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Úvod

Na Internetu se v dnešní době nachází velké množství elektronických ob-
chodů, pro uživatele ale může být problémem nalézt ten, který má v na-
bídce požadované zboží, případně ten, který ho nabízí za nejnižší cenu. Již
před mnoha lety proto začaly vznikat portály, shromažďující na jednom místě
data z více obchodů a umožňující procházení a prohledávání těchto dat. Tyto
aplikace se však potýkají s některými problémy, hledáním jejichž řešení se
budeme zabývat v této práci.
Prvním problémem, na který se zaměříme, je samotné získávání dat z elek-

tronických obchodů. Mnoho obchodů poskytuje informace o nabízeném zboží
ve formátu vhodném pro strojové zpracování (typicky XML1), není to však
pravidlem. Naším cílem proto bude nalézt co nejlepší metodu umožňující
automatickou extrakci dat přímo z webových stránek obchodů.
V další části práce se budeme věnovat zpracování dat získaných z ob-

chodů. Hlavní problém zde způsobuje fakt, že stejný produkt se mnohdy
v různých obchodech vyskytuje pod různými názvy. Naším úkolem tedy bude
nalézt vhodné algoritmy, které přiřadí získané záznamy k odpovídajícím pro-
duktům.
Ve třetí kapitole se budeme zabývat testováním navržených metod a vy-

hodnocením jejich úspěšnosti na reálných datech. Také se pokusíme nalézt
optimální nastavení parametrů použitých algoritmů.
Poslední kapitola obsahuje popis prototypové implementace navržených

algoritmů a popis jednotlivých částí implementovaného systému pro porov-
návání cen v internetových obchodech.

1Extensible Markup Language
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Kapitola 1

Extrakce dat z internetových
obchodů

Cílem této části bude navrhnout metody, které budou umožňovat z interne-
tových stránek elektronických obchodů automaticky získávat údaje o nabí-
zených produktech. Vstupem takového algoritmu je hlavní stránka daného
internetového obchodu, výstupem seznam záznamů, kde každý záznam ob-
sahuje informace o jednom z nabízených produktů. V této práci se zaměříme
pouze na dva údaje — název produktu a cenu, nicméně budeme navrhovat
algoritmy tak, aby je bylo možné snadno rozšířit i na další položky.
Vzhledem k velkým rozdílům mezi jednotlivými elektronickými obchody

není reálné předpokládat, že by se nám podařilo najít nějaký jeden pevný
algoritmus, jenž by fungoval pro každý z nich. Zaměříme se zde proto na me-
tody strojového učení, v našem případě půjde konkrétně o metody strojového
učení s učitelem. Vstupem pro tyto metody tedy budou trénovací příklady
zadané uživatelem, na jejichž základě pak bude metoda schopna automaticky
získávat ze stránek obchodů požadované informace. Trénovací příklady bu-
dou ve formě stránek, ve kterých budou uživatelem vyznačeny pro extrakci
důležité údaje.

1.1 Struktura a model stránek obchodů

Jak jsme již zmínili, jednotlivé elektronické obchody se navzájem velmi liší.
Nám by se však hodilo vytvořit model, který by postihoval pokud možno co
největší množství obchodů, a který by nám umožňoval specifikovat postup,
kterým budeme obchody procházet.
Nejprve stanovíme předpoklady, jejichž splnění budeme po stránkách ob-

chodů požadovat. Prvním předpokladem bude, že na některé ze stránek
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obchodu se vyskytuje seznamem kategorií produktů. Často to bývá hned
na vstupní stránce, my však budeme požadovat, pouze aby byl ze vstupní
stránky dosažitelný v konečném počtu kroků. Dále budeme předpokládat,
že seznam kategorií produktů obsahuje pro každou kategorii právě jeden od-
kaz, a to takový, který nás po konečném počtu kroků dovede ke stránkám
obsahujícím informace o jednotlivých produktech dané kategorie. Informace
o produktech dané kategorie se mohou vyskytovat na jedné nebo více strán-
kách. V případě, že se vyskytují na více stránkách, budeme požadovat, aby
na každé stránce, mimo poslední, existoval odkaz na stránku následující. Po-
sledním předpokladem bude, že každý produkt se nachází nejméně v jedné
kategorii obsažené v seznamu kategorií.

Algoritmus pro průchod stránkami obchodu

Nyní již můžeme specifikovat postup, pomocí kterého bude možné získat
ze stránek obchodu splňujícího výše uvedené požadavky seznam záznamů
o nabízených produktech. Postup rozdělíme do dvou částí, cílem první části
bude nalézt seznam kategorií.

1. Načteme vstupní stránku.

2. Pokusíme se nalézt na stránce seznam kategorií. Pokud byl seznam na-
lezen, vrátíme ho a skončíme, jinak pokračujeme následujícím krokem.

3. Pokusíme se nalézt na stránce odkaz vedoucí směrem k seznamu kate-
gorií. Pokud nebyl žádný takový odkaz nalezen, algoritmus končí neú-
spěchem.

4. Následujeme nalezený odkaz, a pak pokračujeme krokem číslo 2.

Pokud jsme nalezli seznam kategorií, pro každou kategorii ze seznamu
použijeme následující postup.

1. Přejdeme přes odkaz pro danou kategorii.

2. Pokusíme se na stránce nalézt informace o produktech. Pokud se nám
nezdařilo informace nalézt, přejdeme na krok číslo 5.

3. Uložíme nalezené informace a pokusíme se nalézt na stránce odkaz na
následující stránku s informacemi o produktech. Pokud nebyl žádný
odkaz nalezen, skončíme.

4. Přejdeme na následující stránku, pak pokračujeme krokem číslo 2.
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5. Pokusíme se nalézt na stránce odkaz vedoucí směrem ke stránkam s in-
formacemi o produktech. Pokud nebyl žádný takový odkaz nalezen,
algoritmus končí neúspěchem.

6. Následujeme nalezený odkaz, a poté pokračujeme krokem číslo 2.

Za předpokladu, že stránky obchodu splňují uvedené požadavky, a že
dokážeme z jednotlivých stránek úspěšně extrahovat hledaná data, nalezneme
tímto postupem seznam záznamů o všech nabízených produktech daného
obchodu.

1.2 Extrakce dat z webových stránek

Nyní se zaměříme na hlavní problém této části práce, a tou je samotná ex-
trakce dat z webových stránek. Vstupem zde tedy bude webová stránka,
ze které se budeme snažit získat požadované informace. Budeme předpo-
kládat, že stránka vyhovuje buď specifikaci HTML 4.01[1] nebo specifikaci
XHTML�1.0[2]. Ve stručnosti se nyní seznámíme s tím, jak taková stránka
vypadá a jakým způsobem je možné ji zpracovat.

1.3 HTML dokumenty a jejich zpracování

HTML je značkovací jazyk pro webové stránky, který umožňuje popsat struk-
turu textových informací obsažených v dokumentech. Můžeme pomocí něj
vyznačovat například odstavce, nadpisy, odkazy apod.
Jazyk je charakterizován množinou elementů a jejich atributů. Každý

element má obvykle svoji počáteční značku (např. <a>) a koncovou značku
(např. </a>), kterými se v dokumentu vyznačuje jeho začátek a konec. Data
obsažená mezi těmito dvěma značkami nazýváme obsahem elementu. Ele-
ment může také obsahovat atributy, ty se uvádějí v jeho počáteční značce
(např. <a href="http://www.mff.cuni.cz/">).
Každý HTML dokument sestává ze tří základních částí:

1. deklarace typu dokumentu — obsahuje informace o tom, která verze
HTML je pro dokument použita,

2. hlavičky dokumentu — obsahuje údaje vztahující se k celému doku-
mentu, např. nadpis, klíčová slova apod.,

3. těla dokumentu — obsahuje vlastní text dokumentu.
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Nyní si ukážeme, jak takový jednoduchý HTML dokument může vypadat.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Example</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Hello, world!

