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Úvod

• v současné době v zásadě není problém nahrát a uložit
(téměř) jakékoliv množství audiovizuálních dat

• na druhou stranu, takto uložená data jsou jen velmi zřídka
vybavena také příslušnými metadaty, tj. informacemi o:

– probíraných tématech

– lidech, kteří se v záznamu vyskytují či se o nich hovoří

– relevantních geografických lokacích

• ve výsledku je proto velmi obtížné v uvedených rozsáhlých
archivech najít jakoukoli relevantní informaci



USC Shoah Foundation Visual History Archive

• 1993 - Steven Spielberg uvádí do kin film Schindlerův seznam

• 1994 - Spielberg zakládá nadaci Survivor's of the Shoah Visual
History Foundation (VHF), jejímž úkolem je najít přeživší a jiné
svědky Holokaustu, nafilmovat jejich svědectví a poté je
zpřístupnit širokému okruhu zájemců

• 1994 – 1999 – „terénní pracovníci" nadace nafilmovali cca
52 000 rozhovorů ve 32 jazycích - celkem 116 000 hodin videa
(cca 13 let!)

• 2006 – VHF se (jak fyzicky, tak administrativně) přesunula na
University of Southern California a stal se z ní USC Shoah
Foundation Institute



Počet výpovědí v jednotlivých jazycích

1. English 24,872

2. Russian 7,052

3. Hebrew 6,126

4. French 1,875

5. Polish 1,549

6. Spanish 1,352

7. Dutch 1,077

8. Hungarian 1,038

9. German 686

10. Bulgarian 645

11. Slovak 583

12. Czech 573

13. Portuguese 562

14. Yiddish 527

15. Italian 433

16. Serbian 382

17. Croatian 353

18. Ukrainian 320

19. Greek 301

20. Swedish 266



Snaha o ruční doplnění metadat

• přibližně 4 000 rozhovorů v angličtině (10 000 hodin - cca 8.5 % 
archivu) bylo ručně katalogizováno

• katalogizace zahrnovala rozdělení na tématicky koherentní úseky, 
které byly popsány:
– krátkým shrnutím obsahu - 3 věty

– klíčovými slovy (deskriptory) vybíranými z detailně propracovaného tezauru 
- cca 3 000 základních konceptů,  30 000 dvojic popisujících místo a čas

– jmény osob, jichž se úsek týkal



Ilustrace katalogizačního procesu
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Subject PersonLocation-Time

Berlin-1939                     Employment                  Josef Stein

Berlin-1939                     Family life                     Gretchen Stein
Anna Stein

Dresden-1939                Schooling                       Gunter Wendt
Maria

Dresden-1939                Relocation
Transportation-rail                     

(tento obrázek zpracoval D. Oard – U. of Maryland)



Od ruční katalogizace k automatickému zpracování

• uvedený katalogizační proces si vyžádal 150 000 hodin práce a
stál 8 mil. USD - bylo zřejmé, že takto detailní ruční
katalogizace je neproveditelná

• v roce 2001 byl spuštěn projekt MALACH - sponzorovaný
americkou NSF - jehož cílem bylo „využít metody
automatického rozpoznávání řeči a vyhledávání informací pro
zlepšení přístupu do (VHF) archivu prostřednictvím zrychlení a
zlevnění katalogizačního procesu“
– původně alternativním, ale nakonec hlavním zaměřením projektu se

stala snaha zcela ruční katalogizaci eliminovat

• klíčovou technologií je tu automatické rozpoznávání řeči

= technologie schopná převést mluvenou řeč na
(elektronický)text



Vyhledávání v textové reprezentaci

Dále se musíme rozhodnout, zda vyhledávat 

• komplexně definovaná témata

• jednotlivá slova a fráze („Google styl“)



Komplexní specifikace dotazu

<top>
<num>3014</num>
<title>Sionismus</title>
<desc>Rozhovory o sionistických hnutích ve východní Evropě, 
zejména o hnutí Hashomer Hatzair.</desc>
<narr>Předmětem našeho zájmu jsou příběhy o sionistických 
organizacích a názorech jednotlivců na sionismus a 
rozhodnutích, zda vstoupit do těchto organizací či ne. Vlastní 
zkušenosti jsou preferovány, máme však zájem i o informace z 
druhé ruky o postojích či účasti příbuzných a přátel v 
sionistickém hnutí.</narr>
</top>



Vyhledávání v textové reprezentaci

• komplexně definovaná témata

– strukturu tématu (zatím) neumíme ve vyhledávání pořádně 
využít 

– uživatelé nejsou zvyklí takto obšírně téma pro vyhledávání 
specifikovat

• vyhledávání jednotlivých slov a frází („Google styl“) umožňuje:

– vyhledat pasáže, v nichž řečník vyslovil zadaná klíčová slova, a 
rovnou tyto pasáže přehrát

– při hledání víceslovných frází  zadat maximální vzdálenost mezi 
hledanými slovy (v sekundách)

– zadat některá slova jako volitelná

– povolit/zakázat morfologii (českou/anglickou)



Obecný princip vyhledávacího systému

Činnost systému lze rozdělit na 2 značně odlišné fáze:

1. (off-line) indexace

2. (on-line) vyhledávání 



Indexace (zjednodušený pohled)

Základními jednotkami indexu jsou slova

• slova, která se podle rozpoznávacího softwaru v daném
časovém okamžiku záznamu s dostatečně vysokou
pravděpodobností vyskytují, jsou uložena ve formě tzv.
invertovaného indexu

– klíčem tohoto indexu jsou tedy zmíněná slova

– hodnotou je odkaz do příslušné sekce videozáznamu





Další archiv a rozšíření indexovací technologie

• archiv získaný v rámci dokumentační činnosti Ústavu pro
studium totalitních režimů (ÚSTR)

• v tomto případě máme nejen videonahrávky (s rozhovory
pořízenými v podobném stylu jako v USC Shoah archivu), ale
také naskenované listinné dokumenty

• základní podmínka indexace stále platí:

Máme-li elektronický text, dokážeme vyrobit index

• tentokrát ale potřebujeme text dostat nikoliv ze zvukového
záznamu, ale z obrazu (naskenovaných dokumentů) –
použijeme technologii optického rozpoznávání znaků (optical
character recognition – OCR)



Hledání ve zvukové i „obrazové“ stopě

• máme tedy 2 indexy:

– jeden ze zvukové stopy videonahrávek jako předtím

– druhý z naskenovaných dokumentů



Pokračujeme dál – rozpoznávání tváří a textu ve video 
stopě

V dalším projektu se nám podařilo přidat ještě:

• rozpoznávání tváří ve videozáznamu

– čili – abychom použili zavedenou terminologii – převod 
„tváře na text (jméno rozpoznané osoby)“

• rozpoznávání textu objevujícího se ve scéně

Máme tedy 3 indexy (naskenované dokumenty zde nejsou):

• řečový

• obličejový

• „nápisový“ 




