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1 Úvod do problému 

1.1 Moře informací a důležitost jejich zpracování 
Dnešní doba je dobou informací, zejména díky jejich snadné dostupnosti prostřednictvím 

internetu. Člověk připojený k této globální počítačové síti má přístup ke gigantickému 

množství informací. Relevantní informace však bývají obaleny v obrovském množství jiných, 

neužitečných informací (reklamy, grafika, atd.) a nejsou snadno dohledatelné, porovnatelné 

či slučovatelné. Jsou prezentovány v již daném tvaru (vždy charakteristickém pro daný zdroj) 

a nelze na nich jednoduše provádět analýzy, které jejich publikující nezamýšlel. 

Příkladem problémů, které vyžadují takovouto analýzu, je nalezení obchodu, kde je možné 

zakoupit novou televizi s danými parametry za nejnižší cenu, nebo nalezení nejbližší 

knihovny, která vlastní danou publikaci. První z těchto problémů je dnes už mnohokrát 

řešený, ale druhý z nich, ačkoliv je v principu obdobný, řešený není. Existují však i další 

podobné problémy. Například prohledání obsahu několika zpravodajských serverů pro 

nalezení všech článků zabývajících se danou problematikou. Nemusí se však jednat jen 

o vyhledávání, například transformace příspěvků v diskuzi do skupin podle vláken konverzace, 

filtrace výsledků vyhledávání, sloučení nabídky několika inzertních serverů nebo statistické 

výpočty nad daty jsou také operace, které nelze provádět nad daty na webu, pokud s nimi 

daný web přímo nepočítá. Přitom všechny potřebné informace jsou typicky na těchto 

webech v nějaké formě dostupné, nelze však s nimi potřebným způsobem pracovat. 

Naproti tomu s daty v databázích takto pracovat lze. Osoba, která má přímý přístup do 

těchto databází má proto na trhu s informacemi velkou výhodu. Takovou výhodu by však 

mohla získat i osoba, která by byla schopna převést informace z webu do vlastní databáze. 

To však není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Nejdříve je potřeba tyto relevantní 

informace spolehlivě identifikovat a vyčlenit ze záplavy ostatních informací. Web byl ale již 

od počátku určen pro čtení člověkem, nikoli softwarem. Myšlenka sémantického webu, kdy 

bude každý web popsán pro snadné strojové čtení, se prozatím neujala, ba co více, pro 

některé provozovatele webu je dokonce nežádoucí (strojové čtení by napomohlo 

přeposkytování dat). Popsané skutečnosti motivují téma této diplomové práce, a tím je 

poloautomatická extrakce dat z webových zdrojů. 

1.2 Ilustrační příklad 
Pro ilustraci celého problému použijeme web Amazon.com a vyhledáme si na něm všechny 

knihy, které mají v názvu slovo „testing“. 

Začneme načtením stránky Amazon.com [1] a po vyplnění potřebných údajů se dostaneme 

na stránku s výsledky. 



 

Iniciace vyhledávání knihy se 

K iniciaci vyhledávání na webu Amazon.com (

kroky: 

1. Vybrat druh vyhledávané po

2. Vyplnit vyhledávaná slova 

3. Kliknout na vyhledávací tlačítko

Výstup vyhledávání obsahuje více či méně podobné položky, které pro nás mohou, ale 

nemusí, být relevantní (Obrázek 

chtít získávat pro nás důležité informace, jsou velmi obdobně strukturované (

Mimo to obsahují také odkaz na stránku s detailními informacemi o dané položce, ze které 

získáme zbytek důležitých informací.

s odkazy na stránky s dalšími výsledky vyhledávání (

1 2 
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Obrázek 1 
Iniciace vyhledávání knihy se slovem „testing“ v názvu na webu Amazon.com

K iniciaci vyhledávání na webu Amazon.com (Obrázek 1) je potřeba provést následující tři 

druh vyhledávané položky – v našem případě „Books“ 

Vyplnit vyhledávaná slova – v našem případě „testing“ 

Kliknout na vyhledávací tlačítko 

Výstup vyhledávání obsahuje více či méně podobné položky, které pro nás mohou, ale 

Obrázek 2). Všimněme si, že relevantní položky, ze kterých budeme 

chtít získávat pro nás důležité informace, jsou velmi obdobně strukturované (

Mimo to obsahují také odkaz na stránku s detailními informacemi o dané položce, ze které 

získáme zbytek důležitých informací. Ve spodní části stránky s výsledky lze také nalézt lištu 

ími výsledky vyhledávání (Obrázek 4). 

 

slovem „testing“ v názvu na webu Amazon.com 

) je potřeba provést následující tři 

Výstup vyhledávání obsahuje více či méně podobné položky, které pro nás mohou, ale 

). Všimněme si, že relevantní položky, ze kterých budeme 

chtít získávat pro nás důležité informace, jsou velmi obdobně strukturované (Obrázek 3). 

Mimo to obsahují také odkaz na stránku s detailními informacemi o dané položce, ze které 

výsledky lze také nalézt lištu 
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Výsledek vyhledávání na webu amazon.com s

Detailní pohled na dvě první položky s
odkazem na stránku s

Lišta s odkazy pro přechod na očíslované stránky s

Celý proces vyhledávání položek a jejich prohlížení včetně 

z nich bychom chtěli zautomatizovat a 

(například umístit do databáze).
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Obrázek 2 
Výsledek vyhledávání na webu amazon.com s označením relevantních položek

Obrázek 3 
Detailní pohled na dvě první položky s označenými obsahovými (zelená a fialová) a strukturálními (červená) odlišnostmi a 

odkazem na stránku s detailními informacemi o položce (fialová)

 

Obrázek 4 
odkazy pro přechod na očíslované stránky s výsledky vyhledávání

vyhledávání položek a jejich prohlížení včetně extrakce důležitých informací 

bychom chtěli zautomatizovat a výsledky nějakým vhodným 

(například umístit do databáze). 

 

označením relevantních položek 

 

označenými obsahovými (zelená a fialová) a strukturálními (červená) odlišnostmi a 
detailními informacemi o položce (fialová) 

výsledky vyhledávání 

extrakce důležitých informací 

 způsobem zpracovat 
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Naše řešení je sadou nástrojů, které uživateli umožní prvotní uživatelský průchod vzorku 

stránek v plně vybaveném prohlížeči a jeho snadnou anotaci (část Editor) i následné 

automatizované zpracování na základě skriptu vygenerovaného z této anotace (část Server).  

1.3 Přínos práce 
Hlavním problémem pro automatické zpracování webových stránek je, že struktura HTML [2] 

dokumentů, které tvoří webové stránky, nepopisuje jejich sémantiku. Jazyk XML [3], ze 

kterého HTML vychází, je sice určen pro popis strukturovaných dokumentů, ale v HTML 

dokumentech je tento mechanismus použit pouze pro popis grafické prezentace jejich 

obsahu. Sémantickou strukturu je tedy potřeba nějakým způsobem odhadnout. K tomu je 

ale možné využít i tyto přidané, avšak ze sémantického hlediska nerelevantní, informace. 

Obvyklý web generovaný z databáze (náš webový zdroj) nezobrazuje informace ve zcela 

nahodilé podobě, ale dodržuje určitý rámec. V této práci se budeme zabývat webovými 

zdroji splňujícími následující tři předpoklady: 

1. Na jedné či několika indexových stránkách zobrazují stručné informace o daných 

položkách v databázi 

2. Mohou je doplňovat odkazem na stránku s detailními informacemi o položce 

3. Položky na indexové stránce mají stejnou nebo podobnou grafickou strukturu 

Existují sice zdroje, které tyto premisy nesplňují, ale tyto zde nebudeme uvažovat. 

Cílem této diplomové práce je vytvoření uživatelsky jednoduchého univerzálního systému 

pro extrakci dat z webových zdrojů (s dříve popsanou podobou), který na základě prvotní 

uživatelské nápovědy pracuje automaticky. Řešení navržené a popsané v této práci je sadou 

nástrojů pro sémantickou anotaci vzorových položek na webových zdrojích, dohledání 

ostatních položek podle podobností ve struktuře dokumentu (tento netriviální problém řeší 

kapitola 2) a usnadnění procesu tvorby výsledné databáze. 

Pro otestování výsledného řešení v praxi byla vytvořenou aplikací zpracována data 

poskytnutá společností ADOL s.r.o. [4], která se zabývá monitoringem realitních inzertních 

webů. Řešení bylo porovnáno se stávajících řešením této společnosti. Všechny tyto výsledky 

jsou popsány a interpretovány v kapitole 3.8. 

1.4 Příbuzné nástroje 
Článek A Survey of Web Information Extraction Systems [5] člení nástroje pro extrakci dat 

z webu do tří kategorií: Neautomatické (supervised) nástroje, které vyžadují vzorek 

kompletních anotovaných stránek, poloautomatické (semi-supervised) nástroje, které 

vyžadují od uživatele pouze minimální vstupní data (například označení několika položek na 

stránce nebo potvrzení správnosti výsledků vyhledávání) a automatické (un-supervised) 

nástroje, které nevyžadují žádný zásah uživatele. Naše řešení se řadí do kategorie 

poloautomatických nástrojů. V této kategorii zmíněný článek uvádí tři nástroje: IEPAD, 

OLERA a Thresher. 



8 
 

Nástroj IEPAD [6] byl prvním, který využíval podobností ve vizuální prezentaci jednotlivých 

položek na stránce. Tento nástroj má ze všech nejblíže k automatickým nástrojům, ale byl ve 

článku zařazen k poloautomatickým kvůli potřebě výběru správného výsledku uživatelem na 

konci procesu vyhledávání. Pro nalezení jednotlivých položek na stránce nejdříve převádí 

HTML dokument do binární formy, kde celý dokument tokenizuje a každému tokenu přiřadí 

binární kód. Z této formy sestaví binární sufixový strom a na něm spustí vyhledávací 

algoritmus pro nalezení nejčastěji se opakujících vzorů. Podstromy odpovídající těmto 

vzorům poté filtruje podle nastavených kritérií a výsledek postupuje extrakčnímu modulu, 

který extrahuje samotná data buď prohledáváním vytvořeného sufixového stromu nebo 

aplikací regulárních výrazů. 

Nástroj OLERA [7] (oproti IEPADu) vyžaduje uživatelský vstup už před zpracováním zdroje. 

Uživatel musí specifikovat oblast na webové stránce, ve které dojde k vyhledání opakujících 

se položek. Stránka se tokenizuje stejným způsobem jako u nástroje IEPAD. Podobné položky 

se hledají pomocí aproximačního algoritmu „center star“ [8] odpovídající úlohy dynamického 

programování. Data jednotlivých položek jsou porovnávána stejným algoritmem. 

Nástroj Thresher [9] také vyžaduje uživatelský vstup před zpracováním. Položky vyhledává 

podle vzoru vytvořeného z uživatelem vybraných položek výpočtem editačních vzdáleností 

(tree edit distance) podstromů (více viz kapitola 2.2) v objektovém modelu dokumentu. 

Nástroj umožňuje také průběžné zvýrazňování nalezených položek na stránce při editaci, což 

napomáhá uživateli při vybírání vstupních položek. Nalezeným položkám (objektům) uživatel 

následně přidělí typ (třídu) a označí části relevantní pro extrakci (vlastnosti). Výsledná 

anotační pravidla jsou exportována ve formátu RDF [10], což uživateli umožňuje rozšířenou 

interakci s nalezeným obsahem (například vytvoření nového emailu po kliknutí na záznam 

o známé osobě na stránce) pomocí prohlížeče Haystack, v němž je Thresher integrován. 

Dalším nástrojem patřícím do kategorie poloautomatických extrakčních nástrojů je Lixto 

Visual Developer [11]. Jedná se o komerční produkt postavený na platformě Eclipse [12], 

využívající ke zobrazení stránek jádro populárního prohlížeče Mozilla [13], čímž zajišťuje 

maximální kompatibilitu s webovými servery. Nástroj obsahuje také editor kroků, které 

vedou k úvodnímu načtení dané stránky či průchodu na stránky s detaily jednotlivých 

položek (umožňuje dokonce i algoritmické rozhodování). Výsledný extrakční skript je možné 

spustit přímo v nástroji či exportovat pro použití k masové extrakci dokumentů za použití 

dalších produktů firmy Lixto. Jedná se o komerční nástroj, k němuž není volně dostupná 

specifikace použitých algoritmů. Je však dostupná specifikace původní verze nástroje [14] 

z roku 2004. Podle ní nástroj používá vlastní jazyk Elog pro definici extrakčních pravidel 

založený na popisu položek pomocí XPath [15] výrazů. 

Každý z těchto nástrojů je algoritmicky zajímavý, žádný však nesplňuje naše požadavky. První 

tři nástroje umožňují extrakci dat pouze z jediné stránky (neumožňují  

automatické dohledání detailních informací na odkazovaných stránkách ani  

dohledání dalších položek na dalších indexových stránkách), poslední je příliš složitý pro 

použití typickým uživatelem (a navíc komerční, tudíž pro nás nedostupný). 
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1.5 Průvodce prací 
Následující kapitoly se zabývají návrhem a implementací celého našeho řešení problému 

popsaného v úvodu. 

