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Identifikácia virtuálnych komunít 

v otvorenom priestore na webe 



Motivácia  

 Spojenie ľudí s rovnakými záujmami (ale nie 

všetkými) 

Šport 

Politika 
Kultúra 

sme.sk 

Miško 



Podobné riešenia 

Odporúčanie v novinových článkoch: 

 sme.sk – FIIT 

 Google news 
 

Odporúčanie skupinám: 

 Netflix (filmy) 

 Tv programy 
 

Odporúčanie skupinám v novinových článkoch: 

 Planuje Google news ? 

 

Skupiny na základe čiastočnej podobnosti 

 neznáme 



Spájanie ľudí na základe ich záujmov 

?



 

 

 

 

 

 

 

 

Záujmy sú odvodené od 
článkov, ktoré prečítal



 

  

Lokálne záujmy v článkoch



 

  

Lokálne záujmy v článkoch

Záujem je definovaný ako komunita slov, ktoré majú 

hustejšie prepojenia vzájomnosti medzi sebou ako so 

slovami mimo komunity. 

Vzájomnosť je metrika, ktorá určuje ako veľmi slova 

medzi sebou súvisia (ľahká sémantika). 



 

 

 

 
 

 

model používateľa

 

 

  

  

Lokálne záujmy v článkoch

Lokálne záujmy



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

model používateľa

 

 

  

  

 

Lokálne záujmy v článkoch

Lokálne záujmy

Globálne záujmy



Metóda pre identifikáciu 

virtuálnych komunít 

1. Spracovanie vstupov. 

2. Určenie vzájomnosti medzi slovami. 

3. Sledovanie používateľových akcií, budovanie 

modelu používateľa. 

4. Určenie záujmov. 

5. Zistiť podobnosť medzi záujmami a nájsť 

virtuálne komunity. 

6. Údržba komunít a modelov používateľa. 



Metóda pre identifikáciu 

virtuálnych komunít 

1. Spracovanie vstupov. 

2. Určenie vzájomnosti medzi slovami. 

3. Sledovanie používateľových akcií, budovanie 

modelu používateľa. 

4. Určenie záujmov. 

5. Zistiť podobnosť medzi záujmami a nájsť 

virtuálne komunity. 

6. Údržba komunít a modelov používateľa. 



Spracovanie vstupov 
1. Odstránenie HTML značiek a transformovanie HTML entít, 

odstránenie špeciálnych znakov, číslic. 

2. Preklad slov do angličtiny (Google Translate). 

3. Slová ktoré neboli preložené sme sa snažili olemovať. 

4. Odstránenie anglických stop slov, slovenských stop slov, 

krstných mien, preklepov a neznámych vlastných mien. 

5. Anglické slová sme stemovali. (Porterov algoritmus) 

6. Extrahovali sme kľúčové slová z článkov. Tu sme 

použili externú službu METALL (OpenCalea,TagTheNet a 

DMOZ) 



Metóda pre identifikáciu 

virtuálnych komunít 

1. Spracovanie vstupov. 

2. Určenie vzájomnosti medzi slovami. 

3. Sledovanie používateľových akcií, budovanie 

modelu používateľa. 

4. Určenie záujmov. 

5. Zistiť podobnosť medzi záujmami a nájsť 

virtuálne komunity. 

6. Údržba komunít a modelov používateľa. 



Na aplikovanie algoritmov pre hľadanie 
virtuálnych skupín musíme slová návzájom 

prepojiť na základe ich vzájomnosti (súvislosti)

 

* Sémantický 
slovník

+



Určenie vzájomnosti medzi slovami. 

Prečo? 

Ako? 

Záujem je definovaný ako komunita slov, ktoré majú hustejšie prepojenia 

vzájomnosti medzi sebou ako so slovami mimo komunity. 

Vzájomnosť je metrika, ktorá určuje ako veľmi slova medzi sebou súvisia 

(ľahká sémantika). 

1. Sémantický slovník – WordNet,  

2. Wikipedia relatedness 

3. Vlastná metrika odvodená z latentnej analýzy obsahu. 



Paralélna Latentná Dirichletová alokácia* 
Koncept X Koncept Y Koncept Z 

 

Koncept W 

 

... 

Slovo A 

Slovo B Pravdepodobnosť, 

že Y generuje B 

Slovo C 

Slovo D 

Slovo E 

... 

