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Cieľ práce 

• Vytvoriť nástroj pre navigáciu pomocou grafu vo 
webe so sémantikou, ktorý: 

• bude prehľadný 

• nebude vyžadovať od používateľa hlbšie 
vedomosti o webe so sémantikou 

• pomôže používateľovi zorientovať sa v grafe 
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Problémy súčasných prostriedkov 

• Vyžadujú od používateľa znalosti o webe so 
sémantikou 

• Zaťažujú používateľa veľkým množstvom 
výsledkov (uzlov) 

• Malá prehľadnosť 



Práca s grafom 

• Expanzia a zbalenie uzla 

• Premiestňovanie a uzamknutie polohy uzla 

• Skrytie uzlu a komponentu grafu 



Podpora navigácie 

• ZOOM 

• História navigácie 

• Značkovanie uzlov 

• Zhlukovanie výsledkov 

• Odporúčanie 
 



Značkovanie uzlov 

• Umožňuje používateľovi ovplyvniť vlastnosti 
nových uzlov 

• Značky 
• Chcený – nové uzly musia mať prepojenie na tento 

uzol 

• Nechcený – nové uzly nesmú mať prepojenie na 
tento uzol 

• Možný – nové uzly nemusia mať prepojenie na 
tento uzol 



Zhlukovanie „výsledkov“ 

• Spája uzly objektov spojené so zhodnými uzlami 
predikátov 

• Znižuje počet uzlov zobrazených v grafe 

• Väčší výkon 

• Menšie zaťaženie používateľa 
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Zhlukovanie „výsledkov“ 
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Odporúčanie 

• Sledovanie akcií používateľov 

• Rozbalenie/zbalenie uzla 

• Označkovanie uzla 

• Skrytie uzla 

• Vyhodnocovanie pravdepobností ďalších akcií 
analýzou grafov akcií používateľov 



Graf akcií 

• Budovaný pre každé sedenie zvlášť 

• Uzol grafu 

• Unifikovaná postupnosť akcií 

• Hrana grafu 

• Zmena grafu vykonaním jednej akcie 

• Váha hrany 

• 1 – základná hodnota 

• 2 – viedla k zobrazeniu podrobností o uzle 



Graf akcií 
                    

         

                    
            

                    
                

                  
                           

                  
                        

 



Graf akcií 
A1 1. Rozbalenie uzla U1 

A1=[+U1] 

                    
            

                    
                

                  
                           

                  
                        

 



Graf akcií 
A1 

A2 

1. Rozbalenie uzla U1 
A1=[+U1] 

2. Rozbalenie uzla U2 
A2=[+U1+U2] 
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Graf akcií 
A1 

A2 

A3 

1. Rozbalenie uzla U1 
A1=[+U1] 

2. Rozbalenie uzla U2 
A2=[+U1+U2] 

3. Rozbalenie uzla U3 
A3=[+U1+U2+U3]  
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Graf akcií 
A1 

A2 

A3 

1. Rozbalenie uzla U1 
A1=[+U1] 

2. Rozbalenie uzla U2 
A2=[+U1+U2] 

3. Rozbalenie uzla U3 
A3=[+U1+U2+U3]  

4. Zbalenie uzla U2  
A4=[+U1+U2+U3-U2]=[+U1+U3] 
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Graf akcií 
A1 

A2 

A3 

1. Rozbalenie uzla U1 
A1=[+U1] 

2. Rozbalenie uzla U2 
A2=[+U1+U2] 

3. Rozbalenie uzla U3 
A3=[+U1+U2+U3]  

4. Zbalenie uzla U2  
A4=[+U1+U2+U3-U2]=[+U1+U3] 

5. Zbalenie uzla U3  
A5=[+U1+U3-U3]=[+U1]=A1 
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Graf akcií 

1. Rozbalenie uzla U1  
A1=[+U1] 

2. Rozbalenie uzla U2  
A2=[+U1+U2] 

3. Rozbalenie uzla U3  
A3=[+U1+U2+U3] 

4. Zbalenie uzla U2  
A4=[+U1+U2+U3-U2]=[+U1+U3] 

5. Zbalenie uzla U3  
A5=[+U1+U3-U3]=[+U1]=A1 

6. Rozbalenie uzla U4 
A6=[+U1+U4] 
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Graf akcií 
1. Rozbalenie uzla U1  

A1=[+U1] 

2. Rozbalenie uzla U2  
A2=[+U1+U2] 

3. Rozbalenie uzla U3  
A3=[+U1+U2+U3] 

4. Zbalenie uzla U2  
A4=[+U1+U2+U3-U2]=[+U1+U3] 

5. Zbalenie uzla U3  
A5=[+U1+U3-U3]=[+U1]=A1 

6. Rozbalenie uzla U4 
A6=[+U1+U4] 

7. Zobrazenie podrobností o uzle U5 
A7=[display(U5)] 
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Vyhodnocovanie ďalších akcií 

Postupnosť akcií Špecifický graf 



Vyhodnocovanie ďalších akcií 

Postupnosť akcií Špecifický graf 

Dotaz Výsledky 



Vyhodnocovanie ďalších akcií 

Postupnosť akcií Špecifický graf 

Dotaz Výsledky 

Graf postupností akcií Query-flow graph 



Vyhodnocovanie ďalších akcií 

𝑤(𝑎𝑖 , 𝑎𝑗 , 𝑔𝑘) =  
𝑐(𝑎𝑗 , 𝑔𝑘 , 𝑔𝑙)𝑒(𝑎𝑗 , 𝑎𝑖 , 𝑔𝑙)