Kapitola 2, která nyní následuje, popisuje algoritmickou stránku problému vyhledávání 

podobnosti, představuje dříve vyvinutá řešení, ze kterých jsme při návrhu našeho řešení 

vycházeli, úvahy, které nás k daným rozhodnutím vedly, a kompletní popis algoritmu. 

Kapitola 3 popisuje implementační rozhodnutí, která vedla k vývoji aplikace, včetně seznamu 

všech Java tříd, které při jejím vývoji vznikly. 

Kapitola 4 uvádí výsledky nasazení našeho řešení v praxi včetně srovnání s původním 

systémem používaným společností ADOL s.r.o. 

Kapitola 5 shrnuje poznatky získané při zpracovávání této práce. 

Pokud si přejete aplikaci rovnou spustit a vyzkoušet, nalistujte stranu 43. Příloha A, která se 

na této straně nachází, popisuje obsah přiloženého disku. Příloha B (strana 45) poskytuje 

průvodce, který krok po kroku popisuje použití aplikace spolu s orientačními poznámkami 

týkajícími se grafického rozhraní editoru. Pro podrobnější popis grafického rozhraní 

konzultujte kapitolu 3.5.2 Interface editoru na straně 25. 
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2 Teoretická část 
V této části práce se zaměříme pouze na algoritmickou stránku problému vyhledávání 

podobností v položkách na webové stránce; implementaci je věnována kapitola 3. 

Problém vyhledávání podobností není v žádném případě triviální a je mu věnována celá řada 

publikací. My jsme se k jeho řešení rozhodli jít cestou prohledávání stromové struktury 

dokumentu (tzv. DOM stromu), jednak kvůli skutečnosti, že DOM strom dokumentu musí být 

již sestaven pro prohlížeč vizuálního editoru, jednak abychom lépe zachovali logickou 

strukturu dokumentů (než při použití textových algoritmů na serializovaný dokument). 

Problém hledání podobností se potom dá počítat jako úloha dynamického programování. 

Jednotlivé položky, které na webech vyhledáváme, jsou podstromy v DOM stromě 

dokumentu, které jsou svou strukturou totožné, případně se jen mírně liší. Tuto odlišnost 

počítáme použitím algoritmů pro hledání podobností ve stromech. 

2.1 Terminologie 
Než začneme vysvětlovat principy, na nichž je náš vyhledávací algoritmus založen, 

připomeneme použitou terminologii z teorie grafů a důležité pojmy vztahující se ke stromové 

reprezentaci webového dokumentu. První z těchto kapitol je z velké části upraveným 

shrnutím odpovídajících definic z učebnice Kapitoly z diskrétní matematiky [16]. 

2.1.1 Teorie grafů 
Graf � je uspořádaná dvojice (�, �), kde � je nějaká neprázdná množina a � je množina 

dvoubodových podmnožin množiny �. Prvky množiny � se nazývají uzly (nebo také vrcholy) 

grafu � a prvky množiny � hrany grafu �. Mluvíme-li o nějakém známém grafu � a chceme-li 

odkázat na jeho množinu uzlů, značíme ji �(�); podobně množinu hran grafu � zapisujeme �(�). Množinu všech dvouprvkových podmnožin množiny � značíme �	
�. 

Cesta � je graf o � + 1 uzlech, kde � = {0, 1, … , �} a � = {{� − 1, �}; � = 1, … , �}. 

Kružnice �  je graf o �  uzlech, kde � = {1, 2, … , �}  a � = {{�, � + 1}; � = 1, … , � − 1}} ∪{{1, �}} 

Dva grafy � = (�, �)  a �� = (��, ��)  nazveme isomorfní, jestliže existuje vzájemně 

jednoznačné zobrazení �: � ↠ �′ tak, že platí 

{!, "} ∈ � ⇔ {�(!), �(")} ∈ �′ 
Zobrazení % nazýváme isomorfismus grafů �  a �′. Fakt, že grafy �  a �′  jsou isomorfní, 

vyznačujeme zápisem � ≅ �′. 
Řekneme, že graf ' je podgrafem grafu �, jestliže ((') ⊆ ((�) a *(') ⊆ *(�). 

Řekneme, že graf ' je indukovaným podgrafem grafu �, jestliže ((') ⊆ ((�) a *(') =*(�) ∩ �(('), �. 
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Podgraf grafu � isomorfní nějaké cestě -.  se nazývá cesta v grafu �. Cestu v grafu � 

můžeme též chápat jako posloupnost 

(/0, 12, /2, … , 1., /.) 

kde /0, /2, … , /.  jsou navzájem různé uzly grafu � , a pro každé 3 = 2, ,, … , .  je 13 ={/342, /3} ∈ *(�). Obšírněji se cesta (/0, 12, /2, … , 1., /.) nazývá cesta z /0 do /. délky .. 

Poznamenejme, že připouštíme . = 0, tj. cestu délky 0. 

Podobně podgraf grafu � isomorfní nějaké kružnici 5. (. ≥ 7) se nazývá kružnice v grafu �. 

Kružnici v grafu � můžeme též chápat jako posloupnost 

(/0, 12, /2, 1,, … , 1.42, /.42, 1., /0) 

(počáteční a koncový uzel jsou tedy shodné), kde /0, /2, … , /.42 jsou navzájem různé uzly 

grafu �, a 13 = {/342, /3} ∈ *(�) pro 3 = 2, ,, … , . − 2, a také 1. = {/.42, /0} ∈ *(�). 

Číslo . je délka kružnice. 

Řekneme, že graf � je souvislý, jestliže pro každé dva jeho uzly 8 a 9 v něm existuje cesta z 8 

do 9. 

Nechť � = ((, *)  je souvislý graf. Pro uzly / , /′  definujeme číslo :�(/, /�)  jako délku 

nejkratší cesty z / do /′ v grafu �. Číslo :�(/, /�) se nazývá vzdálenost uzlů / a /′ v grafu �. 

Strom je souvislý graf neobsahující kružnici. 

Zakořeněný (nebo také kořenový) strom je dvojice (;, <), kde < ∈ �(;) je jeden zvolený uzel ; zvaný kořen. Označujeme také ;(<). Je-li {!, "} ∈ �(;) hrana, a leží-li ! na (jediné) cestě 

z " do kořene, říkáme, že ! je rodič (nebo také otec) " a " je potomek (nebo také syn) !. 

Relace následovník je tranzitivním uzávěrem relace potomek. Stejně tak relace předchůdce 

je tranzitivním uzávěrem relace rodič. 

Uspořádaný strom je strom, v němž je pořadí sousedů každého uzlu pevně dáno. 

Pěstovaný strom je uspořádaný zakořeněný strom. 

Podstrom je podgraf stromu, který je také stromem. Úplný podstrom ;(=) je zakořeněným 

podstromem zakořeněného stromu, obsahující vrchol =  jako kořen a všechny jeho 

následovníky. 

List je uzel v zakořeněném stromě, který nemá žádné potomky. 

(Uspořádaný) les je (uspořádaná) množina stromů. 

Podles je množina podstromů. Úplný podles >(=) stromu ;(?) je množina všech úplných 

podstromů ;(=@), kde =@  je potomek uzlu = ve stromě ;(?). 
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Graf s pojmenovanými uzly je graf, k jehož každému uzlu je pevně přiřazeno nějaké jméno 

(nějaký objekt, typicky textový řetězec). 

Řekneme, že A: ∑ × ∑ ∖ (E, E) → ℝHH  je distanční metrika na abecedě ∑H, pokud: 

1. ∀! ∈ ∑H: A(!, ") ≥ 0 (axiom nezápornosti) 

2. ∀!, " ∈ ∑H: A(!, ") = 0 ⇔ ! = " (axiom totožnosti) 

3. ∀!, " ∈ ∑H: A(!, ") = A(", !) (axiom symetrie) 

4. ∀!, ", J ∈ ∑H: A(!, ") ≤ A(!, J) + A(J, ") (trojúhelníková nerovnost) 

Dále definujeme operace odčítání pro libovolný strom ; a les >, kde ; ∈ >  a = ∈ �(;) 

následovně: 

�(; − =) = �(;) ∖ = �(; − =) = {M ∈ �(;): = ∉ M} > − ; = > ∖ ; > − = = (> − ;) ∪ (; − =) 

V následujících kapitolách jsou všechny uvažované stromy pěstované, všechny podstromy 

úplné, podlesy úplné a uspořádané a uzly pojmenované (pokud není uvedeno jinak). 

2.1.2 Stromová reprezentace webového dokumentu 
Každý webový dokument lze popsat stromovou strukturou, kterou nazýváme Document 

Object Model [17] (dále DOM strom). Jedná se o strom popisující kompletní strukturu 

dokumentu. Uzly v tomto stromě nesou různou informaci podle svého typu. Nás však 

zajímají pouze dva typy uzlů a těmi jsou elementy, což jsou uzly mající název a sadu 

textových dvojic (název a hodnota), kterým říkáme atributy, a textové uzly, které nesou 

pouze informaci o svém textovém obsahu. Jen elementy mohou zastávat funkci vnitřních 

uzlů, textové uzly musí být listy. Kořenovým elementem dokumentu je vždy element 

s názvem HTML. Elementy se podílejí na definici grafické struktury stránky. 

2.2 Algoritmy pro hledání podobností ve stromech 
Tato kapitola vychází z článku A Survey on Tree Edit Distance and Related Problems [18] a 

využívá lemmata v tomto článku dokázaná. 

Míra odlišnosti dvou stromů se obecně počítá ve váženém počtu elementárních operací, 

které jsou nutné k převodu prvního daného stromu na druhý. Jednotlivé algoritmy se liší 

množinou povolených elementárních operací, jejich váhami a kritérii, která jsou na aplikaci 

těchto úprav kladena. 

2.2.1 Tree-edit (editační) vzdálenost 
Editační vzdálenost stromů, vycházející z Levenshteinovy editační vzdálenosti textových 

řetězců [19], počítá s elementárními operacemi vložení, odebrání a přejmenování uzlu. 

Kritéria nejsou kladena žádná. Existují dvě varianty tohoto problému: Varianta, která 

zachovává pořadí potomků uzlů a varianta, která pořadí zachovávat nemusí. 
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Článek [18] ukazuje, že problém editační vzdálenosti ve variantě zachovávající pořadí 

potomků lze počítat jako rekurentní soustavu rovnic následovně: 

O(P, P) = 0 O(>Q, P) = O(>Q − =, P) + A(=, E) O(P, >
) = O(P, >
 − R) + A(E, R) 
O(>Q, >
) = min V O(>Q − =, >
) + A(=, E)O(>Q, >
 − R) + A(E, R)O�>Q(=), >
(R)� + O�>Q − ;Q(=), >
 − ;
(R)� + A(=, R)W 

kde >Q  a >
  jsou lesy, P  je prázdný les, uzly = ∈ �(>Q)  a R ∈ (>
)  jsou kořeny stromů ;Q(=) ∈ >Q a ;
(R) ∈ >
. >Q(=) a >
(R) jsou podlesy >Q a >
 stromů s kořeny v potomcích 

uzlů = a R. Hodnoty A(=, E), A(E, R) a A(=, R) udávají váhy elementárních operací odebrání, 

vložení a přejmenování uzlu. O(>Q, >
)  je editační vzdálenost lesů >Q  a >
 . Editační 

vzdáleností dvou stromů rozumíme editační vzdálenost dvou lesů obsahujících po jednom 

stromu. 

 

Pro řešení problému ve variantě zachovávající pořadí potomků je znám algoritmus [20] 

s časovou složitostí X(|;Q||;
| + ZQ
|;
| + ZQ
,[Z
)  a paměťovou složitostí X((|;Q| +ZQ
) min(Z
, \
) + |;
|), kde ;@ jsou porovnávané stromy, |;@| počty jejich uzlů, Z@  počty listů 

a \@  jejich hloubky. Problém nezachovávající pořadí je NP-úplný. 

2.2.2 Zarovnávací (tree-alignment) vzdálenost 
Pro výpočet zarovnávací vzdálenosti (značíme ](;Q, ;
)) musíme nejdříve doplnit (zarovnat) 

oba stromy prázdnými uzly E tak, aby byly izomorfní bez uvažování jmen. Zarovnávací 

vzdálenost poté definujeme jako součet ohodnocení transformací každé odpovídající dvojice 

uzlů v těchto zarovnaných stromech. Uvažujeme vždy minimální vzdálenost na všech 

zarovnáních. 

Zarovnávací vzdálenost se však dá uvažovat jako pouhé kriteriální omezení editační 

vzdálenosti vyžadující provedení všech vkládacích operací před operacemi odebíracími. 

Z toho vyplývá, že vždy O(;Q, ;
) ≤ ](;Q, ;
). 