• súčet po riadkoch a ani súčet po stĺpcoch nebol rovnaký 

Ako transformovať výslednú maticu na metriku 

súvislosti medzi dvoma slovami? 

*PLDA - Parallel Latent Dirichlet Allocation: http://code.google.com/p/plda/ 

*Z. Liu, Y. Zhang, and E. Chang. PLDA+: Parallel Latent Dirichlet Allocation with Data Placement and 

Pipeline Processing. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, special issue on Large 

Scale Machine Learning, 2011. 

http://code.google.com/p/plda/
http://code.google.com/p/plda/


Súčet priemeru váh slov vo spoločných konceptoch, kde ju 

nemajú nulovú. 

𝑠𝑖𝑚 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑎, 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑏 = 
𝑎𝑖 + 𝑏𝑖
2
∗
𝑎𝑖
𝑏𝑖
    𝑘𝑑𝑒 𝑎 < 𝑏

𝑛

𝑖=1

 



Metóda pre identifikáciu 

virtuálnych komunít 

1. Spracovanie vstupov. 

2. Určenie vzájomnosti medzi slovami. 

3. Sledovanie používateľových akcií, 

budovanie modelu používateľa. 

4. Určenie záujmov. 

5. Zistiť podobnosť medzi záujmami a nájsť 

virtuálne komunity. 

6. Údržba komunít a modelov používateľa. 



Modelovanie používateľa 

 

má model

čítal

čítal
 

 

priráta sa k

priráta sa k

 



P 1

P 2

P 3

P 4

P 5

sa zobrazuje do

 sa zobrazuje do

sa zobrazuje do

sa zobrazuje do

 

 

 

 

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

Model 5

sa zobrazuje do

Kľúčové 
slová

Prekrývaný model používateľa 



Metóda pre identifikáciu 

virtuálnych komunít 

1. Spracovanie vstupov. 

2. Určenie vzájomnosti medzi slovami. 

3. Sledovanie používateľových akcií, budovanie 

modelu používateľa. 

4. Určenie záujmov. 

5. Zistiť podobnosť medzi záujmami a nájsť 

virtuálne komunity. 

6. Údržba komunít a modelov používateľa. 



Určenie záujmov 
 záujmy sú vyjadrené slovami 

 hľadajú sa algoritmami na určovanie virtuálnych skupín v grafe 

 Nájdená virtuálna skupina ma viacej a silnejších prepojení medzi 

vrcholmi v nej obsiahnutými ako s vrcholmi mimo komunity 

 

Skúmané algoritmy: 

1. propagácia  označení (angl. label propagation) 

2. vektory matice (angl. eigenvectors of matrices) 

3. zachytenie náhodných ciest (angl. walktrap - random walks) 

4. chamtivý - pažravý algoritmus s optimalizáciou modularity (angl. greedy 

optimization of modularity) 

5. optimalizačná metóda založená na analógii štatistických metód a 

fyzikálneho modelu magnetu (angl. spinglass algorithm) 

6. vzájomnosť  s modularitou (angl. betweenness with modularity) 

7. slučkové preskakovanie (angl. clique percolation) 



Metóda pre identifikáciu 

virtuálnych komunít 

1. Spracovanie vstupov. 

2. Určenie vzájomnosti medzi slovami. 

3. Sledovanie používateľových akcií, budovanie 

modelu používateľa. 

4. Určenie záujmov. 

5. Zistiť podobnosť medzi záujmami a nájsť 

virtuálne komunity. 

6. Údržba komunít a modelov používateľa. 



Skupiny z podobnosti záujmov 

zhodné kľ. slová s

zhodné kľ. slová s
 

Používateľové 
záujmy

Používateľové 
záujmy

Používateľové 
záujmy

Globálne 
záujmy

zhodné kľ. slová s

zhodné kľ. slová s

Podľa príslušnosti 
záujmov používateľov ku 

záujmom v korpuse 
vzniknú skupiny

Používateľové 
záujmy

zhodné kľ. slová s A

B

C A
B

C



Metóda pre identifikáciu 

virtuálnych komunít 

1. Spracovanie vstupov. 

2. Určenie vzájomnosti medzi slovami. 

3. Sledovanie používateľových akcií, budovanie 

modelu používateľa. 

4. Určenie záujmov. 

5. Zistiť podobnosť medzi záujmami a nájsť 

virtuálne komunity. 

