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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi extrakce textu z webových stránek a jeho následným 

uložením do databázového systému MySQL. Jsou zde popsány jazyky a nástroje pro tvorbu 

webových stránek a vysvětleny rozdíly v extrakci textu z jednotlivých typů stránek. Dále je v práci 

zmíněn návrh a implementace vytvořeného nástroje v jazyce Java a jeho srovnání s ostatními 

dostupnými nástroji. 

 

 

 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the possibilities of text extraction from web pages and its subsequent 

deposit in the MySQL database system. Next, languages and tools for creating web pages are 

described and the differences in the extraction of text from the various types of pages are explained. 

Design and implementation of tool in Java language and its comparison with other available tools are 

also mentioned. 
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1 Úvod 

Internet již není jen pár jednoduchých stránek, jak tomu kdysi bývalo, ale je čím dál tím více 

interaktivní. Webové stránky jsou složitější a mění se dle toho, co uživatel zadá. Na stránkách je 

mnoho různých prvků, které ne vždy přispějí k přehlednosti na stránce. Potřebujeme-li ze stránky 

získat pouze text, pak to nemáme jednoduché. Stránka se nám uloží včetně grafiky a ve zdrojovém 

kódu stránky je hodně formátovacích značek, které do textu nepatří. 

Cílem bakalářské práce je vytvoření nástroje, který z www stránky extrahuje pouze text, bez 

zbytečné grafiky nebo formátovacích značek, porovnání tohoto nástroje s dalšími nástroji a uvedení 

výhod a nevýhod jednotlivých nástrojů. 

Text extrahovaný z webových stránek je možné využít například jako zdroj dat pro aplikace, 

které provádí Data Mining (dolování dat). Tyto aplikace získaná data dále analyzují a výsledek může 

pomoci objevit trendy, na jejichž základě lze činit důležitá marketingová a jiná rozhodnutí. Dále se 

extrahovaný text využívá ke klasifikaci – přiřazení získaných dat k jedné nebo více kategoriím na 

základě analýzy jejich obsahu. 

Práce je členěna do sedmi kapitol. Po úvodní kapitole následuje druhá kapitola věnovaná teorii. 

Je zaměřena na stručnou historii vzniku webových stránek, jsou v ní také vysvětleny jednotlivé 

jazyky a nástroje používané při jejich tvorbě. Závěr kapitoly patří programovacímu jazyku Java, který 

je použit při vytváření zadání aplikace pro extrakci textu z www stránek. 

Rozdíly ve způsobu získávání textu z jednotlivých typů webových stránek se zabývá třetí 

kapitola. 

Čtvrtá kapitola pojednává o samotném návrhu této aplikace, obecných cílech a řešení. 

Obsahem páté kapitoly je popis implementace, vytvořeného algoritmu, způsobu ukládání 

získaných dat do databáze a uživatelského rozhraní. Je zde ověřena funkčnost aplikace a popsána 

statistika, kterou program z extrahovaných stránek vytváří a ukládá do databáze. 

Následující šestá kapitola obsahuje porovnání vytvořeného nástroje s dalšími dostupnými 

nástroji a shrnutí jejich výhod a nevýhod. 

V poslední kapitole následuje závěr práce, kde je uvedeno zhodnocení, popis nedostatků a jsou 

uvedeny možnosti budoucího vylepšení a rozšíření nástroje. 
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2 Teorie 

Tato kapitola se zabývá stručnou historií vzniku webových stránek, jejich tvorbou a postupným 

vývojem. Zaměřuje se také na jednotlivé jazyky a nástroje používané při jejich tvorbě. Poslední 

podkapitola se zabývá programovacím jazykem Java, který byl použit k vytvoření nástroje pro 

extrakci textu z www stránek. 

2.1 Historie www stránek 

Podklady ke kapitole byly čerpány z [1], [2], [3], [4] a [5]. 

WWW (World Wide Web) vznikl ve švýcarském institutu pro jaderný výzkum CERN 

v Ženevě jako nástroj pro sdílení a aktualizaci informací mezi výzkumníky z celého světa. Jeho 

zakladatelem byl Tim Berners-Lee, který v roce 1980 přišel s myšlenkou hypertextu – křížových 

odkazů. Díky nim bylo možné během čtení jednoho dokumentu rychle zobrazit příslušnou související 

část v dalším dokumentu. Dokumentace vědeckého a matematického rázu by tedy byly 

reprezentovány jako webové informace uchovávané v elektronické podobě na počítačích v celém 

světě. 

V roce 1989 měl CERN největší internetový server v Evropě. Již v listopadu roku 1990 Tim 

Berners-Lee předvedl první prototyp WWW serveru, který pojmenoval httpd. Zároveň přišel 

s vlastním hypertextovým přenosovým protokolem http (HyperText Transfer Protocol). Textový 

formát pro http byl pojmenován HTML (HyperText Markup Language). Tím, že Tim Berners-Lee 

zachoval věci velmi jednoduché, umožnil tak ostatním nejen snadné navrhování softwaru pro 

zobrazování HTML, ale i snadnou tvorbu HTML dokumentů. Své první webové stránky publikoval 

6. srpna roku 1991 na adrese http://info.cern.ch a stal se tak prvním webovým designérem. 

První webový prohlížeč WorldWideWeb byl také prvním WYSIWYG HTML editorem. Byl 

přejmenován na Nexus. Již v roce 1992 bylo k internetu připojeno více než jeden milion počítačů. 

V tomto roce také začal vývoj grafického webového prohlížeče Mosaic na půdě NCSA (National 

Center for Supercomputing Applications). Jeho vývojem se zabýval Marc Andreessen a Eric Bina. 

První verze byla uvolněna zdarma 22. dubna 1993 a koncem roku následovala verze i pro Apple 

Macintosh a Microsoft Windows. Spolu s prohlížečem Mosaic vznikla i společnost Mosaic 

Communications, která byla později přejmenována na Netscape Communications a prohlížeč na 

Netscape Navigator. 

V roce 1993 byl vyvinut standard WWW. Internet se začal rychle rozšiřovat a k internetu byl 

připojen také Bílý dům (White House, Washington, D. C.) – vstup vládních institucí na internet. 

Firmy nabízely různě upravené verze jazyka HTML, které ale nebyly kompatibilní s verzemi 

od ostatních výrobců. Proto Tim Berners-Lee založil v říjnu roku 1994 World Wide Web Consortium 

(W3C). Toto mezinárodní konsorcium sjednotilo verze různých výrobců a dohodlo se s nimi na 

http://info.cern.ch/
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základních principech a komponentách nových standardů. Členové konsorcia společně s veřejností 

pracují na vývoji nových webových standardů. 

V roce 1995 vydal Microsoft svůj první internetový prohlížeč Internet Explorer. V listopadu 

téhož roku následovala verzi 2.0 pro své operační systémy Windows NT a Windows 95. 

HTML se postupem času vyvíjelo. Verze 2.0 zachycovala stav jazyka v polovině roku 1994 

a byla to první verze, která odpovídala syntaxi SGML (Standard Generalized Markup Language). Je 

to univerzální značkovací jazyk pro formování textu do strukturálních jednotek, jako jsou odstavce, 

nadpisy, položky seznamu a další. 

Dne 14. ledna 1997, W3C formálně podpořilo HTML 3.2. Přezkoumáno bylo také všemi 

členskými organizacemi včetně hlavních prodejců prohlížečů, jako je Netscape a Microsoft. Od této 

chvíle byla specifikace stálá a schválená největšími hráči na poli webu. Následně 18. prosince 1997 

byla vydána verze 4.0, která HTML rozšířila o nové prvky. Největší novinkou bylo rozšíření HTML 

o kaskádové styly CSS (Cascading Style Sheets). 

V současné době je standardizována verze HTML 4.01, která byla vydána 24. prosince 1999. 

Tato verze opravuje chyby předchozí verze. Mělo se jednat o poslední verzi HTML, po které by se 

přešlo na XHTML. Nicméně 7. března 2007 byla založena nová pracovní skupina, jejímž cílem je 

vývoj HTML 5. Specifikace by měla být hotová v letech 2010-2012, odkdy ji začnou vývojáři 

webových aplikací využívat. 

První specifikace XHTML (Extensible HyperText Markup Language) byla vydána dle 

doporučení W3C 26. ledna 2000. Cílem bylo převedení staršího jazyka HTML tak, aby vyhovoval 

podmínkám tvorby XML (Extensible Markup Language) dokumentů a byla zachována zpětná 

kompatibilita. Má 3 varianty: Strict, Transitional a Frameset. Další a v současné době poslední veze 

XHTML 1.1 vyšla 16. února 2007. 