Odpovídající rekurentní soustavu pro zarovnávací vzdálenost lze formulovat následovně[18]: 

](P, P) = 0 ](;Q(=), P) = ](>Q(=), P) + A(=, E) ]�P, ;
(R)� = ]�P, >
(R)� + A(E, R) 

1 1 1 

A 

B 

C D E 

A 

C D E 

A 

C 
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D E 

A 

C 

B 

D F 

Obrázek 5 
Příklad transformací vedoucích k výpočtu editační vzdálenosti 

Nejprve odebereme červený uzel, poté přidáme zelený a nakonec přejmenujeme modrý (výsledná vzdálenost je 3) 
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]�;Q(=), ;
(R)� = min _̂
` ]�>Q(=), >
(R)� + A(=, R)]�P, ;
(R)� + minQabacd]�;Q(=), ;
(Rb)� − ]�P, ;
(Rb)�e](;Q(=), P) + minQaba@d]�;Q(=b), ;
(R)� − ](;Q(=b), P)e W 

](>Q(=), P) = f ](;Q(=g), P)@
ghQ  

]�P, >
(R)� = f ]�P, ;
(Rg)�c
ghQ  

Pro každé i ≤ �, j ≤ k navíc: 

]�>Q(=Q, =l), >
(RQ, Rm)�
= min

n̂n_
nǹ ]�>Q(=Q, =l4Q), >
(RQ, Rm4Q)� + ](;Q(=l), ;
(Rm))]�>Q(=Q, =l4Q), >
(RQ, Rm)� + ](;Q(=l), P)]�>Q(=Q, =l), >
(RQ, Rm4Q)� + ]�P, ;
(Rm)�A(E, Rm) + minQagald]�>Q(=Q, =g4Q), >
(RQ, Rm4Q)� + ]�>Q(=g, =l), >
(Rm)�eA(=l, E) + minQagamd]�>Q(=Q, =l4Q), >
(RQ, Rg4Q)� + ]�>Q(=l), >
(Rg, Rm)�e

W 

kde opět >Q  a >
  jsou lesy, P  je prázdný les, uzly = ∈ >Q  a R ∈ >
  jsou kořeny (úplných) 

podstromů ;Q(=) ∈ >Q a ;
(R) ∈ >
 a mají �, resp. k potomků, které značíme =g, resp. Rg 

(kde ? je pořadí potomka). >Q(=) a >
(R) jsou podlesy >Q a >
 stromů s kořeny v potomcích 

uzlů = a R. >Q(=@o , =@p), kde 1 ≤ �Q ≤ �
 ≤ �, je potom podles >Q tvořený stromy ;Q�=@o� až ;Q(=@p) (podobně pro >
). ]�;Q(=), ;
(R)� je zarovnávací vzdálenost stromů ;Q(=) a ;
(R). 

 

Pro řešení problému ve variantě zachovávající pořadí potomků je znám algoritmus [21] 

s časovou a paměťovou složitostí X(|;Q||;
|(qQ + q
)
) , kde ;@  jsou opět porovnávané 

stromy, |;@| počty jejich uzlů a q@ maximální stupně uzlů, které se v nich vyskytují. Problém 

nezachovávající pořadí je opět NP-úplný. 

2.3 Naše řešení 
Vraťme se zpět k našemu problému a rozeberme odlišnosti stromů, které se typicky 

v položkách na námi uvažovaných webech vyskytují. První je nadbytek či absence uzlu. Tato 

odlišnost se prakticky vždy vyskytuje jen v jednom případě, a to je nadbytek či absence 

úplného podstromu (např. fotografie výrobku u inzerátu nebo seznam význačných 

podstránek u výsledku webového vyhledavače). Situace, kdy chybí uzel, ale některý z jeho 

potomků existuje, tedy nebudeme uvažovat. Další možnou odlišností je přejmenování uzlu. 

2 2 0 

Obrázek 6 
Příklad transformací vedoucích k výpočtu zarovnávací vzdálenosti 

Přidávací a odebírací fáze jsou rozděleny přerušovanou čarou (výsledná vzdálenost je 4) 
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K tomuto jevu opět dochází jen ve speciálním případe, kterým je změna atributu uzlu (např. 

odlišné označení nových či preferovaných položek nebo sponzorovaných odkazů). 

Přejmenování názvu uzlu opět nemusíme uvažovat, jelikož se jedná o položky generované 

z databáze podle jednotného vzoru, kde je navíc cílem jednotná grafická úprava – není tudíž 

důvod položky reprezentovat jinými elementy. Ze stejného důvodu také očekáváme 

zachování pořadí potomků uzlů. 

Můžeme se tedy omezit na problém hledání editační vzdálenosti podstromů za následujících 

předpokladů: 

1. Pořadí potomků je neměnné 

2. Přidávat a odebírat lze pouze úplné podstromy 

3. Přejmenovávat lze pouze atributy uzlů, nikoliv jejich názvy 

Jelikož můžeme očekávat, že se budou atributy uzlů a obsahy textových uzlů v jednotlivých 

položkách výrazně lišit (např. emailová adresa nebo odkaz na vyhledanou stránku 

v atributech uzlů a text inzerátu nebo popis a vlastnosti položky v obsahu textových uzlů), 

oddělíme počítání jejich vzdálenosti, ale budeme je brát v úvahu pro správné zarovnání uzlů 

(abychom dokázali odhadnout, který ze dvou po sobě následujících podstromů byl odebrán, 

pokud mají kořeny stejné názvy – k čemuž v reálných situacích dochází často z důvodu 

častého používání uzlů div a span v kombinaci s CSS stylováním). 

Námi počítaná vzdálenost podstromů má tedy dvě složky, uzlovou vzdálenost (počítá se 

podle nadbývajících a chybějících podstromů) a textovou vzdálenost (počítá se podle 

atributů uzlů a textového obsahu). 

2.3.1 Vzorové podstromy 
V aplikaci lze označit položky, které budou zahrnuty nebo naopak vyloučeny jako výsledné 

položky. Tyto položky nazýváme vzorovými podstromy a ke každému z nich zaznamenáváme 

také maximální vzdálenost (normalizovanou na interval 〈0,1〉) pro uvažování podobnosti 

(tuto vzdálenost si volí sám uživatel). Vzorový podstrom, ke kterému je testovaná položka 

nejblíže, se poté použije pro účely zahrnutí (a štítkování) či vyloučení dané položky z výsledku. 

Pokud označíme uzlovou vzdálenost stromů ;Q(=) a ;
(R) jako t(;Q(=), ;
(R)), potom lze 

její velikost počítat rekurzivně následujícím způsobem: 

t(P, P) = 0 t(;Q(=), P) = t(>Q(=), P) + A(=, E) t�P, ;
(R)� = t�P, >
(R)� + A(E, R) t�;Q(=), ;
(R)� = t�>Q(=), >
(R)� + A(=, R) 
t(>Q(=), P) = f t(;Q(=g), P)@

ghQ  
t�P, >
(R)� = f t�P, ;
(Rg)�c

ghQ  
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Pro každé i ≤ �, j ≤ k navíc: 

t�>Q(=Q, =l), >
(RQ, Rm)� = min ut�>Q(=Q, =l4Q), >
(RQ, Rm4Q)� + t(;Q(=l), ;
(Rm))t�>Q(=Q, =l4Q), >
(RQ, Rm)� + t(;Q(=l), P)t�>Q(=Q, =l), >
(RQ, Rm4Q)� + t�P, ;
(Rm)� W 
kde značení je stejné jako v kapitole 2.2 a v(=) je název uzlu =. 

Operacím vkládání a odebírání pokládáme jednotkovou váhu, operace přejmenování je 

zakázána (pokud ovšem uzly již nemají stejné jméno, potom je zadarmo), tedy 

A(=, E) = 1 A(E, R) = 1 A(=, R) = w 0, = a R mají stejné jméno∞, = a R nemají stejné jménoW 
Všimněme si, že potom ∀;Q, ;
: t(;Q, ;
) ≤ |;Q| + |;
|, což odpovídá odstranění celého 

prvního stromu a vložení celého druhého stromu. 

Položky testujeme oproti všem vzorovým podstromům a jako podobné vybíráme ty, které 

jsou nejméně uzlově vzdáleny a zároveň platí nerovnost 
�(��,��)�����|��| ≤ ��� , kde ;� a ;m  jsou 

vzorový a testovaný strom a ��� je uživatelem vybraná maximální podobnost pro daný 

vzorový podstrom. 

 

  

divclass=item 

divclass=contacts 

divclass=phone divclass=email 

123456789 box@server.cz 

imgsrc=vyrobek1.jpg 

divclass=item 

imgsrc=vyrobek1.jpg 

divclass=item 

formaction=send 

inputname=phone inputname=email 

123456789 box@server.cz 

imgsrc=objednat.jpg 

divclass=item 

imgsrc=objednat.jpg 

(5,0) 

(0,
�Q
) 

(5,0) 

Obrázek 7 
Příklad transformací vedoucích k výpočtu uzlové a textové vzdálenosti dvou podstromů DOM 

V prvním kroku odebereme celý podstrom divclass=contacts, ve druhém změníme atribut a ve třetím přidáme podstrom 

formaction=send (výsledná uzlová vzdálenost je 10 (normalizovaná 
202�, uzly mají tedy asi 71,42% odlišnost), textová je 

�2,) 
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2.3.2 Podobnost v textu a atributech uzlů 
Jak jsme již uvedli dříve, existují reálné důvody, proč brát v úvahu podobnost textových uzlů 

a atributů elementů. Jako metriku této podobnosti využijeme normalizovanou 

Levenshteinovu vzdálenost, což je editační vzdálenost dvou textových řetězců a odpovídá 

následující soustavě: 

Z(E, E) = 0 
Z��Q,@, E� = f A(�g, E)@

ghQ  
Z�E, �Q,c� = f A(E, �g)c

ghQ  
Z��Q,@, �Q,c� = min uZ��Q,@4Q, �Q,c4Q� + A(�@, �c)Z��Q,@4Q, �Q,c� + A(�@, E)Z��Q,@, �Q,c4Q� + A(E, �c) W 

kde �g a �g je znak na k-té pozici v prvním (resp. druhém) textu a �g,� = �g. . �� a �g,� =�g. . ��. Ve stejném duchu jako v minulých vzorcích, E značí prázdný řetězec a A je distanční 

metrika. 

Pro ohodnocení textové vzdálenosti použijeme metriku, která přikládá všem operacím 

jednotkovou váhu, včetně substituce (jelikož ta v textu již smysl dává): 

A(�, E) = 1 A(E, �) = 1 A(�, �) = w0, � = �1, � ≠ �W 
Pro výpočet této úlohy použijeme metodu dynamického programování „zdola-

nahoru“ (bottom-up). Algoritmus výpočtu pracuje následovně: 

1. Sestavíme si matici � o velikosti � + 1 × � + 1 (kde � je délka textu � a � délka 

textu �) 

2. Inicializujeme první řádek a sloupec vzestupně hodnotami 0. . � (resp. 0. . �) 

3. Vyplňujeme hodnoty matice po řádcích tak, že 

�@,c = min V�@4Q,c4Q + A(�@4Q, �c4Q)�@4Q,c + A(�@4Q, E)�@,c4Q + A(E, �c4Q) W 
4. Výsledkem je hodnota ��, 

Pro omezení paměťové náročnosti na X(min{�, �}) ukládáme pouze poslední dva řádky 

matice �  a pokud je � > � , pracujeme na matici transponované. Časová náročnost 

algoritmu je X(��). Existují však i efektivnější algoritmy pro tuto úlohu[22]. 
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Textovou vzdálenost počítáme vždy společně s uzlovou vzdáleností (na každém uzlu ji navíc 

normalizujeme, aby každý textový obsah měl stejnou váhu bez ohledu na jeho délku) a 

používáme ji jako doplňující metriku, pokud jsou při počítání minima stromy stejně uzlově 

vzdáleny. 

2.3.3 Algoritmus pro výpočet uzlové vzdálenosti 
Můžeme si všimnout, že rovnice pro textovou vzdálenost a lesovou část uzlové vzdálenosti 

jsou velmi podobné. Rozdíl je prakticky pouze v ohodnocovací metrice (která se v případě 

výpočtu uzlové vzdálenosti rovná uzlové vzdálenosti stromů). Toho využijeme ke zobecnění 

textového algoritmu pro aplikaci na uzlovou část. Jelikož výpočet uzlové vzdálenosti stromů 

používá opět výpočet uzlové vzdálenosti lesů, budeme navíc provádět rekurzi přes potomky. 

Pokud uvažujeme operace porovnání obsahu dvou uzlů (zahrnující i výpočet jejich textové 

vzdálenosti), je časová složitost v nejlepším případě (situace, kdy každý uzel má jen jednoho 

potomka) X(max{|;Q|, |;
|}). Také lze snadno vyvodit, že bude v nejhorším případě (jeden 

uzel je rodičem všech ostatních) X(|;Q||;
|). Skutečná složitost potom závisí na struktuře 

dané webové stránky. 

Paměťová složitost (podle počtu uložených uzlů) je vždy X(min{|;Q|, |;
|}). 

Algoritmus používáme k porovnání všech dvojic vzorových a testovaných podstromů. Pro 

optimalizaci výpočtu uzlové vzdálenosti uvažujeme maximální uživatelsky zvolenou 

podobnost a podobnosti s dříve porovnávanými vzorovými podstromy k předčasnému 

ukončení výpočtu. 