6. Údržba komunít a modelov používateľa. 



Údržba: 
 

• blednutie krátkodobých 

záujmov 

• posilňovanie dlhodobých 

záujmov 

 

 

• pohľady na predošlé 

výsledky 

pohľady  na predošlé výsledky

 

  

 

  
 

  

 

  

 

  
 

  

 

  

 

  
 

  

 

  

 

  
 

  

t-1
 

  

 

  
 

  

 

  

 

  
 

  

t-2

t

t-n



Používateľská 
prezentácia 



Ukážka 1 Sémantický slovník 
pirat rainbow taliban funny ash 

Somali 102.4 

hijack 24.2 

piracy 23.0 

tanker 22.7 

indian 18.9 

ocean 17.2 

ransom 17.0 

gulf 15.8 

coast 14.6 

kidnap 14.0 

intensify 12.8 

jaw 12.0 

Seychelles 10.8 

warship 9.6 

motion 9.2 

combat 8.6 

anti-piracy 5.8 

lesbian 99.6 

pride 91.2 

homosexual 74.7 

gay 69.2 

orient 21.7 

homosexualita 21.4 

sexual 19.7 

párnický 16.9 

partnership 15.9 

discriminate 15.5 

blur 14.8 

trout 14.7 

butt 14.1 

parade 10.9 

hviezdoslavovo 

10.5 

inconspicuous 9.7 

afghan 235.9 

Afghanistan 

235.9 

Kabul 205.8 

Karzai 165.1 

NATO 141.2 

militia 139.9 

troop 136.8 

Pakistani 128.1 

Pakistan 110.7 

insurgent 76.9 

tribal 63.8 

province 55.2 

Hamid 52.6 

Kandahar 31.1 

rebel 29.1 

terrorist 28.0 

Manhattan 

27.3 

humor 24.5 

emote 17.7 

kid 17.3 

invent 15.7 

manuscript 15.4 

excuse 14.3 

enthusiasm 14.3 

comedian 14.0 

toy 13.9 

laughter 12.8 

genuine 12.3 

remark 11.6 

straight 11.1 

joke 10.8 

clown 10.7 

satyr 10.4 

irony 9.0 

iceland 394.938 

volcano 323.222 

cloud 150.15 

airspace 141.665 

erupt 88.4925 

eyjafjallajökul 

79.9237  

aviate 44.9516 

spew 44.8065 

closure 36.1128 

dust 36.0977 

Reykjavik 35.088 

spore 17.5357 

disrupt 17.4423 

shrub 17.3254 

crater 17.096 

birch 16.6012 



Ukážka 2A. Lokálne záujmy v článku 

Lokálne záujmy v článkoch 

plane luxury 

shareholders 

international  

reputation 

credibility 

Monetary IMF  

innocent Spies 

assault insists 

bail times  

rented Monthly 

hired rental 

specialists  

sex abuse 

assault rape 

Strauss-Kahn si najal na obranu aj bývalých agentov CIA 

Právnický tím bývalého šéfa MMF už chystá ofenzívu. Zastal sa ho aj ruský 

premiér Vladimir Putin. 

(pondelok 30. 5. 2011 21:30 | Mirek Tóda, www.sme.sk) 

  



Ukážka 2B. Lokálne záujmy v článku 
Strauss-Kahn si najal na obranu aj bývalých agentov CIA 

 

Lokálne záujmy v článkoch sa zaradili do týchto globálnych záujmov 

sex abuse 

sexual bully porn 

rape harass 

pornography 

pedophile 

pedophilia 

underage incest  

intelligence 

detain spy 

colonel 

unmark bail 

bauer  

economist deficit 

Athens monetary 

bailout IMF 

Bloomberg 

Eurozone tranche 

ECB  

innocent testimony policeman 

postpone indict supreme custody 

statutory blame attorney trial verdict 

judgment senate counsel pre-trial 

extort guilt convict assault summon 

insist absence jail impeach imprison 

bouncer exempt condemn courtroom 

adjourn judgment acquitted solicitor  

Lokálne záujmy v článkoch 

plane luxury 

shareholders 

international  

reputation 

credibility 

Monetary IMF  

innocent Spies 

assault insists 

bail times  

rented Monthly 

hired rental 

specialists  

sex abuse 

assault rape 



Ukážka 2C. Lokálne záujmy v článku 
Štát hľadá hlavy rodín 

Na hlavy domácností sa pýtame, aby sme spoznali ich vzťahy, tvrdia 

štatistici. 

