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Úvod 

Častou úlohou, s ktorou sa stretávajú začínajúci výskumníci (napr. študenti doktorand-
ského štúdia), je oboznámenie sa s novou doménou s cieľom analýzy súčasného stavu pozna-
nia. Táto úloha zahŕňa vyhľadanie relevantných vedeckých článkov, čo sa deje najčastejšie 
v digitálnych knižniciach. Treba zistiť, aké sú najdôležitejšie koncepty v danej doméne a aké 
sú vzťahy medzi nimi. Ide o typický príklad úlohy prieskumného vyhľadávania (Marchioni-
ni 2006). Začína sa  nejasnou predstavou o tom, čo by vôbec malo byť výsledkom vyhľadá-
vania a táto predstava (informačná potreba) sa postupne mení a vyjasňuje, ako človek preniká 
hlbšie do danej problematiky. Vyhľadávanie je tiež často iteratívne a vyžaduje kombináciu 
rôznych stratégií. Celý proces sa viac ako jednoduchému vyhľadávaniu podobá cestovaniu 
v digitálnej knižnici (Návrat 2012), pretože v sebe spája vyhľadávanie relevantných infor-
mácií (označované anglicky aj ako focused search) s navigáciou medzi dokumentmi (angl. 
exploratory browsing), (White a Roth 2009). V kontexte našej práce digitálnu knižnicu chá-
peme v užšom zmysle slova ako systém digitálnej knižnice (Candela et al. 2007), ktorý sprí-
stupňuje vedecké publikácie (príspevky uverejnené vo vedeckých časopisoch alebo v zbor-
níkoch z konferencií). 

Dôležitú úlohu pri navigovaní v informačnom priestore digitálnej knižnice zohrávajú 
abstrakty, resp. textové súhrny (sumarizácie), pretože umožňujú výskumníkom rýchlo zhod-
notiť relevantnosť dokumentov. Cieľom našej práce je podporiť preskúmanie a navigáciu 
v doméne digitálnej knižnice vedeckých článkov práve pomocou sumarizácií. Obohacujeme 
ich o tzv. navigačné vodidlo (angl. navigation leads)1, pričom sa zameriavame na identifi-
káciu informačných fragmentov (významných slov) v sumarizácii vhodných pre ďalšiu na-
vigáciu a odporúčanie potenciálne zaujímavých navigačných vodidiel so zohľadnením aktuál-
neho kontextu používateľov (výskumníkov). 

 

                                                 
1 Pod týmto pojmom rozumieme odkazy (prepojenia) na súvisiace dokumenty priamo v texte abstraktu článku, resp. 

jeho sumarizácie, ktoré slúžia na navigáciu v informačnom priestore. 
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Prístupy k prieskumnému vyhľadávaniu 

Prieskumné vyhľadávanie je úlohou hľadania informácií (angl. information seeking), 
pričom vždy zahŕňa istú mieru snahy porozumieť doméne (angl. sense-making) (White a Roth 
2009). Porozumenie domény predstavuje obojsmerný proces, počas ktorého sa ľudia snažia 
napasovať nájdené informácie do ich vlastných mentálnych modelov na jednej strane a postupne 
upravujú tieto modely vždy, keď narazia na rozpor medzi získanou informáciou a aktuálnym 
modelom na strane druhej (Klein, Moon a Hoffman 2006). 

Rôzne prístupy k prieskumnému vyhľadávaniu majú spoločné to, že poskytujú: 

1. Globálny pohľad na informačný priestor, jeho štruktúru a atribúty, ktorý podporuje, 
aby ľudia doméne porozumeli. Pri navigácii sa cítia istejšie, keď poznajú možnosti  možnosti 
a vedia, kam ich ich povedú zvolené kroky.  

2. Možnosť dynamicky vytvárať čiastkové pohľady pomocou filtrovania výsledkov, čo 
znižuje množstvo informácií, ktoré musia cestovatelia v digitálnom priestore odrazu spraco-
vať a pochopiť. Umožňuje im to preskúmavať doménu podľa rôznych dimenzií. 

