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PREDLOG TEME MAGISTRSKEGA DELA

1 Področje magistrskega dela

slovensko: Računalništvo in informatika, Ekstrakcija podatkov s spleta
angleško: Computer science, Web data extraction

2 Ključne besede

slovensko: splet, ekstrakcija podatkov, avtomatska ekstrakcija podatkov s spleta, fokusi-
rani spletni pajki, strukturirani podatki, nestrukturirani podatki
angleško: web, data extraction, automatic web data extraction, focused webcrawlers,
structured data, unstructured data

3 Opis teme magistrskega dela

Pretekle potrditve predložene teme:
Predložena tema ni bila oddana in potrjena v preteklih letih.

3.1 Uvod in opis problema

PredictLeads je platforma, ki jo razvijamo v podjetju 4see d.o.o. Preko nje strankam
ponujamo strukturirane podatke o podjetjih, ki jih je možno razbrati z njihovih spletnih
strani. Tipični kupci teh podatkov so investitorji, ki jih zanima rast in perspektivnost
zagonskih podjetij.

Ena izmed pomembnih metrik za merjenje uspešnosti podjetja je rast števila zaposlenih,
saj s tem tipično dokažejo, da že imajo poslovni načrt, ki deluje.

V magistrski nalogi se bom osredotočil na izdelavo avtomatskega ekstraktorja podatkov
slednjega tipa, saj nam je v podjetju pomembno, da lahko pokrijemo poljubno število
spletišč. Ekstraktor bo izluščil podatke o osebah za “team” podstran. Za vsakega zapo-
slenega v seznamu bom shranil ime, priimek, ime pozicije in povezave na razna socialna
omrežja (Linkedin, Twitter, Facebook ipd.). To podstran bom prepoznal in pridobil s
pomočjo fokusiranega spletnega pajka.
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Ker je cilj podjetja uporabiti to rešitev za ekstrakcijo več (deset) milijonov spletišč (seznam
katerih imamo v podjetju), je nujno, da ima produkt visoko stopnjo generičnosti, poleg
tega pa je potrebna tudi visoka natančnost pri ekstrakciji podatkov. Pomembna je tudi
hitrost ekstrakcije. Ta je sicer sekundarnega pomena, se je pa moramo zavedati pri izbiri
pristopov, saj lahko večje upočasnitve bistveno povišajo stroške ekstrakcije.

3.2 Pregled sorodnih del

Področje avtomatske ekstrakcije podatkov lahko delimo na dva pristopa:

• Prvi je izgradnja ekstraktorja za vsako stran posebej. Ta zlahka doseže visoko sto-
pnjo natančnosti, a se tudi zlahka pokvari, ko se stran spremeni. Cena vzdrževanja
narašča linearno s številom strani, ki jih podjetje pregleduje.

• Drugi pristop je implementacija generičnega ekstraktorja. Z njim je veliko težje
doseči visoko natančnost, v zameno pa je veliko bolj robusten na spremembe strani
in za vključitev nove strani v obdelavo ni potrebno narediti nobene spremembe.

To je pristop, s katerim se bom ukvarjal jaz.

Leta 1998 sta Chun-nan Hsu in Ming-tzung Dungs [1] z visoko uspešnostjo implemen-
tirala ekstraktor podatkov iz seznama, ki samodejno zazna mejne znake med različnimi
tipi podatkov s pomočjo kontekstualnih informacij in tipičnih znakov za ločevanje (ang:
delimiter - oklepaj, vejica ipd.) v naravnem besedilu. Ta podatke potem shrani v obliki
seznama terk. Takšen pristop je bil za tisti čas primeren, a ima sedaj omejeno uporabnost,
saj se srečujemo s seznami, ki vsebujejo kompleksne strukture. S tem pa ima postopek
težave, saj se zanaša na nizko število permutacij vsebine elementov seznama.

Arvind Arasu in Hector Garcia-Molina [2] med drugim predstavita pristop, ki prepozna
statično vsebino v elementih seznama in predlagata njihovo odstranitev za lažjo ekstrak-
cijo dejanskih podatkov.

Yanhong Zhai in Bing Liu [3] predlagata pristop avtomatske ekstrakcije podatkov iz tabel.
Z njim dosežeta visoko natančnost, a prepoznata, da je treba v tej smeri še nadaljevati,
saj nerešen problem ostajajo seznami, ki niso zapisani v obliki tabel.

Delo na področju avtorja nadaljujeta [4] in se lotita postopka ekstrakcije s pristopom
poravnave delnih dreves. Ta postopek je potreben, saj so na modernih straneh elementi
v seznamih veliko bolj kompleksni (kot pri [1]). Poleg tega nekateri elementi seznama
ne vsebujejo vseh informacij (npr. manjka cena izdelka), drugi pa vključujejo dodatne
(npr. značko za popust v spletni trgovini). Z uporabo pristopa poravnave delnih dreves
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se bistveno izboljša natančnost identifikacije istih podatkovnih tipov znotraj elementa
seznama.