Vyvíjená verze XHTML 2.0 již nemá být zpětně kompatibilní se svými předchůdci. Vyvíjí se 

také XHTML 5, které je součástí specifikace HTML 5. 

 

Pro zajímavost uvádím růst počtu uživatelů internetu dle Wikipedie: 

 1996 – 50 miliónů uživatelů 

 2000 – 250 miliónů uživatelů 

 2003 – 600 miliónů uživatelů 

 2005 – 900 miliónů uživatelů 

 2006 – více než miliarda uživatelů 
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2.2 Jazyky a nástroje webových stránek 

Pokud bychom chtěli vytvořit nějaké webové stránky, tak si musíme nejdříve položit otázku, co 

na těchto stránkách chceme mít. Jestliže by to měl být jen jednoduchý web, kde například není 

potřeba, aby se uživatelé přihlašovali, nebo zde nebudeme chtít mít diskusní fórum, pak nám bude 

postačovat základní HTML, případně XHTML. Ani nároky na program, ve kterém tento web budeme 

tvořit, nejsou nikterak velké. Plně nám bude postačovat poznámkový blok. Pokud bychom ale chtěli 

mít webové stránky složitější, kde by uživatelé mohli mít svůj profil a web si tak pro sebe přizpůsobit, 

nebo bychom na stránkách chtěli mít například diskusní fórum, pak už nám obyčejné HTML ani 

XHTML stačit nebude. Je nutné použít PHP, ASP nebo jiné jazyky, které nám toto umožní. Pro 

tvorbu webu pomocí těchto jazyků je také vhodné použít program, který je k tomu určen. Tyto 

složitější webové stránky již také využívají databáze, do kterých si ukládají informace například 

o uživatelích, jejich nastavení a další. 

V následujících podkapitolách se budu postupně věnovat jednotlivým jazykům a nástrojům pro 

tvorbu webových stránek a v poslední podkapitole se ještě zmíním o databázi MySQL. 

2.2.1 HTML, XHTML 

Podklady ke kapitole byly čerpány z [4] a [5]. 

HTML (HyperText Markup Language) je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z mnoha 

jazyků pro vytváření webových stránek. Pomocí značek – tagů, se zapisují jednotlivé příkazy. Tagy 

rozlišujeme párové a nepárové. Párové tagy mají počáteční i koncovou značku. Nepárové tagy tuto 

ukončovací značku nemají. Mezi tyto tagy se uzavírají části textu dokumentu, tím určujeme význam 

tohoto textu. 

Jednotlivé příkazy zapisujeme tak, že na začátek dáme úhlovou závorku < následně název 

příkazu a opět úhlovou závorku >. Ukončovací značka se zapisuje stejně, jen s tím rozdílem, že před 

tag vložíme lomítko /. Výsledek pak vypadá následovně: 

<h1>Nadpis</h1> 

Jedná se o zápis nadpisu 1. úrovně. Značky mají také parametry. U některých značek jsou některé 

parametry povinné, jiné jsou volitelné. Tyto parametry uvádíme uvnitř počáteční značky, a to tak, že 

za název tagu vložíme mezeru, a poté uvedeme parametr. Pokud chceme uvést více parametrů, pak je 

opět oddělíme mezerou. Takovýto zápis by vypadal takto: 

<a href=“http://www.vutbr.cz“>VUT v Brně</a> 

Je to zápis odkazu. Tento tag má povinný parametr href, který obsahuje adresu, kam se chceme 

odkázat. Mezi počáteční a ukončovací značkou je text, který se uživateli zobrazí v internetovém 

prohlížeči. Po kliknutí na tento text se přejde na zadanou adresu. 
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Počáteční a ukončovací značka spolu s textem mezi značkami dohromady tvoří tzv. element 

(prvek) dokumentu. Tyto elementy je možné do sebe podle daných pravidel zanořovat. Tagy se nesmí 

navzájem křížit, tzn. že jeden tag nemůže začít před druhým a v něm končit, musí končit až za ním. 

Elementy se dělí do tří základních skupin. Jsou to blokové elementy, které tvoří nějaký blok, 

tzn. že po tomto elementu je text dokumentu zalomen, odřádkován. Do této skupiny patří například 

odstavec <p> nebo nadpis <h1-6>. Další skupinou jsou inline, někdy také nazývané řádkové, 

elementy. Používají se uvnitř textu, například hypertextový odkaz <a> nebo řádkový prvek <span> 

a nedochází po nich k odřádkování. Často plní funkci zvýraznění části textu. Poslední skupinou jsou 

elementy nahrazované, kam patří například obrázek <img>. Značky v této skupině jsou v textu 

nahrazeny nějakým obsahem a pro začlenění do dokumentu je důležitá velikost tohoto obsahu. 

Kromě elementů mohou být v dokumentu direktivy, sloužící pro prohlížeč. Dále v dokumentu 

mohou být komentáře autora stránek pro přehlednější orientaci v kódu. Komentáře prohlížeče ignorují 

a na stránce zobrazeny nejsou. Kód skriptovacích jazyků, definice událostí a kód pro jejich obsluhu 

jsou dalšími prvky, které se v kódu dokumentu mohou nacházet. 

 

Předepsaná struktura dokumentu: 

 Deklarace DTD (Document Type Definition) – od HTML 4.01 je povinná, definuje elementy 

a atributy, které lze používat a je uvedená direktivou <!DOCTYPE 

 Kořenový element – reprezentuje celý dokument, vymezený značkami <html> a </html> 

 Hlavička dokumentu – uvádí se mezi značky <head> a </head>, obsahuje metadata, která 

se vztahují k celému dokumentu a definují jeho název, jazyk, kódování, klíčová slova, popis 

a styl zobrazení 

 Tělo dokumentu – obsahuje samotný text dokumentu, který je vymezený značkami <body> 

a </body> 

 

XHTML (Extensible HyperText Markup Language) je značkovací jazyk pro tvorbu 

hypertextových dokumentů vyvinutý W3C. Byl vyvinut proto, že původní jazyk HTML přestal 

vyhovovat především pro svou složitost. Je navržen tak, aby vyhovoval podmínkám tvorby XML 

dokumentů se zpětnou kompatibilitou. Syntaxe je podstatně přísnější než u HTML. Všechny tagy, 

a to i ty nepárové, musí mít ukončovací značku. Názvy tagů i jejich parametry se musejí psát malými 

písmeny, protože XHTML je case-sensitive, tzn. že záleží na velikosti písmen (body je něco jiného 

než BODY). Všechny hodnody parametrů musí být uzavřené v uvozovkách. 

Jazyk HTML a XHTML nemá velké nároky na program, ve kterém jsou stránky tvořeny, 

postačuje jakýkoliv textový editor. Nicméně použití programu, který umí jednotlivé tagy barevně 

zvýraznit a automaticky doplnit ukončovací tagy je příjemnější pro práci. Mezi nejrozšířenější editory 

u nás patří PSPad. Ze zahraničních nástrojů bych zmínil například Adobe Dreamweaver. 
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2.2.2 PHP, CGI, ASP 

Podklady ke kapitole byly čerpány z [6], [7], [8] a [9]. 

PHP (PHP Hypertext Preprocessor, původně Personal Home Page) je skriptovací programovací 

jazyk určený pro programování především dynamických webových stránek. Nejčastěji je začleňován 

přímo do struktury jazyka HTML a XHTML. Je možné jej začlenit také do jazyka WML (Wireless 

Markup Language) což je značkovací jazyk umožňující tvorbu dokumentů pro mobilní zařízení. PHP 

se používá také při tvorbě konzolových a desktopových aplikací. Skripty fungují bez větších úprav na 

různých operačních systémech. 

Pokud chceme do HTML nebo XHTML dokumentu vložit PHP skript, tak jej vložíme mezi 

počáteční <?php a ukončovací ?> značky. Skripty PHP se vykonávají na straně serveru a k uživateli 

se dostane již přeložený kód v podobě HTML či XHTML, proto se zdrojový kód PHP nedá zobrazit. 

Je-li ve zdrojovém kódu mezi PHP tagy například 5*5, uživatel uvidí pouze výsledek 25. Vymezující 

PHP tagy v kódu také nejsou vidět. Nedá se tedy poznat která část kódu je výsledkem PHP skriptu. 

Syntaxe jazyka je inspirována několika programovacími jazyky (C, Pascal, Pearl a Java). PHP 

podporuje mnoho internetových protokolů, jako jsou HTTP, FTP, SMTP, SNMP, IMAP, POP3, 

LDAP a další. Má také přístup k většině databázových systémů, například MySQL, MSSQL, Oracle, 

ODBC nebo třeba PostgreSQL. 

