrstvy díky deklarativnímu 

jazyku XAML. 

Oproti zastaralejší technologii lze tyto ovládací prvky poměrně snadno upravovat, měnit je-

jich vzhled a relativní pozici k ostatním prvkům tak, aby byly dynamicky responzivní nebo si 

lze vytvořit svůj vlastní prvek. 

Výhody oproti starší WF technologii: 

 Relativní pozicování – ve WF technologii se ovládací elementy polohují absolutně  

v rámci formuláře. Může se to jevit jednoduše pro samotný návrh, ale pro kompliko-

vanější a dynamičtější formuláře je to velmi nepraktické.  

 

 Datová provázanost (Databinding) – pomáhá s lepším oddělením logiky od samotné-

ho grafického rozhraní. Při zapojení architektury návrhového vzoru MVVM (Mo-

del, View, ViewModel) se jedná o velmi efektivní prostředek k provázání dat za po-

mocí dispečeru. 

 

 XAML – všechny komponenty implementované v designeru mají svoji realizaci  

v XAML. To může například zefektivnit a zrychlit vytváření aplikací v týmu. Např. 

jeden programátor obstará data a druhý udělá grafický formulář v XAML. 

 

 Responzibilita – vytvoření aplikace, která bude mít sympatický vzhled a ovládat se 

bude jak na desktopu s monitorem s velkým rozlišením, tak i na tabletu či mobilu 

s dotykový displejem, je s novější technologií jednoduché. Jedním z důvodů, proč to 

je obtížné ve WF, je horší podpora DPI. WPF představuje svou jednotku délky DIP. 

Pro zpřesnění, při nastavení DPI 96 (základní nastavení Windows) je jeden DIP roven 

jednomu pixelu. 

 

 Stylování – stylování ovládacích elementů je obdobné, jako když je stylován web 

pomocí kaskádových stylů. Je možné si vytvořit vlastní množství stylů, které se pak 

jen použijí na určených místech. 
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 Hardwarová akcelerace GUI – jedná se o podstatně rychlejší vykreslování. Využívá 

pro vykreslení Direct3D oproti WF, která používá GDI [5]. 

 

Jazyk XAML vychází z jazyka XML a je nejvíce používán pro navrhování uživatelského roz-

hraní WPF a Silverlight technologií. Ale lze jej použít i pro vytvoření konfigurace aplikace 

nebo i pro popis procesů jak je tomu např. u Workflow Foundation [6]. 

Důležitou roli hrají v jazyce jmenné prostory, což jsou cesty ke knihovním souborům, které se 

vloží do aplikace na příslušné místo. Dobře sestavený XAML by měl mít jeden kořenový pr-

vek, který je vlastně jmenný prostor obsahující z větší části obvykle používané prvky. Hierar-

chie vrstev je převzatá z XML, takže použitý jmenný prostor v potomkovi kořenu nemusí být 

přístupný v samotném kořenu. Nicméně pokud je nutné zahrnout více jak jeden jmenný pro-

stor, je nutné mu přidělit příponu XamlSpecificStuff [7]. 

Výhodou XAML je, že vytváří objekty pro uživatelské rozhraní v grafickém prostředí. Tímto 

odděluje logickou složku od grafické. Přestože designer Visual Studia je intuitivní a generuje 

XAML sám, nelze se vyhnout občasnému zasáhnutí do kódu pro dosažení požadovaných vý-

sledků.  

XAML je jednoduchý jazyk a lze ho upravovat v jakémkoli textovém editoru, nicméně pro 

jeho používání je důležité znát XML a jeho syntaxi (viz Obrázek 1), protože díky ní, provazu-

je jednotlivé jmenné prostory (v Javě známé jako balíčky). Jednotlivé elementy XAML jdou 

upravovat pomocí atributů a je tak možné třeba nadefinovat elementu počáteční text nebo jeho 

barvu či provázání dat [6]. 

 

Obrázek 1: Syntaxe jazyku XAML 
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Ačkoli je toho spoustu co nabízí WPF, převratnou věcí je datová provázanost (databinding), 

která umožňuje provázání grafických komponent s logikou a nastavování dynamických hod-

not. 

Účel datové provázanosti je navázat data, která by se měla měnit v průběhu aplikace a popří-

padě informovat uživatele. Při implementaci je potřeba si dát pozor na zdroj a umístění. Zdro-

jem jsou data (boolean, vztah vůči datům atd.), zatím co umístění představují UI komponenty, 

jako jsou textové pole, zaškrtávací pole, rolovací okna atd. Datovou provázanost lze propojit  

s komponenty bez jakékoli interakce s událostmi pouhou definicí v XAML [7]. 