Ta dela uspešno rešijo problem označevanja podatkov podobnega tipa znotraj seznama,
a izhodne “kategorije” niso poimenovane in so različne za vsako obdelano spletno stran.
Delo združevanja teh kategorij med različnimi spletnimi stranmi je prepuščeno naslednji
fazi, ki je avtorji prispevkov ne rešujejo, saj zahteva domensko znanje.

Tomas Gogar in drugi v članku [5] predlagajo uporabo nevronskih mrež. S kombinacijo
posnetkov zaslona “renderirane” strani, besedila in informacije o lokaciji besedila dosežejo
visoko natančnost na področju iskanja cene na strani izdelka.

Alfonso Murolo in drugi [6] ekstrakcijo izvedejo kar v brskalniku, saj imajo tam možnost
izvajanja JavaScript kode, dostop do CSS lastnosti in možnost interakcije s spletno stranjo.

Obstajajo tudi dela, ki združujejo podatke med različnimi spletnimi stranmi z namenom
obogatitve najdenih podatkov. Primer takšnega dela je “Linking semistructured data on
the web”. V njem Soheil Hassas Yeganeh in drugi [7] opišejo pristope ekstrakcije entitet
in njihovih atributov, te pa potem združijo s pomočjo podatkov, ki te entitete unikatno
določijo. S pomočjo tega pristopa dosežejo visoko natančnost ekstrakcije, saj omogoča
odstranitev napačno zaznanih podatkov in združitev tistih atributov, ki so bili prisotni v
samo nekaterih virih.

3.3 Predvideni prispevki magistrske naloge

Glavni prispevek naloge bo implementacija ekstraktorja seznamov oseb s spletišča za
poljubne spletne strani. Ta bo poiskal zaposlene v seznamu in jim določil atribute, ki
nas zanimajo. S pomočjo razpoznave vzorcev v strukturi elementov seznama bo dosegel
višjo natančnost, kot bi jo samo z navadnim iskanjem informacij. Najdene vzorce bo
uporabil za razpoznavo prej nenajdenih elementov in nenajdenih atributov v že najdenih
elementih.

Za identifikacijo podstrani, na katerih lahko pričakujemo osebe, bom uporabil fokusira-
nega spletnega pajka. Zanj bom implementiral funkcionalnost za identifikacijo “team”
strani.

Zadnji prispevek bo ocena smiselnosti posameznih pristopov in njihovega prispevka k celo-
tni rešitvi. Meril bom predvsem natančnost razpoznave in časovno kompleksnost/zahtevnost
algoritmov.
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3.4 Metodologija

Delo bo osredotočeno na dva sklopa.

3.4.1 Uporaba spletnega pajka in implementacija funkcije za usmerjanje

Uporabil bom obstoječe ogrodje za spletnega pajka. Zanj bom napisal funkcijo za foku-
sirano usmerjanje znotraj spletne strani. Ta bo temeljila na ključnih besedah in pogostih
podstraneh, kjer te podatke pogosto najdemo.

Postavil bom sistem, kjer bom pajku ob zagonu podal seznam domen. Te bom vzel iz
seznama YCombinator podjetij B2B Software and Services [8]. Pajek bo znotraj njih
zbral podstrani, ki lahko vsebujejo seznam zaposlenih. Za vsako od teh podstrani bo
ekstraktorju podatkov podal HTML in razne ostale metapodatke, ki jih bo izvlekel.

Pri evalvaciji pajka me bo zanimalo, koliko pravih podstrani pajek najde in koliko pod-
strani preišče, da pride do tega rezultata.

3.4.2 Ekstraktor zaposlenih na spletni strani

Implementiral bom začetno zaznavo zaposlenih in njihovih atributov, algoritem za pre-
poznavo strukture najdenih (in atributov znotraj njih) in funkcije za prenos odkritega
znanja na nenajdene elemente. Temu delu naloge bom namenil največ časa. Ekstraktor
bom evalviral na podlagi uspešnosti in primernosti za uporabo v podjetju.

Uporabil bom tudi metodo za zaznavo obrazov na slikah.

Za namene razvoja in sprotne ocene uspešnosti in kasnejšega dokaza generičnosti rešitve
algoritmov bom pripravil "učno", testno in validacijsko množico. Te bodo temeljile na
spletnih straneh iz YCombinator-jevega seznama B2B Software and Services [8], saj je to
del spletnih strani, ki jih naše podjetje pregleduje.
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