Díky své volnosti v psaní kódu, která plyne z kombinace vlastností více programovacích 

jazyků, a jednoduchosti použití, je PHP velice rozšířený a populární jazyk. 

Pokud chceme vytvářet webovou stránku v jazyce PHP, musíme si nainstalovat webový server 

(obvykle Apache), společně s potřebnými knihovnami, který nám PHP bude překládat. Lze si také 

výsledek naší práce kontrolovat, tak že si stránku vždy nahrajeme na nějaký internetový server, kde 

podpora pro PHP již nainstalovaná je. Toto řešení je ale velice nepohodlné. Vytvořeným webovým 

stránkám s prvky PHP dáváme koncovku .php. Můžeme ale také použít koncovky .php3, .php4, 

.php5 a .phtml. 

Nyní bych zmínil něco málo k historii tohoto jazyka. PHP navrhl dánský/grónský programátor 

Rasmus Lerdorf. Nejdříve v roce 1994 vytvořil binární část CGI (Common Gateway Interface) 

v jazyce C, kterou používal pro své osobní webové stránky (odtud původní název Personal Home 

Page). Možnosti byly z počátku omezené a využíval to například pro zjišťování návštěvnosti jeho 

stránek. Ještě v tentýž rok tuto binární část spojil s Form Interpreterem, který sám napsal, a vzniklo 

PHP/FI, kde bylo možné využívat programovacího jazyka C a byla zde také možná komunikace 

s databázemi. Toto spojení již umožňovalo tvorbu prvních jednoduchých dynamických webových 

aplikací. 

První veřejná verze pod názvem PHP Tools byla vydána 8. června 1995. Aby bylo možné 

nalézt co nejvíce chyb, tak Rasmus Lerdorf vydal 16. dubna 1996 zdokonalené PHP 2, které již mělo 

stejnou základní funkčnost jako má dnešní PHP. V roce 1997 dva izraelští vývojáři – Zeev Suraski 
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a Andi Gutmans přepsali parser a vytvořili tak základ PHP 3. Název se změnil na PHP: Hypertext 

Preprocessor a vývojový tým se tak rozšířil na 3 osoby. Třetí verze PHP byla po veřejném testování 

vydána 6. června 1998. Další verze byla postavená na Zend Engine 1.0 a vydána 22. května 2000. 

Dne 13. července 2004 bylo představeno PHP 5, které stojí na novém Zend Engine 2.0 a obsahuje 

vylepšenou podporu pro objektově orientované programování (OOP) a spousty výkonových 

vylepšení. Podpora a vývoj PHP 4, ale pokračoval dál až do 7. srpna 2008, kdy vyšla poslední verze 

PHP 4.4.9. 

V současné době je nejnovější verzí PHP 5.2.9 ze dne 26. února 2009. Společně s PHP 5 se 

vyvíjí také dosud nevydané PHP 6. 

CGI (Common Gateway Interface) je protokol pro propojení externích aplikací s webovým 

serverem. Server tak může odeslat klientský požadavek (skript ve webové stránce) externí aplikaci, 

která jej zpracuje a výsledek vrátí serveru jako statickou stránku. Server tuto stránku poté odešle 

klientovi. 

ASP (Active Server Pages) je skriptovací prostředí pro servery od společnosti Microsoft, 

používané pro tvorbu a provozování dynamických, interaktivních webových aplikací. Pro ASP se 

využívá především serveru IIS. Stránky s koncovkou .asp se na serveru zpracují a klientovi je 

odeslán již jen výsledek. Používají se zde programovací jazyky VBScript a JScript. První verze byla 

vydána v prosinci 1996. Další verze ASP 2.0 v září 1997 a ASP 3 pak v listopadu 2000. 

Nástupcem ASP je ASP.NET, který je součástí .NET Framework od Microsoftu. Vydán byl 

v lednu roku 2002. ASP.NET je od jeho předchůdce odlišný. Je založen na CLR (Common Language 

Runtime), který sdílí všechny aplikace z .NET Framework. Díky tomu je možné pro programování 

použít více než 20 programovacích jazyků. Kód ASP.NET je kompilovaný, a proto jsou aplikace 

rychlejší. Stránky jsou skládány z objektů a ovládacích prvků, podobně jako ve Windows. Je tedy 

možné používat prvky jako je například tlačítko (Button) nebo popisek (Label) a těmto prvkům 

přiřazovat vlastnosti, zachytávat jejich události a další. Výsledek je pak tvořen jako HTML kód. Od 

verze 2.0 je generován validní HTML 4.0, XHTML 1.0 nebo XHTML 1.1 kód a JavaScript. Po této 

verzi následovala 3.0, která byla spíše jen vylepšením druhé verze. V současné době je aktuální 

ASP.NET 3.5 vydaná 19. listopadu 2007. 

Pro tvorbu stránek v těchto programovacích jazycích je doporučeno použít program pro to 

určený. Takovýto program umí zvýraznit jednotlivé příkazy, upozornit na neuzavřené závorky nebo 

jiné překlepy. Dále při psaní umí zobrazit nabídku příkazů, které je možné použít a průběžně ji 

upravuje tak, aby odpovídala aktuálně zadaným znakům a zobrazovala vhodná dokončení 

rozepsaného příkazu. Mezi programy pro PHP patří například PSPad, Adobe Dreamweaver, Zend 

Studio, NetBeans a další. Pokud chceme tvořit web v ASP či ASP.NET je dobré použít Microsoft 

Visual Studio. 
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2.2.3 JavaScript 

Podklady ke kapitole byly čerpány z [10]. 

Jedná se o multiplatformní objektově orientovaný skriptovací jazyk. Vyvinul ho Brendan Eich 

z tehdejší společnosti Netscape Communications a název JavaScript byl původně pouze obchodním 

názvem. Z počátku se vyvíjel pod jménem Mocha a později pak LiveScript. V prosinci roku 1995 byl 

ohlášen ve spolupráci se společností Sun Microsystems jako doplněk k jazykům HTML a Java. Název 

JavaScript má s jazykem Java podobnou pouze syntaxi a slovo Java je ve jméně z marketingových 

důvodů. 

V červenci 1997 byl JavaScript standardizován asociací ECMA (Europen Computer 

Manufacturers Associations) a v srpnu 1998 také organizací ISO (International Organization for 

Standardization). Standardizovaná verze byla pojmenovaná ECMAScript, ze které pak vznikly další 

implementace (například ActionScript). Microsoftem vyvíjená verze JavaScriptu dostala název 

JScript a je podporována platformou .NET. 

JavaScript se většinou používá jako interpretovaný programovací jazyk pro webové stránky 

a často se vkládá přímo do HTML nebo XHTML kódu. Využívá se zde pro ovládání interaktivních 

prvků na stránce, jako jsou například různá tlačítka, textová pole a další. Je také využíván pro různé 

efekty u obrázků nebo animace. 

Velkým rozdílem oproti PHP nebo ASP je to, že je vykonáván na straně klienta. To znamená, 

že webová stránka je z internetu nejprve stažena, poté jsou vykonány JavaScripty a teprve potom se 

uživateli zobrazí výsledek. Proto, aby JavaScripty uživateli na stránkách fungovaly, je nutné mít 

internetový prohlížeč, který je podporuje. V prohlížeči pak musí být tato podpora povolená. 

JavaScript se může do webové stránky vložit několika způsoby – jako externí soubor 

s koncovkou .js, v elementu script kdekoli ve stránce, nebo jako parametr elementu, ve kterém 

reaguje na určitou událost (například u hypertextového odkazu může reagovat na událost, kdy na 

tento odkaz najedeme kurzorem myši). 

Existuje ale také možnost vykonávat JavaScript na straně serveru. První implementací této 

varianty byl LiveWire vydaný roku 1996 firmou Netscape Communications. Dnes existuje několik 

možností včetně opensource implementace Rhinola, založené na Rhino, Apache a gcj. 

Z důvodu bezpečnosti soukromí uživatele, nemůže JavaScript pracovat se soubory (s výjimkou 

přístupu ke cookies). 

Jednotlivé příkazy se ukončují středníkem a na jednom řádku může být více příkazů. Jména 

proměnných a funkcí musí začínat písmenem, podtržítkem nebo znakem dolaru $. JavaScript je case-

sensitive jazyk, tzn. že se rozlišují velikosti písmen. 

Pro psaní JavaScriptu můžeme použít stejné programy jako pro tvorbu PHP. 
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2.2.4 Flash 

Podklady ke kapitole byly čerpány z [11]. 