</BODY>

</HTML>

Jak je vidět, dokument má stromovou strukturu, čehož lze využít při jeho
zpracování. Rozhraní, které k tomu lze využít, se nazývá DOM[3]. Jedná se
o objektový model, ve kterém je dokument reprezentován pomocí stromu.
Stromová reprezentace výše uvedeného dokumentu vypadá následovně.

Obrázek 1.1: Stromová reprezentace HTML dokumentu

V DOM stromě rozlišujeme několik typů uzlů, mezi pro nás důležité bu-
dou patřit elementové, textové a atributové uzly.

1.4 Algoritmus extrakce

Nejdříve si přesněji specifikujeme úlohu, kterou budeme řešit. Vstupem úlohy
bude HTML (nebo XHTML) dokument a naším úkolem bude v tomto doku-
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mentu vyznačit bloky odpovídající hledaným údajům. Jinak řečeno, cílem je
ve vstupním dokumentu nalézt množinu řetězců patřících do námi hledané
třídy.
Tuto úlohu lze řešit různými způsoby. První způsob, který by nás mohl

napadnout, by bylo vzít všechny možné řetězce obsažené v dokumentu, každý
z nich nechat oklasifikovat, a pak na výstupu vrátit ty z nich, které klasifiká-
tor označil za odpovídající námi hledané třídě. Hlavním problémem tohoto
přístupu je jeho časová náročnost. Počet všech řetězců je pro stránku obsahu-
jící n znaků roven n(n+1)

2
, pro běžnou stránku bychom tedy museli klasifikovat

desítky až stovky milionů řetězců, což není únosné.
Jednou z dalších možností je řešení Li et al. [4]. To spočívá v použití dvou

klasifikátorů pro každou třídu, jeden klasifikátor slouží k hledání počátečních
slov entit, druhý k hledání jejich koncových slov. V další fázi algoritmu jsou
pak k sobě nalezené začátky a konce přiřazeny.
Podobné řešení používají i Isozaki a Kazawa [5], ti však pro každou třídu

využívají čtyř klasifikátorů. Dva z nich slouží obdobně jako v předchozí me-
todě k hledání počátečních a koncových slov, třetí je pak použit k hledání
vnitřních slov a čtvrtý k hledání entit tvořených pouze jedním slovem.
Výhodou těchto metod je jejich nižší časová náročnost, nevýhodou je však

fakt, že žádný z klasifikátorů nemá k dispozici kompletní informace o celé
entitě.
My se zde pokusíme navrhnout metodu, která by výhody výše uvedených

způsobů řešení spojovala.
V základní variantě naší metody použijeme dva klasifikátory. Algoritmus

bude rozdělen do dvou fází. V první fázi použijeme jeden z klasifikátorů
k nalezení možných počátků hledaných řetězců. V druhé fázi pak pro každý
z těchto nalezených bodů vygenerujeme množinu všech řetězců, které v da-
ném bodě mají svůj počátek. Na každý z těchto řetězců pak aplikujeme druhý
z klasifikátorů. Výstupem metody bude množina těch řetězců (resp. dvojic
bodů — počátečních a koncových), které druhý klasifikátor označí za patřící
do námi hledané třídy.
Označme první z klasifikátorů jako Cs a druhý jako Ce. Náš algoritmus

pak bude vypadat následovně.
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Algoritmus 1 Extrakce dat
Vstup: dokument D
Výstup: množina počátečních a koncových bodů hledaných řetězců

X ← vygeneruj všechny potenciální počáteční body řetězců z D
S ← ∅
for all x ∈ X do

c← třída, do které Cs klasifikuje x
if c je hledaná třída then

S ← E ∪ {s}
end if
end for
E ← ∅
R← ∅
for all s ∈ S do

E ← vygeneruj všechny potenciální koncové body řetězců z D začínají-
cích v bodě s
for all e ∈ E do

c← třída, do které Ce klasifikuje (s, e)
if c je hledaná třída then

R← R ∪ {(s, e)}
end if
end for
end for
return R

Jedna z hlavních výhod tohoto algoritmu spočívá v tom, že druhý klasifi-
kátor má již k dispozici kompletní informace o celém klasifikovaném řetězci,
má tedy lepší předpoklady k tomu daný řetězec správně klasifikovat.
Slabým místem je ale první z klasifikátorů, který má k dispozici informace

pouze o počátečním bodu. Pokud totiž chybně klasifikuje správný počáteční
bod jako nesprávný, hledaný řetězec pak nebude nalezen.
Pravděpodobnost tohoto druhu chyby se budeme proto snažit minimalizo-

vat. Často je možné tuto pravděpodobnost snížit pomocí vhodného nastavení
parametrů klasifikátoru, typicky zvýšením váhy kladných příkladů v tréno-
vací fázi. Tím se nám zvýší chyba opačného typu, tedy že nesprávné body
budou klasifikovány jako správné, ale to nám příliš nevadí, neboť řetězce za-
čínající v těchto bodech má poté možnost ještě vyřadit druhý z klasifikátorů.
Zaplatíme za to ale zvýšenou časovou náročností extrakce.
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Trénování klasifikátorů

Nevýhodou tohoto algoritmu je komplikovanější způsob trénování klasifiká-
torů. Chtěli bychom totiž, aby mezi negativními trénovacími vzory pro druhý
klasifikátor byly i takové, které mají nesprávně určené počáteční body. Z dů-
vodu časové náročnosti nemůžeme však jako trénovací množinu použít úplně
všechny řetězce, musíme tedy postupovat jinak.
Jednou z možností je náhodně některé z řetězců vybrat a přidat je do tré-

novací množiny. Nevýhodou v tomto případě je to, že takto vybrané řetězce
pravděpodobně nebudou příliš podobné těm, se kterými se pak klasifikátor
setká v reálných datech.
Druhou možností, která již tuto negativní vlastnost nemá, je následující

postup:

1. množinu trénovacích dat rozdělíme na dvě části (nejlépe přibližně stejně
velké),

2. klasifikátor Cs natrénujeme na první části trénovacích dat,

3. natrénovaný klasifikátor Cs použijeme na druhou část trénovacích dat,

4. na výsledných částečně oklasifikovaných datech natrénujeme klasifiká-
tor Ce.

Nevýhodou tohoto řešení je ale menší množství trénovacích dat pro každý
z klasifikátorů.

Generování počátečních a koncových bodů

Nyní se zaměříme na algoritmus generování počátečních a koncových bodů.
Triviálním řešením je vzít jako počáteční body úplně všechny body a jako
koncové body všechny, které se nachází za daným počátečním bodem. Tako-
vých bodů je však mnoho, což by mělo negativní vliv na dobu běhu extrakč-
ního algoritmu, pokusíme se proto některé z bodů vyřadit. Pro vyřazování
bodů použijeme následující pravidla:� počáteční body, za kterými následuje mezera, vyřadíme,� obdobně vyřadíme i koncové body, kterým mezera předchází,� body, kterým předchází písmeno a současně za nimi i písmeno násle-

duje, taktéž vyřadíme,� stejně tak vyřadíme i body, které jsou z obou stran obklopeny číslicemi,
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� vezmeme pouze 25 nejbližších koncových bodů, ostatní vyřadíme.
Tímto způsobem výrazně snížíme počet generovaných bodů, aniž by to

mělo větší negativní vliv na výsledky extrakce. Předpokladem je, že krajní
body hledaných řetězců nebudou uvedená pravidla splňovat.

1.5 Generování vektorů příznaků

Klasifikační algoritmy, které budeme používat, pracují s vektory reálných čí-
sel, naše data jsou však tvořena počátečními body řetězců, případě dvojicemi
jejich počátečních a koncových bodů. V této části se proto budeme zabývat
algoritmy, které budou umět z našich dat tyto vektory generovat.
Nejprve si tuto úlohu přesněji specifikujeme. Naším cílem bude najít dvě

množiny zobrazení, {fs,1, . . . , fs,n} a {fe,1, . . . , fe,m}, kde

fs,i : (D, s)→ 〈0, 1〉 pro i = 1, . . . , n a

fe,j : (D, s, e)→ 〈0, 1〉 pro j = 1, . . . , m,

kde D označuje množinu všech dokumentů, s počáteční body řetězců a e
koncové body řetězců.
Zobrazení fs,i a fe,j budeme nazývat generátory příznaků, jimi generované

hodnoty pak nazveme příznaky. Budeme se snažit najít takové generátory pří-
znaků, které budou dobrým způsobem vystihovat naše vstupní data. Některé
z příznaků částečně či úplně převezmeme z existující literatury [6].