Dispečer (Dispatcher) se stará o synchronizaci fronty úkolů, které se mají pro danou aplikaci 

vykonat. U jednoduchých aplikací se stará dispečer pouze o jedno vlákno tzv. jednovláknové 

aplikace. Díky tomuto jednovláknovému modelu odpadávají starosti o množství synchroni-

začních problémů. Jestliže je požadováno, aby se v uživatelském prostředí cokoliv provedlo, 

je nutné přiřadit úkol do dispečera a on sám provede jeho spuštění v hlavním vlákně UI  

ve vhodný čas. Je tak zajištěno, že nebudou nikdy spuštěny dva procesy manipulující s uživa-

telským prostředím současně. Mezi takové procesy patří zejména: 

 vykreslování 

 uživatelský vstup (zmáčknutí tlačítka, výběr položky ze seznamu atd.) 

 změny vlastností (změna titulku okna aplikace, rozšíření položek seznamu) a vlastně 

vše, co je uloženo dispečeru do fronty událostí [8]. 

Nevýhodou tohoto jednovláknového modelu jsou problémy s úkoly náročnějšími na čas, které 

zapříčiní zamrznutí aplikace. Během této doby se stává aplikace pro uživatele neovladatelnou. 

Jelikož lze vykonávat pouze jeden proces naráz, dispečer pozastaví do té doby ostatní a až po 

jeho dokončení pokračuje ve frontě dál.  

Proto se používá samostatné vlákno obstarávající logickou část. Je nutné si uvědomit, že 

z toho vlákna nelze nijak manipulovat s uživatelským rozhraním. K němu může přistupovat 

pouze hlavní vlákno UI kvůli bezpečnosti, takže je nutné tuto událost předat dispečeru a ten 

zajistí její nerušené spuštění [8]. 
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2.3. Fulltextové vyhledávání a indexování 

Index (také nazýván klíč) je databázový prvek, sestrojený k urychlení vyhledávacích a dota-

zovacích procesů v databázi. Pomáhá vyhledávat v konkrétním poli tabulek bez potřeby pro-

cházení všech ostatních a hojně se používá pro fultextové vyhledávání. 

Indexování je metoda, která zajistí propojení pro realizaci efektivního vyhledávání. Pro rychlé 

vyhledávání ve velkém množství textu/dat je zapotřebí data určitým způsobem upravit a pře-

měnit do vhodné podoby. Cílem je tedy sestavení speciálních datových struktur (tzv. index-

ních struktur) nad požadovanými daty. Indexování je tedy procedura sestavení a realizace 

indexní struktury způsobem, který efektivně využije vlastností a časové náročnosti při vyhle-

dávání [9]. 

Fulltextové vyhledávání (také nazývané fulltext nebo full-text) je možné definovat jako způ-

sob vyhledávání většinou u objemných textových souborů, skupiny takových souborů nebo 

databázích. Dříve byl hlavním důvodem realizace a vývoje takového vyhledávání zvyšující se 

objem informací publikovaných skrze internet, kde se objevila nutnost efektivně nalézat we-

bové stránky. Momentálně se fulltextu využívá na místech, kde se objevují obsáhlejší textové 

dokumenty. Některé informace o publikaci (např. název, autoři nebo klíčové výrazy) jsou 

většinou uloženy jednak uvnitř dokumentu, ale také i vně souboru jako dodatečné informace o 

publikaci pomáhající k jejímu nalezení. Tyto informace nese soubor jako takzvaná metadata, 

která mohou, ale nemusí být uvedena. Fulltext se nepoužívá pouze pro vyhledávání dokumen-

tů podle jejich metadat, bylo by to nedostačující. Ale z větší části v případech, kde je nutné 

procházet samotný obsah dokumentu a porovnávat jej se zadaným výrazem [10]. Vyhledávání 

porovnává zadaný výraz se slovy v prohledávaném textu. Jelikož prohledávaný text může 

obsahovat teoreticky nekonečné množství slov a protože je zapotřebí, aby vyhledávání bylo 

časově nenáročné, pracuje fulltextové vyhledávání ve dvou etapách: indexace a hledání. V 

textových souborech se objevují texty zabývající se různými tématy a účelem fulltextu je po-

skytnout nalezení textu nebo publikace, jejíž kontext se co nejvíce podobá zadanému dotazu 

uživatelem, tedy hledaným výrazem nebo frází [10]. 