𝑚𝑎𝑥 ℎ 𝑎𝑗 , 𝑔𝑘 , ℎ(𝑎𝑗 , 𝑔𝑙)𝑔𝑙=𝐺/*𝑔𝑘+

 

 

𝑤(𝑎𝑖 , 𝑎𝑗 , 𝑔𝑘) – váha akcie 𝑎𝑖 pri prechode z akcie 𝑎𝑗 

𝐺 – množina všetkych grafov akcií 

𝑐(𝑎𝑗 , 𝑔𝑘 , 𝑔𝑙) – počet zhodných vrcholov v grafoch 𝑔𝑘 a 𝑔𝑙 od 

akcie 𝑎𝑗 smerom ku koreňu grafu 

ℎ(𝑎𝑗 , 𝑔𝑘) – hĺbka akcie 𝑎𝑗 v grafe 𝑔𝑘 

𝑒(𝑎𝑗 , 𝑎𝑖 , 𝑔𝑙) – váha hrany z akcie 𝑎𝑗 do akcie 𝑎𝑖 v grafe 𝑔𝑙 



Vyhodnocovanie ďalších akcií 

𝑤(𝑎𝑖 , 𝑎𝑗 , 𝑔𝑘) =  
𝑐(𝑎𝑗 , 𝑔𝑘 , 𝑔𝑙)𝑒(𝑎𝑗 , 𝑎𝑖 , 𝑔𝑙)

𝑚𝑎𝑥 ℎ 𝑎𝑗 , 𝑔𝑘 , ℎ(𝑎𝑗 , 𝑔𝑙)𝑔𝑙=𝐺/*𝑔𝑘+

 

 

𝑤(𝑎𝑖 , 𝑎𝑗 , 𝑔𝑘) – váha akcie 𝑎𝑖 pri prechode z akcie 𝑎𝑗 

𝐺 – množina všetkych grafov akcií 

𝑐(𝑎𝑗 , 𝑔𝑘 , 𝑔𝑙) – počet zhodných vrcholov v grafoch 𝑔𝑘 a 𝑔𝑙 od 

akcie 𝑎𝑗 smerom ku koreňu grafu 

ℎ(𝑎𝑗 , 𝑔𝑘) – hĺbka akcie 𝑎𝑗 v grafe 𝑔𝑘 

𝑒(𝑎𝑗 , 𝑎𝑖 , 𝑔𝑙) – váha hrany z akcie 𝑎𝑗 do akcie 𝑎𝑖 v grafe 𝑔𝑙 



Vyhodnocovanie ďalších akcií 

𝑤(𝑎𝑖 , 𝑎𝑗 , 𝑔𝑘) =  
𝑐(𝑎𝑗 , 𝑔𝑘 , 𝑔𝑙)𝑒(𝑎𝑗 , 𝑎𝑖 , 𝑔𝑙)

𝑚𝑎𝑥 ℎ 𝑎𝑗 , 𝑔𝑘 , ℎ(𝑎𝑗 , 𝑔𝑙)𝑔𝑙=𝐺/*𝑔𝑘+

 

 

𝑤(𝑎𝑖 , 𝑎𝑗 , 𝑔𝑘) – váha akcie 𝑎𝑖 pri prechode z akcie 𝑎𝑗 

𝐺 – množina všetkych grafov akcií 

𝑐(𝑎𝑗 , 𝑔𝑘 , 𝑔𝑙) – počet zhodných vrcholov v grafoch 𝑔𝑘 a 𝑔𝑙 od 

akcie 𝑎𝑗 smerom ku koreňu grafu 

ℎ(𝑎𝑗 , 𝑔𝑘) – hĺbka akcie 𝑎𝑗 v grafe 𝑔𝑘 

𝑒(𝑎𝑗 , 𝑎𝑖 , 𝑔𝑙) – váha hrany z akcie 𝑎𝑗 do akcie 𝑎𝑖 v grafe 𝑔𝑙 



Vyhodnocovanie ďalších akcií 
h(A4,G1) 4 

h(A4,G2) 4 

c(A4,G1,G2) 3 

d(A4,G1,G2) 0,75 

w(A9,A4,G1) 0,75 

w(A10,A4,G1) 1,4 

p(A9,A4,G1) 33,33% 

p(A10,A4,G1) 66,66% 
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Zobrazenie odporúčaní 
• Obohatením stromu histórie 
• Používateľ vidí odporúčania v kontexte svojich doterajších 

akcií 

• Nutnosť zamerať pozornosť mimo plochu s grafom 

• Zoznamom odporúčaných akcií 
• Odporúčania zoradené podľa pravdepodobnosti 

• Nutnosť zamerať pozornosť mimo plochu s grafom 

• Zvýraznením uzlov v grafe 
• Bez straty kontextu navigácie v grafe 

• Roztrúsené po grafe 





Otázky a názory 

• Ako najvhodnejšie zvýrazniť odporúčanie v 
grafe? (zmena farby/zmena ohraničenia/ 
aplikovanie efektu) 

 

• Zmena rozmiestenia grafických prvkov 

• Iné podporné prostriedky 

• Iné zobrazenie odporúčaní 


