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sémantika

● Je dôležité využiť obsah
● Sémantika s veľkou vyjadrovacou schopnosťou
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sémantika

● Je dôležité využiť obsah
● Sémantika s veľkou vyjadrovacou schopnosťou
● Web – doména s otvoreným korpusom
● Ľahká sémantika (lightweight semantics)
● Úspešnosť v iných doménach (Šimko, Barla)
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Model kontextu vyhľadávania

[1] Tomáš Kramár: Towards contextual search: social networks, short contexts and 
     multiple personas. UMAP 2011, Springer.

[2] Tomaš Kramár, Mária Bieliková: Dynamically selecting an appropriate context 
      type for personalisation. RecSys 2012, ACM.

A - Prístupy
P - Stránky

T - Kľúčové slová

H = <V, E>

V = A  P  T∪ ∪

E = (a, p, t)|a  A, p  P, t  T∈ ∈ ∈
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Model kontextu vyhľadávania
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id_používateľa: 1
implicitná_spätná_väzba: 4.56
čas prístupu: 12.1.2014 15:23:12
referrer: http://sme.sk
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Model kontextu vyhľadávania

[1] Tomáš Kramár: Towards contextual search: social networks, short contexts and 
     multiple personas. UMAP 2011, Springer.

[2] Tomaš Kramár, Mária Bieliková: Dynamically selecting an appropriate context 
      type for personalisation. RecSys 2012, ACM.

id_používateľa: 1
implicitná_spätná_väzba: 4.56
čas prístupu: 12.1.2014 
15:23:12
referrer: http://sme.sk

url: http://google.sk
dopyt: passenger

url: http://sme.sk
dopyt: –

meno: politika
relevancia: 0.95

meno: Ukrajina
relevancia: 0.7

meno: Tenis
relevancia: 0.54
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Personalizácia vyhľadávania

Prístupy
Stránky

Kľúčové slová

[0,91/IT; 0,87/programovanie; 0,85/ruby; 0,52/server]

implicitná spätná väzba
x

relevancia

= váha
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Operácie s kontextom

0.2*C + 0.8*(C|age(a) < 10 minutes)

+ =

0.2*C 0.8*(C|age(a) < 10 minutes) Mix krátkodobého 
a dlhodobého 
kontextu
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Plnenie modelu kontextu vyhľadávania

PeWeProxy

Model kontextu
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[1] Tomáš Kramár, Michal Barla, Mária Bieliková. PeWeProxy: A Platform for Ubiquitous
     Personalization of the "Wild" Web. UMAP 2011, Poster and Demo Track.
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Zdroje kontextu 
vyhľadávania

Vzory v správaní používateľov

Predošlé dopyty

Podobnosť používateľov
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#1. Podobnosť používateľov

● Čo robili v tejto situácii podobní používatelia?
● Definícia podobnosti

– Podobnosť na základe záujmov, určená z prúdu aktivít na 
webe

[1] Tomáš Kramár, Michal Barla, Mária Bieliková. 2013. Personalizing search using 
     socially enhanced interest model, built from the stream of user’s activity. Journal 
     of Web Engineering, Rinton Press.
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Stratégie personalizácie

● Reformulácia dopytov
– Ako preformulovávali tento dopyt podobní používatelia?

● Spoluvýskyt kľúčových slov
– S akými ďalšími kľúčovými slovami sa toto slovo 

vyskytuje najčastejšie v modeli kontextu?
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Experiment s reálnymi používateľmi
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Výsledky

● 30 používateľov, ~ 1300 výsledkov
● 70% klikanosť na odporúčané výsledky
● 100% nárast v počte výsledkov prezeraných dlhšie 

ako 4 sekundy (dwell time)
● Post-hoc vyhodnotenie: 63% dopytov v súlade s 

cieľom používateľa
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#2. Vzory v správaní používateľov

● Predpokladáme, že na záujmy používateľov vplýva 
sezónnosť

● Je možné zúžiť kontext na aktuálnu “sezónu”
● Sezónnosť

– bola preukázaná globálne na úrovni jednotlivých dopytov
– globálne aj na úrovni tém
– existuje aj lokálne na úrovni záujmov používateľov?
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Analýza zmien záujmov 

● Záujmy v práci vs. voľný čas
● Rovnomerné rozdelenie Davies-Bouldin skóre
● 2 skupiny používateľov

– vykazujú známky sezónneho správania sa na úrovni 
pracovných povinností

– správajú sa nesezónne

[1] Tomaš Kramár, Mária Bieliková. Context of Seasonality in Web Search. 
     ECIR 2014, Springer (to appear).

[2] Tomáš Kramár, Mária Bieliková. Analysing Temporal Dynamics in Search Intent. 
     SOFSEM 2013, Student Research Forum.
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#3. Predošlé dopyty
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#3. Predošlé dopyty

● Časové okná
● Lexikálna podobnosť

Identifikácia vyhľadávacích epizód
Štandardné metódy:
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Podobnosť na základe ľahkej sémantiky a implicitnej 
spätnej väzby
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Overenie

● Ručne ohodnotená vzorka dopytov
● Porovnanie voči lexikálnej metóde a metóde 

časového okna
● Lepšie výsledky ako lexikálna metóda, aj metóda 

časového okna
● Schopnosť rozlišovať aj ťažké dopyty, napr. 

youcoco a the ills
[1] Tomáš Kramár, Mária Bieliková. 2012. Detecting Search Sessions Using Document  
     Metadata and Implicit Feedback. WSCD 2012. 
     http://research.microsoft.com/en-us/um/people/nickcr/WSCD2012/.
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Prínosy práce

● Model kontextu vyhľadávania
● Identifikácia a rozpracovanie možných zdrojov 

kontextu
● Softvérová podpora modelovania používateľa s 

využitím ľahkej sémantiky
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