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Definovanie problémuDefinovanie problému

http://trends.builtwith.com/docinfo/RDF

Veľa dokumentov a málo sémantiky.
● 556 mil. registrovaných domén v decembri 2011 [5].

Existujúce technológie nie sú rozšírené.
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Definovanie problémuDefinovanie problému

Ontologický koláč [1]

Základom pokročilého spracovania 

dokumentov sú termy:

● vytváranie ontológie z textových dokumentov,
● klasifikácia a kategorizácia,
● vyhľadávanie,
● indexovanie,
● a iné.
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Spracovanie dokumentov – ATR algoritmySpracovanie dokumentov – ATR algoritmy

Automatic Term Recognition algorithms
● Nástroj na spracovanie textových dokumentov.
● Veľmi dobré výsledky na špecializovaných korpusoch [2], 

napr. medicínske, biochemické články.
● Kvalita termov závisí aj od dĺžky dokumentov [2].

Webové dokumenty majú špecifiká
● všeobecná doména,
● formátovanie dokumentov – štruktúra, štýly,
● prepojenie pomocou odkazov.
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HypotézaHypotéza

ATR algoritmy v kombinácii s využitím implicitnej 
sémantiky ukrytej vo vizuálnej informácii 
kaskádových štýlov dokážu extrahovať z webu 
lepšie kľúčové slová, ako keby boli použité 
samostatne.
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Vymedzenie voči bakalárskej práciVymedzenie voči bakalárskej práci

Bakalárska práca
● podobný problém,
● využitie vybraných HTML značiek,
● syntetický test na malej množine stránok.

Diplomová práca
● inšpirácia v Bc. práci,
● využitie kaskádových štýlov,
● prepracovanejší návrh metódy,
● overenie na "divokom webe",
● vyhodnotenie experimentu za pomoci strojového učenia,
● sledovanie atribútov, ktoré majú vplyv na úspešnosť 

metódy.
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Návrh metódyNávrh metódy
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Kaskádové štýly a ich potenciálKaskádové štýly a ich potenciál

80,39 % stránok používa kaskádové štýly (2008) [4].
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Kaskádové štýly a ich spracovanieKaskádové štýly a ich spracovanie

Vybrané CSS atribúty pre 

formátovanie textu:
● font-size, 
● font-style,
● font-variant,
● font-weight,
● color,
● background-color,
● text-decoration,
● text-transform.

Externé
CSS štýly

Virtuálny 
CSS

dokument

Interné
CSS štýly

Vnútorné 
CSS štýly

HTML
dokument

Hlavný textový 
obsahu

Štandardný CSS
štýl

Zvýraznené
slová
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Model pre kombináciu ATR a CSSModel pre kombináciu ATR a CSS
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k – kandidát získaný pomocou ATR

w'(k) – váha kandidáta priradená ATR algoritmom

CssRel(k') – koeficient

k' – fráza, ktorá sa formátovaním odlišuje od štandardného štýlu

t – počet spoločných slov pre k a k'

p – prienik fráz k a k'
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Koeficient CssRelKoeficient CssRel

Hodnota koeficientu závisí od dvoch faktorov
● počet slov,
● viditeľnosť text.
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Predpoklady
● Čím menej slov, tým lepšie.
● Čím viditeľnejší text, tým lepšie.

wc – počet slov v HTML elemente, kde sa k' nachádza

vf(k') – viditeľnosť frázy k'
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Viditeľnosť textuViditeľnosť textu

Miera, ako sa zvýraznený text odlišuje od 

majoritného textu.

 ( ) lumtttdfvfwfsfszkvf +++++++= 1

Koeficient  Opis

fsz  koeficient pre font-size
fs  koeficient pre font-style
fw  koeficient pre font-weight
fv  koeficient pre font-variant
td  koeficient pre text-decoration
tt  koeficient pre text-transform

lum „svietivosť“, závisí od fraby textu a pozadia
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Abstraktný model prototypuAbstraktný model prototypu
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Experimentálne overenieExperimentálne overenie
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Dátová vzorkaDátová vzorka

200 stránok z 13 rôznych portálov.

Blogy a novinové portály.

Redakčné systémy
● Drupal
● Joomla
● Wordpress
● Nezistený

15,00%

12,00%

46,00%

27,00%
Drupal
Joomla
Wordpress
Nezistený
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BlogyBlogy

Blogy tvoria veľký podiel stránok dnešného webu.
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Počet registrovaných domén a blogov k decembru 2011 [5][6]
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ExperimentExperiment

ATR algoritmy
● Cvalue, GlossEx, TermEx, Tf-Idf, Weirdness,
● 10 % najrelevantnejších termov.

55 používateľov hodnotilo získané termy
● spolu 21 394 slov a fráz,
● každá stránka mala aspoň 3 hodnotenia,
● hodnotenie prebiehalo cez webovú aplikáciu.
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Výsledky experimentuVýsledky experimentu
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Zhoda „hodnotiteľov“Zhoda „hodnotiteľov“

Metrika – Fleiss's kappa

"Stupeň zhody pri klasifikácii očistený od zhody, ktorú 

hodnotitelia mohli dosiahnuť, ak by hodnotili náhodne."

Stupeň zhody: ~0,5 teda mierna zhoda.

Kappa   Interpretation

< 0   Poor agreement

0.01 – 0.20   Slight agreement

0.21 – 0.40   Fair agreement

0.41 – 0.60   Moderate agreement

0.61 – 0.80   Substantial agreement

0.81 – 1.00   Almost perfect agreement

Interpretácia podľa [3].
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Klasifikácia pomocou C4.5Klasifikácia pomocou C4.5

Klasifikovali sme CSS frázy na základe hodnotení 

používateľov.

Nástroj Weka v3.6

Rozhodovacie stromy C4.5 algoritmus.
● Vyhodnotenie pomocou 10 – násobnej krížovej validácie.

Výsledná presnosť klasifikácie ~75,17 %
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Vyhodnotenie CSS atribútovVyhodnotenie CSS atribútov

Atribúty sme vyhodnotili pomocou informačného 

zisku, tzn. ktoré boli najužitočnejšie pri klasifikácii.

Nástroj Weka v3.6

Atribúty s najväčším informačným ziskom:
● font-size
● „svietivosť“ textu
● font-style
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Video prezentáciaVideo prezentácia
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ZhodnotenieZhodnotenie

● Navrhli sme metódu, ktorá dokázala zlepšiť relevanciu 
kľúčových slov pre všetky použité ATR algoritmy.

● Overenie metódy prebehlo na vzorke 200 dokumentov z 
„divokého webu“ s reálnymi používateľmi.

● Overili sme použiteľnosť metódy pre veľkú množinu 
dokumentov (blogy a novinové portály) súčasného webu.

● Úspešnosť klasifikácie CSS fráz ~75 %.

● Identifikácia najužitočnejších CSS atribútov.

● Príspevok na konferencii IIT.SRC-2012.

● Ambícia publikovať výsledky na medzinárodnom fóre 
(SOFSEM 2013).
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