
Slavko Žitnik 

Domača naloga – iskanje zanimivih člankov 

 

Spodaj bom na kratko povzel vsak članek in enega v drugi točki podrobneje opisal. Za izbiro člankov 

sem v spletnem brskalniku odprl vse članke letnika 2010 in prebral povzetke. Nato sem jih izbral 

glede na tisti povzetek, ki se mi je zdel zanimiv. 

 

c) PREGLED ZADNJEGA LETNIKA IN IZBIRA DVEH ČLANKOV 

 

 Information Processing and Management 

o Review of ‘‘Search Engines: Information Retrieval in Practice” by Croft, Metzler and 

Strohman 

Članek opisuje novo knjigo s področja priklica podatkov. Najprej poda zgradbo knjige in se nato 

sprehodi čez vseh 13 poglavij. Pri vsakem poglavju poudari, kje knjiga dobro predstavi področje in kje 

so pomanjkljivosti. Najbolj ga moti, da je premalo pozornosti posvečeno poglavju o »pajkih« (ang. 

crawlers), ki je en ključen del iskalnika. Na koncu pa knjigo vseeno priporoča za uporabo pri 

predavanjih na dodiplomskem študiju. 

o Automated opinion detection: Implications of the level of agreement between 

human raters 

Članek ugotavlja uspešnost metod za avtomatsko iskanje blogerskih zapisov, ki izražajo mnenje nad 

podano tematiko (AODS). Avtor uporablja podatke Blog06, ki so bili pripravljeni za namene TREC 

konference. Njegovo delo je bilo, da je s 70 ocenjevalci ocenil, kakšna je lahko najboljša kvaliteta 

avtomatskega algoritma – saj se uči nad označenimi podatki. Na koncu je ugotovil, da AODS niso tako 

zelo uspešni in tudi menil, da je mera MAP napačna za oceno uspešnosti in bi bila boljša Jaccardova 

ocena. 

 

 Information Retrieval 

o A framework to compute page importance based on user behaviors 

V članku so zasnovali nov način ocenjevanja (ranking) spletnih strani. Imenovali so ga BrowseRank. 

Njihovo izhodišče je bilo, da bi pri ocenjevanju lahko upoštevali še koliko časa uporabnik pregleduje 

neko stran, kako je prišel do nje, ... Rezultate so primerjali z TrustRank-om in PageRank-om, ki 

upoštevajo le povezave med stranmi. Pri evaluaciji so najprej zajeli uporabniške podatke in razvili 8 

modelov, ki so jih testirali. Na koncu so še predstavili 20 najbolje ocenjenih strani. 

o Current research in focused retrieval and result aggregation 

Fokusirano pridobivanje podatkov avtor deli na: element retrieval, passage retrieval, question 

answering, and entity retrieval. Potem predstavi še kakšne so razlike pri agregiranju podatkov. Torej, 

če nam iskalnik vrne dokumente, kako dobro lahko potem najdemo ciljne podatke in jih izpišemo 

uporabniku, brez da bi mu bilo treba brskati. Pri tem se osredotoča na pridobivanje stavkov, entitet 

in odgovarjanje na vprašanja (QA).  

 

 Journal of Web Semantics 

o Visualizing search results and document collections using topic maps 

Podrobneje opisan v točki d). 

o Semantic Web and Social Web heading towards Living Documents in the Life 

Sciences 



Članek opisuje idejo po neki platformi za označevanje entitet znotraj dokumentov. Večinoma 
razmišlja o orodjih, ki bi poleg avtomatskega označevanja tudi uporabniku ponudil ročno 
označevanje. Fokusira se predvsem na članke raziskovalcev. Temu v namen tudi razvije 
ontologijo POAP, ki je podobna FOAF ontologiji. V članku navede tudi mnogo orodij, kot je recimo 
Connotea za organizacijo člankov ali MS Word plugin za označevanje entitet. 

 

d) POVZETEK NAJBOLJ ZANIMIVEGA ČLANKA - Visualizing search results and document collections 

using topic maps 

 

Članek opisuje pristope za vizualizacijo dokumentov. Če imajo korpus nekih dokumentov, je njihov 

cilj, da avtomatsko določijo tematike (topics), ki se v dokumentih pojavljajo in jih prikažejo v 2D 

prostoru. Za reševanje tega problema so v okviru Elsevier tekmovanja razvili svoje orodje NICTA. Kot 

vhod vzame seznam dokumentov, razbere teme in vrne 2D projekcijo dokumentov, kjer je vsaka 

tema svoje barve in dokumenti, ki so si po tematiki blizu, morajo biti blizu tudi v projekciji. Za 

ugotovljene teme dokument umestijo tako, da pogledajo njegovo porazdelitev čez vse tematike. 

Njihov sistem so tudi validirali tako, da so v različnih naborih dokumentov dobili ustrezne tematike in 

s tem hkrati pokazali, da imajo stabilno metodo. Za določitev tematik so uporabili nenadzorovane 

metode (clustering): topic model, k-Means in modificiran LSA. Za projekcijo v 2D prostor so uporabili 

metode PCA, LLE in FDL. Njihov končni cilj je tudi bil, da bi ugotovili uporabno evalvacijsko metodo za 

ocenjevanje različnih tematskih zemljevidov (topic maps). Pri tem ocenjevanju je glavna stvar, da 

upoštevajo kolikokrat so dokumenti po tematiki blizu a narazen v projekciji in obratno. Za 

ocenjevanje so uporabili standardni meri natančnost (precision) in priklic (recall), ki se uporabljata pri 

priklicu podatkov (Information Retrieval). Izkazalo se je, da meri nista primerni in da bodo morali 

poiskati nove metode za evalvacijo, ki je zapletena. 