Líšia sa potom najmä základom na konštruovanie čiastkových pohľadov: 

1. Pomocou preddefinovanej taxonómie v prípade fazetového vyhľadávania. Ide o prí-
klad dynamickej taxonómie (Sacco 2007), v ktorej sú kategórie (hodnoty jednotlivých orto-
gonálnych faziet) počítané dynamicky na základe metadát dokumentov. Tento spôsob je 
preto vhodný v doménach s množstvom dostupných metadát, ako sú napr. digitálne knižnice. 

2. Zhlukovaním (sémanticky) podobných dokumentov. Cieľom je odlíšiť rôzne význa-
my dopytu, ktorý zadal používateľ. Zhluky sa väčšinou vytvárajú na základe obsahu doku-
mentov, ale je možné použiť aj iné informácie, napr. externé kategórie (Ferragina a Gulli 
2008). 

3. Využívaním kolaboratívne vytváranej folksonómie. Používatelia pridávajú k doku-
mentom značky, tzv. tagy. Pri navigácii sa najčastejšie používajú oblaky tagov2, v ktorých 
sú jednotlivé tagy odlíšené farbou alebo veľkosťou na základe ich relevancie alebo frekven-
cie. Zohľadniť je však možné aj ďalšie aspekty, napríklad históriu navigácie (Molnár, Móro 
a Bieliková 2013). 

Tieto prístupy majú viaceré problémy. V prípade fazetového vyhľadávania je napríklad 
problém, ak máme na výber príliš veľa faziet, alebo ich hodnôt – v uvažovanom scenári za-
čínajúceho výskumníka môže byť bez hlbšej znalosti domény náročné zvoliť vhodné hod-
noty faziet na počiatočné vymedzenie informačného priestoru. Nevýhodou zhlukovania vý-
sledkov vyhľadávania je, že používateľov neodbremeňuje od potreby formulácie slovných 
dopytov. Je tiež problematické automaticky pomenúvať zhluky tak, aby boli zmysluplné. 
Pri navigácii pomocou tagov sa k novému dokumentu v systéme nevieme dostať, pokiaľ ho 
niekto neotaguje. Problémom je aj viacvýznamovosť tagov. 

Automatická sumarizácia textu v digitálnych knižniciach 

Hlavnou motiváciou automatickej sumarizácie textu je znížiť informačné zahltenie, kto-
rému musia ľudia hľadajúci informácie čeliť kvôli obrovskému počtu dokumentov. Tie sú 
dostupné na webe, v digitálnych knižniciach a iných informačných priestoroch. Hoci sa väč-
šina výskumu zaoberá generickou sumarizáciou, človeka viac ako všeobecný prehľad tém 

                                                 
2 Označované aj ako mraky tagov. 
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dokumentu zaujíma, ako je daný dokument relevantný vzhľadom na jeho aktuálny kontext 
(daný napríklad vyhľadávaním, t. j. aktuálnym dopytom alebo množinou dopytov). Dôležité 
je preto využívanie dodatočných zdrojov informácií na prispôsobenie, najmä personalizáciu 
sumarizácie. 

Aktuálny problém predstavuje sumarizácia vedeckých článkov dostupných v digitálnych 
knižniciach, pri ktorej sa často využívajú citácie (vety, v ktorých autori referencujú iný člá-
nok). Ide o špeciálny typ tzv. citačnej sumarizácie (Qazvinian a Radev 2008), ktorá pozos-
táva z viet citujúcich (alebo parafrázujúcich) daný článok. Citácie sú vhodné na tento účel, 
lebo zachytávajú informáciu, ktorá bola vyhodnotená inými autormi ako dôležitá a zaujíma-
vá (Elkiss et al. 2008).  

Na podobnom princípe je založená sumarizácia na dosahu (angl. imapact-based summa-
rization), (Meia Zhai 2008). Na rozdiel od citačnej sumarizácie využíva citačné vety len na 
určenie, ktoré fragmenty (vety) pôvodného článku sú dôležité a tieto následne vyberá do su-
marizácie. Výsledná sumarizácia tak pozostáva z viet, ktoré majú najväčší dosah, t. j. tých, 
ktoré sú najviac citované v iných prácach. 