Klíčová slova a fráze

Ještě než přejdeme k jednotlivým příznakům, zastavíme se u problematiky
tzv. klíčových slov a frází. Můžeme si povšimnout, že na stránkách obchodů
se často opakují určitá slova nebo fráze, jejichž umístění na stránce může být
pro extrakci důležité. Jako příklad lze uvést fráze „s DPHÿ, „bez DPHÿ nebo
„vč. DPHÿ. Takovéto fráze bychom chtěli nalézt a využít je při generování
příznaků.
Problémem je, že nevíme, které z frází jsou pro extrakci důležité, a které

ne. Jednou z možností je vybrat ty, které se vyskytují v největším počtu
obchodů. K tomu můžeme využít například následující postup. Parametry
budou m — maximální délka (počet slov) fráze a n — celkový počet frází.

1. Z trénovací množiny vybereme všechny fráze, které obsahuje m slov
nebo méně,
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2. seznam seřadíme podle toho, v kolika obchodech se daná fráze vysky-
tuje, od vyšších hodnot k nižším,

3. ze seznamu vyřadíme jednopísmenné položky, položky tvořené pouze
čísly a položky obsahující nevýznamová slova (tzv. stop slova; použi-
jeme negativní slovník),

4. vezmeme n prvních frází.

Tyto fráze pak v každém dokumentu před generováním příznaků vyzna-
číme.
Nyní si stručně popíšeme jednotlivé příznaky.

1.5.1 Příznaky založené na textovém obsahu

Pro počáteční body budeme generovat následující příznaky:� polohu elementu měřenou počtem textových bloků od počátku doku-
mentu,� minimální, maximální a průměrné vzdálenosti od klíčových frází mě-
řené počtem textových bloků a počtem znaků,� polohu bodu v rámci dokumentu a v rámci elementu,� typ prvního znaku — písmeno (malé písmeno, velké písmeno), číslice,
speciální znak,� pro první 1, 3, 5 a 10 slov poměry písmen (malých písmen, velkých
písmen), číslic, mezer, speciálních znaků, průměrnou délku slova, infor-
maci, zda řetězec obsahuje číslo, zda začíná číslem, zda celý řetězec je
jedno číslo, obdobně pak i pro cenu,� příznak udávající, zda za počátečním bodem následuje číslo následující
stránky,� podobnost následujících 1–20 slov s názvy kategorií a názvy produktů
(TF-IDF, kosinová podobnost, Jaccardova podobnost, Diceova podob-
nost; podrobněji popsáno ve druhé kapitole), použijeme maximální hod-
noty podobností přes uvedené počty slov.

Pro řetězce (dvojice bodů) použijeme tyto příznaky:� polohu prvního a posledního elementu, která je měřena počtem texto-
vých bloků od počátku dokumentu,
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� polohu počátečního a koncového bodu v rámci textu dokumentu a
v rámci jim příslušných textových bloků,� počet textových elementů pokrytých řetězcem,� počet znaků řetězce,� typ prvního znaku,� poměry typů znaků, průměrnou délku slova a příznaky týkající se čísel
a cen uvedené výše,� minimální, maximální a průměrné vzdálenosti od klíčových frází mě-
řené počtem bloků textu a počtem znaků,� minimální, maximální a průměrné velikosti průniků s klíčovými frázemi
měřené počtem textových bloků, počtem znaků a poměrem pokrytí
obou řetězců.� minimální, maximální a průměrné podobnosti délky řetězce s délkami
klíčových frází měřené počtem textových bloků a počtem znaků

fls = 1−
|l1 − l2|

max{l1, l2}
,

kde l1 a l2 jsou délky řetězců.� informace o tom, které klíčové fráze řetězec obsahuje, a v kterých klí-
čových frázích je obsažen,� příznak udávající, zda je řetězec shodný s číslem následující stránky,� podobnost s názvy kategorií a názvy produktů.
Dále vygenerujeme příznaky udávající, které klíčové fráze se v daném

dokumentu nachází, a které nikoliv.

1.5.2 Příznaky založené na struktuře stránky

Pro počáteční body budeme mít následující příznaky:� polohu měřenou počtem tagů,� hloubku v DOM stromě,� minimální, maximální a průměrné vzdálenosti od klíčových frází mě-
řené počtem tagů a vzdáleností v DOM stromě,
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� pro každou klíčovou frázi a element příznak, který udává, zda je v ele-
mentu počáteční bod obsažen s danou klíčovou frází,� pro každý element příznak udávající, zda je počáteční bod v daném
elementu obsažen nebo ne,� pro každou klíčovou frázi příznaky, které udávají, zda je počáteční bod
umístěn ve stejné tabulce, ve stejném řádku tabulky, ve stejném sloupci
tabulky, v řádku se stejným pořadovým číslem nebo ve sloupci se stej-
ným pořadovým číslem. Pro menší buňky budou příznaky nabývat vyš-
ších hodnot:

ftab = min{1−
area(cell1)
area(page)

, 1−
area(cell2)
area(page)

},

kde area(cell1) a area(cell2) jsou plochy buněk a area(page) plocha celé
stránky. Pokud existuje několik takových tabulek, vezme se maximální
hodnota. Jedním z hlavních důvodu pro tento postup jsou stránky pou-
žívající tabulek k definici vzhledu. Takovým tabulkám nechceme dávat
příliš velkou váhu, k čemuž by nám tato metoda výpočtu měla pomoci,
neboť buňky těchto tabulek typicky zabírají velkou plochu.

Pro intervaly budeme generovat tyto příznaky:� počáteční a koncovou polohu měřenou počtem tagů,� minimální, maximální a průměrnou hloubku v DOM stromě,� velikost rozpětí hloubek v DOM stromě,� minimální, maximální a průměrné vzdálenosti od klíčových frází mě-
řené počtem tagů a vzdáleností v DOM stromě,� příznaky pro elementy, ve kterých je řetězec obsažen, částečně obsažen
a pro elementy, které obsahuje,� pro každou klíčovou frázi a element příznak udávající, zda je v elementu
řetězec obsažen s danou klíčovou frází,� příznaky pro tabulky obdobné těm generovaným pro počáteční body.
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1.5.3 Příznaky založené na vzhledu stránky

Pro počáteční body použijeme tyto příznaky:� polohu textového bloku, ve kterém se daný bod nachází, na stránce
(polohu levého, pravého, horního a dolního okraje),� plochu tohoto bloku,� vzdálenosti bloku od klíčových frází (minimální vzdálenosti a vzdále-
nosti středů),� příznaky pro velikost, tloušťku a variantu písma,� podobnost velikosti a tloušťky písma s písmy u klíčových frází,� shodnost barvy, varianty a rodin písem s písmy u klíčových frází.
Pro řetězce vygenerujeme následující příznaky:� polohu ohraničujícího obdélníku textových bloků, ve kterých se řetězec
nachází,� plochu tohoto ohraničujícího obdélníku,� vzdálenosti od klíčových frází,� míru pokrytí ohraničujícího obdélníku textovými bloky, pro zjednodu-
šení neuvažujeme jejich průniky.� příznaky pro průměrnou velikost a tloušťku písma a velikosti jejich
rozsahů,� příznaky pro varianty písem,� pro klíčové fráze příznaky pro podobnost barev, variant, rodin, prů-
měrné velikosti a průměrné tloušťky písem.