Adobe Flash je grafický vektorový program, který se používá hlavně pro tvorbu internetových 

interaktivních animací, prezentací, aplikací a her. Díky vektorovému formátu mají výsledné soubory 

malou velikost a jsou tak velmi rozšířené například u reklamních bannerů. 

Původně tento formát vyvinula společnost Macromedia, kterou později koupilo Adobe Systems 

a dále jej rozvíjí. Ke sloučení firem došlo v roce 2005. 

Součástí Flashe je také vlastní implementovaný objektově orientovaný programovací jazyk 

ActionScript. Tento jazyk rozvíjí všechny možnosti aplikací a interaktivních animací. 

Soubory se exportují do dvou základních formátů: swf a exe. První zachovává malou velikost 

Flashe a slouží pro přehrávání ve webovém prohlížeči. Pro jeho přehrání je nutné mít v počítači 

nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player, který je ke stažení zdarma od výrobce. Lze jej ale také 

přehrát pomocí přehrávače multimediálních souborů, který ho podporuje. Druhý formát slouží pro 

přehrávání bez webového prohlížeče v operačním systému Microsoft Windows. Tento formát má 

větší velikost, protože přehrávač je součástí tohoto souboru, a proto není pro jeho přehrání potřeba 

mít tento přehrávač v počítači nainstalovaný. 

Adobe Flash Professional CS4 přidává podporu formátu H.264. Jedná se o formát komprese 

videa, který je ekvivalentní s MPEG-4 AVC. 

Webové stránky a různé aplikace ve Flashi se vytváří v programu Adobe Flash. 

2.2.5 Databáze MySQL 

Podklady ke kapitole byly čerpány z [12]. 

Databáze se na internetu využívají velice často ve spojení s dynamickými webovými 

stránkami. Slouží pro uchovávání informací například o uživatelských účtech, jejich právech pro 

přístup do zabezpečené části webových stránek, zapamatování si nastavení zvolené jazykové verze 

stránky a dalších údajů. Jsou využívány také redakčními systémy, které se používají pro tvorbu 

dynamických webových stránek. Tyto systémy si v databázi uchovávají také samotný obsah stránek. 

MySQL je multiplatformní databázový systém, který byl vytvořen a vydán 23. května 1995 

švédskou firmou MySQL AB. Jeho hlavní autoři jsou Michael Widenius a David Axmark. 

Implementovaný je pomocí programovacích jazyků C a C++. Tento databázový systém je šířen nejen 

pod komerční placenou licencí, ale také pod bezplatnou licencí GPL (General Public License), což je 

licence pro svobodný software. Právě proto, že je nabízen také zdarma, je velice oblíbený a rozšířený. 

Nejčastěji používanou kombinací je webový server Apache, programovací jazyk PHP 

a databáze MySQL. Komunikace mezi programovacími jazyky a MySQL probíhá pomocí příkazů 

standardizovaného dotazovacího jazyka SQL (Structured Query Language). 
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SQL vznikl přejmenováním z původního jazyka SEQUEL (Structured English Query 

Language) vyvinutým v 70. letech společností IBM. Cílem tehdy bylo vytvořit takový jazyk, kde by 

se příkazy tvořily syntakticky co nejblíže přirozenému jazyku – angličtině. 

Vysoká stabilita databázového systému je zaručena důkladným testováním každé verze ještě 

před jejím vydáním. Již od počátku je MySQL optimalizovaný na rychlost, ale za cenu některých 

zjednodušení. Uživatelům tato zjednodušení začala vadit, a tak jsou postupně doplňovány. 

Pro správnou funkčnost databáze je důležité používat stejnou verzi jak v testovacím prostředí, 

kde je aplikace vyvíjena, tak i v produkčním prostředí. Nové verze MySQL totiž mohou, z důvodu 

přidání nových a odebrání starých funkcí, často měnit základní charakteristiky výkonu. Stejně tak je 

důležité, aby i proměnné systému a relace byly v testovacím a produkčním prostředí stejné, jinak 

může dojít ke znehodnocení testování. 

Data jsou v databázi uložená v tabulkách. Každý řádek odpovídá jednomu záznamu. Data jsou 

v řádku rozdělená na sloupce. Při navrhování tabulky si programátor jednotlivé sloupce pojmenuje 

(například podle toho, co budou obsahovat) a nastaví jim datový typ. Tento typ udává velikost 

a formát dat v tomto sloupci. Pokud se například nastaví typ TEXT, tak je možné do tohoto pole uložit 

až 65535 znaků, při nastavení typu TIME je v poli čas ve formátu HH:MM:SS (například 15:45:17). 

Těchto typů je spousta a je dobré tento typ nastavovat správně. Pokud je nastaven nesprávný typ, 

mohou se data špatně uložit. Také není správné nastavovat u pole, kde bude například text, typ s příliš 

velkou kapacitou pokud víme, že ji nevyužijeme. 

MySQL nabízí několik typů databázových tabulek, které se vzájemně liší svými možnostmi, 

použitím a způsobem ukládání dat do souborů. Mezi nejpoužívanější typ patří MyISAM, který ale 

nepodporuje transakce. Pokud transakce potřebujeme, tak můžeme využít typ InnoDB. Pro ukládání 

dat v prostých textových souborech oddělených čárkami se používá typ CSV (Comma-separated 

values). Existují i typy BerkeleyDB, NDB Cluster, MEMORY a ARCHIVE. 

Pro přístup do databáze se v prostředí webových stránek využívá nejčastěji phpMyAdmin, 

který jak už název napovídá, je napsaný v jazyce PHP. Umožňuje jednoduchou správu obsahu 

databáze. Pomocí něj je možné vytvářet, rušit a upravovat jednotlivé databáze a tabulky, vykonávat 

SQL příkazy a spravovat klíče. O jeho velké popularitě svědčí i to, že je přeložen do 52 jazyků, mezi 

kterými nechybí čeština. 

K oficiálním nástrojům pro přístup do databáze patří například MySQL Administrator nebo 

MySQL Query Browser. Využít lze i nástroje od jiných výrobců jako je SQLyog, Navicat a další. 

Z historie bych jen stručně zmínil, že od verze 3.23, vydané v lednu 2001, jsou v tabulkách 

typu InnoDB podporovány cizí klíče a transakce. Verze 4.0 byla vydána v březnu 2003. Od verze 4.1 

(říjen 2004) jsou podporovány různé znakové sady, časová pásma v datech a poddotazy. Pátá verze 

pak o rok později doplnila podporu pro uložené procedury, triggery, pohledy a práci s metadaty. Ve 

verzi 5.1 z listopadu 2008 je možné plánovat události, je zde partitioning a další. Aktuální verzí je 

MySQL 5.1.34, která byla vydána 2. dubna 2009. 
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2.3 Jazyk Java 

Podklady ke kapitole byly čerpány z [13], [14] a [15]. 

V této kapitole se budu věnovat programovacímu jazyku Java, který jsem si vybral pro svoji 

práci a vytvořil v něm nástroj pro extrakci textu z www stránky. 

Java je objektově orientovaný programovací jazyk, který vyvinul James Gosling ze společnosti 

Sun Microsystems jako klíčový prvek jejich Java platformy. Představen byl 23. května 1995. Jazyk 

pochází z velké části ze syntaxe jazyků C a C++. Má ale jednodušší objektový model. 

Program v Javě prochází pěti fázemi – editováním, překladem (kompilací), zavedením, 

ověřováním (verifikací) a prováděním. Oproti ostatním programovacím jazykům, je zde navíc 

ověřovací fáze. Je to ale pro Javu velice důležitá fáze, zejména pro programování na www, která 

umožňuje dosáhnout velmi vysoké bezpečnosti spuštěného programu, hlavně ochrany toho, kdo 

program spouští. 

Od ostatních programovacích jazyků se také liší tím, že všechny programy vytvořené v Javě se 

přeloží do pseudojazyka byte-code (bajtový kód). Tento kód je možné spouštět na JVM (Java 

Virtual Machine) a díky tomu je Java nezávislá na počítačové architektuře, hardwaru a použitém 

operačním systému. JVM tento kód převádí do strojového jazyka konkrétního počítače a jeho 

systému. Toto se provádí automaticky ve chvíli, kdy je program spouštěn. Programátora nemusí 

vůbec zajímat, na jakém počítači a operačním systému program poběží. 

Zdrojové soubory Javy mají příponu .java a po jejich přeložení do bajtového kódu vznikne 

soubor s koncovkou .class. Tento soubor je pak pomocí JVM zaváděn do paměti počítače 

a současně probíhá také proces ověřování. Po ověření je program pomocí interpreteru spouštěn. Java 

je tudíž interpretovaný jazyk, stejně jako například jazyk BASIC. 