Hoci využitím citácií dokážeme identifikovať relevantné fragmenty článkov, výsledné 
sumarizácie môžu byť často nekoherentné a ťažko čitateľné. Problémom je tiež distribúcia 
citácií, keď je napríklad veľa článkov, ktoré nie sú citované vôbec alebo len málo. V takých 
prípadoch nie je možné uvedené prístupy použiť. 

Navigácia pomocou významných slov v sumarizáciách 

Najprirodzenejším spôsobom navigácie sa javí prehliadanie, ktoré môžeme chápať ako 
cestovanie človeka (v našom prípade začínajúceho výskumníka) v digitálnom priestore (Ná-
vrat 2012). Navrhli sme preto metódu navigácie s využitím sumarizácií, ktorej významné 
slová predstavujú navigačné vodidlá, t. j. odkazy na potenciálne zaujímavé a súvisiace do-
kumenty. 

Metóda navigácie  

Nami navrhnutá metóda pozostáva z dvoch fáz (Móro 2013): 

 V prvej fáze vytvoríme sumarizácie pre výsledky prvotného vyhľadávania, ktoré slúži na 
počiatočné vymedzenie informačného priestoru. Sumarizovanými dokumentmi sú vedecké 
články, pričom využívame nami navrhnutú metódu sumarizácie (Móro 2012; Móro a Bie-
liková, 2012), ktorá aplikuje v procese konštrukcie matice termov a viet reprezentujúcej 
sumarizovaný dokument váhovaciu funkciu v podobe lineárnej kombinácie sady generic-
kých a personalizovaných hodnotiteľov. Tieto nám umožňujú zvýšiť váhu termom, ktoré 
sme identifikovali ako relevantné v danej doméne, resp. pre daný dokument či používateľa. 

 V druhej fáze obohacujeme jednotlivé sumarizácie o navigačné vodidlá, ktoré pomáhajú 
používateľom orientovať sa v informačnom priestore tým, že modifikujú ich aktuálny do-
pyt. Používatelia si môžu sami zvoliť slovo alebo frázu v sumarizácii, ktorá ich zaujíma 
a na základe nej modifikovať svoj dopyt. Okrem toho im odporúčame potenciálne zaují-
mavé vodidlá, ktoré použili iní používatelia pri navigácii. Pri vyhodnocovaní vhodnosti 
potenciálnych vodidiel zohľadňujeme aj implicitnú (nasledovanie odporúčaného vodidla 
používateľom), resp. explicitnú spätnú väzbu (odstránenie odporúčaného vodidla). 
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Metodológia prvotného overenia 

Pri prvotnom overení navrhnutého prístupu sme sa zamerali na overenie prínosu doda-
točných informácií v procese sumarizácie v porovnaní s generickým variantom a na overenie 
užitočnosti navigačných vodidla pri navigácii. 

Overenie sumarizácie. Vykonali sme dva experimenty v doméne vzdelávania, pričom 
dátovú sadu pre sumarizáciu tvorilo 300 učebných textov vo webovom výučbovom systéme 
ALEF3 (Šimko, Barla a Bieliková 2010). V prvom experimente sme sa zamerali na overenie 
hodnotiča relevantných doménových pojmov, ktorý umožňuje pri sumarizácii zohľadniť slová 
(termy) relevantné v danej doméne identifikované expertom alebo študentmi (napr. v podo-
be tagov). V druhom experimente sme overovali hodnotič zvýraznení, ktorý pri sumarizácii 
dáva vyššiu váhu slovám nachádzajúcim sa vo fragmentoch textu, ktoré používateľ sám zvý-
raznil. 

