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STRESZCZENIE 

 Niniejsza praca poświęcona jest tematyce eksploracji danych tekstowych w 

środowisku sieci web, a w szczególności takim metodom jak uogólnione wzorce 

sekwencji oraz klasyfikacja. Podstawowym celem tej pracy było zbadanie efektywności 

klasyfikacji stron domowych naukowców i uniwersytetów na podstawie występowania 

w ich treści częstych sekwencji tekstowych.  

 W pracy dokładnie został opisany algorytm GSP wykorzystywany do 

odkrywania wzorców sekwencji w tekście. Przedstawione zostały również typowe 

reprezentacje tekstu w algorytmach eksploracji danych tekstowych oraz sposób 

przekształcania dokumentu do reprezentacji odpowiedniej dla zadań wykrywania 

sekwencji oraz klasyfikacji. 

 Do przeprowadzenia klasyfikacji użyto następujących klasyfikatorów: DeEPs, 

Naive Bayes oraz KStar, których działanie zostało opisane. W szczególności skupiono 

uwagę na leniwym klasyfikatorze DeEPs. 

Słowa kluczowe: Eksploracja danych w tekście, GSP, Sekwencje, Klasyfikacja,  DeEPs 

 

 

ABSTRACT 

Title: Classification of Text Documents based on Generalized Sequence Patterns. 

           This bachelor thesis concerns the subject of text data mining in web 

environment, especially such techniques as discovering generalized sequence patterns 

and classification. The main purpose of the work was to investigate the effectiveness of 

the classification of home pages of researchers and universities based on the 

occurrences of frequent text sequences in their content. 

              This work thoroughly describes GSP algorithm, which is used to discover text 

sequence patterns. It also presents typical representations of text in text data mining 

algorithms and explains how a document is converted to a representation suitable for the 

tasks like sequence discovery and classification.  

              The following classifiers were used to perform classification: DeEPs, Naive 

Bayes and KStar. In particular it focuses on a lazy method of classification called 

DeEPs. 

Key words: Text Data Mining, GSP, Sequence, Pattern, Classification, DeEPs 
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1. Wstęp 

Eksploracja danych jest popularną i ważną dziedziną informatyki mającą bardzo duże 

znaczenie praktyczne. Jej istota polega na wykorzystaniu szybkości komputerów, 

specjalnych algorytmów i technik do odkrywania ukrytych dla człowieka zależności i 

prawidłowości w ogromnych zbiorach danych, których człowiek nie byłby wstanie 

opanować konwencjonalnymi metodami jak typowe zapytania do bazy danych. Jest to 

także geneza powstania tej dziedziny: w wielu branżach jest potrzeba gromadzenia 

danych, które bardzo często nieprawdopodobnie rozrastają się do wielkich rozmiarów.  

Bez odpowiedniej analizy tych danych stawały się bezużyteczne, więc potrzebny był 

mechanizm wydobywania wiedzy zawartej w surowych danych.  

Należy również rozróżnić eksplorację danych od zwykłych zapytań operacyjnych na 

bazie danych, których przykładem może być zapytanie o liczbę określonych produktów 

sprzedanych w sklepie w konkretnym miesiącu lub nawet bardziej złożonych z 

podziałem na kategorie, miesiące czy jeszcze inne parametry czy ograniczenia. 

Eksploracja pozwala na znalezienie odpowiedzi na pytania bardziej ogólne, wyższej 

abstrakcji, do których nie sposób ułożyć zapytania SQL
1
. Przykładem może być np. 

klasyfikacja klienta na podstawie jego aktywności lub zakupów. 