Java rozlišuje dvě základní skupiny programů. První jsou aplikace, které jsou srovnatelné 

s běžnými programy z jiných programovacích jazyků. Druhou skupinou jsou aplety, které jsou 

používány na webových stránkách. Obě skupiny jsou ve fázích editování, překladu a provádění 

stejné. Liší se ve fázích zavedení a ověřování, kdy aplety jsou zaváděny do paměti pomocí 

internetového prohlížeče a pro ověřování platí přísnější pravidla. U obou skupin je výsledný program 

interpretován. 

Právě díky své přenositelnosti je Java jedním z nejvíce používaných programovacích jazyků na 

světě. Je možné ji používat nejen na klasických počítačích, ale také na kapesních počítačích 

a mobilních telefonech. Od 8. května 2007, kdy Sun Microsystems uvolnil zdrojové kódy Javy (cca 

2,5 miliónů řádků kódu), je Java dále vyvíjena jako open source programovací jazyk pod licencí GPL. 

Javu je možné psát prakticky v jakémkoliv textovém editoru. Vhodnější je ale použití 

některého z dostupných vývojových nástrojů. Mezi hlavní nástroje pro Javu patří NetBeans, Eclipse 

a další. Jsou to multiplatformní open source vývojová prostředí dostupná zdarma. Prostředí NetBeans 

je napsané právě v jazyce Java. 
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Pro svoji práci jsem zvolil vývojové prostředí NetBeans, se kterým jsem měl zkušenosti již 

dříve z projektu v předmětu Seminář Java. 

Nyní bych ještě zmínil některé nevýhody tohoto programovacího jazyka. Největší nevýhodou 

je pomalejší start programů psaných v Javě. Je to způsobené tím, že se program musí před spuštěním 

přeložit a teprve poté se spustí. Lze ale využít možnosti mechanismů JIT a HotSpot, kdy se často 

prováděné nebo neefektivní části kódu přeloží do strojového kódu, čímž dojde ke zrychlení. Vliv na 

zrychlení programu mají také nové přístupy ke správě paměti. K další nevýhodě, především 

u jednodušších programů, patří větší paměťová náročnost, protože při běhu programu je nutné mít 

v paměti celé běhové prostředí. V Javě nejsou bezznaménkové číselné datové typy, příkaz goto, 

preprocesor nebo některé další nástroje. Je to z důvodu snahy znemožnit programátorovi vytvářet 

problematické konstrukce a ani rozšířené možnosti Javy tyto nástroje nenahradí. 
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3 Rozdíly v získávání textu z www 

Protože se webové stránky stále vyvíjí, roste také jejich složitost. Z počátku zde byly pouze 

stránky statické, které byly velice jednoduché. Také získání textu z těchto stránek nebyl velký 

problém. 

V dnešní době se nejčastěji využívají dynamické stránky, které dovolují tvůrcům stránek použít 

nové technologie, a tak stránky obohatit o spoustu nových užitečných prvků. Získání textu z těchto 

stránek je proto složitější. 

3.1 Statické stránky 

Ze statických webových stránek se text získává nejlépe. Obsahují čistě jen HTML značky, 

případně také JavaScripty. Stránka se v prohlížeči vždy zobrazí přesně tak, jak je napsaná a tak 

i získaný text bude mít tuto podobu. 

Při získávání textu se prochází zdrojový kód a postupně se odstraňují jednotlivé počáteční 

a koncové značky, ponechán je jen text mezi těmito značkami. JavaScripty jsou odstraňovány celé, 

protože jejich výsledkem jsou různé efekty, animace nebo ovládání interaktivních prvků. Z tohoto 

důvodu je ve výsledném textu nepotřebujeme. 

Jelikož jsou stránky jednoduché, tak získaný text je v takové podobě, která nepotřebuje mnoho 

manuálních úprav, případně se provedou jen drobné korekce. 

3.2 Dynamické stránky 

U dynamických stránek je situace se získáním textu komplikovanější. Stránky se sice také 

skládají z HTML značek, ale jsou mnohem složitější. Jejich obsah se mění na základě toho, co na 

stránkách uživatel provádí, obsahují větší množství různých doplňujících skriptů a některé části 

stránky se načtou z databáze a zobrazí až po přihlášení uživatele. 

Největším problémem při získávání textu je to, že stránka nevypadá vždy stejně. Může se tedy 

stát, že v internetovém prohlížeči bude stránka zobrazena jinak, než jak si ji stáhne program pro 

získání textu. Tento text potom bude mít jinou podobu. Většinou je toto způsobeno na takových 

stránkách, které obsahují jednu podobu zobrazení pro internetový prohlížeč v klasickém počítači 

a jinou například pro prohlížeč v mobilním telefonu. Tohoto se využívá poměrně často, protože 

mobilní telefon má nejen displej s menším rozlišením, než monitor u klasického počítače, ale také 

připojení k internetu je u něj mnohem nákladnější. Tato jednodušší podoba na malém displeji vypadá 

lépe a zároveň je díky jednoduchosti úspornější na přenášená data. Pokud chceme získat text z takové 

stránky, může se stát, že webový server si bude myslet, že přistupujeme z mobilního telefonu a odešle 
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nám zjednodušenou podobu. Řešením tohoto problému je implementace podpory identifikace, kdy se 

program umí tvářit jako běžný internetový prohlížeč v klasickém počítači. Implementace této podpory 

by mohla být námětem pro budoucí rozšíření programu. 

Dalším důvodem rozdílu mezi zobrazeným textem v internetovém prohlížeči a textem, který 

získal nástroj pro jeho extrakci, může být to, že na tuto stránku je nutné se přihlásit. Webový server 

však tento nástroj identifikuje jako nepřihlášeného uživatele, a tak nástroj získá ze stránky jiný text. 

Získaný text z dynamické stránky není vždy úplně „čistý“ a zásah uživatele zde může být nutný 

ve větší míře. Z tohoto důvodu je v nástroji implementována možnost, si získaný text přímo upravit 

a tento text si následně uložit zvlášť. Je možné také v databázi původní text nahradit upraveným 

textem. 

Získávání textu se provádí stejným způsobem jako u statických stránek. U rozsáhlejších webů 

je extrakce textu časově náročnější, protože tyto stránky mohou obsahovat více formátovacích značek 

a skriptů. 

3.3 Další typy stránek 

Mezi další typy stránek patří například stránky vytvořené pomocí Adobe Flash. U těchto 

stránek je extrakce textu ze zdrojového kódu stránky nemožná, protože ve zdrojovém kódu je pouze 

příkaz, který spouští Flash animaci. Internetový prohlížeč tuto animaci za pomocí přehrávače Adobe 

Flash Player přehraje. 
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4 Návrh aplikace 

4.1 Obecné cíle 

Cílem práce je seznámení se s možnostmi získání zdrojových dat z webové stránky. Navržení 

způsobu extrakce textové informace ze získaných dat a způsobu jejího následného uložení v relační 

databázi MySQL. Dále je třeba navrhnout a implementovat aplikaci, která bude extrakci provádět. 

Navrženou aplikaci je poté zapotřebí ověřit na vhodně zvoleném vzorku dat. Dosažené výsledky je 

třeba porovnat s výsledky z jiných dostupných nástrojů a zhodnotit jejich výhody a nevýhody. 

4.2 Extrakce zdrojových dat 

Pro získání zdrojových dat z webové stránky k následné extrakci můžeme využít několik 

způsobů. Jedním z nich je například způsob, kdy si nejdříve celou stránku načteme do proměnné a tu 

poté procházíme a postupně „čistíme“ od nepotřebných informací. 

Dalším způsobem může být načítání zdrojového textu po jednotlivých řádcích. V načteném 

řádku je zkontrolován jeho obsah a případné nepotřebné informace jsou vynechány. Zbylý „čistý“ 

text je uložen do výsledné proměnné. Následně se načte další řádek a proces se opakuje. 

Ve svém řešení jsem se rozhodl pro způsob, kdy se načítá celá stránka. U tohoto způsobu se 

lépe poznává, které informace jsou nepotřebné. Pokud je nepotřebná informace na více řádcích, tak si 

tuto informaci nemusíme pamatovat a tím se tento způsob jeví jako spolehlivější. 

4.3 Odstranění nepotřebných informací 

V získaném zdrojovém textu je nutné vyhledat a odstranit nepotřebné informace, jako jsou 

například HTML značky, JavaScripty, komentáře a další. 