2.3.4 „Štítkování“ uzlů 
Informace, které chceme z dané položky získat, stejně jako odkaz na stránku s detaily, je také 

nutné dohledat. Tento problém řešíme přiřazením textového řetězce (štítku) k uzlu 

v odpovídajícím vzorovém podstromě. Při průchodu algoritmu pro výpočet podobnosti 

sestavujeme zároveň mapování vzorových uzlů na uzly testovaného podstromu, kterou 

používáme k nalezení odpovídajícího uzlu v testovaném podstromě v konstantním čase 

(Obrázek 9). 

Problém, který při takovémto přístupu může nastat, je, že neexistuje vzorový uzel, který by 

odpovídal hledanému uzlu. Tyto situace lze uživatelsky řešit buď přidáním nového vzorového 

  k i t t e n 

 0 1 2 3 4 5 6 

s 1 1 2 3 4 5 6 

i 2 2 1 2 3 4 5 

t 3 3 2 1 2 3 4 

t 4 4 3 2 1 2 3 

i 5 5 4 3 2 2 3 

n 6 6 5 4 3 3 2 

g 7 7 6 5 4 4 3 

 

  S a t u r d a y 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

S 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

u 2 1 1 2 2 3 4 5 6 

n 3 2 2 2 3 3 4 5 6 

d 4 3 3 3 3 4 3 4 5 

a 5 4 3 4 4 4 4 3 4 

y 6 5 4 4 5 5 5 4 3 

Obrázek 8 
Příklady výpočtu Levenshteinovy vzdálenosti pomocí matice 
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podstromu, který uzel obsahuje, nebo oštítkováním vzorového uzlu 

odpovídajícího některému z předchůdců daného uzlu a extrakci hledané informace jiným 

způsobem (v naší aplikaci pomocí regulárních výrazů). 

Pro extrakci informací ze stránky s detaily, pro kterou neukládáme stromovou strukturu, je 

také nutné použít jinou metodu (opět například regulárních výrazů jako v naší aplikaci). 

Bylo by teoreticky možné použít štítky k úpravě algoritmu pro vyhledávání podobností 

přikládáním odlišné váhy oštítkovaným uzlům. Tím by došlo ke zpřesnění vyhledávání, ale za 

cenu ztráty logické posloupnosti kroků vyhledávání položek a označování informací v nich. 

Pro snadnější uživatelskou práci je tedy od této techniky upuštěno. 

 

Obrázek 9 
Příklad mapování mezi vzorovým podstromem (vlevo), testovaným podstromem (uprostřed) a 

vykreslenou částí stránky (vpravo) 

Matematicko-fyzikální fakulta 

Univerzita Karlova v Praze 

Vzorový Skutečný 
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3 Implementace 
Tato část je věnována popisu implementace našeho řešení. Popisuje všechny stránky 

aplikace, které nebyly popsány v kapitole 2, včetně grafického interface, programového 

členění a použitých knihoven. 

3.1 Požadavky na implementaci 
Aplikace byla již od počátku navrhována jako dvoudílná. Toto logické členění se promítlo i do 

programového členění aplikace, neboť na obě části byly kladeny různé požadavky. 

První část, editor, musela být spustitelná na platformě Windows. Centrální částí měl být 

webový prohlížeč rozšířený o doplňující funkce. Během prohlížení jsme potřebovali 

zaznamenat úvodní sekvenci příkazů pro otevření první stránky s položkami, poskytnout 

funkce potřebné k označení vzorových položek, přechodů a štítkování informací určených 

k extrakci a vyznačit na načtené stránce vyhledané informace. Mimo tyto úpravy prohlížeče 

bylo také nutné implementovat ukládání a načítání těchto uživatelem vybraných informací 

pro umožnění pozdějších úprav, generátor skriptů, který převádí tyto informace do podoby, 

ve které by je bylo možno zpracovat externí aplikací (stahovačem), doplňující uživatelský 

interface nutný k označení vzorových položek, přechodů a štítkování a testovací interface, 

který by simuloval výsledný průchod stránek pro ověření správnosti výběru. 

Druhá část, server, byla navrhována jako knihovna doplňující jinou aplikaci (stahovač) 

spouštěný na platformě Linux o funkce potřebné k průchodu daných stránek podle informací 

načtených ze skriptu generovaného v editoru. V této části byl kladen důraz především na 

rychlost zpracování. 

Obě části si také musí poradit s dynamickými stránkami (zejména s JavaScriptem [23]) a 

stránkami, které nedodržují standardy. 

Z důvodu nutnosti běhu celého řešení na několika platformách byl tedy zvolen programovací 

jazyk Java [24]. Jako vývojové prostředí bylo zvoleno prostředí NetBeans [25], jelikož je 

poskytováno zdarma, obsahuje řadu pro vývoj užitečných nástrojů, je stále aktivně vyvíjeno a 

dokonce exkluzivně odkazováno společností Oracle Corporation [26] (aktuálním vývojářem 

jazyka Java) na webu Sun Developer Network [27] a autor diplomové práce s ním již měl 

dřívější zkušenosti. 

3.2 Struktura aplikace 
Celou aplikaci jsme rozdělili na zmíněné dvě části – editor (knihovna SimilaritySpiderEditor) 

a server (knihovna SimilaritySpiderServer). Jelikož však obě části využívají některé společné 

funkce (vyhledávání podobností, posloupnost úvodních kroků, atd.), oddělili jsme tyto 

funkce do dvou společných knihoven. 

První touto knihovnou je SemanticTools, která obsahuje například třídy pro reprezentaci 

vzorových podstromů a štítkování a algoritmy pro výpočet podobnosti textu a stromů. Jedná 

se o knihovnu nástrojů bez přímé asociace s naší aplikací a s velkým důrazem na obecnost. 
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Druhá knihovna, SimilaritySpiderShared, je závislá na první a obsahuje například třídu pro 

práci se štítkovacími definicemi v souboru, třídu usnadňující použití algoritmů podobnosti 

pro specifickou situaci stránek s pouze jednou sadou položek a odkazem na následující 

stránku, události pro úvodní průchod ke stránce s položkami a doplňkové nástroje pro 

generování skriptů. Jedná se o knihovnu nástrojů s přímou asociací s naší aplikací a 

specifickým problémem, který řešíme. 

 

Obrázek 10 
Diagram struktury aplikace 

3.3 Sémantická část 
Tato část aplikace, nacházející se v knihovně SemanticTools, obsahuje nástroje pro 

sestavování vzorových a obsahových (obsahující přesnou kopii pro porovnávací účely) 

podstromů, implementaci obecného algoritmu pro výpočet Levenshteinovy vzdálenosti a 

jeho aplikaci na stromy a text a implementaci štítkovací mapy. 

Tyto nástroje jsou odděleny od zbytku aplikace, jelikož nejsou vázány na specifický problém 

či konkrétní implementaci a mohou být tedy výhodně použity i v jiných aplikacích. 

3.3.1 Java třídy 

Tabulka 1 - Základní třídy sémantické části 

Třída Popis 

AbstractNode Abstraktní třída určená pro uložení základních vlastností (typ, obsah, atributy, 
potomci) uzlu v DOM stromě 

ContentNode Třída odvozená od třídy AbstractNode, poskytující konstruktor pro převod 
uzlů třídy org.w3c.dom.Node (podporující filtraci pomocí 
NodeMergeIdentifier) 

PatternNode Třída odvozená od třídy AbstractNode, umožňující ukládání štítkovacích 
informací, odkazující na kořen typu Pattern a poskytující metodu pro 
převod AbstractNode 

Pattern Třída odvozená od třídy PatternNode, navržená pro kořen vzorového 
podstromu. Umožňuje  ukládání informací vztahujících se k celému 
vzorovému podstromu jako je název štítkovací skupiny, záznam o korektním 
oštítkování a uživatelem specifikovaná maximální odlišnost pro vyhledávání. 
Tato třída také obsahuje kompletní implementaci algoritmu vyhledávání 

Sémantická část 
SemanticTools 

Sdílená část 
SimilaritySpiderShared 

Server 
SimilaritySpiderServer 

Editor 
SimilaritySpiderEditor 
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podobností (využívající třídu semantictools.utils.Levenshtein) 
LabelMap Třída reprezentující štítkovací mapu. Poskytuje jednoduché a rychlé rozhraní 

ke štítkovacím operacím na vzorových podstromech 

Všechny tyto třídy se nacházejí v balíčku semantictools. 

Tabulka 2 - Podpůrné třídy sémantické části 

Třída Popis 

XPath Třída obsahující statické metody implementující zjednodušené XPath 
výrazy pro vyhledávání uzlů s pevnou pozicí v DOM stromě (podporuje 
pouze absolutní cesty a selektory podle pořadí a atributů). Podporuje 
filtraci pomocí NodeMergeIdentifier 

NodeUtils Třída obsahující statické metody pro identifikaci blokových a 
ignorovatelných elementů v HTML dokumentech a metodu testující 
hodnotu atributu class 

NodeMergeIdentifier Třída identifikující ignorovatelné elementy v DOM stromě (používá se 
jako parametr metod) 

Levenshtein Třída obsahující implementaci obecného algoritmu výpočtu 
Levenshteinovy vzdálenosti dvou objektů 

SimpleStringLevenshtein Třída odvozená od třídy Levenshtein, aplikující obecný algoritmus na 
výpočet Levenshteinovy vzdálenosti dvou textových řetězců 

Všechny tyto třídy se nacházejí v balíčku semantictools.utils. 

3.4 Sdílená část 
Tato část aplikace tvoří knihovnu SimilaritySpiderShared a obsahuje třídy událostí pro 

průchod webem, nástroje pro definici šítkování, podpůrné metody pro generátor skriptů, 

názvy kaskádových stylů pro vyznačování DOM elementů v editoru a třídu zjednodušující 

použití algoritmu vyhledávání položek pro naši konkrétní implementaci. 

Tato knihovna je určena pro společné použití serverovou částí a editorem a není uzpůsobena 

k obecnému použití v jiných aplikacích, jelikož předpokládá implementaci našeho 

konkrétního řešení problému. 

3.4.1 Java třídy 

Tabulka 3 - Základní třídy sdílené části 

Třída Popis 

CustomContentNode Třída odvozená od třídy semantictools.ContentNode poskytující rozšíření 
o serializaci a načítání z formátu XML a ignorování vyznačovacích stylů při 
konverzi z org.w3c.dom.Node 

DOMNode Třída odvozená od třídy CustomContentNode, která navíc ukládá referenci na 
uzel, ze kterého byl objekt vytvořen 

Matcher Třída poskytující metody zjednodušující použití vyhledávacího algoritmu 
v naší implementaci. Umožňuje vyhledávání položek i odkazu na další stránku 
s položkami podle nastavení ze semantictools.events.AdEvent 

LabelDefs Třída ukládající štítkovací definice (hierarchii štítkovacích tříd, jednotlivých 
štítků v nich a jejich druh – volitelné či povinné) s možností serializace a 
načtení z XML souboru 

ScriptUtils Obsahuje metody pro serializaci a deserializaci objektů a sanitizaci textových 
řetězců pro generátor skriptů 

Styles Definuje názvy všech kaskádových stylů používaných při vyznačování a 
regulární výraz pro jejich obecnou identifikaci 
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Všechny tyto třídy se nacházejí v balíčku similarityspider. 

Tabulka 4 - Třídy událostí ve sdílené části 

Třída Předek Popis 

Event Object Třída sloužící jako obecný předek událostí 
LoadEvent Event Třída reprezentující událost načtení uživatelem definované webové 

stránky 
DOMEvent Event Společný předek událostí týkajících se určitého uzlu v DOM stromě. 

Ukládá XPath výraz vedoucí k tomuto uzlu 
ClickEvent DOMEvent Událost kliknutí na daný uzel v DOM. Zaznamenává také druh kliknutí: 

kliknutí levým, pravým a prostředním tlačítkem, a poklikání (dvojklik) 
ChangeEvent DOMEvent Událost zaznamenávající změny v polích webových formulářů 
SubmitEvent DOMEvent Událost zaznamenávající odeslání webového formuláře 
AdEvent Event Událost, která obsahuje kompletní informace o vstupu uživatele v rámci 

vyhledávání položek. Tyto informace zahrnují vzory položek určených 
pro zahrnutí a vyloučení z výsledků, XPath výrazy k prohledávaným 
oblastem a informace o odkazu na další stránku s položkami 

Všechny tyto třídy se nacházejí v balíčku similarityspider.events. 

3.5 Editor 
Tato část poskytuje uživateli grafické rozhraní k popisu požadovaného průchodu stránkou a 

parametrů vyhledávacího algoritmu. Důraz je kladen na maximální usnadnění práce uživatele, 

nástroj tedy musí poskytovat nástroje potřebné k vizualizaci všech nastavení. Editor také 

obsahuje generátor skriptů, který je schopen převést výstup do libovolného formátu 

definovaného uživatelem. Jedná se o programově nejsložitější část aplikace. 

3.5.1 Hlavní problémy 
Jelikož je ústředním prvkem editoru prohlížeč webových stránek a interakce s ním za účelem 

jejich anotace, byla jeho volba a integrace naší nejdůležitější úlohou. Stejně důležitým 

problémem byl také návrh efektivního grafického rozhraní. 