(31. 5. 2011 | Michal Piško, www.sme.sk) 

  Lokálne záujmy v článkoch 

numerical 

justification 

boots 

Silent 

inclined 

confused  

community 

user 

software 

explore 

labeled 

dwelling  

web  

codes 

logging 

identification 

vendor 

census 

online 

attitudes 

Cabinet 

nominee 

stick 

resign 

credible 

Vice-

Chairman 

sheet 

triggered 

desk 

liability 

stimulus  

vacation 

convenience 

familiar 

reversed 

feminist 

annulment 

Attorney 

obstruction 

scope 

unauthorized 

household 

anonymity 

confidentiality 

statisticians  



Ukážka 2D. Lokálne záujmy v článku 
Štát hľadá hlavy rodín 

  

Lokálne záujmy v článkoch sa zaradili do týchto globálnych záujmov 

community lawsuit dismiss suprem 

consent annul attornei trial verdict 

remedi judgement senat instanc remit  

community user software server web 

copy tool automat startup multimedia 

digit hardware adobe  

Lokálne záujmy v článkoch 

numerical 

justification 

boots 

Silent 

inclined 

confused  

community 

user 

software 

explore 

labeled 

dwelling  

web  

codes 

logging 

identification 

vendor 

census 

online 

attitudes 

Cabinet 

nominee 

stick 

resign 

credible 

Vice-

Chairman 

sheet 

triggered 

desk 

liability 

stimulus  

vacation 

convenience 

familiar 

reversed 

feminist 

annulment 

Attorney 

obstruction 

scope 

unauthorized 

household 

anonymity 

confidentiality 

statisticians  



Ukážka 3 Lokálne záujmy 

Lokálne záujmy pre používateľa ktorý pristúpil k daným článkom 

hantuchova 

fed 

tennis 

jankovicova 

serbia 

cibulkova 

long-time elector 

cast consensus 

Dzurinda miklos 

Slota cssd 

radicova Fico 

controversy 

referrer 

shooter glad 

bench trainer 

rotate 

frustrate 

weakened 

sharp missile 

blow boast 

shame 

Australia 

Japan 

Australian 

Belaru 

Switzerland 

Cyprus holding 

Canadian Zednik 

Chicago NHL 

puck hawk 

Kopecky wrestle 

locker 

scorer 

defenseman rink 

teammate 

Anaheim 

Vancouver Halak 
 

Slovenské tenistky prehrali aj to, čo sa 

prehrať nedalo 

 

Chicago opäť prehralo, je na pokraji 

vypadnutia 

Radičovej najhorší okamih 

 

Zedník dostáva druhú šancu 



Experimenty 



1. Experiment 
Overenie sme uskutočnili nad korpusom článkov, ktorých súvislosť bola určená 

doménovým expertom*. Všetky dvojice článkov boli označené ako súvisiace / 

nesúvisiace. Pri experimente sme našim prístupom určili ich súvislosť. 

• Presnosť je pomer správne určených súvisiacich článkov k jednému článku  

• Pokrytie je pomer správne zistených súvisiacich článkov k jednému článku ku 

všetkým jeho súvisiacich článkom v testovacej množine 

Porovnali sa s predošlými výsledkami, ktoré nezohľadňujú sémantický slovník ako 

to uskutočňujeme v našom prístupe my. 

 

 

 

 

 

* - Kompan, M., Bielikova, M.: Content-Based News Recommendation. In: E-Commerce 

and Web Technologies: 11th Int. Conf., EC-Web 2010, Proc.. Volume 61 of Lecture Notes 

in Business Information Processing., Springer Berlin Heidelberg, 2010, pp. 61-72. 

Náš prístup Prístup v * 

Pokrytie 0,779 ± 0,146 0,700 

Presnosť 0,951 ± 0,029 0,816 

f ukazovateľ 0,856 0,753 



 Odporúčanie 10 článkov 

 

 testovanie krátkodobých záujmov 

 1 hodina učenie a sledovanie používateľa 

 1 hodina vyhodnotenie 

 

 

2. Experiment Odporúčanie a predikcia  



Odstránených 

N najčit. 

článkov 

Skupiny na 

základe lokálnych 

záujmov 

Skupiny podľa 

záujmov v 

článkoch 

Náhodné skupiny 

Presnosť Podmnž. 