Celkovo sa do experimentov zapojilo 17 účastníkov – študentov kurzu Funkcionálne 
a logické programovanie na FIIT STU. Ich úlohou bolo hodnotiť kvalitu sumarizácie na päť-
stupňovej škále, pričom sa im náhodne zobrazil vždyjeden z variantov. Okrem toho sme 
vybrali skupinu piatich študentov, ktorým sme zobrazovali oba varianty naraz a ich úlohou 
bolo rozhodnúť, ktorý z nich (bez toho, aby vedeli, ktorý vznikol akou metódou) je lepší, 
resp. či sú rovnako dobré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  

Annota: používatelia môžu filtrovať svoje záložky pomocou tagov (1), prípadne pomocou 
ďalších kritérií (2). Pri záložkách sa zobrazujú automatické súhrny a prípadné poznámky (3). 

                                                 
3 http://alef.fiit.stuba.sk 
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Prvotné overenie navigačných vodidiel. Nami navrhnutú metódu navigácie sme rea-
lizovali v systéme na tvorbu záložiek a poznámkovanie dokumentov Annota4 (Ševcech et al. 
2012; Bieliková et al. 2013), ktorý sa vyvíja v rámci výskumného projektu TraDiCe5 (z angl. 
Traveling in Digital spaCe). Annota poskytuje okrem možnosti tvorby záložiek a poznámok 
aj rozhranie na vyhľadávanie a správu vlastných a aj verejných záložiek (pozri obr. 1).  

Sada dát pozostávala z 566 vedeckých článkov z digitálnej knižnice ACM6, nad ktorý-
mi používatelia Annoty vytvorili záložky. V súčasnosti Annotu využíva 164 výskumníkov 
(prevažne študenti a pedagógovia Fakulty informatiky a informačných technológií STU  
v Bratislave). Kompletná anonymizovaná sada dát z Annoty je sprístupnená vo webovom 
sídle nástroja Annota: http://annota.fiit.stuba.sk/dataset. Bližšie informácie k dátovej sade 
možno nájsť v Holub et al. 2013. 

Vykonali sme experiment s piatimi účastníkmi, ktorého úlohou bolo overiť užitočnosť 
vodidiel v sumarizáciách. Účastníci mali za úlohu prečítať sumarizácie dokumentov – vý-
sledkov vyhľadávania pre počiatočné dopyty (navigácia, vyhľadávanie a učenie sa ontológií) 
a vybrať slová, ktoré považovali za vhodné pre ďalšiu navigáciu. Následne sme účastníkov 
nechali vyplniť krátky dotazník, v ktorom sme zisťovali, aké sú podľa nich výhody a nevý-
hody navrhnutého spôsobu navigácie a aké skúsenosti majú s inými typmi navigácie, predo-
všetkým s navigáciou pomocou tagov. 

Výsledky prvotného overenia 

Výsledky overenia sumarizácie. Výsledky prvého experimentu na overenie sumari-
zácie, v ktorom sme porovnávali generický variant a sumarizáciu zohľadňujúcu relevantné 
doménové pojmy, ukázali, že pri zohľadnení týchto pojmov bolo hodnotenie od používate-
ľov lepšie v priemere o 7,2 % (Móro a Bieliková 2012). Z porovnania so skupinou študentov 
hodnotiacich jednotlivé varianty relatívne voči sebe, vyplynulo, že pri zohľadnení relevant-
ných doménových pojmov bola sumarizácia lepšia v 49 % prípadov, rovnako dobrá v 20 % 
prípadov a horšia v 31 % prípadov.  

Podobné výsledky sme dosiahli aj v prípade druhého experimentu (Móro 2012), v kto-
rom sme voči generickému variantu porovnávali sumarizáciu zohľadňujúcu zvýraznenia 
používateľov. Tento variant bol hodnotený ako lepší v 48 % prípadov, ako rovnako dobrý  
v 29 % prípadov a ako horší v 24 % prípadov. Oba varianty (zohľadňujúce relevantné do-
ménové pojmy a tiež zvýraznenia od používateľov) tak boli hodnotené lepšie ako generický 
variant. Navyše sumarizácie, ktoré boli personalizované vzhľadom na záujmy používateľov 
(indikované zvýrazneniami v texte), boli celkovo hodnotené lepšie, ako keď sa zohľadnila 
len všeobecná znalosť domény v podobe relevantných pojmov. 