3.5.1.1 Prohlížeč v aplikaci vs. aplikace v prohlížeči 
Důležitou otázkou, kterou jsme si museli na počátku vývoje položit, bylo, zda celou 

editorovou část vyvíjet jako rozšíření (tzv. extension či plugin) pro některý z populárních 

prohlížečů nebo zda integrovat prohlížeč do naší aplikace. 

Rozhodli jsme se pro druhou variantu, neboť, zaprvé, smyslem rozšíření je obvykle 

dlouhodobé přidání určité funkce do prohlížeče a tím upravení jeho chování i při běžném 

provozu, což nebylo žádoucí a, zadruhé, v prohlížeči mohla být nainstalována i jiná rozšíření, 

která by mohla mít negativní vliv na správnou funkci naší aplikace. 

3.5.1.2 Výběr renderujícího Java browseru 
Kvůli počátečnímu výběru vývojového prostředí NetBeans byl výběr renderujícího prohlížeče 

omezen požadavkem na kompatibilitu s frameworkem Swing, který je v NetBeans použit 

interním nástrojem pro design prvků GUI. Pro maximální kompatibilitu při zobrazování 

webových stránek přicházely v úvahu pouze browsery s jádrem některého z populárních 

internetových prohlížečů (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome). 
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Internet Explorer, ačkoliv jsou na internetu k dispozici ke stažení Swing komponenty, které 

jej umí využít (EZ JCom, JExplorer, J-Integra a další), je omezen pouze na platformu Microsoft 

Windows a na platformě Linux nelze (nativně, bez použití nástroje Wine) spouštět. Prohlížeč 

Internet Explorer je také známý nedodržováním internetových standardů, proto od něj bylo 

raději ustoupeno. 

Prohlížeč Opera bohužel nepodporuje vsazení (embedding) v aplikacích. Jelikož je prohlížeč 

closed-source a Opera Software se nevyjádřila, že by zavedení této funkce pro svůj browser 

plánovala, nepřichází jeho využití pro tento projekt v úvahu. 

Rychlý prohlížeč Google Chrome, produkt společnosti Google Inc., bohužel také neposkytuje 

přijatelné mechanismy pro vsazení v aplikacích. Přestože je zdrojový kód jeho varianty 

Chromium veřejně přístupný jako open source, neobjevil se dosud žádný projekt, který by si 

vzal za cíl implementaci rozhraní pro vsazení v aplikacích. Proto tento browser také 

nepřichází pro naše účely v úvahu. 

Prohlížeč Mozilla Firefox (nebo lépe řečeno runtime prostředí XULRunner využívající layout 

engine Gecko, které tento prohlížeč používá) tedy zbývá jako jediný možný kandidát pro naši 

aplikaci. Knihovny pro využití prostředí XULRunner uvnitř frameworku Swing také existují. 

Tyto knihovny zde řeší nejen samotné vsazení prohlížeče uvnitř elementů Swing, ale také 

poskytují zjednodušení komplikovaného vestavěného API JavaXPCOM. Přestože se však 

prohlížeč Mozilla Firefox i prostředí XULRunner neustále vyvíjí, tyto knihovny jsou obecně 

velmi zastaralé a pracují pouze s jejich specifickými verzemi. Pro tento projekt byla nejdříve 

použita knihovna jménem JRex, založená na jádře prohlížeče Mozilla 1.7.11 (používající ještě 

Gecko Runtime Engine, předchůdce prostředí XULRunner), ale po delším zkoušení bylo 

zjištěno, že toto je hrubě nedostačující pro správné zpracování většiny reálně se vyskytujících 

webových stránek. Bylo od ní tedy upuštěno a z dalších možných knihoven (uvažovány byly 

například Webclient a JDIC) byla vybrána nejnovější knihovna, MozSwing. Jak se ale nakonec 

ukázalo, tato knihovna postrádala jakoukoliv dokumentaci, požadovala uživatelskou 

implementaci mnoha potřebných prvků (například synchronizaci s vláknem browseru či 

sledování průběhu načítání stránek), porušovala některá základní implementační pravidla 

jazyka Java (například pravidla implementace metody hashCode vzhledem k metodě equals) 

a, stejně jako všechny uvažované knihovny, nebyl její kód po celou dobu práce na tomto 

projektu aktualizován. 

Je vhodné také zmínit, že platforma Eclipse, využívající framework SWT, poskytuje widget 

Browser, který provádí vsazení prohlížeče (kterého záleží na operačním systému: Internet 

Explorer pro Microsoft Windows, Mozilla Firefox pro Linux a Safari pro Mac) a poskytuje API 

pro snadnou práci s nimi. Tato možnost ale nebyla zkoumána zejména kvůli předchozímu 

výběru vývojového nástroje. 
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3.5.2 Interface editoru 
Od počátku vývoje aplikace byl kladen důraz na jednoduchost uživatelského rozhraní. Proto 

jsme se snažili o největší možné zjednodušení všech prvků pro uživatele editoru. Tato část 

aplikace prošla řadou změn a máme za to, že výsledné rozhraní je skutečně intuitivní. 

 

Obrázek 11 
Hlavní okno editoru 

Hlavní okno editoru (Obrázek 11) je rozděleno na tři části: 

1. Část webového prohlížeče, kde se zobrazují webové stránky (s podporou vyznačování 

elementů pro vizualizaci vyhledávání) 

2. Příkazovou část, kde se zaznamenává posloupnost příkazů (událostí) provedených 

uživatelem na webové stránce (průchod webem) 

3. Část vizualizace DOM stromu, která zobrazuje strukturu stránky a je pouze orientační. 

Dalšími prvky rozhraní jsou: Menu File, které obsahuje příkazy pro načtení a uložení 

zadaných informací (dotáže se na umístění souboru typu ssc), příkaz pro generování skriptu 

(dotáže se nejprve na umístění šablony skriptu s příponou ftl a poté na umístění pro uložení 

výsledného skriptu) a příkaz pro ukončení programu. Menu Help, které obsahuje příkaz 

About... s informacemi o aplikaci. 

Na horní straně části webového prohlížeče se nachází adresový řádek pro úvodní zadání 

adresy webu, který se má načíst (zadání nového vymaže dosavadní příkazy). Na spodní 

straně části prohlížeče nalezneme stavový řádek, který informuje o průběhu načtení stránky 

a o adresách odkazů pod ukazatelem myši. Během načítání stránek je uživatelský vstup 

1 2 3 
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v okně prohlížeče ignorován a uprostřed okna je zobrazena informace o probíhajícím 

načítaní. 

Na horní straně příkazové části se nachází dvě tlačítka. Tlačítko Ad Event slouží k vložení  

příkazu nesoucího informace potřebné pro vyhledávání položek a otevření příslušného 

editoru. Po vložení tohoto příkazu již není možné vkládat další příkazy (webový prohlížeč 

bude příkazy ignorovat). Tlačítko Test zobrazí testovací rozhraní, které simuluje průchod 

webu serverovou částí. 

 

Obrázek 12 
Rozhraní pro nastavení parametrů vyhledávání 

Editor pro příkaz s informacemi pro účely vyhledávání položek (Obrázek 12) se také dělí na 

tři části: 

1. Seznam vzorových položek pro zahrnutí do výsledků 

2. Seznam vzorových položek pro vyřazení z výsledků 

3. Seznam oblastí, ve kterých se má vyhledávat 

Každá část obsahuje navíc tlačítka pro přidání a odebrání položek a seznamy vzorových 

položek jsou navíc doplněny o jezdec pro nastavení tolerance pro vybranou položku. 

Položky v seznamu pro zahrnutí jsou barevně rozlišeny podle stavu štítkování (zeleně pro 

oštítkované, červeně pro neoštítkované – kontrolují se pouze povinné štítky z definice 

štítkování). Po poklikání na položku v tomto seznamu se otevře rozhraní pro štítkování. 

Dále se v pravé spodní části editoru nacházejí tlačítka pro průchod stránkami s položkami. 

Z počátku je aktivní pouze tlačítko pro přechod na následující stránku a jeho text je modře 

zabarvený. Po kliknutí se editor zavře a očekává se výběr odkazu na další stránku uživatelem 

přímo v prohlížečí (kliknutím na odkaz v prohlížeči). Po tomto nastavení už má tlačítko černý 

text a po jeho kliknutí se přejde na následující stránku. Pokud je v prohlížeči aktuálně 

načtená jiná než první stránka, zpřístupní se tlačítka pro přechod na předchozí a první 

stránku. 

Po kliknutí na tlačítko pro přidání položky do kteréhokoliv ze seznamů se editor zavře a 

aplikace očekává označení nové položky uživatelem v prohlížeči (kliknutím). Po jejím 
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označení se zobrazí nástroj pro výběr uzlu (Obrázek 13), kde si uživatel může vybrat ze všech 

předchůdců jím označeného uzlu. Aktuálně vybraný uzel je vždy vyznačen v prohlížeči 

tmavější modrou barvou. Pokud uživatel vybírá vzorovou položku (do jednoho z prvních dvou 

seznamů), vyznačí se také rodič daného uzlu hnědou barvou. Výběr nové vzorové položky se 

poté stává jednoduchou záležitostí výběru takové varianty, aby jedna položka byla vyznačena 

modrě, ale hnědé vyznačení obklopovalo všechny položky na stránce. 

 

Obrázek 13 
Rozhraní pro výběr uzlu položky 

Rozhraní pro štítkování položek (Obrázek 14) má formu tabulky. Na horní straně rozhraní si 

uživatel nejprve vybere, o který druh položky (z definice štítkování) se jedná. Podle tohoto 

výběru se do tabulky doplní seznam odpovídajících štítků. Štítky, které nejsou přiřazeny, mají 

v druhém sloupci tabulky červené pole. Pro štítkování informací na stránce s položkami 

nejprve označíme odpovídající řádek v tabulce a poté kliknutím vybereme informaci 

v prohlížeči. Pole ve druhém sloupci změní barvu na zelenou a vyplní se textem <default>, 

což značí, že celý obsah vybraného uzlu odpovídá danému štítku. Pro odebrání daného 

štítkování stačí na odpovídající položku kliknout pravým tlačítkem a vybrat vyčištění štítku. 

V prohlížeči jsou uzly s oštítkovanými informacemi vyznačeny tmavější modrou barvou a 

s aktuálně označeným štítkem v tabulce barvou zelenou. 

Pro nastavení přechodu na stránku s detaily zaškrtneme pole ve spodní části rozhraní a 

vybereme odkaz pro přechod v prohlížeči. Vyznačení tohoto odkazu bude v prohlížeči 

červené. Na stránku s detaily se poté dostaneme kliknutím na tlačítko v pravé spodní části 

rozhraní a vybráním inzerátu (kliknutím kamkoliv do oblasti, kde se nachází). 
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Obrázek 14 
Štítkovací rozhraní 

Všem štítkům lze také přiřadit statickou hodnotu nebo omezení ve formě regulárního výrazu 

kliknutím pravým tlačítkem myši na příslušný řádek v tabulce a výběrem příslušného příkazu 

v menu. Po výběru přiřazení regulárního výrazu se otevře specializovaný editor regulárních 

výrazů (Obrázek 15), do kterého se načte obsah štítkovaného uzlu náhodné položky. Editor 

podporuje zvýrazňování částí odpovídajících regulárnímu výrazu a přepnutí do módu HTML. 

Pokud výraz obsahuje uzávorkované části, extrahuje se pouze první z nich, v opačném 

případě se extrahuje část textu odpovídající celému regulárnímu výrazu. Pokud je 

v regulárním výrazu chyba, zobrazí se místo výsledku v červeně zabarveném poli. Pokud 

existuje v textu jen jedna část odpovídající danému regulárnímu výrazu, pole s výsledkem se 

zabarví zeleně, v opačném případě žlutě. 

Ve štítkovacím rozhraní se přiřazený regulární výraz zobrazuje ve druhém sloupci v tabulce. 

Pokud byl regulární výraz vybrán v módu HTML, začíná řetězcem (?H). Pokud byla štítku 

přiřazena statická hodnota, začíná řetězcem (?S). 

Na stránce s detaily nejsou pro účely štítkování podporovány výběry uzlů, pouze regulární 

výrazy. Editor regulárních výrazů se na nich zobrazí už po kliknutí na stránku při procesu 

přiřazování štítku a v editoru regulárních výrazů se jako zpracovávaný text vyplní obsah celé 

stránky. Štítky ve štítkovacím rozhraní přiřazené ke stránce s detaily mají ve druhém sloupci 

v tabulce štítkování modré pozadí. 
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Obrázek 15 
Editor regulárních výrazů 

Po dokončení nastavení je možné simulovat průchod webem serverovou aplikací pomocí 

testovacího rozhraní (Obrázek 16) spustitelného z hlavního okna aplikace. Po spuštění se 

automaticky provedou úvodní kroky vedoucí na první stránku s položkami, vyhledají se 

položky, projdou se jejich stránky s detaily a výsledky se zaznamenají do tabulky, kde každý 

řádek značí položku a každý sloupec štítek. Řádky se objevují okamžitě po zpracování dané 

položky. Testování je možné přerušit tlačítkem ve spodní části rozhraní, což vrátí prohlížeč na 

první stránku s položkami, přičemž se zmíněné tlačítko znepřístupní, dokud prohlížeč 

nedokončí návrat. Poté se tlačítko opět zpřístupní a zaujme funkci zavíracího tlačítka. 