W kontekście baz danych eksploracja danych jest jednym z etapów bardziej ogólnego 

procesu odkrywania wiedzy. W procesie tym najpierw należy odpowiednio 

przygotować dane do użycia konkretnej metody. Wiąże się to z takimi czynnościami jak 

selekcja odpowiednich danych, usunięcie danych nierelewantnych z punktu widzenia 

problemu czy nawet przekształcenie ich do odpowiedniej reprezentacji, na której będzie 

operował algorytm. Po całym procesie należy odpowiednio zinterpretować same wyniki 

eksploracji, aby ostatecznie odkryć wiedzę zawartą w danych. 

Eksploracja danych jest silnie powiązana z takimi dziedzinami nauki jak statystyka czy 

sztuczna inteligencja, głównie uczenie maszyn, z której wywodzą się techniki 

eksploracji danych. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Structured Query Language 
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1.1. Eksploracja danych w sieci Web 

Eksploracja sieci Web jest obecnie szczególnie istotną dziedziną eksploracji danych. 

Jest to odkrywanie interesującej, potencjalnie użytecznej, dotychczas nieznanej wiedzy 

ukrytej w zawartości sieci Web, zarówno w treści, strukturze czy nawet logach 

serwerowych. Ze względu na rodzaj analizowanych danych wyróżnia się 3 podstawowe 

grupy metod eksploracji sieci web:  

 eksploracja zawartości sieci Web (ang. Web Content Mining) 

Eksploracja zawartości sieci Web jest wykrywaniem wiedzy z treści stron 

internetowych, w dużej mierze przypomina eksplorację dokumentów tekstowych z 

tym, że mamy tu do czynienia z częściowo uporządkowaną strukturą dokumentu 

HTML, zawierającego nie tylko właściwą treść strony, ale również różne znaczniki, 

które służą do nadania dokumentowi jego struktury. Typowymi zagadnieniami przy 

eksploracji zawartości jest: grupowanie stron WWW, klasyfikacja stron WWW.  

 eksploracja połączeń sieci Web (ang. Web Structure Mining)  

Eksploracja struktury sieci web polega na analizowaniu grafu połączeń miedzy 

stronami internetowymi za pomocą odnośników (ang. hyperlink lub link). Ogólnie 

służy do badania relacji miedzy zasobami w sieci www. Wyszukiwarki internetowe 

wykorzystują taka analizę do tworzenia rankingu ważności stron internetowych. 

Jednym z głównych i bardziej znanych algorytmów wykorzystywanych w takiej 

analizie jest Page Rank stosowany przez jedną z większych wyszukiwarek 

internetowych. 

 eksploracja korzystania z sieci Web (ang. Web Usage Mining) 

Eksploracja korzystania z sieci web jest analizą działań użytkownika sieci. Bada 

zachowanie użytkowników podczas korzystania z sieci. Sprowadza się do analizy 

logów serwerowych np. historii przeglądania stron przez użytkowników na jakimś 

portalu. Wynik analizy można wykorzystać np. do znalezienia najlepszej logicznej 

struktury witryny, spersonalizować ją pod kontem konkretnych użytkowników, 

znaleźć najlepsze miejsca na reklamy. 

W pracy przeprowadzane jest znajdowanie wzorców sekwencji, a następnie klasyfikacja 

stron www jedynie na podstawie samych treści stron internetowych. W związku z tym 

zagadnienia tej pracy można zaklasyfikować do kategorii eksploracji zawartości sieci 

web. 
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1.2. Cel pracy 

Głównym celem niniejszej pracy było stworzenie systemu umożliwiającego 

klasyfikację dokumentów tekstowych na podstawie wzorców sekwencji wykrytych w 

grupie stron www. Aby to osiągnąć system powinien być w stanie automatycznie 

pobrać treści stron internetowych, (w tym przypadku były to strony domowe 

naukowców oraz strony uniwersytetów) znajdujących się pod podaną, znaną wcześniej 

listą adresów URL. Z tak zdobytych dokumentów powinny zostać wykryte częste 

sekwencje tekstowe, które będą wykorzystane budowy modeli klasyfikatorów. Przy 

pomocy systemu ma zostać zbadana jakość takiego podejścia do klasyfikacji. 