Výsledky prvotného overenia navigačných vodidiel. Účastníci experimentu vyberali 
v sumarizáciách väčšinou podobné slová, avšak aj na tejto malej vzorke sa ukázala dosta-
točná rôznorodosť, z ktorej by mohli profitovať pri odporúčaní vodidiel. Všetci účastníci sa 
nezávisle od seba zhodli, že najväčšou výhodou nami navrhnutého prístupu je jednoduchšia 
a plynulejšia navigácia. Nenúti ich deliť pozornosť medzi navigačné rozhranie a text, lebo 
vodidlá sú zobrazené priamo v kontexte danej sumarizácie. Obmedzením metódy je, že slo-
vá, ktoré sa použijú ako vodidlá, sa musia nachádzať v texte sumarizácie, na rozdiel od ta-

                                                 
4 http://annota.fiit.stuba.sk 
5 http://tradice.fiit.stuba.sk/ 
6  https://dl.acm.org/ 
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gov, ktoré vytvárajú priamo používatelia. Na druhej strane sa väčšina účastníkov vyjadrila, 
že tagovanie na organizáciu a navigáciu medzi dokumentmi aktívne nepoužíva.  

Diskusia a otvorené problémy 

Hoci sme metódu sumarizácie overovali v doméne vzdelávania, mala by byť dostatočne 
všeobecná a rozšíriteľná, aby fungovala aj v doméne digitálnych knižníc. Na druhej strane, 
dokumenty (vedecké články) v doméne digitálnych knižníc majú svoje špecifiká, ktoré je 
potrebné zohľadniť (najmä pri predspracovaní), ako je napr. dĺžka dokumentov či prítomnosť 
netextových dát. Okrem toho môžeme využiť znalosť toho, že väčšina článkov má istú pred-
definovanú štruktúru a tiež k nim asociované metadáta, ako napr. citácie. 

Navigačné vodidlá predstavujú nový spôsob interakcie čitateľa s informačnými objekt-
miv digitálnej knižnici. Našou hypotézou je, že spôsobujú menšiu kognitívnu záťaž pre člo-
veka pri navigácii v porovnaní s inými metódami, ako napr. pri navigácii pomocou oblakov 
tagov.  

Identifikovali sme tiež viacero otvorených problémov, ktorým sa chceme v ďalšej prá-
ci venovať: 

1. Identifikácia informačných artefaktov: Jeden zo spôsobov je využiť kolaboratívny 
prístup tak, ako sme ho opísali v návrhu metódy. Avšak používatelia môžu mať na začiatku 
problém identifikovať, čo by mohlo byť pre nich relevantné; je preto vhodné skombinovať 
tento prístup s automatickou identifikáciou vhodných informačných artefaktov (významných 
slov v sumarizáciách). Plánujeme pritom využiť metadáta asociované s dokumentmi, ako sú 
napr. kľúčové slová identifikované autormi článku, tagy od používateľov, či ďalšie zdroje 
informácií, ako napr. citácie. Množina informačných artefaktov, ktoré sa vyberú, pritom  
závisí od záujmov a aj od aktuálneho kontextu používateľa daného jeho aktuálnym vyhľadá-
vaním (t. j. dopytov alebo množinou dopytov). Dôležité je tiež pri výbere vhodných frag-
mentov zohľadniť nielen relevanciu pre daný kontext, ale aj ich novosť a rôznorodosť (di-
verzitu). 

2. Výber viet do sumarizácie: Pre identifikáciu informačných fragmentov vhodných 
pre navigáciu je kľúčové, aké vety sa vyberú do sumarizácie. Preto už v prvom kroku tvorby 
súhrnu musíme zohľadniť účel, pre ktorý ho vytvárame. Výsledný súhrn by tiež mal byť 
dostatočne čitateľný a zrozumiteľný. 

Záver 

Hlavný očakávaný prínos našej práce spočíva v návrhu novej metódy preskúmavania 
informačného priestoru digitálnej knižnice s využitím vodidiel v sumarizáciách. V rámci toho 
sme navrhli kontextovo-závislú personalizovanú metódu výberu fragmentov textu (v našom 
prípade slov v sumarizáciách), ktoré poslúžia ako navigačné vodidlá. 