 

Obrázek 16 
Rozhraní pro testování průchodu webem 

3.5.3 Generátor skriptů 
Poslední částí editoru je generátor skriptů, který má za úkol doplnit získané údaje do 

uživatelem předpřipravené šablony. K tomu využívá knihovnu FreeMarker Template Library 

[28]. 
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Šablona používá syntaxi FreeMarker pro vyplnění údajů podle následujícího datového 

modelu: 

Tabulka 5 - Datový model šablony skriptu 

Název položky Typ položky Popis obsahu 

events Sekvence Seznam všech událostí 

• type Text Typ události (Název Java třídy události, např. 
ClickEvent) 

• serialized Text Hexadecimální reprezentace serializovaného 
objektu události 

• path Text XPath výraz k uzlu v DOM (jen pro odvozené 
od DOMEvent) 

• button Celé číslo (integer) Tlačítko myši (jen pro ClickEvent): 
levé (0), pravé (1), dvojklik (2) nebo prostřední 
(3) 

• text Text Nová hodnota změněné položky (jen pro 
ChangeEvent) 

• url Text Adresa otevírané stránky (jen pro LoadEvent) 

• includes Sekvence Vzorové podstromy označené k zahrnutí do 
výsledků 

o labbelgroup Text Název štítkovací skupiny (podle definice štítků) 
o labelled Boolean Udává, zda je daný vzorový podstrom korektně 

oštítkován (podle definice štítků) 
o threshold Reálné číslo (double) Maximální odlišnost (normalizovaná uzlová 

vzdálenost stromů) 
o tree PatternNodeModel 

(uzel a mapa) 
Kořen stromu s informacemi o uzlech 
vzorového podstromu (potomci jsou také typu 
PatternNodeModel) 

� name Název uzlu Název štítkovací skupiny (podle definice štítků) 
– uvedeno pro snadnější tvorbu maker 

� type Typ uzlu Vždy má hodnotu pattern 
� data Text Obsah uzlu (pro textový uzel) nebo název uzlu 

(pro element) 
� type Krátké celé číslo (short) Typ uzlu: 

element (0) nebo textový uzel (1) 
� attributes Sekvence Atributy uzlu 

• name Text Název atributu 

• value Text Hodnota atributu 

� labels Sekvence Štítky přiřazené k uzlu 

• name Text Název štítku 

• regex Text Regulární výraz přiřazený ke štítku 

o nodeless Sekvence Štítky nepřiřazené k uzlu (na stránce s detaily) 
� name Text Název štítku 
� regex Text Regulární výraz přiřazený ke štítku 

• excludes Sekvence Vzorové podstromy označené k vyloučení 
z výsledků 

o threshold Reálné číslo (double) Maximální odlišnost (normalizovaná uzlová 
vzdálenost stromů) 

o tree PatternNodeModel 
(uzel a mapa) 

Kořen stromu s informacemi o uzlech 
vzorového podstromu (potomci jsou také type 
PatternNodeModel) 
(mapované informace viz položka tree pod 
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položkou includes) 

• paths Kolekce Množina XPath výrazů k uzlům v DOM, pod 
kterými má proběhnout vyhledávání 
podobných podstromů 

• nextNode Text (Nepovinná) XML reprezentace uzlu s odkazem 
na další stránku s položkama 

• nextPath Text (Nepovinná) XPath výraz k uzlu v DOM, pod 
kterým má proběhnout vyhledávání uzlu 
s odkazem na další stránku s položkami 

 

3.5.4 Java třídy 

Tabulka 6 - Třídy uživatelského rozhraní editoru 

Třída Balíček Popis 

MainView similarityspider Hlavní okno aplikace 
AdEventEditor similarityspider.events Rozhraní pro nastavení vyhledávání položek 
Labeler similarityspider.events Štítkovací rozhraní 
NodeChooser similarityspider Rozhraní pro výběr uzlu 
RegexEditor similarityspider Editor regulátních výrazů 
Tester similarityspider Rozhraní pro testování průchodu stránkami 
CustomMozillaPanel similarityspider Panel prohlížeče v hlavním okně aplikace 
LoadingScreen similarityspider Okno informující o probíhající akci 
AboutBox similarityspider Okno s informacemi o aplikaci 

Tabulka 7 - Další třídy editoru 

Třída Popis 

Main Zaváděcí třída aplikace 
ScriptRunner Třída provádějící průchod webem pro obnovení stavu po načtení uloženého 

nastavení 
MozillaTasks Třída poskytující podpůrné metody pro práci s prohlížečem 
CustomBlockingLoader Třída používaná třídou MozillaTasks implementující blokující načítaní 

stránek s podporou rozpoznávání začátku načítání (pro použití v případě, že 
není jasné, zda daná akce vyvolá načtení stránky) 

DOMListener Třída implementující org.mozilla.interfaces.nsIDOMEventListener pro 
odchytávání a zpracovávání akcí (například kliknutí, změnu obsahu, atd.) na 
DOM uzlech 

NullWindowFactory Implementace interface org.mozilla.browser.IMozillaWindowFactory 
potlačující otevírání popup oken (pro práci v jednom okně prohlížeče) 

ProgressListener Interface poskytující funkce zpětného volání (callback) pro indikaci stavu 
načítání stránky 

DOMVisualization Třída pro zpracování DOM stromu pro jeho vizualizaci 
ScriptExporter Třída pro generování skriptů využívající pro svou funkci šablonovací engine 

FreeMarker 

3.6 Serverová část 
Tato část se nachází v knihovně SimilaritySpiderServer a má za úkol poskytnout externí 

aplikaci (stahovači) nástroje potřebné k rychlému stažení webové stránky bez jejího 

vykreslení a k jejímu převodu do stromové struktury. 
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3.6.1 Hlavní problémy 
Protože podstatou serverové části je rychlé stažení a zpracování webových stránek, byla 

nejdůležitějším problémem správná volba webového prohlížeče určeného pouze k tomuto 

úkolu a neprovádějícího vykreslení stránky. 

3.6.1.1 Výběr nerenderujícího Java prohlížeče 
V serverové části bylo zapotřebí vybrat prohlížeč, který bychom použili pro co možná 

nejrychlejší průchod anotovaných webových stránek. Jelikož podstatnou část procesu 

načítání stránky obvykle zabírá stažení doplňujících grafických prvků (obrázků, flash animací) 

a s tím spojené vykreslení, vybírali jsme prohlížeč nerenderující. 

Výběr byl velmi omezený, protože potřeba takovýchto nástrojů je z pochopitelných důvodů 

velmi malá. Jediná oblast, ve které je lze reálně uplatnit jsou programové testy (tzv. unit 

tests) webových stránek. V této oblasti jsme našli několik kompletních řešení, na naši situaci 

však neaplikovatelných. Pouze dva nástroje se nakonec ukázaly jako použitelné: nástroj 

HttpUnit [29] a nástroj HtmlUnit [30]. 

Nástroj HttpUnit je zéjména implementací HTTP protokolu pro přenos webových stránek a 

s jednotlivými stránkami umožňuje pracovat jen poměrně nízkoúrovňově. Podporuje také 

interpretaci JavaScriptu, ale pouze na základní úrovni. 

Nástroj HtmlUnit má naopak dobrou podporu JavaScriptu a umožňuje práci s dokumenty na 

vyšší úrovni abstrakce. Zéjména kvůli zmíněné podpoře JavaScriptu také některé programově 

testovací nástroje (jako například Canoo WebTest [31] nebo JWebUnit [32]) opustily starší 

HttpUnit a začaly používat novější HtmlUnit. My jsme se touto cestou vydali také a 

v serverové části využíváme HtmlUnit. 

3.6.2 Java třídy 
Následující dvě třídy se nacházejí v balíčku similarityspider. 

Tabulka 8 - Třídy serveru 

Třída Popis 

Browser Třída poskytující zjednodušený interface k prohlížeči HtmlUnit. Obsahuje například 
metody pro načtení stránky, klikání na elementy, změnu obsahu elementu formuláře 
a práci s cookies. Obsahuje vnitřní třídu Browser.Document, která je určena pro 
snadnou reprezentaci stažené stránky. Tato třída umožňuje například přístup ke 
stromové struktuře dokumentu. 

Regex Poskytuje metodu pro aplikaci regulárního výrazu na org.w3c.dom.Node. Podporuje 
volbu (?H), která místo v textovém obsahu hledá v HTML reprezentaci uzlu. 

 

3.7 Tester 
Protože externí aplikaci používanou společností ADOL s.r.o. pro stahování webových stránek 

k této práci nepřikládáme, ale k plnému otestování je aplikace stahovače potřebná, obsahuje 

tato práce spustitelnou testovací aplikaci, která využívá serverové části obdobným způsobem. 

K úspešnému běhu je nutné nejdříve doplnit třídu Test.java vygenerovanou pomocí 
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přiložené šablony pro generátor skriptů a poté aplikaci přeložit do podoby spustitelného 

archivu typu jar. 

Je však třeba vzít na vědomí, že se nejedná o aplikaci určenou pro praktické použití. 

Neposkytuje tedy žádné funkce pro plánování a řízení spuštěných skriptů, pouze spouští 

vložený skript. 

3.8 Implementační úskalí 
Tato kapitola popisuje některé problémy, na které jsme při implementaci aplikace narazili a 

cesty, kterými jsme se rozhodli vydat pro jejich řešení. 

3.8.1 Zvýraznění uzlu v editoru 
Pro snažší orientaci uživatele a vizualizaci výsledků vyhledávání položek bylo potřeba 

implementovat určitou formu zvýraznění uzlů stromové struktury dokumentu. Jelikož však 

námi použitý renderující browser neumožňuje přímý zásah do vykreslovacího procesu, 

museli jsme použít jinou metodu. 

Po načtení a vykreslení stránky jsme tedy upravili element ve stromové struktuře dokumentu 

přidáním vlastní stylové třídy do atributu class. S pomocí mechanismů XULRunner (přidáním 

chrome resource) jsme vytvořili vlastní CSS definici stylů, kterým jsme nastavili vyšší prioritu 

pomocí příznaku !important. Ignorování části atributu class vztahující se ke zvýrazňování 

jsme museli implementovat ve třídě similarityspider.DOMNode. 

Tento přístup na některých webových stránkách může selhat (a nezobrazit relevantní 

elementy), ale na většině námi testovaných webů funguje. 

3.8.2 Rozdíly mezi renderujícím a nerenderujícím browserem 
Kvůli volbě rozdílných webových prohlížečů pro část editoru a serverovou část se projevily 

některé nekompatibility zmíněných prohlížečů. 

Při serializaci DOM stromu do HTML (v naší aplikaci je toto použito za účelem prohledávání 

regulárními výrazy v HTML) prohlížeč editoru serializuje názvy tagů velkými písmeny, zatímco 

prohlížec serveru je serializuje malými písmeny. Toto bylo vyřešeno vypnutím case sensitivity 

pro HTML. 

Pokud je v prohlížečích načtena stránka se špatně formovaným HTML, mohou se také chovat 

jinak (viz poznámky ke zdrojům v kapitole 3.8). Tento problém je nutné řešit úpravou 

výstupního skriptu, jelikož tuto chybu není možné v daných implementacích browserů před 

vytvořením DOM stromu detekovat a opravit. 

3.8.3 Práce s více okny browseru 
Editor je svým návrhem aplikace pracující v jednom okně a protože zvolený renderující 

prohlížeč neumožňuje snadnou implementaci více panelů (tabů), nebylo uživateli povoleno 

otevření více stránek najednou. Podpora této funkce by také vyžadovala rozšíření popisů 

událostí pro identifikaci zvoleného okna. 
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V testech na reálně se vyskytujících webech nebyla v drtivé většině případů zaznamenána 

nutnost podpory práce s více okny. Naše řešení tedy zmíněnou podporu nenabízí. 

3.8.4 AJAX a dynamické webové stránky 
Přestože je většina webů organizována námi předpokládaným způsobem, kdy se položky 

nacházejí na několika lineárně provázaných indexových stránkách a více informací o nich je 

možné zobrazit načtením odkazované stránky s detaily, některé webové stránky (z námi 

testovaných se jednalo pouze o jednu) se tomuto předpokladu vymykají díky použití 

skriptovacího jazyka JavaScript za účelem dynamických změn stránky indexové. Ve 

skutečnosti šlo o typické indexové stránky, které po kliknutí na jednu z položek tuto položku 

„rozvinuly“ a vyplnily dynamicky detailní informace přímo do načtené stránky. 

Řešení tohoto problému je několik, od umožnění uživateli sestavovat vlastní posloupnost 

příkazů pro průchod webem po načtení všech skriptů na stránkách a následnou analýzu za 

účelem odhadnutí provedených změn. Tato řešení by však zkomplikovala aplikaci pro 

uživatele, což je pro nás nežádoucí, nebo vyžadovala implementaci algoritmu analyzujícího 

dané skripty, což je vzhledem k počtu nestandardních stránek zbytečné. 