1.6 Dvoufázová extrakce

Pokud použijeme pro generování příznaků algoritmy, které využívají podob-
nosti zkoumaného řetězce s řetězci z předem dané množiny dat, může nastat
situace, že řetězec bude při klasifikaci chybně zamítnut, protože v dané mno-
žině neexistuje žádný jemu podobný (např. název kategorie, se kterým jsme
se dosud nesetkali). Tomuto jevu bychom chtěli zabránit, navrhneme proto
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rozšíření našeho původního extrakčního algoritmu, které by riziko těchto chyb
mělo minimalizovat.
Nový algoritmus bude pracovat ve dvou fázích. První fáze bude odpovídat

našemu původnímu algoritmu. Po jejím ukončení zařadíme nalezené řetězce
mezi klíčové fráze, a poté znovu aplikujeme náš původní extrakční algoritmus,
ale použijeme jiné instance klasifikátorů než v první fázi. Pro jednu třídu
dojde tedy ke zvýšení počtu klasifikátorů ze dvou na čtyři.
Základní myšlenkou je předpoklad, že řetězce, které klasifikátory z výše

uvedených důvodů v první fázi nenajdou, budou nalezeny v druhé fázi na
základě jejich podobnosti s těmi, které v první fázi nalezeny byly.

1.7 Klasifikační algoritmy

V této části se budeme zabývat jednotlivými použitými klasifikačními algo-
ritmy. Omezíme se pouze na klasifikátory, které klasifikují prvky do dvou tříd.
Pro každou ze tříd, do kterých budeme chtít vstupní data klasifikovat, pou-
žijeme jeden klasifikátor. Jeho výstup budeme interpretovat takovým způso-
bem, že jedna z výstupních tříd bude odpovídat těm prvkům, které patří do
námi hledané třídy, a druhá výstupní třída těm prvkům, které do ní nepatří.
Formálně si takový klasifikátor definujeme následujícím způsobem:

C : F → R,

kde F je prostor příznaků. Jedné ze tříd budou odpovídat kladné výstupní
hodnoty, druhé pak záporné. Vyšší absolutní hodnota výstupu bude odpoví-
dat vyšší pravděpodobnosti, že prvek do dané třídy patří.
Nyní si ve stručnosti popíšeme principy jednotlivých použitých klasifikač-

ních algoritmů, pro podrobnější popis odkážeme na existující literaturu.

1.7.1 Algoritmy podpůrných vektorů

Jednou z relativně nových metod strojového učení jsou algoritmy podpůr-
ných vektorů (support vector machines, SVM)). Základní myšlenkou těchto
algoritmů je nalézt v jistém smyslu optimální nadrovinu, která by oddělovala
obě třídy vzorů trénovací množiny. Přesněji řečeno tedy takovou nadrovinu,
jejíž vzdálenost od nejbližšího vzoru každé ze tříd by byla co možná největší.
Tyto nejbližší vzory pak nazýváme podpůrnými vektory.
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Obrázek 1.2: Podpůrné vektory a optimální dělící nadrovina

Nechť
{(x1, y1), (x2, y2), . . . , (xn, yn)}

je množina trénovacích dat, kde xi jsou vektory příznaků a hodnoty yi na-
bývají hodnot 1 a -1 podle toho, do jaké třídy daný trénovací vzor patří.
Budeme hledat nadrovinu ve tvaru

w · x− b = 0.

Hledání optimálního oddělovače lze pak převést na úlohu hledání pa-
rametrů w a b, které minimalizují hodnotu 1

2
‖w‖2 při splnění omezujících

podmínek yi(w · xi − b) ≥ 1 pro všechna i = 1, . . . , n. Tuto úlohu lze poté
řešit pomocí metod kvadratického programování.
Úlohu lze zapsat i v duální formě, jako hledání parametrů αi, které ma-

ximalizují výraz
∑

i

αi −
1
2

∑

i,j

αiαjyiyj(xi · xj)

při splnění podmínek
αi ≥ 0 a

∑

i

αiyi = 0.
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Problém nastává v případě, že třídy vzorů z trénovací množiny nejsou
lineárně oddělitelné. Tuto situaci lze v zásadě řešit dvěma způsoby.
Prvním ze způsobů je transformovat původní prostor vstupních dat do

prostoru vyšší dimenze, ve kterém již třídy vzorů lineárně oddělitelné bu-
dou [7]. V duální formě zápisu našeho optimalizačního problému si můžeme
povšimnout, že jediné místo, kde se objevují vstupní data je skalární součin
xi·xj. Taktéž i při samotné klasifikaci se vektory vstupního prostoru vyskytují
pouze jako součást skalárního součinu, čehož se využívá při řešení této úlohy.
Totiž místo toho, abychom vstupní vektory transformovali do cílového pro-
storu vyšší dimenze, a tam počítali skalární součin, pouze nahradíme skalární
součiny v původním prostoru výpočty hodnot tzv. jádrové funkce. Pokud já-
drovou funkci označíme jako K, nový výraz, který budeme maximalizovat,
bude vypadat následovně:

∑

i

αi −
1
2

∑

i,j

αiαjyiyjK(xi,xj).

Mezi používané jádrové funkce patří například polynomiální funkce

K(x,x′) = (1 + x · x′)d,

nebo radiální bázová funkce

K(x,x′) = e−γ‖x−x′‖2 , pro γ > 0.

Druhým způsobem řešení je připustit při trénování možnost porušení
omezujících podmínek [8]. To umožníme tím, že přidáme nové proměnné
ξ1, . . . , ξn do omezujících podmínek následujícím způsobem:

(w · xi − b) ≥ 1− ξi, pro i = 1, . . . , n.

Protože tato porušení chceme minimalizovat, přidáme nové proměnné i do
naší účelové funkce:

1
2
‖w‖2 + C

∑

i

ξi.

C je parametrem ovlivňujícím míru postihu při porušení podmínek.
Dalším problémem, se kterým se při řešení naší úlohy setkáme, je způso-

ben faktem, že v trénovacích datech máme výrazně větší množství negativ-
ních vzorů než pozitivních. To způsobuje nežádoucí posun dělící nadroviny
směrem k pozitivním vzorům.
Jeden ze způsobů řešení tohoto problému, navržený Morikovou et al. [9],

spočívá v odlišném nastavení parametru C pro negativní a pro pozitivní
vzory. Účelová funkce má pak tvar

1
2
‖w‖2 + C+

∑

i:yi=1

ξi + C−

∑

i:yi=−1

ξi.
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1.7.2 Rozhodovací stromy

Dalším klasifikačním algoritmem, který budeme používat, jsou rozhodovací
stromy. Jedná se o stromy, ve kterých je v každém z vnitřním uzlů obsažen
test na hodnotu jednoho z atributů (příznaků), větve odpovídají jeho různým
hodnotám a každý z listů obsahuje odkaz na jednu ze tříd (případně může
obsahovat i hodnotu null, pokud o třídě nelze rozhodnout).
Při klasifikaci pak postupujeme od kořene takovým způsobem, že v kaž-

dém z vnitřních uzlů otestujeme hodnotu daného atributu, na základě tohoto
testu zvolíme jednu z větví, kterou se pak vydáme, a takto pokračujeme až do
doby, než se dostaneme do jednoho z listů. Výsledkem klasifikace pak bude
třída, na kterou tento list odkazuje.

Obrázek 1.3: Příklad rozhodovacího stromu

Klasickým algoritmem pro tvorbu rozhodovacích stromů na základě tré-
novacích dat je algoritmus ID31 [10]. Předpokládejme, že pro každou ze tříd
máme alespoň jeden trénovací vzor. Konstrukce stromu probíhá shora dolů,
začínáme s jedním uzlem odpovídajícím všem trénovacím vzorům. V každém
kroku vezmeme jeden z uzlů, který neobsahuje odkaz na žádnou ze tříd ani
neobsahuje hodnotu null. Označme množinu trénovacích vzorů odpovídají-
cích tomuto uzlu jako D.
Nejprve si ukážeme, jak vypočíst entropii množiny vzorů:

E(X) = −p+ log2 p+ − p− log2 p−,

1Iterative Dichotomiser 3
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p+ je pravděpodobnost, že libovolný vzor z množiny X je pozitivní a p−
pravděpodobnost, že libovolný vzor z množiny X je negativní. Tyto pravdě-
podobnosti můžeme odhadnout na základě četností vzorů v dané množině.
Pro vybraný uzel postupujeme následovně:

1. Pro každý ze zbývajících atributů A vypočteme informační zisk (snížení
entropie), ke kterému by došlo při rozdělení množiny trénovacích dat
podle hodnot tohoto atributu:

G(D, A) = E(D)−
∑

v

∈ V (A)
|Dv|

|D|
E(Dv),

kde V (A) je množina hodnot atributu A a Dv podmnožina D, která
obsahuje ty vzory, u nichž atribut A nabývá hodnoty v.