S fulltextovým vyhledáváním se pojí skupiny operátorů, které více či méně pomáhají ve vy-

hledávání klíčových slov. Defaultně fulltext používá operátor zaručující maximální množství 

vyhledaných výsledků, to ale uživateli tolik času neušetří. Z tohoto důvodu jsou zde operáto-

ry, které výsledky značně ztenčí. Záleží pouze na uživateli, jak moc bude konkrétní. Lze vy-

táhnout z dokumentu pouze pasáže odpovídající zadanému výrazu a ušetřit tak čas strávený 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Datab%C3%A1ze
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čtením celého příspěvku. Operátory jsou rozděleny do dvou skupin boolovské a proximitní, 

které se dají mezi sebou kombinovat. 

Booleovské operátory jsou ve velké míře používány pro vyhledávání v mnoha vyhledávačích 

a většině databází. Umožňují definovat vztahy mezi slovy a zúžit či rozšířit výsledné hledání. 

Z důvodu efektivního vyhledávání na webu je nutné tyto operátory znát a vědět co znamenají 

[11]. Boolovské operátory mají oproti ostatním výhodu v konzistentním chování ve většině 

informačních systémů. 

AND – logický součin. Využívá se pro spojení vyhledávaných slov a výsledkem jsou tak do-

kumenty obsahující obě klíčová slova. Zužuje hledání. 

Př. počítač AND čip 

Př. výsledného textu: Struktura počítačové základní desky je pestrá. Nachází se zde spoustu 

čipů. 

OR – logický součet. Slouží k vyhledání obou slov nezávisle na sobě. Výsledek je dokument 

nebo dokumenty s alespoň jedním zadaným slovem. 

Př. atom OR molekula 

Př. výsledného textu: Atom byl nejmenší známá částice. 

NOT – negace. Odstraní z vyhledávání určitá slova. Může se nacházet i ve tvaru AND NOT. 

Př. signál NOT kapela 

Př. výsledného textu: Digitální signál je složen z 0 a 1. 

XOR – exkluzivní OR. Vyhledává pouze dokumenty, kde se objeví jeden nebo druhý výraz. 

Dnes se už hojně nepoužívá. 

Př. Windows XOR Linux 

Př. výsledného textu: Operační systém Linux je pro zkušenější uživatele. 

 

Proximitní operátory (také nazývány jako poziční) jsou méně známým druhem operátorů, 

které mají větší dopad na vyhledávání. Tyto typy operátorů se specializují striktně na polohu 

vyhledávané fráze v dokumentu na rozdíl od booleovských, které se soustředí na celý doku-
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ment. Důsledkem je přesnější výsledek, kde spolu klíčová slova úzce souvisí. Je potřeba si 

dávat pozor na jejich použití, protože se může v různých systémech lišit [12]. 

NEAR (Nn) – klíčová slova se musí nacházet v určité vzdálenosti od sebe, na pořadí slov 

nezáleží. Proměnná n v závorkách symbolizuje počet slov pro definování vzdálenosti (pozn. 

může, ale nemusí být pevně nastavena) 

Př. umění NEAR tetování / umění N3 tetování  

Př. výsledného textu: tetování se stalo uznávaným uměním  

WITHIN (W)  - variace NEAR s přihlédnutím na pořadí slov 

Př. Druhý W válka 

Př. výsledného textu: Druhá světová válka 

ADJACENT (ADJ, A) – zadaná slova se budou nacházet vedle sebe bez ohledu na pořadí 

Př. sportovní ADJ auto 

Př. výsledného textu: sportovní auto Porsche 

FOLLOWED BY – obdoba ADJACENT s rozdílem, že na pořadí slov záleží 

Př. Golden FOLLOWED BY Bridge 

Př. výsledného textu: známý most Golden Bridge 

SENTENCE (S) – vyhledávaná klíčová slova se musí nacházet ve stejné větě 

Př. C# SENTENCE objektově orientovaný jazyk 

Př. výsledného textu: C# je velice rozvíjející objektově orientovaný jazyk. 

„“  - klíčová slova v uvozovkách se budou vyhledávat přesně podle zadané podoby (fráze) 

Př. „Technická univerzita v Liberci“  

Př. výsledného textu: Technická univerzita v Liberci je vysoká škola založená roku 1953. 
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3. Navržení systému pro vyhledávání konferenčních 

publikací 

 

Pro vývoj aplikace pro desktopové zařízení s operačním systémem Windows jsou dvě mož-

nosti WF a WPF technologie. WPF framework je novější a přináší spoustu inovativních do-

plňků. Výhodou tohoto aplikačního rámce je možnost spustit program v okně prohlížeče a 

zajistit tak chování běžné webové aplikace bez dalšího vytváření kódu.  Z těchto důvodů byl 

pro celou realizaci grafického návrhu použit aplikační rámec WPF. 

