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Odporúčanie podľa obsahu zlyháva pri 
odporúčaní článkov z viacerých portálov  

 
— veľa podobných článkov%

!

• ArsTechnica: The First Android Wear Devices Are the 
Moto 360 and LG G Watch 

• The Verge: LG to launch G Watch with Android Wear 

• TechCrunch: Moto 360: This Is Motorola's Slick Android 
Wear Powered Smartwatch



Novosť (novelty)

• Novosť článku — novosť (prínosnosť) jeho 
informácií pre používateľa



Hodnotenie novosti článku

• Rozdieľnosť od prečítaných článkov 

• inverzná podobnosť, Kullback-Leibler, … 

• Množstvo nových pojmov, entít, … 

• Novosť jeho tém



Modelovanie tém

• Témy sú skupiny súvisiacich kľúčových slov 

• Reprezentujú skupiny informácií 

• 1 článok má viac tém 

• Používame metódu LDA
diplomovka
obhajoba
univerzita

prezident
štát

parlament

lyžovanie
kopce
sneh



Hypotézy

• Zohľadnením množstva nových informácii vieme 
zlepšiť výsledky odporúčania 

• Modelovaním tém vieme lepšie zistiť či článok 
prináša nové informácie ako len porovnávaním ich 
odlišností



Odporúčanie podľa novosti

1. Nájdenie relevantných článkov - zhlukovanie 

2. Usporiadanie článkov podľa novosti



Zhlukovanie
• 2 vlastné metódy: 

• Zhlukovanie podľa dvojíc tém článkov 

• Zhlukovanie šírením hodnotenia 

• V experimente sme použili aj: 

• Zhlukovanie Carrot2 v Elasticsearch
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Zhlukovanie šírením 
hodnotenia

• Šírenie počiatočného hodnotenia cez spojenia tém 
a článkov od prečítaných článkov 

• Výber článkov na základe prideleného hodnotenia



Hodnotenie novosti

• Využívame modelovanie tém 

• Nová téma článku hovorí o nejakej novej skupine 
informácií 

• Články hodnotíme podľa toho aké nové témy 
prinášajú pre čitateľa



Hodnotenie novosti

• 2 metódy: 

• Na základe dvojíc tém článkov 

• Na základe novosti tém



Hodnotenie novosti tém

• Témy v LDA sú rôznej kvality 

• Prideľujeme témam hodnotenie (rank) podľa ich 
významnosti a novosti pre používateľa



Hodnotenie novosti tém

• Počítame IDF kľúčových slov tém 

• IDF hovorí o významnosti a novosti pojmu 

• Na základe korpusu prečítaných článkov 
používateľa



Prehľad metódy

Ohodnotenie 
novosti tém

Výber článkov 
z relevantných 

zhlukov

Model 
používateľa

Vypočítanie 
novosti článkov

Usporiadaný 
zoznam 
článkov



Overenie
• Spätné overenie 

• Vlastný data set porovnaní novosti článkov 

• Spätné overenie rôznych prístupov novosti 

• Odporúčanie článkov 

• Porovnanie s metódami aj bez novosti 

• Ontožúr



Spätné overenie

• Navrhli sme experiment na získanie porovnaní 
novosti, relevancie a zaujímavosti článkov 

• Články z technických blogov 

• 5 ľudí, 152 porovnaní článkov



Rozhranie

• Porovnávanie 
čítaného článku a 
podobných 
!

• Na základe 
• Relevancie 
• Nových informácii 
• Zaujímavosti 
!

• Ktorý článok by 
ste čítali ďalej?



Spätné overenie
• 5 metód hodnotenia novosti 

• Novosť kosínus - inverzná kosínová podobnosť 

• Novosť IDF - na základe IDF pojmov 

• Témy JS - rozdieľnosť Jensen-Shannon nad modelom 
tém 

• Spojenia tém - varianta našej metódy 

• Hodnotenie tém - varianta našej metódy



Výsledky
Ak používateľ označil článok A ako relevantnejší 

(prínosnejší, zaujimavejší) ako B, dal algoritmus článku A 
vyššiu váhu ako B?
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Výsledky - čo čítať ďalej
• Podľa výberu 

ktorý článok by 
ste čítali ďalej 

• 60% článkov, 
ktoré 
použivatelia 
zvolili, 
odporučila 
naša metóda 
na prvých 3 
miestach

Novosť - kosínus

Novosť - IDF

Spojenia tém

Témy JS

Hodnotenie tém

0% 15% 30% 45% 60%

60%

48%

40%

52%

48%



Závery

• Z našich metód je úspešnejšia metóda 
Hodnotenie tém 
!

• Naša metóda je značne lepšia v hodnotení 
relevancie a “čo čítať ďalej” 
!

• Odporúčania metódy Novosť IDF sú najlepšie 
v novosti



Experiment na Ontožúre

• 23 ľudí, 310 prečítaných článkov 
!

• Odporúčanie článkov metódami: 
• MoreLikeThis v Elasticsearch 
• Novosť - IDF so zhlukovaním Carrot2 
• Naša metóda so zhlukovaním Carrot2 
• Naša metóda s vlastným zhlukovaním



Rozhranie

• Informácia o 
množstve a hĺbke 
pokrytých tém 
!

• 6 odporúčaní 
• random 3 metódy 

po 2 odporúčania 
!

• Úloha bola vybrať 
najzaujímavejšie 
odporúčanie



Výsledky a závery
MoreLikeThis Novosť - IDF Témy - 

Carrot2
Témy

Presnosť 16.5% 15.2% 16.3% 14.9%
Úplnosť 26% 45.9% 47.3% 43.5%
F1 štatistika 20.2% 22.9% 24.3% 22.2%

• Zhlukovanie Carrot2 je úspešnejšie ako naše



Výsledky a závery
MoreLikeThis Novosť - IDF Témy - 

Carrot2
Témy

Presnosť 16.5% 15.2% 16.3% 14.9%
Úplnosť 26% 45.9% 47.3% 43.5%
F1 štatistika 20.2% 22.9% 24.3% 22.2%

• Z metód odporúčania podľa novosti bola 
metóda Témy - Carrot2 najúspešnejšia



Výsledky a závery
MoreLikeThis Novosť - IDF Témy - 

Carrot2
Témy

Presnosť 16.5% 15.2% 16.3% 14.9%
Úplnosť 26% 45.9% 47.3% 43.5%
F1 štatistika 20.2% 22.9% 24.3% 22.2%

• Odporúčania metódy MoreLikeThis a 
ostatných metód boli odlišné ale ich presnosť 
je podobná 
!

• Je vhodné tieto odporúčania kombinovať



Zhrnutie
• Odporúčanie článkov podľa novosti na základe 

modelu tém 

• Naša metóda hodnotí novosť a významnosť tém na 
základe IDF ich kľúčových slov 

• Spätné overenie a živé odporúčanie 

• Lepšie výsledky ako iné metódy hodnotenia 
novosti, vhodné kombinovať s odporúčaniami bez 
novosti