2. Vybereme atribut A s maximální hodnotou informačního zisku.

3. Pro každou hodnotu v atributu A vytvoříme jeden synovský uzel. Po-
kud všechny vzory z Dv patří do jedné třídy, bude nový uzel obsahovat
odkaz na tuto třídu, pokud Dv je prázdná, bude uzel obsahovat hod-
notu null.

Vylepšenou verzí tohoto algoritmu je algoritmus C4.5 [11]. Mezi jeho vý-
hody patří podpora spojitých hodnot atributů, podpora chybějících hodnot
atributů a prořezávání výsledného stromu.

1.7.3 Naivní bayesovský klasifikátor

Jinou z často používaných metod strojového učení je naivní bayesovský kla-
sifikátor. Tento klasifikátor je založený na pravděpodobnostním modelu a
využití Bayesovy věty.
Modelem klasifikátoru je podmíněná pravděpodobnost

p(C|F1, . . . , Fn),

kde C je náhodná veličina odpovídající třídě a F1, . . . , Fn náhodné veličiny
odpovídající jednotlivým příznakům. Použitím Bayesovy věty získáme

p(C|F1, . . . , Fn) =
p(C)p(F1, . . . , Fn|C)

p(F1, . . . , Fn)
.

Nyní se využije předpokladu, že náhodné veličiny F1, . . . Fn jsou za pod-
mínky C podmíněně nezávislé. Tento předpoklad nebývá v reálných datech
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splněn, ale toto zjednodušení je podstatou naivního bayesovského klasifiká-
toru.

p(C|F1, . . . , Fn) =
p(C)p(F1|C)p(F2|C) · · ·p(Fn|C)

p(F1, . . . , Fn)

Vzhledem k tomu, že jmenovatel zlomku nezávisí na C, nahradíme ho
konstantou, výsledkem pak bude vztah

p(C|F1, . . . , Fn) =
1
Z

p(C)
n

∏

i=1

p(Fi|C).

Pravděpodobnosti p(C) a p(Fi|C) odhadneme na základě četností z mno-
žiny trénovacích dat. Při klasifikaci pak vybíráme třídu s nejvyšší pravděpo-
dobností:

NBC(f1, . . . , fn) = argmax
c

p(C = c)
n

∏

i=1

p(Fi = fi|C = c)

1.8 Přiřazení cen k názvům produktů

Výsledkem extrakce dat ze stránky obsahujícím údaje o produktech je se-
znam názvů produktů a cen, chybí však informace o tom, která cena patří
ke kterému názvu. Řešením tohoto problému se budeme nyní zabývat.
Vstupem úlohy je dokument D a dvě množiny obsahující počáteční a

koncové body nalezených řetězců — množina názvů produktů N a množina
cen C. Naším úkolem je nyní najít takové zobrazení m : N → C ∪ {null},
které by názvům produktů přiřazovalo jim odpovídající ceny z C. Hodnota
null bude znamenat, že se k danému názvu produktu nepodařilo přiřadit
žádnou z cen.
K řešení tohoto problému využijeme stejných metod strojového učení jako

pro extrakci. Označme použitý klasifikátor jako Cm a generátory příznaků
jako fm,1, . . . , fm,n. Generátory příznaků použijeme obdobné těm použitým
při extrakci. Postupovat budeme následovně. V prvním kroku zkonstruujeme
ohodnocený úplný bipartitní grafG = (N∪C, N×C), kde hodnoty vah budou
odpovídat výstupům klasifikátoru Cm:

w(ni, cj) = min{0, Cm((fm,1(ni, cj), . . . , fm,n(ni, cj)))}

pro ∀ni ∈ N a ∀cj ∈ C.

Snadno nahlédneme, že úloha hledání zobrazení m přiřazujícího názvům
produktů jim odpovídající ceny je ekvivalentní s úlohou nalezení párování
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v grafu G. My budeme chtít nalézt takové párování, jehož součet vah na
hranách bude maximální. Do našeho zobrazení pak přidáme pouze hrany
s kladnou váhou.

1.8.1 Kuhn-Munkresův algoritmus

Úlohu nalezení optimálního párování v ohodnoceném bipartitním grafu bu-
deme řešit pomocí Kuhn-Munkresova algoritmu [12, 13].
Vstupní graf označme G = (X ∪ Y, X × Y ), X ∩ Y = ∅ a funkci ohodno-

cující jednotlivé hrany označme w. Dále budeme předpokládat, že |X| = |Y |.
Pokud v našem grafu tato podmínka nebude splněna, doplníme do menší
z množin vrcholů nové vrcholy tak, aby celkový počet vrcholů v každé z mno-
žin byl stejný. Nově přidané vrcholy propojíme se všemi vrcholy z druhé
množiny hranami s nulovými váhami.
Nyní si definujeme několik pojmů, které budeme později potřebovat.
Definice. Nechť G = (V, E) je graf, pak množinu M ⊂ E nazveme

párováním v G, jestliže každé dvě různé hrany v M mají prázdný průnik.
Definice. Nechť G = (V, E) je graf aM je párování v G. PakM nazveme

perfektním párováním v G, pokud pokrývá všechny vrcholy z V .
Definice. Nechť G je ohodnocený bipartitní graf. Optimálním párová-

ním pak nazveme takové perfektní párování M v G, pro které je výraz
∑

{xi,yj}∈M

w(xi, yj) maximální.

Definice. Nechť G = (X, Y ) je bipartitní graf a M je párování v G.
Pak posloupnost hran e1, . . . , en, ei ∈ E(G) pro i = 1, . . . , n, nazveme M-
zlepšující cestou, jestliže n je liché, pro všechna i lichá platí ei /∈ M a pro
všechna i sudá platí ei ∈M .
Párování M pak můžeme vylepšit pomocí M-zlepšující cesty tím způso-

bem, že z něj všechny sudé hrany cesty odstraníme a všechny liché hrany
cesty do něj přidáme.
Definice. Nechť G = (X, Y ) je bipartitní graf a S ⊂ X. Pak množinu

vrcholů
NG(S) = y ∈ Y |∃x ∈ S : x, y ∈ E(G)

nazveme okolím množiny vrcholů S.
Definice. Nechť G je ohodnocený bipartitní graf. Řekneme, že zobrazení

l : X∪Y → R je přípustným vrcholovým ohodnocením grafu G, jestliže platí

l(xi) + l(yj) ≥ w(xi, yj) pro ∀xi ∈ X a ∀yj ∈ Y .

Definice.Nechť G je ohodnocený bipartitní graf a l je přípustné vrcholové
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ohodnocení G. Pak graf

Gl = (X ∪ Y, {xi, yj ∈ E(G)|l(xi) + l(yj) = w(xi, yj})

nazýváme grafem rovnosti příslušným danému ohodnocení l.
Přípustné vrcholové ohodnocení vždy existuje, lze ho zkonstruovat napří-

klad následujícím způsobem:

l(xi) = max
yj∈Y

w(xi, yj) pro xi ∈ X,

l(yj) = 0 pro yj ∈ Y.