článkov* 

Presnosť Podmnž. 

článkov* 

Presnosť Podmnž. 

článkov* 

0 31,2 % 19,6 % 23,5 % 37 % 27,7 % 10 % 

10 27,6 % 35 % 26 % 39 % 25 % 12,4 % 

20 19,9 % 40 % 21 % 40 % 15,9 % 16,5 % 

30 17,8 % 42 % 22 % 39 % 12 % 20,7 % 

40 15 % 45 % 20 % 41 % 9,5 % 21 % 

* použitá podmnožina všetkých zobrazených článkov pri odporúčaní 

 

V referenčnej práci v rovnakej doméne dosiahli najlepšiu presnosť 25 %. 
Suchal, J., Navrat, P. Full text search engine as scalable k-nearest neighbor recommendation 

system. IFIP advan edn. Springer, 2010, pp. 165-173. 

 

 

 

 

 

 



Odstránených 

N najčit. 

článkov 

Skupiny na 

základe lokálnych 

záujmov 

Skupiny podľa 

záujmov v 

článkoch 

Náhodné skupiny 

Presnosť Podmnž. 

článkov* 

Presnosť Podmnž. 

článkov* 

Presnosť Podmnž. 

článkov* 

0 31,2 % 19,6 % 23,5 % 37 % 27,7 % 10 % 

10 27,6 % 35 % 26 % 39 % 25 % 12,4 % 

20 19,9 % 40 % 21 % 40 % 15,9 % 16,5 % 

30 17,8 % 42 % 22 % 39 % 12 % 20,7 % 

40 15 % 45 % 20 % 41 % 9,5 % 21 % 

* použitá podmnožina všetkých zobrazených článkov pri odporúčaní 

 

V referenčnej práci v rovnakej doméne dosiahli najlepšiu presnosť 25 %. 
Suchal, J., Navrat, P. Full text search engine as scalable k-nearest neighbor recommendation 

system. IFIP advan edn. Springer, 2010, pp. 165-173. 

 

 

 

 

 

 



3. Experiment 

V experimente sme sledovali, či dokážeme určiť centrálny 

koncept globálnych záujmov na základe sekcie a kategórie 

článkov, ktoré sú do nich zaradené. 

 

Príklad 

Sekcie: Sme Online, Korzár, Šport, Kultúra, Primár 

Kategória: Z domova, Košícký, Hokej, Futbal, Kino 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky záujmy

Všetky články Všetky slová

 

 

 
 

 

 

Sémantický 
slovník

+

Sémantický graf súvislosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 záujem 2 záujmy 3 záujmy všetky 

Záujmy s 1. dominantnou (sec. + kat.) 48,5 % 50,11 % 47,65 % 26,33 % 

Záujmy s 2. dominantnou (sec. + kat.) 20,89 % 18,12 % 15,07 % 9,66 % 

Záujmy s 3. dominantnou (sec. + kat.) 4,85 % 2,59 % 3,68 % 10,98 % 

Záujmy s 4. dominantnou (sec. + kat.) 1,19 % 0,00 % 0,00 % 12,87 % 

Zhluky s dominantnou (sec. + kat.) 

spolu 
75,43 % 70,82 % 66,39 % 59,84 % 

Priemerný počet kombinácií na zhluk 2,46 3,68 4,56 5,38 

Priemerný počet zhlukov na komb. 4,01 7,15 9,46 11,36 

Určujeme dominantnú kombináciu sekcie + kategórie 



Najpodobnejšie sekcie a kategórie 

1. 
Korzár Košický a  

Sme Online Z Domova 
6. 

Korzár Košický a 

Korzár Prešovský 

2. 
SME Online Zahraničie a 

SME Online Z domova 
7. 

SME Online Z domova a 

SME Print Spravodajstvo 

3. 
Primár Choroby a 

Primár Bolesť 
8. 

Korzár Košický a 

Bratislava Bratislava 

4. 
Bratislava Bratislava a 

SME Online Z domova 
9. 

Korzár Košický a 

Korzár Tatranský 

5. 
Počítače Správy a 

Počítače Téma 
10. 