Celá logika a návaznosti jednotlivých částí jsou zobrazeny na Obrázek 2. Aplikaci uživatel 

ovládá přes GUI a poskytuje skrze něj potřebná data. Logika se postará o zpracování informa-

cí a jejich setřídění. Není zde vyobrazen lokální disk, který slouží jako uložiště pro šablony a 

index. Aplikace spoléhá na korektní zadávání hodnot, případné problémy řeší zobrazením 

chybových hlášek s popiskem.  

 

Obrázek 2: Blokové schéma aplikace 
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3.1. Záložka Import 

Záložka by měla umožňovat vyplnění hlavičky výsledného XML souboru (název konference, 

stát, město konání a zadání data a cesty k publikacím) a následné sestavení celé šablony.  

V nákresu (layoutu) se nachází několik textových polí, rolovací pole, dva výběry datumu (da-

tepicker) a tlačítko. Komponenty jsou opatřeny poznávacími popisky (labely). Pro výběr státu 

slouží rolovací pole, které je za použití datové provázanosti naplněno XML souborem s názvy 

států [13]. Zejména výběr datumu opatřený štítkem Od, je důležitá komponenta, jelikož díky 

ní se rozhoduje, jaký interface se bude používat pro získání dat z publikací. Při špatně zvole-

ném datumu se nezískají žádná data, popřípadě se zobrazí informace o chybné cestě a objeví 

se dialog, zda uložit pouze hlavičku zadanou ve formuláři (viz Obrázek 3).  

 

Obrázek 3: Uložení hlavičky bez dat 
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Další důležitý nástroj je textové pole s tlačítkem. Právě tyto dva vstupy zajišťují nalezení 

konkrétní konference. Buď lze absolutní cestu zadat ručně do připraveného pole, nebo kliknu-

tím na tlačítko se vyvolá dialog, kde je možnost nalézt cestu přes souborový systém, jak zob-

razuje Obrázek 4. Důležité je vybrat kořenový adresář jedné publikace, aby mohl algoritmus 

nalézt správnou cestu k souborům. V opačném případě informuje uživatele o špatně zadané 

cestě k souborům a o uložení pouze hlavičky XML souboru, kterou tvoří zadané informace  

ve formuláři.  

 

Obrázek 4: Dialogové okno 

Po kliknutí na tlačítko Save se vygeneruje XML soubor (šablona) s názvem conferences.xml a 

uloží se do zadané složky. Název je nutné dodržet, protože slouží pro další vyhledávání ša-

blon. 

3.2. Záložka Search 

Tato část aplikace slouží k importování šablon, k zobrazování metadata ze šablon a k fulltex-

tovému vyhledávání v datech podle zvolených kritérií. 

Je možné zde najít 2 textová pole, rolovací pole s výběrem z 3 kritérií pro vyhledávání (podle 

autora, podle názvu nebo podle klíčových slov) a s ním spojené tlačítko pro přidání dalších 
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rolovacích polí ke zvýšení rozsahu prohledávání, a také nejdůležitější díl zobrazení seznamu 

(listview), který znázorňuje a dynamicky třídí výsledky metadat ze šablon. 

Dvě nejvýše položené komponenty v záložce slouží především k zadání cesty ke všem šablo-

nám a získání dat z nich. Je důležité mít všechny konference a jejich šablony na jednom mís-

tě, jelikož algoritmus vyhledává pouze šablony s názvem conferences.xml v zadaném umístě-

ní. Dále je k dispozici rolovací pole s třemi možnostmi kritérií (podle autorů, podle názvu a 

podle klíčových slov). Je zde možnost přidat ještě další rolovací pole po kliknutí na tlačítko  

se znakem + pro zpřesnění vyhledávání. V případě použití více kritérií bude mít přednost 

fulltextové vyhledávání, na jehož výsledky se aplikují zbylá omezení. Hledaný výraz potom 

stačí zadat do příslušného textového pole a listview dynamicky zobrazí vyfiltrované výsledky.  
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4. Získávání dat ze souborů 

 

Poskytnuté konference byly uloženy ve formátu PDF. Bohužel u starších kusů byly tyto sou-

bory pouze naskenované, tudíž extrakce textu nebyla možná. Z tohoto důvodu bylo nutné zís-

kat potřebná data z HTML stránek přiložených ke konferencím. Cílem bylo dostat především 

data z publikací, která byla poskytnuta v rámci práce. Jedná se o konference od roku 1997  

po rok 2015. Důležité je zmínit, že konference byly vytvořeny různými společnosti z různých 

zemí podle místa konání. Tudíž struktura samotných souborů či jejich členění do skupin je 

velmi různorodá.  