Věta. Nechť G je ohodnocený bipartitní graf a l je přípustné vrcholové
ohodnocení G. Je-li M perfektním párováním v Gl, pak je M optimálním
párováním v G.
K nalezení optimálního párování nám tedy stačí nalézt perfektní páro-

vání v grafu rovnosti nějakého přípustného vrcholového ohodnocení. Nyní si
popíšeme samotný algoritmus.
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Algoritmus 2 Kuhn-Munkres
Vstup: ohodnocený bipartitní graf G
Výstup: optimální párování

l ← libovolné přípustné vrcholové ohodnocení G
M ← libovolné párování M v grafu rovnosti Gl

while M nepokrývá X do
x← vrchol z X nepokrytý M
S ← {x}
T ← ∅
repeat
if NGl

(S) = T then
αl = min

xi∈S,yj /∈T
l(xi) + l(yj)− w(xi, yj)

for all v ∈ S do
l(v)← l(v)− αl

end for
for all v ∈ T do

l(v)← l(v) + αl

end for
end if
y ← vrchol z NGl

(S) \ T
if y je spárován v M then

S ← S ∪ {z|y, z ∈M}
T ← T ∪ y
end if
until y je spárován v M
P ←M-zlepšující cesta v Gl z u do y
rozšíříme M pomocí P
end while
return M
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Kapitola 2

Zpracování získaných dat

V této kapitole se budeme zabývat dalším zpracováním dat získaných z elek-
tronických obchodů. Hlavní problém spočívá v tom, že stejný produkt se
v různých obchodech mnohdy nachází pod odlišnými názvy. Kupříkladu ná-
zvy

AS7720G-934G64BN C2D T9300/4GB/2x320GB/17inWUXGA

GF9500/BluR/WF/BT/TV/VU

Acer Aspire 7720G-934G64BN (LX.AQ90U.066)

odpovídají stejnému produktu. Úkolem v této části tedy bude nalézt vhodný
algoritmus pro přiřazení získaných položek k odpovídajícím produktům.
Nejprve si tuto úlohu přesněji specifikujeme. Mějme množinu produktů

P , kde každý produkt p ∈ P bude dvojice (N, C), kde N bude množina
jeho názvů a C množina cen. Naším úkolem pak pro danou vstupní položku
p = (n, c) nalézt jí odpovídající produkt z množiny P , pokud takový existuje.
Budeme postupovat takovým způsobem, že pro každý produkt vygeneru-

jeme vektor příznaků, kde každý příznak bude určitým způsobem vyjadřovat
podobnost vstupní položky a daného produktu, a poté využijeme k samotné
klasifikaci metod strojového učení. Budeme tedy hledat množinu zobrazení
{f1, . . . , fn}, kde

fi : (p, P )→ 〈0, 1〉 pro i = 1, . . . , n.

Nyní se zaměříme na jednotlivé generátory příznaků.

2.1 Vektorový model

Často používaným přístupem pro měření podobnosti textů je použití vek-
torového modelu. Pokud n je celkový počet různých slov v našich datech,
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pak každý řetězec bude reprezentován vektorem délky n, kde každý prvek
vektoru bude odpovídat jednomu ze slov. Problém podobnosti řetězců tak
převedeme na problém podobnosti dvou vektorů. Ten lze pak řešit různými
způsoby, jednou z oblíbených metod je kosinová podobnost [14]

Simcos(x,y) =
x · y
‖x‖‖y‖

.

Mezi další používané možnosti patří Jaccardova podobnost [15]

Simjacc(x,y) =

n
∑

i=1

xiyi

n
∑

i=1

xi +
n

∑

i=1

yi −
n

∑

i=1

xiyi

a Diceova podobnost [16]

Simdice(x,y) =

2
n

∑

i=1

xiyi

n
∑

i=1

xi +
n

∑

i=1

yi

.

Hodnoty všech tří koeficientů podobnosti jsou z intervalu 〈0, 1〉, tedy mů-
žeme je snadno použít jako příznaky. To lze udělat v zásadě dvěma způsoby.
První možností je použít koeficient nejpodobnějšího názvu

fmax((n, c), (N, C)) = max
n0∈N

Sim(n, n0).

Druhou možností je vypočítat průměrnou hodnotu přes všechny názvy

favg((n, c), (N, C)) =
1
|N |

∑

n0∈N

Sim(n, n0).

Jednou z možností rozšíření tohoto modelu je použít místo samostatných
slov jejich posloupnosti (fráze). V takovém případě pak bude každý prvek
vektoru odpovídat jedné posloupnosti slov.
Nyní se budeme zabývat metodami, jakými vypočítat hodnoty jednotli-

vých prvků vektorů. Pravděpodobně nejjednodušší metodou je použít váhu 1
pro slova, která se v daném řetězci vyskytují a váhu 0 pro ostatní. My bychom
však chtěli, aby váhy jednotlivých slov určitým způsobem odpovídaly jejich
důležitosti pro klasifikaci.
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2.1.1 TF-IDF

Mezi nejznámější způsoby výpočtu vah patří TF-IDF [17]. Tato metoda je
založena na počtech opakování slov v řetězcích. Využívá se dvou veličin, první
z nich je frekvence termu (slova nebo posloupnosti slov) ti v řetězci dj

tfi,j =
ni,j

∑

k

nk,j

,

kde ni,j je počet výskytu termu ti v řetězci dj. Tato veličina by měla odpo-
vídat důležitosti termu v rámci daného řetězce. Druhou veličinou je inverzní
frekvence termu v řetězcích

idfi = log
|D|

|{dj ∈ D : ti ∈ dj}|
,

kde D je množina všech řetězců. Hodnota této veličiny by měla odpovídat
obecné důležitosti daného termu. Výsledná váha termu ti v řetězci dj je pak
rovna součinu těchto dvou veličin

tfidfi,j = tfi,jidfi.

2.1.2 Využití algoritmů podpůrných vektorů

Problémem je, že váhy přiřazené pomocí TF-IDF ne vždy odpovídají důleži-
tosti slova pro správnou klasifikaci, jako příklad si můžeme uvést následující
název produktu:

Lenovo baterie Li-Ion / pro ThinkPad Z60m

Slovo baterie má v tomto případě pro klasifikaci poměrně velkou důle-
žitost, umožňuje nám rozlišit mezi baterií pro notebook a samotným note-
bookem, avšak TF-IDF mu nedá příliš vysokou váhu, protože se vyskytuje
v mnoha názvech produktů.
Jedním z řešení je využít pro zjištění důležitosti jednotlivých slov me-

tody strojového učení, konkrétně algoritmy podpůrných vektorů [18]. To lze
udělat následovně. Nejprve si přepíšeme kosinovou podobnost následujícím
způsobem

Simcos(x,y) =
n

∑

i=1

xiyi

‖x‖‖y‖
.

Všimněme si, že každý prvek xiyi

‖x‖‖y‖
celkového součtu odpovídá i-tému

slovu ze slovníku. Tento výraz si též můžeme představit jako i-tý prvek n-
dimenzionálního vektoru. Řešení bude spočívat v tom, že jako vstup pro
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klasifikátor použijeme přímo tyto vektory. Použijeme klasifikátor založený
na algoritmech podpůrných vektorů, označme ho S.
Pro další zpracování bychom chtěli, aby výstupní hodnoty byly z inter-

valu 〈0, 1〉, což bohužel pro náš klasifikátor neplatí. V našem případě je ale
možné pro daný natrénovaný klasifikátor odhadnout minimální a maximální
hodnotu výstupu, označme je Smin a Smax. Hodnotu výstupu pak můžeme
určit následovně:

Simsvm(x,y) =
S((s1(x,y), . . . , sn(x,y)))− Smin

Smax − Smin

,

kde
si(x,y) =

xiyi

‖x‖‖y‖
.

Pokud použijeme kvadratickou jádrovou funkci

K(x,x′) = (1 + x · x′)2,

pak můžeme odhadnout minimum a maximum výstupních hodnot například
takto:

Smin =
∑

i

min{4αiyi, αiyi} a

Smax =
∑

i

max{4αiyi, αiyi}.

Během experimentů se však tyto odhady ukázaly jako zcela nevhodné, lepších
výsledků bylo dosaženo při použití sigmoidální funkce

Simsvm(x,y) =
1

1 + eS((s1(x,y),...,sn(x,y)))
.