Problém jsme tedy neřešili a zmíněné stránky tedy naše aplikace nepodporuje. Je však 

možné upravit výstupní skript individuálně pro takto se odlišující stránky a problém tímto 

vyřešit. 

3.8.5 Cookies 
Mnoho webů zobrazuje na svých stránkách reklamy a sleduje akce uživatele pomocí cookies, 

textových souborů spravovaných prohlížečem, do nichž autor webu ukládá informace. 

Některé weby provázaly zobrazování reklam s těmito cookies nejčastěji za účelem zobrazení 

reklamy uživateli jednou denně či v závislosti na relaci (session) prohlížeče. Toto chování je 

pro nás nežádoucí, jelikož může změnit strukturu stránky a tím znemožnit funkci naší 

aplikace. 

Tento problém jsme vyřešili vymazáním všech cookies renderujícího i nerenderujícího 

prohlížeče při každém načtení stránky z uživatelem definované adresy (akce prováděná vždy 

na začátku průchodu stránkou). Tím jsme docílili odstranění tohoto nežádoucího chování 

aniž bychom znemožnili pozdější používání cookies potřebné pro správnou funkci webu, 

například za účelem identifikace uživatelovy relace. 

V serverové části navíc poskytujeme doplňkové metody pro práci s cookies pro případ, že by 

nad nimi uživatel potřeboval větší kontrolu. 
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4 Nasazení v praxi 
Soubor aplikací jsme testovali na vzorku zdrojů realitní inzerce používaných společností 

ADOL s.r.o., přičemž jsme pro spouštění a měření doby zpracování použili upravenou interní 

implementaci aplikace stahovače, pro níž jsme vytvořili speciální šablonu pro generátor 

skriptů s potřebným výsledným formátem (funkčně shodnou se šablonou pro aplikaci Tester 

přiloženou k této práci). 

4.1 Měřené veličiny 
Na každém z uvedených zdrojů jsme vyhledali a stáhli 100 zkušebních dokumentů. Stahování 

jsme prováděli přes systém vrstveně zabezpečeného směrování The Onion Router (Tor)[33] 

v kombinaci s proxy serverem Privoxy[34]. 

Původní implementace společnosti ADOL s.r.o. používá pro účely stahování webových 

stránek knihovnu HttpClient[35], která poskytuje pouze základní metody pro práci 

s protokolem HTTP a nikterak neinterpretuje HTML kód stránek (knihovna HtmlUnit použitá 

v naší aplikaci knihovnu HttpClient také používá). Na takto stažených stránkách jsou poté 

požadované informace vyhledávány pomocí ručně psaných skriptů využívajících regulární 

výrazy. 

Měřili jsme následující veličiny: 

1. Celkovou dobu zpracování daného zdroje 

2. Dobu strávenou v metodách stahovacích knihoven (HtmlUnit či HttpClient). 

Z naměřených hodnot jsme spočetli tyto charakteristiky: 

1. Poměry dob zpracování dokumentů bez stažení (rozdíl celkové doby zpracování a 

doby stahování) a se stažením nové implementace vzhledem k původní implementaci 

2. Výsledné procentuální zhoršení (rozdíl dob zpracování bez stažení vzhledem 

k celkové době zpracování zdroje v původním systému1). 

Doba stahování je obvykle velmi proměnlivá, zejména kvůli použitému dynamickému 

směrování systémem Tor, a obvykle znatelně větší u nové implementace, jelikož knihovna 

HtmlUnit stahuje navíc doplňkové soubory (skripty) nutné pro správnou interpretaci stránky 

a sestavuje DOM strom dokumentu. Výsledné hodnoty shrnuje Tabulka 9. 

4.2 Porovnání s předchozí implementací 
Ačkoliv z tabulky vyplývá, že nový systém je pomalejší než původní, doba anotace zdrojů se 

výrazně snížila. Ruční tvorba skriptu pro původní systém byla záležitostí několika hodin či 

dnů, zatímco průměrná doba tvorby skriptu v novém systému se pohybovala mezi deseti a 

patnácti minutami. 

                                                      
1
 Tento výpočet udává odhad maximálního zhoršení doby celkového zpracování, pokud by byla doba stahování 

obou systémů vyrovnána (sjednocením systému stahování). 
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Novým systémem nebylo možné stáhnout některé zdroje ať už z důvodů uvedených 

v kapitole 3.8 nebo z důvodu porušení počátečních předpokladů (kapitola 1.3). Za zmínku 

stojí fakt, že pokud porovnáme uvažované zdroje z hlediska jejich dlouhodobého významu 

pro společnost ADOL s.r.o. (započítáme váhy těchto zdrojů, poskytnuté společností ADOL 

s.r.o., počítané podle počtu inzerátů, které daný zdroj poskytl od počátku roku 2010 do doby 

zpracování této práce), zjistíme, že jsme ve skutečnosti přišli pouze o 3% inzerce 

(problémové zdroje tvoří 5,31% zbylé inzerce). Vzorek zdrojů, který jsme testovali, odpovídá 

asi 25% veškeré inzerce zpracovávané společností ADOL s.r.o. 

V praktickém testu se ukázalo, že nový systém je přibližně 6-krát pomalejší než původní 

systém. Toto zpomalení bylo však zapříčiněno zejména prací knihovny HtmlUnit, která pro 

účely správné interpretace stránky iniciovala stahování doplňkových souborů (skriptů) 

odkazovaných ze stahované stránky, interpretovala je a sestavovala kompletní DOM strom 

dokumentu. Náš algoritmus vyhledávání položek pomocí podobností v sestaveném DOM 

stromě byl v průměru přibližně 3-krát pomalejší než aplikace ručně psaných regulárních 

výrazů na textovou podobu stránek. V porovnání s dobou stahování v původním systému se 

jedná o pouhé 1% zpomalení zpracování zdroje. Této hodnotě se lze teoreticky přiblížit 

náhradou knihovny HtmlUnit vlastní implementací knihovny pro stažení a interpretaci 

webových stránek. 

4.3 Celkové hodnocení praktického testu 
Jelikož nový systém nedokázal stáhnout všechny zdroje, není zcela vhodný pro úplnou 

náhradu systému původního. Doba potřebná pro tvorbu skriptů se však výrazně snížila, čímž 

byl vyřešen problém časové náročnosti přidání nového zdroje a úpravy zdrojů stávajících. 

Doba zpracování zdrojů se znatelně zvýšila, avšak ne neúnosně. 

Systém je vhodný k částečnému nasazení pro nové zdroje (pokud jsou systémem 

zpracovatelné), které nevyžadují příliš rychlé zpracování, a zdroje, které se často mění. 

Systém je rovněž možné upravit nahrazením knihovny HtmlUnit vlastní implementací 

knihovny pro stahování a interpretaci HTML kódu stránek a sestavení jejich DOM stromů pro 

urychlení zpracování zdrojů, avšak s největší pravděpodobností za cenu vzniku dalších 

problémů či ztráty některých funkcí (simulace navigace webem, interpretace JavaScriptu, 

atd.)
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Zdroj 
Celková 

doba 
(nová) 

Doba 
stahování 

(nová) 

Celková 
doba 

(původní) 

Doba 
stahování 
(původní) 

Poměr doby 
zpracování (bez/se 

stažením) 

Procentuální 
zhoršení 

zpracování 
Poznámky 

realcr.cz 1896699 1885017 336137 335089 11,15 5,64 3,16% Vyznačení položky se ztrácí po přejetí myší 

reality.bazos.cz 901104 888762 859938 858848 11,32 1,05 1,31% Nepřesné vyznačování položek na indexové stránce 

rcreal.cz 2246164 2242385 136933 135714 3,10 16,40 1,87%  

profit-inzerce.cz 897546 894197 306542 303755 1,20 2,93 0,18% 
Pro získání kontaktního emailu na inzerenta je potřeba mít na webu 
účet. Přihlášení k webu proběhlo bez problémů. 

realites.cz 2429127 2423295 588199 586266 3,02 4,13 0,66%  

kupnet.cz 2273812 2268262 89382 88242 4,87 25,44 4,93%  

az-inzerce.cz 1536341 1524013 260587 258616 6,25 5,90 3,97%  

realitymix.centrum.cz 8967446 8960678 305027 302823 3,07 29,40 1,50%  

reality.avizo.cz 3395350 3389591 440481 438982 3,84 7,71 0,97%  

aaa-reality.cz 919575 914648 528997 527832 4,23 1,74 0,71%  

sbazar.cz 372965 364266 861497 860060 6,05 0,43 0,84%  

pit.cz 2822514 2817540 928804 927651 4,31 3,04 0,41%  

webregister.cz 607393 599130 592224 589902 3,56 1,03 1,00%  

slando.cz 5796028 5792162 199789 198628 3,33 29,01 1,35%  

deixe-tip.com 40064 38945 34733 33904 1,35 1,15 0,83% 
Neexistuje jednotný odkaz pro přechod na další stránku (pouze podle 
čísel). Byla tedy stažena jen jedna indexová stránka (63 dokumentů). 

onlineprodej.cz 2229202 2224916 199861 198568 3,31 11,15 1,50% Prohlížeče rozdílně interpretují DOM (nutná ruční úprava skriptu). 

inzerce.denik.cz 1622821 1617936 42596 32363 0,48 38,10 -12,56% 
Prohlížeče rozdílně interpretují DOM (nutná ruční úprava skriptu). 
Původní systém používá dynamickou tvorbu regulárních výrazů, která 
má za následek pomalejší zpracování. 

byty.cz 397713 391581 214530 213134 4,39 1,85 2,21% 

Indexové stránky jsou rozděleny do sloupců a ty jsou seskupeny do 
řádků. Z tohoto důvodu bylo nutné každý řádek označit jako separátní 
oblast s položkami. 
Chyba v HtmlUnit v metodě kliknutí (nutná ruční úprava skriptu). 

pohodlicko.cz   780996 778204    
Nebylo možno získat informace ze stránky s detaily, protože web 
používá AJAX k úpravě indexové stránky. 

bezrealitky.cz   2655600 2654108    Stránka s detaily nelze načíst z důvodu chyby v MozSwingu. 

inzerce-obchod.cz   1160120 1158890    Neúnosně pomalé zpracování, odlišnosti v DOM 

risk.cz   314949 160057    Indexová stránka nemá definovánu žádnou strukturu (jen text) 

Celkem 39351864 39237324 6926257 6890377 3,19 5,68 1,14% 
82% zdrojů zpracovatelných (22% s problémy) 
18% zdrojů nezpracovatelných 

Tabulka 9 
Statistiky stahování jednotlivých zdrojů novým a původním systémem (všechny časy jsou uváděny v milisekundách) 

zelená = bez problémů, žlutá = s problémy, červená = nezpracovatelné 
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5 Závěr 
V této diplomové práci jsme navrhli a implementovali vlastní algoritmus pro vyhledávání a 

extrakci dat z položek na webových zdrojích ve tvaru popsaném v kapitole 1.3. 

Vytvořili jsme soubor aplikací, který uvedený algoritmus využívá k masové extrakci dat podle 

počáteční uživatelské nápovědy a výsledný systém jsme analyzovali a porovnali s původním 

systémem používaným k tomuto účelu a shledali jsme jej vhodným k doplnění původního 

systému o nový způsob rychlého popisu a spuštění extrakce nového či změněného zdroje, 

u něhož nemáme příliš vysoké požadavky na rychlost zpracování. 

Navrhli jsme také možnou úpravu výsledného systému, po jejíž aplikaci bychom byli patrně 

schopni vyrovnat i zmíněný nedostatek v rychlosti zpracování zdrojů. 
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Příloha A Obsah přiloženého disku 
K diplomové práce je přiložen disk DVD-R s kompletními zdrojovými kódy včetně JavaDoc 

dokumentace, spustitelnými jar archivy, ukázkovou šablonou pro aplikaci Tester, pdf verzí 

této práce a průvodcem aplikací v pdf formátu. 