Po wstępnej analizie, zostały wybrane odpowiednie algorytmy oraz narzędzia i 

zewnętrzne źródła potrzebne do zrealizowania wyżej wymienionych zadań. W ramach 

części praktycznej owe algorytmy zostały zaimplementowane, a zewnętrzne moduły 

takie jak biblioteki do klasyfikacji zintegrowane z systemem. 

Zrealizowane zadania zostały przetestowane, a wyniki tych testów przedstawione i 

opisane.  

 

1.3. Struktura pracy  

Kolejne rozdziały tej pracy prezentują zagadnienia i problemy, z jakimi kolejno należy 

się zetknąć przy realizacji założonych celów. W każdym z nich na początku 

przedstawione są podstawy teoretyczne i opis problemu, po czym szczegółowo ukazane 

jest rozwiązanie. Drugi rozdział stanowi opis różnych sposobów reprezentacji 

dokumentów tekstowych w algorytmach eksploracji danych. Kolejny rozdział 

poświęcony jest wykrywaniu sekwencji częstych w grupie dokumentów tekstowych. 

Następny opisuje sposób klasyfikacji strony www na podstawie wzorców sekwencji 

częstych uzyskanych w poprzednim etapie. Rozdział piąty dotyczy prezentacji 

architektury rozwiązania zastosowanej w części praktycznej niniejszej pracy. W 

przedostatnim rozdziale przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych testów 

związanych z głównymi zadaniami, których dotyczyła praca. Ostatni, siódmy rozdział 

jest podsumowaniem pracy. Zawarto w nim wnioski dotyczące wykorzystanych 

algorytmów jak i samej pracy oraz propozycje dalszego rozwoju zbudowanego systemu. 
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2. Reprezentacje stron www w systemie  

W rozdziale tym zostaną przedstawione typowe reprezentacje dokumentów tekstowych, 

wykorzystywane w algorytmach eksploracji tekstu. W dalszej części opisane zostaną 

również struktury wykorzystywane w części praktycznej tej pracy do reprezentowania 

przekształconych dokumentów, zarówno w celu wykrywania sekwencji jak i 

klasyfikacji. Zostaną opisane również metody i narzędzia, które są stosowane podczas 

procesu przekształcania dokumentów z formy oryginalnej do właściwej algorytmowi 

reprezentacji.  

2.1.  HTML 

Głównym przedmiotem analizy niniejszej pracy są strony internetowe ludzi nauki oraz 

uniwersytetów. Zanim przejdę do opisu reprezentacji tekstowych warto wtrącić kilka 

słów o początkowej formie dokumentów będących przedmiotem analizy. Strona 

internetowa jest dokumentem języka znaczników HTML (ang. HyperText Markup 

Language). Jest to język wprowadzający częściową strukturę informacji do dokumentu. 

Pozwala on opisać strukturę informacji zawartych wewnątrz strony internetowej, 

nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu. Strukturę tą wprowadzają 

znaczniki HTML. Treści stron znajdują się wewnątrz znaczników, pomiędzy jego 

otwierającym elementem (np. <body>) a zamykającym (</body>). Odpowiednie 

rozmieszczenie tych elementów, które tworzą np. nagłówek, listy, formularze, 

odnośniki, tworzy przejrzystą strukturę strony www.  

 

2.2. Rodzaje reprezentacji 

Postać dokumentu reprezentującego stronę www jest zazwyczaj nieodpowiednia dla 

wejścia algorytmów, które działają na danych o szczególnie określonej strukturze. 

Dlatego też niezbędnym krokiem jest uprzednie przekształcenie dokumentu do innej 

formy, w której może zostać wykorzystany przez dany algorytm.  