2.2 Další generátory příznaků

Pro výpočet podobnosti dvou řetězců existují, mimo řešení založených na
vektorovém modelu, i metody založené na jiném principu. Tyto metody ne-
převádějí řetězce na vektory s prvky odpovídajícími slovům nebo frázím, ale
místo toho přistupují k řetězcům jako k posloupnostem jednotlivých znaků.
Jedním ze zástupců těchto metod je i algoritmus navržený Hamplovou et al.
[19]. Ten počítá podobnost Sim(S1, S2) dvou řetězců S1 a S2 tak, že sečte
délky všech podřetězců z S1, které jsou současně i podřetězci S2.
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Algoritmus 3 Podobnost řetězců
Vstup: řetězce S1 a S2
Výstup: koeficient podobnosti řetězců

s← 0
for i = 1 to length(S1)− 1 do

R← S1[i]
j ← 2
fl← TRUE
while j ≤ length(S1)− i+ 1 and fl = TRUE do

R← R + S1[i+ j − 1]
if R je podřetězec S2 then

s← s + j
else

fl← FALSE
end if
j ← j + 1
end while
end for
return s

Pro naše účely musíme tuto hodnotu normalizovat, nejprve spočteme
délku všech podřetězců delších než 2 znaky pro řetězec délky n:

l =
n−1
∑

i=1

i(n− i+ 1) =
n3 + 3n2 − 4n

6
.

Potom výslednou hodnotu normalizujeme následujícím způsobem:

Simnorm(S1, S2) =
Sim(S1, S2)

m
,

kde

m = max{
|S1|

3 + 3|S1|2 − 4|S1|
6

,
|S2|

3 + 3|S2|2 − 4|S2|
6

}.

Použijeme ještě dva jednoduché generátory příznaků. První z nich bude
generovat příznaky na základě přesné shody názvů produktů.

fid((n, c), (N, C)) =

{

1 pokud n ∈ N

0 jinak

A druhý z nich bude založený na podobnosti cen.

fp((n, c), (N, C)) = 1− min
c0∈C

|c− c0|

max{c, c0}
.
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2.3 Klasifikace

Ke klasifikaci použijeme klasifikátory, které jsme popsali v předchozí kapi-
tole. Vstupní položku přiřadíme k tomu produktu, pro nějž klasifikátor vrátí
nejvyšší kladnou hodnotu. Pokud klasifikátor nevrátí kladnou hodnotu pro
žádný z produktů, položku nepřiřadíme k žádnému z nich.
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Kapitola 3

Experimenty a výsledky

V této kapitole se budeme zabývat testováním námi implementovaných me-
tod. Testování rozdělíme na dvě částí — na testy extrakce dat z internetových
obchodů a na testy klasifikace dat.

3.1 Extrakce dat z internetových obchodů

Nejdříve se zaměříme na testování extrakce dat. K dispozici pro testování
máme data z devíti obchodů, z každého obchodu jednu stránku se seznamem
kategorií a dvě stránky s produkty. Data si rozdělíme do tří skupin po třech
obchodech. Na první skupině budeme trénovat klasifikátory pro hledání po-
čátečních bodů řetězců, na druhé skupině klasifikátory pro celé řetězce a třetí
skupinu použijeme jako testovací data.
Úspěšnost extrakce budeme měřit pomocí několika metrik. Dvěma z nich

budou přesnost (precision) a úplnost (recall). Jedná se o metriky běžně po-
užívané v oboru dokumentografických informačních systémů. Definice těchto
metrik je následující:

precision =
počet extrahovaných položek hledané třídy
počet všech extrahovaných položek

,

recall =
počet extrahovaných položek hleadné třídy
počet položek hledané třídy v dokumentu

Existuje několik metod, jak sloučit tyto dvě metriky do jedné, my zde
použijeme tzv. Fβ míru pro β = 3:

F3 =
10 · precision · recall

9 · precision + recall
.

Jak je z definice vidět, tato metrika klade mnohem větší důraz na úplnost
než na přesnost. To odpovídá našim požadavkům na tuto úlohu — chybné
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nadbytečné položky nám tolik nevadí, neboť je šance, že se nám je podaří
odstranit při dalším zpracování.
Nyní již přejdeme k výsledkům testům. Jako první si uvedeme výsledky

při použití klasifikátoru založeném na algoritmech podpůrných vektorů s kva-
dratickou jádrovou funkcí. Použita byla základní metoda extrakce dat, druhý
průchod ani klíčová slova nebyla použita. Uvedené výsledky jsou průměrné
hodnoty pro všechny tři obchody. Začneme testem úspěšnosti nalezení od-
kazů na jednotlivé kategorie produktů.

metrika
váha pozitivních příkladů
2,5 5 10 20

precision 0,00 0,36 0,39 0,42
recall 0,00 0,21 0,35 0,36
F3 0,00 0,22 0,35 0,36

Tabulka 3.1: Výsledky extrakce kategorií

Jak je patrné, pro optimální úspěšnost je vhodné nastavit váhu pozitiv-
ních příkladů alespoň na 10. Podle dosažených výsledků se ale zdá, že další
zvyšování již nemá znatelný přínos. Jako další si uvedeme míru úspěšnosti
nalezení názvů produktů.

metrika
váha pozitivních příkladů
2,5 5 10 20

precision 0,00 0,04 0,49 0,51
recall 0,00 0,09 0,36 0,43
F3 0,00 0,08 0,34 0,41

Tabulka 3.2: Výsledky extrakce názvů produktů

Zde je zvýšení úspěšnosti při přechodu z váhy 5 na váhu 10 mnohem
výraznější. K určitému zlepšení tu dochází i při zvýšení váhy pozitivních pří-
kladů na 20, ale není příliš velké. Nyní se podíváme na výsledky jednotlivých
obchodů pro váhu 20. Opět začneme s kategoriemi.
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metrika
číslo obchodu

1 2 3

precision 0,00 0,36 0,90
recall 0,00 0,12 0,95
F3 0,00 0,13 0,94

Tabulka 3.3: Výsledky extrakce kategorií pro jednotlivé obchody

Vidíme, že dochází k velkému rozptylu hodnot, v prvním z obchodů se
nepodařilo nalézt žádnou kategorii, zatímco ve třetím téměř všechny, navíc
s poměrně vysokou přesností. Důvodem může být různá míra podobnosti ob-
chodů z testovací množiny s obchody ve trénovací množině. Ještě se podíváme
na výsledky hledání názvů produktů pro jednotlivé obchody.

metrika
číslo obchodu

1 2 3

precision 0,04 0,47 1,00
recall 0,27 0,45 0,58
F3 0,18 0,45 0,60

Tabulka 3.4: Výsledky extrakce názvů produktů pro jednotlivé obchody

Podobně jako u kategorií, i zde je patrný velký rozptyl hodnot.

3.2 Zpracování získaných dat

V této části se budeme zabývat testy přiřazování položek k odpovídajícím
produktům. Nejprve se seznámíme s daty, která k testu použijeme, a určíme
metodiku testování.
Pro testování máme k dispozici množinu 560 položek obsahující názvy a

ceny notebooků ze čtyř českých internetových obchodů. Jedná se o poměrně
obtížně zpracovatelná data, mnohdy je ze samotného názvu téměř nemožné
určit, kterého produktu se daná položky týká.
Testovat budeme metodou čtyřnásobné křížové validace. V každém ze

čtyř kroků vezmeme data z jednoho obchodu jako testovací množinu a data
ze zbývající tří obchodů jako trénovací množinu. Z trénovací množiny pak
ještě vždy odebereme přibližně 20 % položek, která použijeme pro trénování
hlavního klasifikátoru. Položky budeme odebírat tak, aby nám pro každý
produkt zbyl v trénovací množině alespoň jeden název a cena.
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Použity budou následující metody výpočtu podobnosti:� přesná shoda názvu produktu,� kosinová, Jaccardova a Diceova podobnost ve vektorovém prostoru slov,
kde všechna slova mají stejnou váhu,� tytéž podobnosti, ale v prostoru slov s váhami určenými pomocí TF-
IDF metody,� obdoby předchozích dvou variant, ale místo prostoru slov použijeme
prostor posloupností slov (metody založené na vektorovém modelu sou-
hrnně označíme jako VECT),� Algoritmus 3 (A3),� výpočet podobnosti ceny uvedený ve druhé kapitole (P),� metoda založená na algoritmech podpůrných vektorů (SVM).
Všechna porovnávání řetězců budou prováděna bez ohledu na velikost

písmen. Pro každou metodu a každý produkt spočteme vždy maximální a
průměrnou podobnost a obě dvě tyto hodnoty použijeme.
Míru úspěšnosti budeme hodnotit podílem správně klasifikovaných polo-