Adresářová struktura na tomto disku je následující: 

• bin 

o SimilaritySpiderEditor.jar spustitelný jar archiv s aplikací editoru 

o labels.xml Štítkovací definice použitá při testování 

o tester.ftl Šablona skriptu pro Tester 

o lib adresář s použitými knihovnami 

o native adresář obsahující soubory XULRunner 

o updates interní adresář pro XULRunner 

o extensions interní adresář pro XULRunner 

• doc 

o DiplomovaPrace.pdf Elektronická forma diplomová práce 

o Pruvodce.pdf Průvodce aplikací 

o javadoc 

� SemanticTools JavaDoc projektu SemanticTools 

� SimilaritySpiderShared JavaDoc projektu SimilaritySpiderShared 

� SimilaritySpiderServer JavaDoc projektu SimilaritySpiderServer 

� SimilaritySpiderEditor JavaDoc projektu SimilaritySpiderEditor 

� SimilaritySpiderTester JavaDoc projektu SimilaritySpiderTester 

• source 

o SemanticTools NetBeans projekt SemanticTools 

o SimilaritySpiderShared NetBeans projekt SimilaritySpiderShared 

o SimilaritySpiderServer NetBeans projekt SimilaritySpiderServer 

o SimilaritySpiderEditor NetBeans projekt SimilaritySpiderEditor 

o SimilaritySpiderTester NetBeans projekt SimilaritySpiderTester 
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Příloha B Průvodce aplikací 

B.1 Systémové požadavky 

B.1.1 Editor 

• Operační systém Windows, Linux, Mac OS X nebo Solaris2 

• Java Runtime Environment 6.0 nebo vyšší (32-bitová verze)3 

• Hardwarové požadavky - viz webová stránka 

http://www.java.com/en/download/help/6000011000.xml 

B.1.2 Tester 

B.1.2.1 Kompilace 

• Java Development Kit 6.0 nebo vyšší 

• NetBeans IDE 6.8 nebo vyšší 

• Hardwarové požadavky - viz webová stránka 

http://netbeans.org/community/releases/68/relnotes.html 

B.1.2.2 Spuštění 

• Java Runtime Environment 6.0 nebo vyšší 

• Hardwarové požadavky - viz webová stránka 

http://www.java.com/en/download/help/6000011000.xml  

                                                      
2
 Testováno pouze na systému Windows 

3
 Nativní knihovny prohlížeče nejsou kompatibilní s 64-bitovou verzí platformy Java 
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B.2 Editor 

B.2.1 Spuštění 

1. Poklepejte na soubor similarityspidereditor.jar. 

nebo 

1. Otevřete příkazový řádek v umístění Editoru. 

2. Zadejte příkaz: 

java –jar similarityspidereditor.jar 

 

Hlavní okno aplikace 

B.2.2 Otevření již popsaného zdroje 

1. Otevřete nabídku File v levé horní části obrazovky. 

2. Vyberte volbu Load Session. 

3. Vyberte soubor s příponou ssc, který si přejete načíst. 

4. Počkejte až se dokončí navigační procedura. 

B.2.3 Zahájení popisu nového zdroje 

1. V hlavním okně editoru zadejte do adresového řádku webovou adresu stránky, 

kterou budete popisovat. (Předchozí zdroj se automaticky zruší!) 

2. Odnavigujte prohlížeč obvyklým způsobem (klikáním, vyplňování formulářů, atd.) na 

první indexovou stránku s položkami. 

3. Stiskněte tlačítko Ad Event v pravé horní části aplikace k zahájení popisu zdroje. 
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B.2.4 Popis zdroje 

B.2.4.1 Výběr položek 

1. Pokud není otevřené popisovací rozhraní, otevřete jej stisknutím tlačítka Ad Event 

v pravé horní části aplikace. 

 

Popisovací rozhraní 

Popisovací rozhraní je rozděleno do tří sloupců: 

a) Included nodes (pozitivní vzorové položky) 

Zde jsou uvedeny příklady položek, které chceme do výsledků 

b) Excluded nodes (negativní vzorové položky) 

Zde jsou uvedeny příklady položek, které nechceme 

c) Searched XPaths (oblasti prohledávání) 

Zde jsou uvedeny oblasti na stránce obsahující hledané položky 

Pod seznamem v každém sloupci jsou k dispozici dvě tlačítka: Add pro přidání do seznamu a Remove pro 

odebrání ze seznamu. 

Pozitivní vzorové položky jsou barevně označeny podle stavu štítkování (viz Štítkování položek): Zeleně 

pokud byla položka kompletně oštítkována podle štítkovací definice, červeně v opačném případě. 

2. Přidáme první pozitivní vzorovou položku kliknutím na tlačítko Add v prvním sloupci. 

Popisovací rozhraní se zavře. 

3. Vybereme některou z položek na stránce klepnutím levým tlačítkem myši. Otevře se 

rozhraní pro výběr uzlu. 

4. Zde si vybereme, který uzel v hierarchii dokumentu odpovídá vybrané položce. Při 

označení některého z uzlů se tento uzel vyznačí na stránce v prohlížeči modře a jeho 

nadřazený uzel hnědě. Vybíráme takový uzel, aby modré označení zahrnovalo pouze 

jednu položku a hnědé označení všechny položky. Po potvrzení výběru se položka 

objeví v seznamu pozitivních vzorových položek a na stránce v prohlížeči se vyznačí 

automaticky objevené další položky. 

Pokud nejsme spokojeni se svým výběrem v prohlížeči, můžeme stisknout tlačítko Select again, čímž 

iniciujeme nový výběr položky v prohlížeči. 
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Pokud vybereme položku v oblasti, kterou nemáme přidanou do seznamu oblastí prohledávání, přidá se 

tato oblast automaticky. 

 

Rozhraní pro výběr uzlu 

5. Pokud nejsme spokojeni s automatickým odhadem dalších položek podle položek 

vzorových, můžeme upravit toleranci pro každou vzorovou položku jejím označením a 

nastavením posuvníku Tolerance. 

6. Pokud jsou automaticky vybírány položky, které nechceme, můžeme přidat negativní 

vzorové položky v druhém sloupci stejným způsobem jako pozitivní vzorové položky. 

Položky automaticky nalezené podle těchto vzorů jsou narozdíl od vzorů pozitivních 

z výsledků odebírány. 

7. Pokud si přejete prohledávat i jiné oblasti dokumentu, můžete je přidat ve třetím 

sloupci podobně jako položky. (V rozhraní pro výběr uzlu se nevyznačuje nadřazený 

uzel.) 

8. Pro nastavení odkazu pro přechod na další indexovou stránku stiskněte modře 

zabarvené tlačítko Next page a vyberte odpovídající odkaz na stránce v prohlížeči 

levým tlačítkem myši. Zpřístupní se trojice tlačítek v pravé spodní části popisovacího 

rozhraní, kterými se můžete pohybovat po indexových stránkách. 

Pro znovunastavení odkazu přechodu na další indexovou stránku stiskněte tlačítko Next page pravým 

tlačítkem myši. 

B.2.4.2 Štítkování položek 

1. Otevřete štítkovací rozhraní poklepáním na položku v seznamu pozitivních vzorových 

položek v popisovacím rozhraní. 
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Štítkovací rozhraní 

2. V horní části štíkovacího rozhraní vyberte druh štítkované položky z definice 

štítkování. 

Definice štítkování je obsažena v souboru labels.xml v adresáři aplikace editoru. Jedná se o soubor ve 

formátu xml, který udává seznam názvů a povinností štítků pro daný druh položky. 

Příklad definice štítkování: 

<Labels> 

 <LabelGroup name="kniha"> 

  <Label name="titul" kind="required" /> 

  <Label name="podtitul" kind="optional" /> 

 </LabelGroup> 

</Labels> 

Tato štítkovací definice popisuje druh položky kniha, která obsahuje dva štítky: titul, který je povinný a 

podtitul, který je volitelný. 

Štítkovací definice je použita pouze pro kontrolu v editoru (seznam štítků, které lze přiřadit a označení 

položek v seznamu pozitivních vzorových položek v popisovacím rozhraní červenou nebo zelenou barvou). 

Na práci aplikace Server nemá žádný vliv. 

3. Informacím na indexové stránce lze štítky přiřadit pouhým označením příslušného 

řádku a vybráním odpovídající části položky levým tlačítkem myši v prohlížeči. 

Část položky nemusí být možné vybrat, pokud se nenachází ve vzorové položce podle které byla štítkovaná 

položka nalezena. V tomto případě se vybere odpovídající nadřazená část položky. Pokud přesto 

potřebujete část vybrat, přidejte do seznamu pozitivních vzorových položek položku, která tuto část 

obsahuje. 
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4. Pro označení odkazu přechodu na stránku s detaily položky zaškrtněte pole v levé 

spodní části štítkovacího rozhraní a vyberte příslušnou část s odkazem jako 

v předchozím bodě. 

V prohlížeči se všechny části položky, které mají přiřazeny nějaký štítek, vyznačí tmavější modrou barvou. 

Část položky, k níž je přiřazen štítek, jehož řádek je ve štítkovacím rozhraní aktuálně označen, je vyznačena 

zelenou barvou. Část položky označená jako odkaz na stránku s detaily je vyznačena červenou barvou. 

5. Pro přiřazení pevné hodnoty k některému štítku klepněte na odpovídající řádek ve 

štítkovacím rozhraní pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Set a static value a 

zadejte požadovanou hodnotu. 

6. Na stránku s detaily přejděte stisknutím tlačítka Go to Details a vybráním některé 

z položek na stránce v prohlížeči levým kliknutím (jelikož je odkaz přechodu na 

stránku s detaily již spojen s položkou na stránce, není nutné vybírat specificky tento 

odkaz, stačí kterákoliv část položky). 

7. Informace na stránce s detaily lze štítkovat vybráním příslušlého řádku ve štítkovacím 

rozhraní a kliknutím levým tlačítkem myši kdekoliv v prohlížeči. Otevře se editor 

regulárních výrazů. 

 

Editor regulárních výrazů 

Editor regulárních výrazů je určen pro snadné zadávání a vizualizaci regulárních výrazů, které jsou následně 

použity k vyhledávání informací na webové stránce. 

Pole Contents of the selected element obsahuje textový obsah vybrané položky (celého dokumentu pro 

stránku s detaily), ve kterém se bude s pomocí regulárního výrazu vyhledávat. Toto pole neobsahuje HTML 

značky. Pokud si je přejete zahrnout do vyhledávání, zaškrtněte ve spodní části volbu Show HTML. Části 

textu odpovídající zadanému regulárnímu výrazu se automaticky vyznačují žlutě v průběhu psaní a pokud je 

obsah větší než velikost textového pole, pole automaticky přechází na umístění první nalezené části. 

Do pole Regex zadávejte regulární výraz ve formátu, který používá standardní balíček java.util.regex. 

Pokud výraz obsahuje skupiny, je výstupem obsah první skupiny. 

Pole Result obsahuje výstup zadaného regulárního výrazu. Pokud je ve výrazu chyba, je toto pole 

zabarveno červeně a obsahuje popis chyby. Pokud je výraz nalezen více než jednou, je pole zabarveno žlutě 
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a výsledkem je první nalezená část textu. Pokud je výraz nalezen pouze jednou, je pole zabarveno zeleně a 

výsledkem je odpovídající část textu. 

Regulární výrazy lze přiřadit i štítkům přiřazeným k indexové stránce kliknutím pravým tlačítkem myši a 

vybráním volby Set a regex for this label.Pro vymazání přiřazení štítku klepněte pravým tlačítkem myši na 

příslušný řádek ve štítkovacím rozhraní a vyberte volbu Clear this label. 

8. Pro návrat na indexovou stránku stiskněte tlačítko Go to Main v pravé spodní části 

štítkovacího rozhraní. 

B.2.5 Testování 

1. Stistknutím tlačítka Test v pravé horní části hlavního okna aplikace otevřete testovací 

rozhraní a automaticky spustíte testování. 

2. Prohlížeč začne automaticky procházet popsaný zdroj a tabulka testovacího rozhraní 

se začne naplňovat získanými informacemi. 

3. Pro ukončení testování stiskněte tlačítko Cancel testing procedure ve spodní části 

testovacího rozhraní. 

4. Po ukončení testování a návratu na první indexovou stránku v prohlížeči se toto 

tlačítko změní na Close tester. Tímto zavřete testovací rozhraní. 

Zavřením testovacího rozhraní zavíracím křížkem v pravém horním rohu okna se automaticky přeruší 

probíhající testování a prohlížeč se vrátí na první indexovou stránku. 

 

Testovací rozhraní 

B.2.6 Uložení popsaného zdroje 

1. Otevřete nabídku File v horní části hlavního okna aplikace a zvolte Save Session. 

2. Vyberte umístění a název souboru a stiskněte Save. 

B.2.7 Generování skriptu 

1. Otevřete nabídku File v horní části hlavního okna aplikace a zvolte Generate Script. 

2. Vyberte šablonu skriptu s příponou ftl, podle které si přejete vygenerovat skript. 
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Šablony skriptů používají syntaxi FreeMarker Template. K aplikaci Similarity Spider je přiložena šablona 

tester.ftl, pomocí které lze vygenerovat Java třídu Test, kterou lze přeložit kompilátorem Java a spustit 

pomocí aplikace Tester. 

B.3 Tester 

B.3.1 Kompilace 

1. Otevřete projekt SimilaritySpiderTester v NetBeans IDE (nabídka File → Open 

Project...). 

2. Otevřete soubor Test.java ve zdrojovém balíčku similarityspider. (V okně Projects 

rozviňte projekt SimilaritySpiderTester, v něm Source Packages a poté 

similarityspider a poklepejte na Test.java.) 

3. Nahraďte jeho obsah vygenerovaným skriptem. 

4. Skompilujte projekt. (Klepněte v okně Projects pravým tlačítkem myši na 

SimilaritySpiderTester a zvolte Build.) 

5. Spustitelný archiv jar aplikace Tester spouštějící vygenerovaný skript se vytvoří 

v podadresáři dist v umístění projektu SimilaritySpiderTester. 

B.3.2 Spuštění 

1. Otevřete příkazový řádek v umístění Testeru. 

2. Zadejte příkaz: 

java –jar similarityspidertester.jar –Dfile.encoding=UTF8 

 