Primár Choroby a 

Primár Tehotenstvo 



4. Experiment 

24 účastníkov 

• V priemere mali vo svojich záujmoch 289 slov so štandardnou odchýlkou 128 slov 

• Odstránili 12,57% prezentovaných slov so štandardnou odchýlkou 7,37% 

 

 

 

 

 

2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 38% 40%

0

1

2

3

4

5

Vyhodnotenie lokálnych  

záujmov používateľmi 



Zhrnutie 
 Nový spôsob tvorenia skupín na základe záujmov 

 Vrstvený prekrývaný model používateľa 

 Údržba modelov 

 

 Článok na IIT.SRC 2011 

 Článok vo zvláštnom čísle vedeckého časopisu 

Information Sciences and Technologies, Bulletin 

of the ACM Slovakia 

 Pripravujeme článok do karentovaného 

odborného časopisu: Journal of Web Engineering 

 



Ukážka 2A. Lokálne záujmy v článku 
Mikloš ustúpil a je za povinný druhý pilier 

Objavilo sa hneď niekoľko alternatív.  Ministerstvo práce chce povinný vstup 

do II. piliera s lehotou na výstup. Miklošov rezort navrhol ešte na nejaký čas 

dobrovoľný vstup. Opozícia povinný vstup odmieta. 

(utorok 31. 5. 2011 | Marianna Onuferová, www.sme.sk) 

  

Lokálne záujmy v článkoch 

Treasury Labour deficit 

VUB pillar bond savers DSS 

allocated assigned abolished 

scheme statutory analysis 

principal deadline subsidize 

retreated alphabetical 

voluntary  

attitude Miklos Thesis 

MEP pragmatic 

predominates  



Ukážka 2B. Lokálne záujmy v článku 
Mikloš ustúpil a je za povinný druhý pilier 
  

Lokálne záujmy v článkoch sa zaradili do týchto globálnych záujmov 

premium interbank yield trouble distrust 

deficit mature lend bond payable borrow  

DSS saver portfolio sustain deficit 

valorize fairly supplementary strategy 

asset equity AEGON pillar torment risky 

inflate composite vláda 

Lokálne záujmy v článkoch 

Treasury Labour deficit 

VUB pillar bond savers DSS 

allocated assigned abolished 

scheme statutory analysis 

principal deadline subsidize 

retreated alphabetical 

voluntary  

attitude Miklos Thesis 

MEP pragmatic 

predominates  



Ukážka 4  Globálne záujmy 
 

1. skupina, 15 slov  

blackburn newborn chromosome cleavage mutate gnome enzyme discovery 

hereditary mammal disposition genetic mitochondria molecule syndrome 

 

2. skupina, 26 slov  

orava tvrdosn habovka dolny kubin roofer potok zuberec babin namestovo merry 

vessel zazriva trstena polhora poruba sihelne namestovsk eho hrustn rabca 

istebne liesek medzibrod benadovo jablonka klin 

 

3. skupina, 29 slov 

entry swim pool slide admission polo resort spa bath recreate play-ground sand 

beach swimsuit umbrella novelty holidaymaker buffet outdoor swimmer bather 

thermal indoor ltrate lifeguard sunbath waterfall aqua-park cloakroom 

 

4. skupina, 47 slov  

pianist orchestra songwriter studio legend bass trio repertoire guitarist 

dramaturgy pop percussionist cult improvise rhythm sting blues debut gig bassist 

drummer compose guitar album genre composite lipa musician soul keyboardist 

saxophone legendary tireless 

singer roll swing percuss rock saxophonist quartet headline jazz 

sing funk virtuoso harmonica drum 

 

 

 

 



1. Otázka 
Definujte a vysvetlite pojem vzájomnosť (betweenness). 

 
Divisive algorithms .... differ in focusing not on removing the edges 

between vertex pairs with the lowest similarity, but on finding edges with 

the highest ‘‘betweenness,’’ where betweenness is some measure that 

favors edges that lie between communities and disfavors those that lie 

inside communities. 

 

Betweenness: 

 shortest-path betweenness 

 random-walk betweenness 

 current-flow betweenness 

 

M. E. J. Newman and M. Girvan. Finding and evaluating community 

structure innetworks. Physical Review E, 69(2):1-15, Feb. 2004. 





2. Otázka 
Na str. 40 píšete, že parametre a a b „určujú pravdepodobnosť 

šírenia tranzitívnosti medzi slovami a konceptami“. Vysvetlite to. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 α is the parameter of the uniform Dirichlet prior on the per-document 

topic distributions. 

 β is the parameter of the uniform Dirichlet prior on the per-topic word 

distribution. 