žek ku všem položkám. Nejprve otestujeme klasifikátor založený na algorit-
mech podpůrných vektorů a pokusíme se najít jeho nejvhodnější parametry.

jádrová funkce
váha pozitivních příkladů
1 2,5 5 7,5

lineární 0,41 0,49 0,49 0,48
kvadratická 0,49 0,51 0,50 0,52

Tabulka 3.5: Výsledky klasifikace položek pomocí SVM

Můžeme si povšimnout, že až na váhu 1 při použití lineární jádrové funkce,
není výsledek klasifikace volbou váhy příliš ovlivněn. Nyní ještě provedeme
testy pro klasifikátor založený na rozhodovacích stromech a pro naivní baye-
sovský klasifikátor.
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klasifikátor úspěšnost

rozhodovací stromy C4.5 0,47
naivní bayesovský klasifikátor 0,55

Tabulka 3.6: Výsledky klasifikace pomocí C4.5 a bayesovského klasifikátoru

Bayesovský klasifikátor dosáhl mírně lepšího výsledku, ale jak vidíme, tak
rozdíly mezi jednotlivými klasifikátory nejsou příliš velké.
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Kapitola 4

Implementace

Součástí práce je i prototypová implementace systému pro extrakci a zpra-
cování dat z internetových obchodů, kterou popíšeme v této kapitole.
Celý systém byl implementován v jazyce Java. Mezi hlavní důvody zvolení

tohoto řešení patří jeho multiplatformnost, snadnost použití, rychlost (zvláště
ve srovnání se skriptovacími jazyky typu Perl apod.) a v neposlední řadě
existence mnoha knihoven, které lze s výhodou využít k řešení některých
podúkolů.
Implementace probíhala na operačním systému Linux (distribuce Fedora

8), použita byla Java verze 6.
Většina vytvořených nástrojů je určena pro použití z příkazové řádky.

Výhodou je možnost jejich automatického spouštění a propojení, která byla
s úspěchem využita při experimentech a testování.
Nyní si popíšeme jednotlivé části implementace systému.

4.1 Společné komponenty

V této části se budeme zabývat komponentami, které budou využity v dalších
částech systému.

4.1.1 Komponenta machinelearning

Komponenta machinelearning obsahuje obecné rozhraní pro klasifikátory
založené na metodách strojového učení a dvě implementace tohoto rozhraní.

SVMlight

Jedná se o implementaci klasifikátoru založenou na algoritmech podpůrných
vektorů. Využito je programu SVMlight [20].
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Weka

Implementace klasifikátoru využívající systému Weka [21]. Mezi dostupné
metody patří například rozhodovací stromy, bayesovské sítě a jiné.

4.1.2 Komponenta textsim

Komponenta textsim obsahuje algoritmy pro výpočet podobnosti řetězců.
Obsahuje implementaci vektorového modelu, TF-IDF, metody založené na
algoritmech podpůrných vektorů a další.

4.2 Extrakce dat z internetových obchodů

Implementace extrakce dat je rozdělena do dvou částí. Jedna část sestává
z implementací algoritmů a nástrojů pro extrakci dat založených na metodách
strojového učení a druhá část obsahuje agentní systém pro automatickou
extrakci dat z internetových obchodů.

4.2.1 Extrakce dat pomocí metod strojového učení

V této části si stručně popíšeme jednotlivé implementované nástroje.

GenerateFeatures

Tento nástroj je primárně určený ke generování příznaků v daných vstupních
stránkách. Umožňuje též generování počátečních a koncových bodů řetězců.
Režim práce, případné názvy příslušných tříd a soubor se seznamem klíčových
slov a frází se určují pomocí parametrů z příkazové řádky. Vygenerované
údaje jsou přidány do vstupních souborů.

Annotate

Annotate je nástroj určený pro anotaci webových stránek. Umožňuje vyzna-
čovat jednotlivé části stránek a přiřazovat jim názvy tříd. Výstupem je XML
soubor, který mimo původní stránky a údajů o vyznačených částech, obsa-
huje i informace o velikostech a umístění jednotlivých částí stránky a další
informace využitelné pro generování příznaků. Nástroj používá renderovací
jádro Gecko1.

1Mozilla Layout Engine — http://www.mozilla.org/newlayout/
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Obrázek 4.1: Okno programu Annotate

ExtractPhrases

Nástroj sloužící k automatickému výběru klíčových slov a frází na základě
zadaných vstupních dokumentů. Pomocí parametrů lze nastavit počet frází,
maximální délku fráze, výstupní soubor a soubor se seznamem stop-slov.

TagPhrases

Nástroj TagPhrases je určený k vyznačení klíčových slov a frází v zadaných
dokumentech.

SVMlight

Tento nástroj slouží k trénování a aplikaci klasifikátorů založených na al-
goritmech podpůrných vektorů. Režim práce a parametry modelu je možné
určit pomocí parametrů z příkazové řádky. Vstupem jsou dokumenty s vy-
generovanými příznaky.

Weka

Nástroj určený k trénování a aplikaci klasifikátorů ze systému Weka. Způsob
použití je obdobný jako u nástroje SVMlight.
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ClassToNamed

Tento nástroj umožňuje převést vyznačené části určených tříd ve vstupních
dokumentech na klíčové fráze.

FilterData

Nástroj určený k výpisu dat zvolené třídy (nebo dvojic pro dvě zvolené třídy)
z daného XML souboru. Mimo zobrazování samotných textů umožňuje i zob-
razování odkazů.

4.2.2 Agentní extrakční systém

Agentní systém sestává ze správce agentů a ze samotných extrakčních agentů.
Správce zajišťuje spouštění agentů, získávání extrahovaných dat od jednotli-
vých agentů, a jejich ukládání do databáze.

Obrázek 4.2: Architektura agentního extrakčního systému

Součástí implementace je i několik agentů pro extrakci dat z konkrét-
ních českých internetových obchodů a agent pro získávání dat z XML ceníků
s běžně používaným schématem.

4.3 Zpracování získaných dat

Ke zpracování získaných dat slouží nástroj Classify. Ten pracuje tak, že po-
stupně prochází jednotlivé dosud nepřiřazené záznamy v databázi a přiřazuje
je k odpovídajícím produktům. Výsledek je pak opět uložen do databáze.
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Závěr

V této práci jsme se zabývali problémem porovnávání cen v internetových
obchodech. Konkrétně jsme se zaměřili na řešení úlohy extrakce dat z HTML
stránek a na další zpracování takto získaných dat. Navrhli jsme několik metod
pro řešení těchto problémů a některé z nich implementovali. Byl navržen
nový algoritmus pro extrakci dat z internetových stránek a byla ověřena jeho
použitelnost k řešení dané úlohy.
Jednotlivé metody a nastavení jejich parametrů jsme vyzkoušeli na tes-

tovacích datech. Dosáhli jsme poměrně uspokojivých výsledků, ale některé
oblasti skýtají možnosti dalšího zlepšení.

Možná další zlepšení

První z oblastí, na kterou by bylo možné se zaměřit, je rozšíření extrakce
o další typy údajů a jejich případné využití při dalším zpracování dat. V ně-
kterých případech nemusí být samotný název a cena dostačující.
V této práci se extrakcí dat a jejich zpracováním zabýváme odděleně,

další výzkum by se ale mohl zabývat tím, jaký vliv má výběr algoritmů pro
extrakci a nastavení jejich parametrů na další zpracování takto získaných dat.
Také by se bylo možné zaměřit na hledání vhodných parametrů algoritmů pro
zpracování dat v závislosti na parametrech zvolených pro extrakční algoritmy.
Dalším, na co by se bylo možné zaměřit, je optimalizace generování pří-

znaků a samotného algoritmu extrakce. Implementace, která je součástí této
práce, je totiž velice paměťově i časově náročná, ale například vhodnou selekcí
příznaků a optimalizací použitých algoritmů by tuto náročnost bylo možné
snížit.
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