Przy doborze reprezentacji rozsądnym wydaje się być dążenie do takiej reprezentacji, 

która jest maksymalnie ograniczona jednak wystarczająco obszerna, tak aby nie obniżać 

jakości działania algorytmu. Reprezentacja powinna przede wszystkim być jak najlepiej 

dopasowana do konkretnego problemu. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_internetowa
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2.2.1.  Reprezentacja pełna 

Jest to sposób reprezentacji dokumentu zachowujący pełną informację o nim, a więc  

przechowujący wszystkie wystąpienia każdego słowa wraz z jego umiejscowieniem w 

tekście. Na jej podstawie można dokładnie odtworzyć oryginalny dokument. Nie 

zawsze jest jednak potrzeba przechowywania wszystkich informacji. Co więcej 

korzystanie z takiego modelu dokumentu podczas pracy algorytmu może być bardziej 

uciążliwe oraz mniej wydajne. 

 

2.2.2.  Reprezentacje unigramowe 

Skrajnie odmiennym przykładem jest reprezentacja unigramowa (ang. Unigram Model). 

Jest to bardzo prosty, jednak dosyć często stosowany model reprezentacji dokumentów. 

Polega na przedstawieniu tekstu w postaci wektora, w którym zawarta jest informacja o 

wystąpieniach konkretnych słów w dokumencie. Stąd inna nazwa tej reprezentacji to 

worek słów (ang. Bag of words). Liczba wymiarów takiego wektora jest równa liczbie 

wszystkich różnych słów występujących we wszystkich dokumentach ze zbioru. 

Istnieją dwa warianty reprezentacji unigramowej: 

 Binarna – odnotowywany jest jedynie fakt wystąpienia danego słowa w 

dokumencie. Nie ma natomiast informacji, o tym ile razy słowo to wystąpiło w 

tekście. 

 Częstościowa – liczone są wystąpienia danego słowa w dokumencie. 

 

2.2.3.  Reprezentacja n-gramowa 

Jest to bardziej złożona reprezentacja tekstu, zawierająca w sobie więcej informacji niż 

unigramowa. Uwzględnia ona bowiem wzajemną kolejność słów w dokumencie. 

Zamiast częstości pojedynczych słów zawiera ona wiadomości o częstości 

występowania sekwencji długości n sąsiednich słów w tekście. Poważnym problemem 

takiej reprezentacji jest jej duży oraz bardzo szybko rosnący wraz ze wzrostem słów 

rozmiar. W związku z tym rzadko korzysta się z reprezentacji o długościach sekwencji 

większych niż 3 [3]. 

Długość sekwencji (n) Liczba wymiarów wektora 

2 (Bigram) 1 milion (1000
2
) 

3 (Trigram) 1 miliard (1000
3
) 

Tabela 2.1. Rozmiary wektorów reprezentujących dokumenty, w zależności od 

długości n-gramów dla 1000 różnych słów. 
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2.2.4. Reprezentacja γ - gramowa 

Jest bardziej elastyczną wersją reprezentacji n-gramowej, która zawierała częstości 

sekwencji słów o ustalonej długości n. Reprezentacja γ – gramowa nie ma takiego 

ograniczenia. Może przechowywać informację o częstościach sekwencji słów różnych 

długości, zaczynając od długości równej 1, czyli po prostu pojedynczych słów. Można 

powiedzieć, że reprezentacja ta jest złożeniem modelu unigramowego oraz kilku modeli 

n-gramowych, w zależności od tego, jakiej maksymalnie długości sekwencje mają być 

uwzględnione. 

 

2.2.5. TF – IDF  

W poprzednio opisanych modelach uwzględniana była jedynie obecność lub częstość 

występowania słowa w danym dokumencie. Reprezentacja TF-IDF (ang. Term 

Frequency – Inverse Document Frequency) jest pod tym względem bardziej 

wyrafinowana. Zamiast częstości przypisuje ona wagę obliczaną na podstawie 

istotności słowa w dokumencie. 

