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Problémy navigácie na webe
Lost in hyperspace (1987)



Nedefinovaná sémantika prepojení
Nelineárne dokumenty
Lineárne prehľadávanie
Chýba bezprostredná história

Používateľ sa stratí
Zabudne skade prišiel

Zabudne kam chcel ísť







Existujúce podporné nástroje pre navigáciu na 
webe
Metóda adaptívnej podpory navigácie v 
otvorených priestoroch

Aplikácia metódy pre web
Systém pre podporu navigácie na webe
Zhodnotenie









Vizualizuje sa len časť grafu
okolie momentálneho vrcholu
okno prehľadávania sa posúva –navigačné kroky



Vrcholy – inštancie v ontológii
Hrany – vzťahy medzi nimi

Vrcholy – publikácie
Hrany – vzájomné citácie, podobnosť

Vrcholy – webové stránky
Hrany – navigačné kroky 



1. Výber uzla pre rozvitie
2. Pridanie predchádzajúceho uzla do histórie
3. Zobrazenie detailu nového uzla

4. Rozvitie nového uzla
Výber nasledovníkov
Spracovanie nasledovníkov



1. Výber uzla pre rozvitie – kliknutie na odkaz
2. Pridanie predchádzajúceho uzla do histórie
3. Zobrazenie detailu nového uzla –
vykreslenie stránky
4. Rozvitie nového uzla

Výber nasledovníkov
Spracovanie nasledovníkov





Hyperprepojenia (href)
Odchádzajúce 
Prichádzajúce
Do špecifikovanej hĺbky 

google?q=related:url



Ohodnotenie
Filtrovanie
Usporiadanie
Zvýraznenie

Obohatenie o metadáta
Značky

Zo služieb pre kolaboratívne značkovanie



Funkcie relevancie
Podobnosť momentálneho uzla a nasledovníka 
Zaujímavosť nasledovníka pre momentálneho
používateľa
Sledovanie navigačných stôp
Návštevnosť uzla

Vážená suma všetkých metrík



Rovnako značkované stránky sú si podobné
Ak majú stránky spoločných viac značiek, sú si 
podobné viac



Relevancia(hrana(url1, url2)) ~ podobnosť(url1, 
url2)
Podobnosť(url1, url2) : <0..1>

Nech t1 = značky(url1), t2 = značky(url2) 
Podobnosť = |prienik(t1, t2)| / (|t1| + |t2|)



Relevancia(hrana(x, url)) ~ zaujímavosť(url)
Zaujímavosť(url) : <0..1>

Nech p = multimnožina všetkých používateľových 
značiek
t = značky(url)
Zaujímavosť = |prienik(p, t)| / |t|



Viac navštevované stránky sú hodnotnejšie
Stránky navštevované viac používateľmi s 
podobnými záujmami sú pre nich hodnotnejšie



Problém
Strata v hyperpriestore*

Strata orientácie
Kognitívne preťaženie

*CONKLIN, J.: Hypertext: an introduction and survey, Computer, v.20 
n.9, p.17-41, Sept. 1987.



Zabránenie straty orientácie zobrazením 
bezprostrednej histórie
Odporúčanie ďalšej trasy prehliadania
Zníženie kognitívneho preťaženia filtrovaním 
zobrazenia

Použiteľnosť pre priestory s vrcholmi s 
priveľkým počtom prepojení
Technologické obmedzenia



cmp Components

Nav igator WS

Nav igator GUI

UserModel Tag Source API
API interface

Relev anceEv aluatorWebCrawler

Cache

ITagCache

IMetadataCache

IWebCrawler
IEvaluator

IUserModel

INavigation

IUserModel



Stavová webová služba všeobecného 
navigátora
Navigátor pre doménu navigácie na webe

Zdroj značiek: del.icio.us
Grafické rozhranie pre doménu navigácie na 
webe

pružinové rozmiestňovanie vrcholov
C# 3.0, .NET 3.5, VS 2008, WPF, WCF, LINQ, 
SQL Server 2005



Dátová reprezentácia vrcholov a hrán
Funkcia Generovania hrán

Funkcia ohodnocovania hrán



Výskum: metóda pre podporu navigácie v 
priestoroch špecifikovaných grafmi

Overenie vlastností metódy; používateľská štúdia
Inžinierska práca: implementácia metódy v 
doméne webu s dôrazom na rozšíriteľnosť, 
jednoduchú použiteľnosť pre iné domény
Výsledky publikované na domácich aj 
svetových fórach



Bc. Marek Tomša
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