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Viacznačnosť slov

� Jedno slovo – viac významov

� context, awesome, css, passenger, java, c strings



Rozlišovanie kľúčových slov

� Rozlišovanie doplnením pôvodného dotazu (jaguar vs. 
jaguar auto)

� Doplnené kľúčové slová sa budú líšiť v závislosti od 
záujmov používateľa – komunity



Generovanie sociálnej siete

� Uzly – používatelia, hrany váhované – váha – sila vzťahu 
medzi používateľmi

� Váha určená pre každú dvojicu používateľov
� Počtom navštívených rovnakých domén

� Počtom navštívených rovnakých stránok

� Veľkosťou prekryvu kľúčových slov všetkých navštívených 
stránok

� Prekryvom kategórií stránok z ODP



Generovanie sociálnej siete

� Každá akcia má priradenú váhu

� Ignorujú sa dokumenty ktoré mali nízke implicitné 
hodnotenie (aktivita na stránke vs. dĺžka čistého textu –
readability)

� Opakované generovanie – strata preferencií



Detekcia komunít

� Niečo ako šírenie aktivácie
� Vyberie sa uzol, ktorý ešte nepatrí do žiadnej komunity nastaví 

sa mu hodnota

� Tá sa prešíri na susediace uzly pomerne k váhe hrany

� Šírenie na danom uzle končí keď hodnota je menšia ako 
stanovená hranicastanovená hranica

� Jeden používateľ môže patriť do viacerých komunít, 
komunity môžu byť hierarchické



Určenie kontextu

� Kontext – aktivity a dokumenty

� Staticky – používateľ je už vopred zaradený do komunít –
kontext je určený jeho predošlou aktivitou

� Podľa aktuálneho záujmu – analýzou sedenia
� Prekryvy kľúčových slov a kategórií

� Môže byť vhodné v situácii že o niečom čítam a potom idem 
vyhľadávať



Analýza predefinovávaní dopytov

� Ak  moje vyhľadávanie nevrátilo požadované výsledky, 
dopyt predefinujem

� Nájdem stream vyhľadávaní podobných aktuálnemu 
dopytu

� Odporučím posledné predefinovávania



Analýza predefinovávaní dopytov

• dáta z AOL – 20 miliónov vyhľadávaní

Pôvodný dopyt Predefinovaný dopyt

java history history of java indonesia

jaguar jaguar cat

jaguar jaguar car

sphinx sphinx cat

sphinx sphinx egypt



Odvodenie kľúčových slov

� Nájdenie takých kľúčových slov, ktoré sa v dokumentoch 
vyskytujú často spoločne s práve vyhľadávanými 
kľúčovými slovami

Názov dokumentu Kľúčové slová

http://en.wikipedia.org/wiki/Jaguar animal, culture, jaguar, name, http://en.wikipedia.org/wiki/Jaguar animal, culture, jaguar, name, 
conservation, symbol, warrior

http://www.essortment.com/all/jaguar
animalca_rhvk.htm

animal, jaguar, prey, threat, search, 
jungle, area, cat, body, water

http://www.tropical-rainforest-
animals.com/Jaguar-Animal.html

rainforest, jaguar, habitat, prey, forest, 
conservation, largest, animal, cats, 
area



Odvodenie kľúčových slov

� Dáta z proxy servera

Pôvodný dopyt Doplnený dopyt

passenger passenger apache

fiit fiit stuba

xml xml document

branch branch git

tomek tomek bug







Sumár

� Generovanie sociálnej siete na základe aktivity 
používateľov

� Detekcia komunít „šírením aktivácie“

� Určenie kontexu a v ňom
� Analýza predefinovávania dopytov

� Odvodenie kľúčových slov