Při odstraňování HTML značek, můžeme postupovat několika způsoby. Jednou z možností je 

procházet text a vyhledávat konkrétní HTML značky, které následně odstraníme. Těchto značek je ale 

velké množství (asi 100), a proto celý proces může trvat déle. 

Další z možností je vyhledávání HTML značek podle počátečního písmene, kdy například při 

hledání podle písmene „t“ budou odstraněny všechny značky začínající tímto písmenem (table, tr, 

td a další). Protože je těchto počátečních písmen jen 20, je počet průchodů textu menší. 

Pro svoji práci jsem vybral druhý, výše zmíněný způsob vyhledávání podle počátečního 

písmene. Tento způsob se mi jeví praktičtější. V případě vzniku nových HTML značek není nutný 

zásah do programu. Výjimkou je vznik nové HTML značky na jiné počáteční písmeno, než bylo 

v době tvorby programu. U první metody je zásah do programu nutný vždy při vzniku nové značky. 
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5 Vlastní implementace 

Nástroj pro extrakci textu jsem vytvořil ve vývojovém prostředí NetBeans. Zdrojová část se 

skládá z celkem čtyř tříd. Hlavní třídou je BakalarskaPraceApp, ve které se nachází hlavní 

metoda main ze které je volána třída BakalarskaPraceView. Obsahuje zdrojová data pro hlavní 

okno programu a jeho komponenty. Jsou zde také metody starající se o ukládání a načítání nastavení 

programu, připojení a odpojení od databáze, vytváření tabulek, vkládání výsledků do databáze, dále 

obsahuje metody sloužící k samotné extrakci textu a jiné pomocné metody. Následující třídou je 

BakalarskaPraceAboutBox, která se stará o okno s informacemi o programu. Tyto 3 třídy jsou 

automaticky vytvořeny při založení nového projektu ve vývojovém prostředí NetBeans. Poslední 

v programu používanou třídou je BakalarskaPraceSettings. Tuto třídu jsem vytvořil pro 

zdrojová data okna nastavení programu. 

5.1 Algoritmus extrakce textu 

Pro extrakci textové informace ze zdrojových dat se v programu používá metoda (funkce) 

ExtractFile(). Tato metoda si nejprve získá za pomoci další metody ReadFile()zdrojová 

data, která poté začne zpracovávat. 

Jako první se ze zdrojových dat získá titulek stránky, která je uložen do proměnné. Titulek se 

nachází v hlavičce stránky a ta je pro další zpracování nepotřebná. Proto se jako další odstraní vše 

kromě těla dokumentu. Tělo dokumentu obsahuje dle předepsané struktury www stránek samotný 

obsah. Vyhledány jsou značky <body> a </body> a odstraněno je vše kromě textu mezi těmito 

značkami. Protože počáteční značka může mít také doplňující parametry, je její konec od názvu 

body určen pomocí > (úhlové závorky). 

Další jsou odstraňovány skripty. Jak již bylo v práci zmíněno, obsahují nejrůznější formátovací 

prvky, mezi které patří například grafické přechody, animace a jiné. Tyto skripty jsou proto 

odstraňovány celé, tzn. od počáteční značky <script> až po ukončující značku </script>. 

Nyní se zavolá metoda EraseTags(“tag“), kde v závorce je mezi uvozovkami uveden tag, 

který bude z textu odstraňován. Tato metoda je navržená tak, aby dokázala rozpoznat nejen počáteční 

a ukončovací tagy podle zadaného počátečního písmene, ale také jejich různou délku vlivem 

proměnlivého počtu parametrů. To znamená, že pro jedno počáteční písmeno je metoda volána pouze 

jednou a text je očištěn od všech výskytů tagů začínajících tímto písmenem. 

Princip tohoto algoritmu je následující. Na začátku se v textu vyhledá zadané počáteční 

písmeno. Po nalezení písmene se od tohoto místa vyhledá úhlová závorka, která by případný tag 

ukončovala. Nalezené písmeno se zkontroluje, jestli tvoří HTML tag. Pokud ano, jsou všechny znaky 

až do ukončující úhlové závorky odstraněny. Tím dojde k odstranění celého tagu včetně jeho 
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případných parametrů. Kontrola, zda se jedná o počáteční tag, se provádí porovnáním znaku 

předcházejícího nalezenému písmenu se znakem < (úhlové závorky). V případě kontroly, zda se jedná 

o ukončující tag, se postupuje podobně. Nejdříve se předcházející znak porovná se znakem 

/ (lomítka) a pokud se shodují, tak se provede porovnání znaku před lomítkem se znakem úhlové 

závorky. Po odstranění tagu se od tohoto místa pokračuje v hledání dalšího písmene. Pokud se zjistí, 

že nalezené písmeno tag netvoří, je přeskočeno a hledání pokračuje dále. 

Algoritmus odstraňování jednotlivých tagů se provádí v cyklu while. K ukončení opakování 

cyklu dojde, jakmile v textu není nalezeno žádné hledané písmeno. Tato část má největší vliv na 

celkovou dobu trvání extrakce textu, protože čím je text delší a čím více je v něm obsaženo HTML 

značek, tím déle se tento cyklus opakuje. 

Po odstranění všech HTML značek se zavolá metoda EraseSpecialTags(“tag“), která 

z textu odstraní speciální značky. Protože těchto speciálních značek je velké množství a je nutné je 

vyhledávat podle přesného názvu, implementoval jsem jen nejčastěji používané. Může se tedy stát, že 

v textu zůstanou některé značky. 

Dále se z textu, stejným způsobem jako HTML značky, odstraní komentáře. Na závěr metody 

ExtractFile() se z textu odstraní prázdné řádky a mezery na začátku a konci těchto řádků. 

U specifických typů stránek se může stát, že ze stránky budou odstraněny i ty informace, které 

jsou potřebné. To znamená, že například pokud jsou na stránce v textu HTML značky, sloužící 

k výuce syntaxe HTML jazyka, budou odstraněny také. Program nemá podle čeho poznat, které 

značky jsou důležité a které ne. 

5.2 Ukládání dat 

Výsledek činnosti programu je uložen v relační databázi MySQL. Každá extrakce textu 

odpovídá jednomu řádku tabulky v databázi. Tento řádek se skládá z několika sloupců. 

V prvním sloupci se nachází unikátní číslo, které je přiděleno každé extrakci a slouží k její 

identifikaci. Toto číslo se při dalším záznamu do databáze automaticky navyšuje. Druhý sloupec 

obsahuje spolu s názvem extrahovaného souboru také zdroj, odkud byl získán (například internetová 

adresa). Ve třetím sloupci je uložený titulek extrahovaného souboru. Čtvrtý sloupec obsahuje 

extrahovaný text. Tento sloupec má také nastavený typ mediumtext, který má kapacitu 16 miliónů 

znaků, protože delší soubory by se nemusely do menšího typu text s 65 tisíci znaky vejít. 

Zbylé sloupce v databázi obsahují statistické údaje, generované z extrahovaného textu. Jedná se 

o počty vybraných formátovacích značek, speciálních značek, skriptů, celkový počet značek a počet 

slov v extrahovaném textu. 

Na následujícím obrázku 5.2.1 je zobrazena struktura tabulky v relační databázi MySQL tak, 

jak ji vytvoří nástroj pro extrakci textu. 
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Obrázek 5.2.1 Struktura tabulky v relační databázi MySQL 

5.3 Uživatelské rozhraní 

Při návrhu uživatelského rozhraní aplikace jsem se zaměřil na co možná největší jednoduchost 

ovládání. Rozhraní vytvořeného nástroje tak díky svému přehlednému uspořádání uživatele navádí, 

jak má při jeho používání postupovat. 

Na obrázku 5.3.1 je znázorněno rozvržení základního okna nástroje pro extrakci textu z www 

stránky. Z tohoto obrázku je patrné, že program má skutečně příjemné a přehledné ovládání. Uživatel 

podle popisků v jednotlivých částech okna pozná, co k čemu slouží. Používání nástroje je tak velice 

jednoduché i pro úplného začátečníka. 

