
Souhrn:
Internet jako to jedna z cest k odborným informacím stále nabývá na významu. Hnutí za otevřený přístup
k vědeckým informacím je jednou z pří in takového vývoje a významně se podílí na zvy ování
vyu itelnosti webu v odborných a vědecko-výzkumných kruzích. Nicméně informa ní přetí ení,
heterogenita webového prostředí a specifické informa ní potřeby jednotlivých u ivatelů znesnadňují
efektivní vyhledávání dostate ně relevantních informací. Takto posilovaná potřeba po "stále chytřej ích"
vyhledávacích nástrojích a navíc sou asně přicházející druhá generace webových
slu eb ozna ovaná jako Web 2.0 mění tvář internetu jako celku a odrá í se i v sektoru
pokrývaj íc ím odborné a vědeckotechnické informace. Toto sdělení pojednává
o nových, volně dostupných i placených vyhledávacích systémech přístupných prostřednictvím Internetu
a o webových slu bách souborně ozna ovaných jako Web 2.0 se zaměřením na vyhledávání vědeckých
informací v biomedicínských oborech. Prezentovány jsou vyhledávací nástroje vyu ívající shlukování
("clustering") a vizualizaci vyhledaných dokumentů, hluboké indexování („deep indexing“), fenomén
tzv. „social bookmarking“, folksonomie a nové aplikace vyvíjené pomocí aplika ních rozhraní
vyhledáva ů, tzv. APIs ("application programming interfaces"), jako jsou alternativní u ivatelská
rozhranído biomedicínckých databází nebo tzv. „mushups“. Uvedeny jsou rovně konkrétní příklady
vý e zmíněných vyhledávacích systémů, rozhraní i slu eb.

vědecké lékařské informace, Web 2.0, online vyhledávání, vyhledávací systémy
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Klí ová slova:č

Nové mo nosti vyhledávání vědeckých lékařských informacíž
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Folksonomie

jsou „taxonomie“ vytvářené
komunitou u ivatelů.

Vznikají v procesu vytváření spole ných zálo ek
oblíbených webových stránek

( ), v něm u ivatelé ukládají
do systému vybrané stránky a pojmenovávají je

tzv. (klí ová slova, „ títky“).

Jsou pru né, nesvázané pevně danou
strukturou, intuitivní a u ivateli blízké.

Vznikají spontánně, neorganizovaně
a nestrukturovaně, proto se na ně nelze spoléhat při

systematickém průzkumu daného informa ního
zdroje nebo tématu.

asto bývají znázorněny jako tzv.
(tag cloud).

Folksonomie

social bookmarking

tagy

Výhody:

Úskalí:

oblak tagů
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Mushups

Mushup je webová stránka nebo aplikace kombinující
obsah ze dvou nebo více externích online zdrojů
do jednoho integrovaného nástroje. Zdrojem obsahu
pro mushup bývají obvykle jiné webové stránky cestou
např.API nebo RSS/Atom.

Oblak tagů
(tag cloud, buzzcloud)

Oblak tagů vizualizuje zájem o témata vyjádřená
názvy tagů, jeho základem v ak mohou být také
vyhledávaná klí ová slova, příslu né termíny MeSH
apod.

Nejvíce zastoupená slova jsou zvýrazněna největ ím
písmem, nejméně hledané termíny jsou znázorněny
nejmen ím písmem.
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Technologie zohledňuje znalosti a preference online komunit a
dodává tak váhu a vertikální specifitu vyhledaným výsledkům .

Přizpůsobené vyhledávání (customized search): Systém přednostně
prohledává stránky zadané autorem vyhledáva e stránky

U ivateli posílené-poháněné vyhledávání (user powered search) : Autor i
lenové dané online komunity mohou ka dou vyhledanou stránku ocenit

kladně nebo záporně. S ohledem na toto hodnocení jsou modifikovány
výsledky pří tího vyhledávání (u ící se vyhledáva ).

vizualizuje „hot searches“, tj. frekvenci vyhledávaných
termínů korigovanou hodnocením výsledků hledání danou online komunitou
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"Buzzcloud®"

Nástroj databáze
analyzuje data z publikací klinických

studií a znázorňuje je ve formě
přehledných tabulek a „meta-grafů“.

Evidence Matters

EpiSPIDER integruje několik elektronických zdrojů z oblasti monitorování infek ních nemocí
a aktuních otrav. Vizualizuje mj. hlá ení ze systému ProMED-mail pomocí Google Maps.
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BioWizard umo ňuje prohledávat nejdůle itěj í lánky
vybrané z databáze PubMed komunitou u ivatelů.

Hlasováním je mo né ovlivňovat pořadí lánků.
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V systému lze ukládat a organizovat odborné
lánky. Ty pak mohou být prohledávány, hodnoceny

a komentovány celou komunitou.
č

CiteULike

Folksonomie
generovaná v

systému CiteULike,
znázorněná ve stylu

„tag cloud“.