Pro každé datum zvolené v datepickeru je naimplementováno rozhraní, které se postará o na-

lezení dat a použití správné knihovny k extrakci. K získání rozhraní je napsaná tzv. reflexe, 

která vrací všechna rozhraní a za pomocí metody Year porovná zadaný rok s pevně definova-

ným v metodě a vybere to správné. 

4.1. iTextSharp  

K rozdělení a extrakci textu z PDF souborů byla zvolena tato knihovna. Nabízí pro tento účel 

jednoduché a efektní metody. Jedná se o open source projekt, tudíž je volně k využití a hojně 

používán komunitou. Je nutné mít na paměti, že se jedná pouze o port z originální knihovny 

napsané v Javě nazvané iText. To znamená, že poslední změny provedené v originální verzi 

nemusí být obsaženy v jejím .NET portu. 

Při použití jde v podstatě jen o vytvoření objektu PdfReader, který má parametr cestu 

k souboru. Dále už podle potřeby nabízí metadata přes vlastnosti objektu, anebo je zapotřebí 

použít statický objekt PdfTextExtractor a jeho metodu GetTextFromPage. Její implementací 

je možné získat všechen text z celého PDF s ukončovacími znaky, které je nutné odfiltrovat. 

Pokud jde pouze o metadata, stačí přečíst první stranu a nezatěžovat algoritmus dalším zby-

tečným rozdělováním. 
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4.2. HtmlAgilityPack 

Tato knihovna se jevila jako velmi užitečný nástroj pro čtení a manipulaci s HTML značkami. 

Je volně k dispozici a implementována v jazyku C#. Vytváří objekty podobné strukturou 

XML z HTML DOM. 

K efektivnímu použití je nutné znát členění stránky a rozložení jejích elementů. Potom stačí 

vytvořit objekt HtmlDocument a přes metodu Load najít cílový soubor. Nalezení prvků a zís-

kání jejich atributů je pak jednoduchou záležitostí. Objekty dovolují prohledávání pomocí 

funkcí LINQ, které ušetří dost času a vyberou rychle potřebnou skupinu značek. Vyhledávání 

značek a jejich atributů probíhá skrz řetězce znaků (string) a mají odlišnou syntaxi. Zatím co 

značky se oddělují lomítky (např. „//h1//a“), tak atributy mají oddělovače hranaté závorky  

se zavináčem (např. „//a[@href]“). 

 

4.3. Problémy s HTML soubory 

Ačkoli se můžou jevit HTML soubory snadnější na získání dat, není to tak jednoznačné. Při 

sestavování stránek se nejvíce objevovaly chyby lidského faktoru. Zjištěné problémy se týka-

ly neukončených značek tzv. tagů, odlišně vnořené značky nebo úplná absence konkrétní 

značky. To vše znepříjemňovalo programování a bylo nutné tyto chyby ladit manuálně. Naš-

těstí se neobjevovaly v hojném počtu a vyskytovaly se pouze u konferencí do roku 2000.  

Dále se zde objevily komplikace v HTML souborech, které využívaly zastaralých značek 

frameset a jeho potomky frame. Ten vkládá do sebe obsahy zadaných souborů, což se ale ne-

stane při otevření samotného dokumentu (DOM). Bylo potřeba nejdřív získat cestu k dílčímu 

souboru a až tento soubor rozdělit a vyfiltrovat.  

 

4.4. PDF soubory 

Čtení PDF souborů aspoň těch, které bylo možné číst nebo najít, probíhalo několika metoda-

mi. Některé konference byly dobře sestaveny a byl k nim přiložen průvodní soubor, kde se 

nacházely informace o autorech a oindexované PDF soubory. Ačkoli přečtení PDF dokumen-

tu nebylo těžké, tak vytěžení odkazu na cílová díla se stala větším problémem. Odkazy 

v tomto formátu nejsou spjaty s textem, jak je tomu třeba u HTML stránek. Texty leží pod 
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odkazem, bohužel při extrakci existují limity ve směru šířky odkazu a šířky textu. Za předpo-

kladu, že tyto dvě položky jsou odlišně dlouhé, nelze se spoléhat na korektnost získaného 

textu či odkazu. Možná implementace metody je popsána viz Příloha A. 

Čtení metadat je nejkratší a nejrychlejší metoda. Jedná se o otevření každého souboru a získá-

ní jeho počátečních bajtů tedy metadat. Při vytváření PDF souborů si lze vybrat, zda data za-

dat nebo nechat pole prázdná. U konferencí z roku 2005 až 2015 kromě roku 2012 se dala tato 

metoda použít a ušetřila dost času. 