Levou horní část okna programu tvoří pole, do kterého uživatel zadá cestu ke zdrojovému 

souboru, ze kterého se bude provádět extrakce textu. Tuto část jsem oproti zadání rozšířil o možnost 

zadat URL (Uniform  Resource Locator) adresu souboru. Jedná se o definovaný řetězec znaků 

sloužící k přesnému určení umístění zdrojů informací na internetu. Tento řetězec odpovídá adrese 

internetové stránky, jak ji vidíme v internetovém prohlížeči. Díky této podpoře, může uživatel získat 

text přímo z internetových stránek. Nemusí tak stránku před extrakcí uložit do počítače a teprve poté 

za pomocí nástroje z ní extrahovat text. Pokud se zadává URL adresa, je nutné, aby na začátku této 

adresy bylo určení protokolu – http. Pomocí tohoto protokolu program pozná, že uživatel zadal URL 

adresu a bude tak text extrahovat z internetu. Program nepodporuje extrakci textu ze stránek pomocí 

zabezpečeného protokolu https. Toto by mohlo být námětem budoucího rozšíření. 
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Obrázek 5.3.1 Rozvržení základního okna vytvořeného nástroje 

Pro zadání cesty k lokálnímu souboru může uživatel využít tlačítka s obrázkem lupy, které 

zobrazí průzkumníka souborů a po vybrání souboru a následném potvrzení tlačítkem Open se 

vybraný soubor společně s cestou automaticky doplní do pole. Pokud uživatel zadává URL adresu, 

může využít tlačítka pro doplnění protokolu. V této části je také tlačítko pro smazání pole. 

Po zadání cesty k souboru, který chceme extrahovat, stiskneme tlačítko Spustit a program 

začne s extrakcí textu ze zadaného souboru. Průběh činnosti program signalizuje pomocí indikátoru 

průběhu (Progress Baru) v dolní části programu. 

Jakmile je text extrahován, zobrazí se ve středovém okně, které v programu zabírá největší 

plochu. Současně je v horní prostřední části doplněn z extrahované stránky získaný titulek. Pokud 

zadaná stránka titulek neobsahuje, je doplněna – (pomlčka). 

Pokud se během činnosti programu vyskytne nějaká chyba, je na ni uživatel upozorněn 

zobrazením chybového okna, ve kterém je tato chyba uvedena. Může se tak stát například špatně 

zadaným uživatelským jménem a heslem k databázi, názvem databáze, její adresou nebo dalšími 

údaji. Pokud jsou údaje uvedené správně, ale i přesto se zobrazuje chyba, může se jednat 

o nedostupnost zadané databáze, například z důvodu její údržby. 

V nejhornější části programu se nachází základní menu programu. Menu tvoří volby Soubor, 

Nástroje a Nápověda. 
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V menu Soubor najdeme volbu Nový, která vymaže text ze všech polí a program tak bude 

vypadat, jako by byl právě spuštěn. Dále jsou zde dvě možnosti uložení, kde ta první nám 

extrahovaný text uloží do textového souboru a druhá nám jej uloží do databáze. Při uložení do 

souboru se vytvoří soubor se jménem, které je v poli titulek stránky. Pokud bychom chtěli použít jiný 

název souboru, stačí tento titulek stránky upravit na požadovaný název. Soubor bude mít příponu 

.txt, která je typická pro textové soubory. Při ukládání textu do databáze, dojde k přepsání 

původního textu v databázi. Jedná se tedy o možnost aktualizovat původní extrahovaný text již 

upraveným textem. Posledním tlačítkem v menu Soubor je ukončení programu. 

Dále je v základním menu položka Nástroje, ve které je tlačítko Nastavení. Slouží k zobrazení 

okna nastavení celého programu. Poslední položkou základního menu je Nápověda, která obsahuje 

informace o programu a jeho tvůrci. 

Obrázek 5.3.2 zobrazuje první záložku nastavení programu. V tomto obecném nastavení si 

uživatel může povolit ukládání nastavení do souboru. Po spuštění programu se provádí kontrola, jestli 

je u programu soubor s uloženým nastavením a pokud ano, je načteno. V opačném případě se 

program spustí s výchozím nastavením. 

 

Obrázek 5.3.2 Obecné nastavení programu 

Další možností je povolení uchovávání statistických údajů v databázi. Po jejím zvolení se 

zpřístupní další volby. Jde o základní, rozšířenou a volitelnou statistiku, možnost počítat speciální 

tagy, celkový počet tagů a také celkový počet slov v extrahovaném textu. Do celkového počtu se 

u párových tagů započítávají také ukončovací tagy. Je to tedy počet všech odstraněných HTML tagů. 

Pokud je zvolena možnost počítání celkového počtu slov, jsou jednotlivá slova detekována 

pomocí mezer. Na konci řádku mezera není, tak aby bylo započítáno i poslední slovo, počítá se také 
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konec řádku jako jedno slovo. Tato metoda není nejpřesnější a její zdokonalení by mohlo být 

námětem pro budoucí rozšíření. 

Na následujícím obrázku 5.3.3 jsou znázorněny možnosti statistiky. Pokud uživatel vybere 

pouze základní statistiku, tak jsou aktivovány volby v levé části okna. Při rozšířené statistice jsou 

k těmto základním značkám přidány i zbylé značky. U volitelné statistiky si uživatel sám vybere, 

které značky chce do statistiky zahrnout. 

 

Obrázek 5.3.3 Nastavení parametrů generované statistiky 

 

Obrázek 5.3.4 Nastavení parametrů připojení k databázi 
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Předcházející obrázek 5.3.4 obsahuje nastavení jednotlivých parametrů nutných pro 

bezproblémové přihlášení k databázi, kde se ukládá výstup programu. Zadávané heslo si můžeme 

zobrazit a zkontrolovat jestli je správně zadané. Pokud je v obecné části nastavení programu vybrána 

možnost ukládat nastavení do souboru, zpřístupní se nám volba zapamatovat si heslo. Heslo je poté 

uloženo do souboru s nastavením. Tato možnost se nedoporučuje na počítači, kde se střídá více lidí, 

protože heslo je v souboru uloženo jako prostý text a je tak lehce čitelné. 

5.4 Ověření funkčnosti 

Ověření funkčnosti programu jsem provedl na anglické verzi stránek Vysokého učení 

technického v Brně. Adresa těchto stránek je: http://www.vutbr.cz/?set_lang=1&lang=0 

 

Obrázek 5.4.1 Výsledná podoba extrahovaného textu v okně programu 

Z obrázku 5.4.1 je patrné, že program extrahoval skutečně pouze text. Po porovnání 

extrahovaného textu s textem zobrazeným pomocí internetového prohlížeče jsem zjistil, že získaný 

text je úplný a je bez formátovacích značek. Správnost činnosti programu se potvrdila. 

  

http://www.vutbr.cz/?set_lang=1&lang=0
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Následující obrázek 5.4.2 znázorňuje ukázku uložení výsledných dat v relační databázi 

MySQL. Text na obrázku je zobrazen ve zkrácené verzi. 

 

Obrázek 5.4.2 Ukázka uložení extrahovaného textu v relační databázi 

5.5 Statistika 

Pro ukládání statistických informací v relační databázi MySQL, je zapotřebí v nastavení 

programu statistiku povolit. Po její aktivaci, jsou tyto informace uchovávány v databázi. Ukázka 

uložené statistiky v databázi je znázorněna na obrázku 5.5.1. 

 

Obrázek 5.5.1 Ukázka uložení statistiky v relační databázi 

První řádek na obrázku 5.5.1 obsahuje informace o počtech odstraněných odkazů, nadpisů, 

odstavců a tabulek. Jsou to údaje ze základní statistiky. Na druhém řádku jsou počty bloků div, 

řádkových elementů span, číslovaných a odrážkových seznamů. První a druhý řádek spolu 

dohromady tvoří rozšířenou statistiku. Na posledním řádku jsou informace o počtu speciálních 

značek, skriptů, celkovém počtu tagů a slov v extrahovaném textu. Počet odstraněných skriptů je 

počítán jen v případě, že je vybrána volba počítání celkového počtu tagů. 

Pokud si uživatel vybere volitelnou statistiku, tak u značek které nebyly vybrány, je uložena 

hodnota NULL. To stejné platí i v případě, že není vybrána některá z voleb na posledním řádku 

obrázku 5.5.1. 

Výsledné údaje statistiky nemusí v některých případech odpovídat skutečnosti. Například když 

je v textu více mezer za sebou, je každá mezera počítána jako jedno slovo. Přesnější počítání 

statistických informací by mohlo být námětem pro budoucí rozšíření programu. 
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6 Porovnání s dalšími nástroji 

Pro porovnání mnou vytvořeného nástroje s jinými nástroji jsem zvolil celkem 3 nástroje, kdy 

2 z těchto nástrojů jsou šířeny jako freeware a poslední je placený. Jako zdrojová data jsem použil 

opět anglickou verzi stránek Vysokého učení technického v Brně. Výsledek jsem srovnal s výsledkem 

mnou vytvořeného nástroje, vyobrazeného v kapitole 5.4. 