Webové slu by a aplikace druhé generace (Web 2.0)ž

Zveřejňování rozhraní pro programování aplikací vývoj
nových u ivatelských rozhraní mushups

spole ných zálo ek folksonomií
oblaku tagů

Zaměření na u ivatele
customized search user powered search

komunikace, spolupráce sdílení Community 2.0

blogy social websites, social
networks, user driven content websites, wikis

(APIs - application programming interfaces)
a „smí ených aplikací“ ( )

Systémy pro vytváření v rámci komunity u ivatelů (social bookmarks) a , asto
vizualizovaných v podobě tzv. (tag cloud, buzzcloud) vyu ití „kolektivní inteligence“ (collective
intelligence, wisdom of crowds), „doporu ující“ nástroj (odhaluje aktuální a „horká témata“), predikující nástroj
(indikuje trendy)

vyhledáva e přizpůsobitelné individuálním zájmům jednotlivých u ivatelů bez nutnosti
znalosti programování ( ) a u ivateli posílené vyhledávání ( )
Posilování a informací v rámci mo nost vyhledávání
odborných a vědeckých informací mimo tradi ní profesionální informa ní zdroje, v prostředí online komunit,
na webových stránkách jednotlivých odborníků ( ) nebo profesních skupin (

).
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Inovativní vyhledávací technologie
a přístupy

Alternativní u ivatelská rozhraní do tradi ních databázíž č

Otevřená rozhraní pro programování aplikací (APIs) umo ňují
vývoj alternativních rozhraní (AR) do klasických databází, která
tak mohou být přizpůsobována specifickým potřebám
konkrétních skupin u ivatelů (

).
Například pro databázi PubMed t. . existuje několik desítekAR.
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ž inkorporace funkcí, integrace
zdrojů, zvy ování u ivatelské přívětivostiš ž
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CSA Illustrata indexuje
a prohledává tabulky, vzorce, mapy,
grafy, diagramy, schémata a dal í
vyobrazení, která jsou sou ástí

vědeckých lánků.
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Grokker zvy uje efektivitu
vyhledávání shlukováním obsahově

souvisejících dokumentů
a vizualizací vyhledaných výsledků

v databázích systému EBSCO.
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Google Scholar Live Search
Academic

a
specializované na

vyhledávání odborné a vědecké
literatury.

ClusterMed vyu ívá
technologii Vivísimo

k seskupování výsledků
vyhledaných v databázi

MEDLINE/PubMed.
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Vizualizace souvisejících lánků
vyhledaných v databázi

pomocí rozhraní .
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PubMed

HubMed

Systém posuvných jezdců pro
snadné nastavení vyhledávacích

limitů v rozhraní PubMed Interact

GOPubMed MeSHPubMeda
třídí abstrakta vyhledaná

v databázi MEDLINE/PubMed
pomocí genové ontologie,

resp. MeSH.

Slu by a aplikace jsou zalo eny na online
komunikaci, spolupráci a sdílení informací mezi u ivateli.
Tyto a dal í charakteristiky znázorňuje uvedený obrázek.
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Web 2.0

PubReMiner prohledává databázi
MEDLINE/PubMed a generuje

frekven ní tabulky z vyhledaných
abstrakt.
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Technologie zohledňuje znalosti a preference online komunit a dodává tak
váhu a vertikální specifitu vyhledaným výsledkům .

(customized search): Systém přednostně prohledává
stránky zadané autorem vyhledáva e.

(user powered search) :Autor i lenové dané online
komunity mohou vyhledané stránky hodnotit. S ohledem na jejich hodnocení jsou
modifikovány výsledky pří tího vyhledávání (u ící se vyhledáva ).

vizualizuje „hot searches“, tj. frekvenci vyhledávaných termínů
korigovanou hodnocením výsledků vyhledávání danou online komunitou.
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Přizpůsobené vyhledávání

U ivateli posílené vyhledávání

“Buzzcloud®”
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Search + wiki = Swicki

http://search.ebscohost.com

http://demos.vivisimo.com/clustermed

http://www.hubmed.org

http://www.meshpubmed.org

http://bioinfo.amc.uva.nl/human-genetics/pubreminer

http://addisons-disease-information-swicki.eurekster.com

http://www.epispider.org

http://www.biowizard.com

http://www.citeulike.org

“ obecných (horizontálních)
internetových vyhledáva ů

(cluster search)
(visual search)

(deep indexing)
(federated search)

(„meta-grafy“, text / literature mining)
oborových ontologií

a řízených slovníků do vyhledávacích
rozhraní
Slu by a aplikace

Vertikalizace“

Shlukování
Vizualizace
Podrobná indexace
Metavyhledávání
Automatická analýza textu

Inkorporace

Web 2.0
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