Komplikace nastaly i v této metodě čtení dat, protože se našel i soubor s prázdnými daty, od-

lišné separátory mezi více autory jednoho dokumentu nebo text, který očividně nesouvisel 

s danou publikací. Ovšem řešením bylo použití kombinací s ostatními pomalejšími metodami 

popsanými níže. 

Metoda využití oindexování autorů je nejpomalejší kvůli nutné pomoci ostatních řešení, ale 

přesto nevyžaduje tolik manuální práce, jako je tomu u poslední metody. Nejvíce používaným 

zdrojem jsou průvodní PDF soubory, kde se nachází oindexovaní autoři a jejich publikace. 

Tyto informace jsou uvedeny na několika listech a mají odlišné způsoby formátování. Buď 

jsou odděleny tečkami, mezerami, nebo jsou to pouze jména autorů. Našly se i případy chybě-

jících oindexovaných souborů, kdy to aplikace řeší vyhozením dialogu s názvem souboru a 

popisem chyby. 

Lze použít i metodu pro získání odkazů s textem, ale jak bylo zmíněno výše, má určitá ome-

zení a není vhodné ji vždy využít. Nejpravděpodobnější bylo vytěžení názvu souboru pro 

každého autora a následný název publikace přečtený z nalezeného PDF dokumentu. 

Procházení kontextu PDF je poslední a krajní možností. Jedná se o přečtení textu z první 

stránky PDF souboru. To znamená projít všechny soubory, a pokud zde nebyl žádný průvodní 

dokument, vytěžit z nich název i autory. Největší problém přichází při zjištění všech autorů. 

Je zacházeno do téměř manuálního řešení, kdy potřebná data jsou oddělena různými symboly, 

které znázorňují dodatečné informace k autorům. Tyto symboly jsou různé pro každou konfe-

renci a velké rozdíly jsou i v publikacích jedné a té samé konference. 

Z těchto ohledů je procházení kontextu PDF neefektivní a zdlouhavé (z důvodu ověření všech 

možných znaků). 
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5. Vyhledávání 

 

Vyhledávání probíhá ve dvou možnostech jako obyčejné a fulltextové v závislosti na zvole-

ném kritériu. 

Hlavním cílem pro vyhledávání je získání všech XML souborů (šablon) ze zadaného adresáře, 

zobrazit metadata v listview a potom je setřídit dle zadaných slov. V první řadě projde algo-

ritmus data v šabloně, hlavička je v tuto chvíli nezajímavá, a získá informace o jméně autora, 

názvu díla a absolutní cesty k souboru, zobrazeno na Obrázek 5. 

 

Obrázek 5: Kus vygenerované šablony 

Současně dojde i k oindexování publikací, zejména jejich obsahu. Pro uložení indexu byla 

vybrána defaultní složka zadaná uživatelem v horní části formuláře z důvodu jednoduchosti 

implementace a bez potřeby ověření, že tato cesta opravdu existuje (ověření probíhá už při 

získávání šablon). Následuje předání objektu a jeho parametrů listview a za pomocí datové 

provázanosti, která zobrazí data do patřičných sloupců. 

V programu je na výběr z 3 možných kritérií pro třídění a vyhledávání. Jedná se o třídění pod-

le autorů, podle názvů a podle klíčových slov. První dva výběry jsou o poznání jednodušší a 
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využívají funkce samotného listview. Poslední možnost spočívá v použití knihovny Lucene a 

oindexovaných publikací. 

 

5.1. Apache Lucene .NET 

V dnešní době není velký výběr mezi dobrými full-textovými vyhledávači. Mezi špičky patří 

programy Elasticsearch a Solr, které vylepšují, zjednodušují implementaci a zrychlují knihov-

nu Lucene. Nicméně nelze přepokládat, že by uživatel měl nainstalovaný jeden z těchto pro-

gramů či ho externě spouštěl. Jedno z možných řešení by bylo využít volný server, kde by 

vyhledávač běžel a byl naimplementován (nutnost vymyšlení přístupu a ochrany dat) nebo 

upustit od použití zmíněných programů a vložit do aplikace samotnou knihovnu Lucene, kte-

rou je nutné vlastnoručně naprogramovat.  