Prvním nástrojem je Text Mining Tool. Jedná se o nástroj dostupný zdarma. Jeho rozhraní 

i obsluha jsou velmi jednoduché. Ze všech porovnávaných nástrojů nabízí nejméně funkcí. Umožňuje 

získat text pouze z předem uložených HTML souborů a jeho následné uložení do textového souboru 

nebo zkopírování do schránky. Výsledek extrakce obsahoval velké množství prázdných řádků, 

zbytečných mezer na začátcích a koncích řádků a zbytek některých komentářů. Také se neprovádí 

nahrazení speciální značky pro pevnou mezeru (&nbsp;) mezerou klasickou, ale pevná mezera je 

smazána a slova jsou spojena. Čitelnost výsledného souboru je pro tyto nedostatky zhoršená. Do 

získaného textu je přidán také titulek stránky. Titulek není obsahem těla dokumentu, kde se nachází 

samotný text, ale je obsahem hlavičky dokumentu. 

 

Obrázek 6.1 Ukázka rozhraní a extrahovaného textu v nástroji Text Mining Tool 

Druhý porovnávaný nástroj je NirSoft HTMLAsText. Tento nástroj je možné použít nejen 

k extrakci textu z jednoho HTML souboru, ale i z více souborů umístěných v jednom adresáři. Také 
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tento nástroj umí získat text pouze z předem uložených HTML souborů. I zde není výsledný text 

zbaven prázdných řádků a mezer, čímž se opět zhoršuje čitelnost textu. Nástroj již však nabízí více 

možností nastavení. Kromě zmíněné možnosti získání textu z více souborů současně, je možné 

nastavit počet znaků na řádek, přidávání prázdného řádku za nadpis, vynechání titulku stránky, 

zvýraznění tučného písma a další. Výsledný text je ukládán do textového souboru, nelze jej tedy 

zobrazit přímo v nástroji, ale pouze v externí aplikaci, například v poznámkovém bloku. Tento nástroj 

je dostupný zdarma. 

 

Obrázek 6.2 Ukázka uživatelského rozhraní nástroje NirSoft HTMLAsText 

Poslední porovnávaný nástroj je ICONICO HTML Text Extractor. Jedná se o placený nástroj 

a jeho cena je 19,50 dolaru. Text je zde možné získat také přímo z internetových stránek za pomoci 

URL adresy. I v tomto nástroji je v textu vložen také titulek stránky a text obsahuje prázdné řádky 

a mezery. Je možné extrahovat nejen text, ale i HTML kód a HTML kód bez skriptů. Velkou 

výhodou tohoto nástroje je zobrazení zdrojové stránky ještě před extrakcí. Stránka je zobrazena stejně 

jako v internetovém prohlížeči. Je zde tak možnost se na stránce přihlásit a získat text i ze stránky, 

která vyžaduje přihlášení. Extrahovaný text je možné uložit do souboru nebo jej zkopírovat do 

schránky. 
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Obrázek 6.3 Ukázka rozhraní a získaného textu v nástroji ICONICO HTML Text Extractor 

Při porovnání výstupů ze všech zmíněných nástrojů a mnou vytvořeného nástroje, se mi jeví 

jako vhodnější použití výstupu mého nástroje, protože výsledný text neobsahuje prázdné řádky 

a zbytečné mezery na začátku a konci řádků. Také v textu není titulek stránky, který není součástí 

obsahu dokumentu. Tento výsledek je tak přehlednější a lépe použitelný pro jeho další zpracování. 

Z pohledu uživatelského rozhraní bych naopak označil jako vhodnější placený nástroj 

ICONICO HTML Text Extractor. Umožňuje totiž získat text ze stránek s nutností se přihlásit 

a zdrojový soubor je ještě před jeho extrakcí zobrazen. Uživatel tak vidí stránku v takové podobě, 

v jaké bude extrahována. 
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7 Závěr 

Cílem celé práce bylo navržení způsobu extrakce textu z webové stránky, uložení této 

informace v relační databázi a vytvoření nástroje, který navržený způsob extrakce bude provádět.  

Během práce jsem se podrobněji seznámil s jazykem HTML, Java, databází MySQL a dalšími 

jazyky, které se používají pro tvorbu webových stránek. Na základě získaných informací jsem 

vytvořil algoritmus starající se o extrakci textu. Tento algoritmus jsem poté implementoval ve svém 

nástroji, pro který jsem vytvořil uživatelské rozhraní s jednoduchým ovládáním. Dále jsem navrhl 

formát, v jakém se získaná data ukládají v relační databázi MySQL. Do této databáze se také ukládají 

statistické informace, získané z extrakce. 

V závěru práce jsem se zaměřil na porovnání vytvořeného nástroje s dalšími třemi dostupnými 

nástroji. Z pohledu kvality získaného textu se mi jevil jako vhodnější mnou vytvořený nástroj, naopak 

ve způsobu a možnostech ovládání je vhodnější použití placeného nástroje ICONICO HTML Text 

Extractor. Z tohoto porovnání jsem dospěl k závěru, že ideální pro použití by byla kombinace obou 

zmíněných nástrojů. 

Hlavní přínos práce spočívá v osvojení a prohloubení si znalostí v získávání dat. V současnosti 

je získávání a následná analýza dat nutností nejenom v komerční sféře, ve vědeckém výzkumu, ale 

i v jiných oblastech. 

Práce by se dala do budoucna rozšířit v několika oblastech. Nejvýznamnější oblast rozšíření 

vidím v lepší detekci a odstraňování nepotřebných značek z textu. Například nástroj obsahuje detekci 

pouze nejpoužívanějších speciálních značek. Řešením by bylo nalezení vhodného způsobu detekce 

značek bez nutnosti je v programu napevno definovat a jejich následného odstranění. Dalším 

rozšířením by mohla být podpora extrakce textu ze zabezpečených stránek za pomocí protokolu https 

a také přesnější výpočet a větší množství statistických informací. 



 29 

Literatura 

[1] Gupta, S. et al.: Automating Content Extraction of HTML Documents. 

Kluwer Academic Publishers, 2004. 

 

[2] html (Historie). [online], [cit. květen 2009]. 

URL: http://www.mechanikivan.ic.cz/zobraz.php?i=2 

 

[3] Historie Internetu. [online], poslední aktualizace 31.1.2009, [cit. květen 2009]. 

URL: http://www.webdesign.paysoft.cz/clanky/2006/historie-internetu/ 

 

[4] Písek, S.: HTML a XHTML – začínáme programovat. Grada Publishing, a.s., Praha, 2003. 

ISBN 80-247-0571-0. 

 

[5] Žák, M.: XML – začínáme programovat. Grada Publishing, a.s., Praha, 2002. 

ISBN 80-247-0565-6. 

 

[6] Kosek, J.: PHP Tvorba interaktivních internetových aplikací. Grada Publishing, spol. s r.o., 

Praha, 1999. ISBN 80-7169-373-1. 

 

[7] Bráza, J.: PHP 5 Začínáme programovat. Grada Publishing, a.s., Praha, 2005. 

ISBN 80-247-1146-X. 

 

[8] Jak na CGI. [online], poslední aktualizace 8.2.1998, [cit. květen 2009]. 

URL: http://www.insula.cz/dali/material/jaknacgi.php 

 

[9] Písek, S.: ASP.NET – začínáme programovat. Grada Publishing, a.s., Praha, 2003. 

ISBN 80-247-0526-5. 

 

[10] Suehring, S.: JavaScript krok za krokem. Computer Press, a.s., Praha, 2008. 

ISBN 978-80-251-2241-9. 

 

[11] Armstrong, J., deHaan, J.: Macromedia Flash 8. Computer Press, a.s., Praha, 2006. 

ISBN 80-251-0335-8. 

 

[12] Schneider, R. D.: MySQL Oficiální průvodce tvorbou, správou a laděním databází. 

Grada Publishing, a.s., Praha, 2006. ISBN 80-247-1516-3. 

 

[13] Chapman, S. J.: Začínáme programovat v jazyce Java. Computer Press, a.s., Praha, 2001. 

ISBN 80-7226-472-9. 

 

[14] Herout, P.: Učebnice jazyka Java. KOPP, České Budějovice, 2006. 

ISBN 80-7232-115-3. 

 

[15] Herout, P.: Java – grafické uživatelské prostředí a čeština. KOPP, České Budějovice, 2007. 

ISBN 978-80-7232-328-9. 

http://www.mechanikivan.ic.cz/zobraz.php?i=2
http://www.webdesign.paysoft.cz/clanky/2006/historie-internetu/
http://www.insula.cz/dali/material/jaknacgi.php


 30 

Seznam příloh 

Příloha 1. CD se zdrojovými kódy a spustitelnou aplikací 

 

 