 θi is the topic distribution for document i, 

 zij is the topic for the j-th word in document i, and 

 wij is the specific word. 
 

D. M. Blei, A. Y. Ng, and M. I. Jordan. Latent Dirichlet Allocation. Journal of 

Machine Learning Research, 3(4-5):993-1022, 2003. 



3. Otázka 
Vysvetlite význam vzorca pre počítanie miery podobnosti slov na 

základe výsledkov z LDA metódy (str. 42). Aké nadobúda hodnoty? 

Prečo ste nepoužili KL-divergenciu štandardne používanú na 

porovnanie pravdepodobnostných rozdelení? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koncept X Koncept Y Koncept Z 

 

Koncept W 

 

... 

Slovo A 

Slovo B Pravdepodobnosť, 

že Y generuje B 

Slovo C 

Slovo D 

Slovo E 

... 

• súčet po riadkoch a ani súčet po stĺpcoch nebol rovnaký 

𝑠𝑖𝑚 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑎, 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑏 = 
𝑎𝑖 + 𝑏𝑖
2
∗
𝑎𝑖
𝑏𝑖
    𝑘𝑑𝑒 𝑎 < 𝑏

𝑛

𝑖=1

 



For probability distributions P and Q of a discrete random variable their K–L 

divergence is defined to be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In words, it is the average of the logarithmic difference between the probabilities P 

and Q, where the average is taken using the probabilities P. The K-L divergence is 

only defined if P and Q both sum to 1 and if Q(i) > 0 for any i such that P(i) 

> 0. If the quantity 0log0 appears in the formula, it is interpreted as zero. 



4. Otázka 
Vysvetlite význam používania lokálnych záujmov v článkoch. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

model používateľa

 

 

  

  

 

Lokálne záujmy v článkoch

Lokálne záujmy

Globálne záujmy



Modelovanie používateľa 

 

má model

čítal

čítal
 

 

priráta sa k

priráta sa k

 



Skupiny z podobnosti záujmov 

zhodné kľ. slová s

zhodné kľ. slová s
 

Používateľové 
záujmy

Používateľové 
záujmy

Používateľové 
záujmy

Záujmy v 
korpuse

zhodné kľ. slová s

zhodné kľ. slová s

Podľa príslušnosti 
záujmov používateľov ku 

záujmom v korpuse 
vzniknú skupiny

Používateľové 
záujmy

zhodné kľ. slová s



5. Otázka 
Podarilo sa Vám potvrdiť hypotézy uvedené v cieľoch práce? 
 

 

 

 

 

 

 

1. Hybridná kombinácia kolaboratívneho filtrovania podporená analýzou 

obsahu nedosiahne v danej doméne horšie výsledky ako tieto 

prístupy samostatne. 

 

2. Skupiny referujúce k jednému záujmu poskytujú lepší základ pre 

odporúčanie ako skupiny agregujúce všetky záujmy spolu. 

 

3. Zohľadnenie dynamiky v skupinách zlepšia kvalitu odporúčaní. 

 

4. Vrstevný používateľský model poskytuje lepší základ na modelovanie 

skupín. 



5. Otázka 
Podarilo sa Vám potvrdiť hypotézy uvedené v cieľoch práce? 
 

 

 

 

 

 

 

• všeobecne viac ako 85 % nami určených záujmov 

vystihuje charakter používateľových návštev 

 

• dokážeme aspoň 25 % používateľov poskytnúť 

zaujímavý a relevantný obsah 

 

• viac ako 70 % nami určených záujmov je 

zmysluplných a je možné určiť ich centrálny 

koncept 
 



Ďalšia práca 1 
Sledovanie vývoja komunity 

 Dlhodobý / krátkodobý záujmu o komunitu. 

 Pohyb používateľov v rámci komunity 

 rast

 t t+1

zmenšenie

 t t+1

 t t+1  t t+1

spojenie rozdelenie

 t t+1

zánik

 t t+1

vznik



Ďalšia práca 2 

 Zapojenie iných porovnávačov článkov (dipl. 

práce, iné sémantické slovníky, WordNet) 

 Zapojenie iných alg. na detekciu skupín 

 Parametrizovanie váh pre iné domény 

 Hľadanie jadier skupin, vodcov v rámci skupiny 

 story detection, breaking news detection 

 Pracovať s kontextom návštevy 

 