Bylo zvoleno jednodušší řešení s knihovnou. Lucene vytváří soubory tzv. indexy, které jsou 

jednoduše sestaveny z určených potřebných polí. Velikost indexovaných souborů je proměn-

livá a závisí na počtu oindexovaných dokumentů a množství informací potřebných 

k uchování. K vyhledávání klíčových slov si aplikace vytvoří objekt IndexSearch, který zajistí 

získání dat z indexu a dále objektu QueryParse předá v jakém poli má knihovna hledat a dů-

ležitý parametr Analyzer. Ten má na starosti rozdělení textu na indexační výrazy. Čím lépe je 

naimplementován, tím je dosaženo více relevantních výsledků. Může například vynechat běž-

ná slova, která nijak nepomáhají při hledání, nebo oindexovat slovo tak, aby do hledání byla 

zařazena i jeho odvozenina. Knihovna má na výběr pár přednastavených analyzátorů pro jed-

noduché a přímočaré rozdělení výrazů. Tyto Analyzátory jsou důležité jak pro vytváření inde-

xačních souborů, tak i pro jejich čtení. Dále už je jen získáno skóre (rank) nalezených výsled-

ků a pomocí něho jsou setříděny. Čím větší je skóre, tím se výraz více objevuje v dokumentu. 

 

5.2. Podle autorů a názvů 

Pokud je potřeba vyhledat nějakého autora nebo název díla, je toto kritériu správná možnost. 

Je snadné a rychlé na zobrazení. Jde o předání objektu listview. Nejedná se o jednoduchý List, 

ale o objekt CollectionView, který umí nejen data uchovávat jako List, ale také je třídit nebo 

filtrovat.  
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Pro filtrování takových dat byla napsána metoda, která v případě nalezení shody vrátí true, 

což zajistí zobrazení záznamu, v opačném případě se údaj skryje. Nicméně to není všechno, je 

zapotřebí při každé změně textu použít metodu Refresh, která je implementována samotným 

objektem a vrátí kolekci dat do defaultního nastavení, aby se mohl aplikovat filtr s nově hle-

danou frází. Celý proces se provádí bez zamrzání UI nebo bez delší časové prodlevy. Vyhle-

dávání je propojeno s událostí změny textu, takže se spouští při každé změně ve vyhledáva-

cím poli. 

Obrázek 6 ukazuje hledaný výraz Jan K. V části listview je zobrazeno hned několik výsledků, 

které odpovídají hledání. Je vidět, že celkové vyhledávání není citlivé na velikost písmen a 

probíhá v celém jméně. Také je podstatné zmínit, že v tomto případě se nejedná o fulltextové 

hledání. 

 

Obrázek 6: Příklad vyhledávání 
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5.3. Podle klíčových slov 

Kritérium podle klíčových slov je komplikovanější než výše zmíněná. Hlavním důvodem je 

implementace knihovny Lucene a používání uložených souborů na disku v podobě indexu. 

S tímto druhem vyhledávání se pojí i povědomí o full-textu a jeho potřebných operátorů 

k efektivnímu hledání. Jestliže nebude zadán mezi slovy potřebný termín, použije se defaultní 

operátor OR, aby se zajistilo nejširší množství výsledků.  

Poprvé tato operace může trvat déle, hlavně kvůli přečtení všech zobrazených souborů. Čtení 

všech souborů se týká pouze těch, pro které byla vytvořena získaná šablona, jelikož ta obsa-

huje absolutní cestu k souboru. Po vytvoření indexu nebude už Lucene nucena vytvářet nový 

a použije již vytvořený. Po každém zadání cesty k šablonám aplikace prověří existenci inde-

xu. Za předpokladu, že index nebyl ještě vytvořen, aplikace začne jeden automaticky sestro-

jovat. Pokud indexační soubory existují, program upozorní uživatele o této skutečnosti pomo-

cí dialogu s možnostmi volby jeho přepsání či opětovného použití. Hlavním důvodem pro 

aktualizaci těchto souborů by mohlo být přidání nové konference se šablonou a její zařazení 

do fulltextového vyhledávání. 

Je potřeba implementovat index tak, aby Lucene věděla, jaké pole má uložit a v kterých hle-

dat. Nedoporučuje se uchovávat zbytečná data, která by zvyšovala velikost indexačních sou-

borů. Lucene se předá klíčové slovo a ta projde oindexovaná pole dokumentu a zjistí počet 

nalezených shod. Listview seřadí data podle priority nejvyšší shody tak, že první záznam bu-

de obsahovat nejvíc relevantních nálezů.  

 

5.4. Testování funkčnosti fulltextového vyhledávání 

K ověření funkčnosti byl využit program Luke.NET zobrazen na Obrázek 7. Program je pouze 

portem z originálu napsaného v Javě a specializuje se na indexy vytvořené knihovnou Lucene. 

Ačkoli program neumí vytvářet tyto indexovací soubory, tak zvládá jejich detailní prozkou-

mávání. Nabízí spoustu možností, jako jsou přehled nejpoužívanějších výrazů, prohlížení či 

smazání dokumentů a jejich oindexovaných částí, vyhledání klíčových slov, seznam index-

ních souborů nebo záložku pro rozšíření programu. 

