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V tejto diplomovej práci sa zameriam na preskúmanie aktuálnej situácie na poli 
internetových vyhľadávačov a na preskúmanie ich základného algoritmu.

Následne vyhodnotím z môjho pohľadu úspešnosť jednotlivých algoritmov a pokúsim sa 
navrhnúť vylepšený algoritmus, ktorý by sa efektívnejšie správal vrámci istých podsieti /napr. 
www.upjs.sk/.

Ďalej navrhnem upravený model ohodnocovania jednotlivých stránok a ich obsahovej časti. 
Navrhnem rozšírenie užívateľského rozhrania o rôzne doplnkové možnosti prideľovania validity /či 
už pozitívnej, alebo negatívnej/ jednotlivým výstupom vyhľadávania. 
Uvažujem o možnosti hodnotenia kvality jednotlivých odkazov pomocou systému hviezdičiek – 
čim viac hviezdičiek, tým je daný link hodnotnejší a tým silnejšiu validitu by mal získať. Takisto by 
mal užívateľ možnosť označiť odkaz ako „Spam link“ /to je taký, ktorý síce obsahuje hľadaný 
obsah, no je tak iba účelovo, bez žiadnej informačnej hodnoty/. Samozrejme, že zníženie validity 
daného odkazu pri negatívnom a aj pozitívnom hodnotení by nenastala automaticky, ale až po 
určitom, dohodnutom, počte nahlásení hodnotenia a pripadne detekcii užívateľa /IP adresa,  systém 
prihlasovacích mien, .../. Týmto sa vyvarujeme bombardovaniu systému „Spam hodnotením“.

Pri vytváraní tohto systému sa chcem inšpirovať základnou ideou Google PageRank, a to 
hlavne tým, aby vyhľadávací proces bol úplne oddelený od indexovacieho. Dôvod je ten, aby 
užívateľ sa podstatne rýchlejšie dostal k informáciám a nemusel čakať na výstupy zložitých 
selectov /off-line ohodnocovanie/.

Modely už existujúcich systémov indexovania a ohodnocovania /Google PageRank, 
HITS, .../ a mnou upravený model  popíšem pomocou softwarového inžinierstva ale aj 
matematickým modelom.  

Spomenieme si trošku z histórie ohodnocovania obsahov stránok, výhody a nevýhody 
tradičného spôsobu získavania informácii, prejdeme si algoritmy, ktoré nás doviedli až do 
prítomnosti. Ukážeme si niektoré z matematických reprezentácií a myšlienok ohodnocovacích 
algoritmov. Prejdeme si aj výhody a nevýhody jednotlivých ideí.

Popíšeme si teda aktuálnu situáciu a povieme si pár informácii o aktuálnych lídroch v tejto 
oblasti.

Popíšeme si aj spôsoby výpočtu hodnotenia jednotlivých už existujúcich systémov a takisto 
aj môjho upraveného.

Oboznámime sa aj so základmi SEO /Search Engine Optimalization/
Povieme si, prečo je dôležite, aby web stránka bola napísaná korektne. Aký to ma následný dopad 
na úspešnosť samotnej web stránky na internete. Popíšeme si základné chyby, ktoré sa často 
opakujú pri vytváraní web stránok a ich jednoduché riešenia + par vylepšení a úprav, ktoré vám 
poskytnú lepšie hodnotenie vrámci viacerých internetových vyhľadávacích strojoch.

http://www.upjs.sk/


Cieľ
Vytvoriť interný indexovací stroj určený pre jednotlivé podsiete /napr. www.upjs.sk/, využiť 

poznatky získané zo štúdia algoritmov Google PageRank, HITS, prípadne ďalších lídrov v oblasti 
vyhľadávacích strojov. 
Vytvoriť užívateľské rozhranie, ktoré pokrýva funkčnosť aktuálnych internetových vyhľadávačov 
no rozširuje ho o ďalšiu funkčnosť – personalizáciu. 

Personalizácia vyhľadávacieho procesu
Základom bude učenie sa vyhľadávača potrebám konkrétneho užívateľa. Veľakrát sa stáva, 

že ľudia hľadajú rovnaký výraz, no myslia tým niečo iné, prípadne ich zaujíma výsledok v inej 
forme alebo formáte. Tento systém by sledoval základne návyky svojho užívateľa a na základe 
týchto informácií by upravil výstup vyhľadávacieho stroja.
V tejto téme je veľa otvorených otázok a samozrejme aj veľa problémov, ktoré je nutné vyriešiť. A 
práve preto chcem systém urobiť modulárny, aby nebol problém dopĺňať ďalšiu funkčnosť.

Definovanie problémov:
• Voľba programovacieho jazyka pre indexovací nástroj

◦ Pri výbere je nutné pozerať na viacero parametrov: 
▪ Ako a ako rýchlo dokáže komunikovať so sieťou, 
▪ Ako je implementovateľný na serverové riešenie /jednoduchosť, rýchlosť a 

efektívnosť/ 
▪ A samozrejme, že v priebehu procesu skúmania rôznych možností pribudnú ďalšie 

otázky
◦

• Voľba programovacieho jazyka pre user interface
◦ Je nutné, aby tento jazyk bol, tak ako aj indexovací nástroj, jednoducho nasaditeľný. 
◦ Vážne uvažujem o PHP, nakoľko je rozumne jednoduchý, otvorený, a tak môže neskôr 

niekto jednoducho prispieť do vývoja.

• Voľba databázového systému
◦ Je nutné, aby databáza mala veľmi rýchle SELECT-y. Z mojich aktuálnych informácií je 

na toto najlepšie MySQL
◦ Mal by byť takisto ako aj programovací jazyk interface-u jednoducho dostupný, aby 

bolo možné tento systém aplikovať na viacero už existujúcich internetových portáloch
◦ Robustnosť v zmysle zvládania záťaže. Nakoľko indexovanie je proces, pri ktorom sa po 

celý čas vykonáva hromada INSERT-ov a pri vyhľadávaní zasa veľa SELECT-ov

• Príprava databázovej štruktúry
◦ Bude potrebné túto štruktúru navrhnúť tak, aby bolo zabezpečené, že samotné 

vyhľadávanie bude nezávisle od indexovacieho stroja, to znamená, zaručiť nepretržitý 
prístup vyhľadávača ku indexom.

• Ohodnocovanie obsahu stránok
◦ Naštudovanie a pochopenie fungovania viacerých ohodnocovacích algoritmov
◦ Nájdenie toho najlepšieho, prípadne úprava, ktorá by bola vhodná pre naše, interné, 

podmienky
◦ Vykonať rozšírenie pre personalizáciu.
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