V súčasnosti sa zaoberáme riešením identifikovaných otvorených problémov a ďalším 
overením navrhnutej metódy kombináciou kvantitatívnych a kvalitatívnych prístupov. Pri-
tom využívame Annotu na zber záznamov z navigácie výskumníkov. Tieto nám umožnia 
zistiť, aké slová výskumníci vyberajú pri navigácií a vyhľadávaní a porovnať príspevok rôz-
nych zdrojov metadát pri určovaní vhodných informačných fragmentov.  

Pri kvalitatívnom overení sa zameriame na realizovanie používateľských štúdií – pou-
žívatelia (účastníci experimentu) budú riešiť nami zadané úlohy prieskumného vyhľadávania 
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v digitálnej knižnici, pričom budeme sledovať, ako im nami navrhnutá metóda (v porovnaní 
s inými metódami navigácie) pomáha pri porozumení domény a tiež to, aké je celkové kog-
nitívne zaťaženie používateľov pri navigácii. Pri vyhodnocovaní využijeme aj sledovanie 
pohľadu používateľov na  lepšiu analýzu spôsobu ich interakcie s navigačnými vodidlami. 

Poznámka: Táto publikácia vznikla vďaka čiastočnej podpore Agentúry pre podporu 
výskumu a vývoja pre projekt TraDiCe – Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu 
a knižníc s podporou personalizovaných služieb a sociálnych sietí, APVV-0208-10. 
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Resumé 

PODPORA CESTOVANIA V DIGITÁLNEJ KNIŽNICI POMOCOU 
VÝZNAMNÝCH SLOV V SUMARIZÁCIÁCH VEDECKÝCH ČLÁNKOV 

Róbert  Móro,  Mária  Bieliková 

Cestovanie v digitálnej knižnici, ktoré kombinuje úlohy vyhľadávania relevantných informácií a navi-
gácie medzi dokumentmi, je pre začínajúcich výskumníkov často náročnou úlohou. Najmä pri skúma-
ní novej domény môžu mať na začiatku len veľmi nejasnú predstavu o tom, čo by chceli nájsť a je preto 
pre nich problém sformulovať slovné dopyty. Ide o typický príklad úlohy prieskumného vyhľadávania, 
ktorým sa zaoberáme v našej práci. Skúmame možnosti využitia automatických sumarizácií výsled-
kov vyhľadávania za účelom nájdenia a preskúmania súvisiacich konceptov a podpory porozumenia 
domény. Sumarizácie obohacujeme o navigačné vodidlá v podobe odkazov na súvisiace dokumenty, 
čo predstavuje nový spôsob interakcie čitateľa s informačnými objektami v digitálnej knižnici. Zame-
riavame sa na identifikáciu informačných fragmentov (významných slov) v sumarizácii vhodných pre 
ďalšiu navigáciu so zohľadnením aktuálneho kontextu používateľov. Overenie realizujeme na dátach 
z webového systému Annota, ktorý slúži na tvorbu záložiek a poznámkovanie webového obsahu. 

Summary 

SUPPORTING TRAVELLING IN A DIGITAL LIBRARY USING 
IMPORTANT WORDS IN SUMMARIES OF RESEARCH PAPERS 

Róbert  Móro,  Mária  Bieliková 

Travelling in a digital library, which combines tasks of searching for relevant information and naviga-
tion among the documents, is often a challenging task for novice researchers. When exploring and 
researching a new domain they can have at the beginning an unclear idea about their goals which can 
make formulating keyword queries problematic. It is a typical example of an exploratory search task, 
which we focus on in our work. We research possibilities of utilizing the automatic text summaries of 
search results in order to support exploration of related concepts and understanding of the domain. 
We enrich the summaries with navigation leads in the form of links to related documents which repre-
sents a new way of the readers’ interaction with the information objects in a digital library. We focus 
on identification of information fragments (important words) in summaries that are useful for further 
navigation considering the current context of the users. We provide an evaluation of our proposed 
approach on the dataset from the web system Annota, which enables users to bookmark and annotate 
the web content. 
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