Pro účely této práce byly nejzajímavější záložky vyhledávání a zobrazení přehledu indexu. 

Přehled poskytuje informace o místě uložení indexu, počtu oindexovaných dokumentů, množ-
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ství nalezených výrazů nebo o poslední úpravě indexu. Dále má uživatel možnost zobrazit 

výrazy s nejširším výskytem. Záložka vyhledávání umožňuje zadat přesně použité analyzáto-

ry, pole pro vyhledávání, klíčové slovo a po jeho rozdělení i dotaz na databázi. Je důležité 

zadat stejný analyzátor, jaký byl použit při vytváření indexovaných souborů, jinak by se vý-

sledky mohly lišit. Vše zmíněné pomáhá k otestování a získání představy zda výsledky vytvo-

řené aplikací odpovídají výsledkům z programu Luke.  

 

 

Obrázek 7: Ukázka programu Luke.NET 
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6. Závěr 

 

V rámci této bakalářské práce vznikla aplikace, která je schopna vytvářet šablony 

z mezinárodních konferencí a následně v nich i fulltextově vyhledávat podle zadaných kritérií. 

Pro vytváření šablon byl zvolen jazyk XML z důvodu jednoduchého členění a zpracování. Při 

získávání dat a informací z konferencí, bylo využito několik metod. Nejlepší a nejrychlejší 

metoda byla čtení metadat souborů, která zvládla zpracovat všechny publikace během několi-

ka sekund. Protikladem tomuto byla metoda pro čtení kontextu PDF souboru. Pro fulltextové 

vyhledávání byly databázové systémy nedostačující, a proto bylo nutné vyhledat vhodnou 

alternativu. Vhodným kandidátem byla zvolena knihovna Lucene poskytující dostatečnou 

rychlost a podporu fulltextu. 

Při extrakci textu z konferencí došlo k několika problémům. Jedním z nich byla nekonzistent-

nost formátu konferencí zapříčiněná distribucí různými společnostmi, které přistupovaly 

k řešení vlastními způsoby. Ve starších publikacích byly některé PDF soubory sestaveny pou-

ze z naskenovaných tiskových prací, proto bylo nutné získat alespoň částečná data 

z přiložených HTML souborů. Ve velké míře docházelo k chybám způsobeným lidským fak-

torem. Jednalo se například o chybějící HTML značky, metadata nebo dokonce celé soubory. 

Dalším problémem bylo čtení kontextu celého PDF, objevovaly se zde různorodé symboly, 

které znepříjemňovaly získávání užitečných dat. Odfiltrování těchto znaků bylo náročné  

na čas, jelikož se jednalo většinou o manuální řešení než psaní obecného algoritmu. 

Z počátku byl nejvhodnějším kandidátem pro fulltextové vyhledávání program Elasticsearch, 

který využívá a vylepšuje knihovnu Lucene, ale pro jeho režii, správu a efektivní použití je 

nutné mít server. Toto omezení vyloučilo jeho použití pro offline desktopovou aplikaci, která 

by musela při každém startu zajistit jeho spuštění na lokálním PC. 

Jako jedna z možností pokračování práce může být zlepšení fulltextu, aby podporoval všech-

ny požadované vyhledávací operátory a zpřesnil tak celkové výsledky. Další možnost by byla 

zvážit online režim při využití serveru pro lepší vyhledávací program Elasticsearch. Ten by 

nabídl snadnější a rychlejší vyhledávání s možností případné vizualizace. 
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Příloha A 

 

Zde je zobrazena implementace plošné metody pro získání metadat z PDF souborů za pomoci 

knihovny iTextSharp. Byla využita zejména u prací, kde bylo výhodnější dostat text takto, než 

běžnou metodou. 

 

Zdroj: http://stackoverflow.com/questions/10045553/how-to-reading-hyperlinks-with-

anchortext-from-pdf-file-c  vlastní zpracování 

http://stackoverflow.com/questions/10045553/how-to-reading-hyperlinks-with-anchortext-from-pdf-file-c
http://stackoverflow.com/questions/10045553/how-to-reading-hyperlinks-with-anchortext-from-pdf-file-c
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Obsah přiloženého CD 

 

Obsah CD je rozdělen do dvou adresářů: 

 Text bakalářské práce 

- bakalarska_prace_2016_Ales_Knespl.doc 

- bakalarska_prace_2016_Ales_Knespl.pdf 

 

 Zdrojové kódy programu 

- aplikace pro PC s OS Windows (v programovacím jazyku C#) 