Aby ją wyznaczyć trzeba najpierw znaleźć następujące miary:  

 Term frequency – TF(ti, d) – liczba wystąpień słowa ti w dokumencie dj.  

 Document frequency – DF(ti) –  liczba dokumentów, w których wystąpiło słowo 

ti. 

 Inverse document frequency – IDF(ti) = log(|D|/DF(ti)) 

gdzie |D| to liczba wszystkich rozpatrywanych dokumentów.  

 

Ostateczna  waga słowa ti w dokumencie dj wynosi:  

wi = TF(ti, d) • IDF(ti) 

Jak widać miara ta jest tym większa, im częściej występuje w dokumencie. Z drugiej 

strony ważność termu zmniejsza się, im częściej występuje on w innych dokumentach 

ze zbioru. Interpretacja tego jest taka, że słowo z dużą wagą, jest charakterystyczne dla 

tego dokumentu i raczej dobrze opisuje jego tematykę. Dzięki temu metoda jest odporna 

na słowa, które są popularne w większości dokumentów zbioru, więc nie są 

wartościowe w analizie, a stanowią jedynie szum. Takimi wyrazami są często słowa z 

listy stopwords (2.3.3.2). 
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2.2.6. Reprezentacja pozycyjna 

W dotychczas przedstawionych reprezentacjach, zawarte były jedynie informacje o 

wystąpieniach słów lub sekwencji słów w dokumentach. Nie było jednak w żaden 

sposób uwzględniane ich położenie w obrębie dokumentu. Informacja ta jednak w 

przypadku wielu metod eksploracji tekstu takich jak wykrywanie sekwencji ma 

kluczowe znaczenie.  

W podejściu tym dzieli się dokument na pewne przedziały, których wielkość może być 

dobrana w zależności od potrzebnej szczegółowości modelu. Następnie obliczane są 

częstości słów w każdym z przedziałów, w efekcie czego dla każdego słowa 

otrzymujemy funkcję rozkładu częstości jego występowania w dokumencie. W 

szczególnym przypadku, gdy przedział składa się z jednego słowa, możliwe jest 

całkowite odtworzenie oryginalnej postaci dokumentu. Kiedy natomiast przedział ma 

rozmiar całego dokumentu, jest ona równoważna z modelem unigramowym. 

 

2.2.7. Strona www jako sekwencja 

Do analizy tekstu pod względem wyszukiwania częstych sekwencji potrzebna była 

reprezentacja dokumentów uwzględniająca pozycję każdego słowa. W związku z tym 

model opierający się na zwykłym zliczaniu wystąpień słów nie nadawał się do tego 

zadania. Oczywistym wyborem była tutaj reprezentacja pozycyjna dokumentująca 

dokładne umiejscowienie w tekście każdego uwzględnianego w analizie słowa. 

Przebieg transformacji dokumentu wyglądał następująco: 

1. Pobranie źródła strony www w formacie HTML na podstawie adresu URL 

Dokładny opis w przedstawiony w 5.1. 

2. Parsowanie dokumentu HTML w celu wydobycia treści strony znajdującej się 

wewnątrz znaczników HTML. W tym kroku usuwane są wszystkie elementy 

charakterystyczne dla języka HTML.  Opis  kroku w 2.3.1. 

3. Tokenizacja (2.3.2) treści strony www. 

4. Stemming (2.3.3.1) tokenów. 

5. Filtracja słów 

a. Tokeny o długości 1 znaku zostają odfiltrowane. 

b. Usuwanie słów znajdujących się na stopliście (ang. Stopwords). 

Powyższe kroki zostały opisane w dalszej części tego rozdziału. 
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Przykład 

Załóżmy, że spod pewnego adresu URL pobrano źródło strony, które po sparsowaniu i 

wydobyciu tekstu dało następującą treść: 

„Welcome to my home page. Like other home pages it contains information about my 

work.” 

Po przejściu wszystkich etapów transformacji, dokument będzie w programie widziany 

jako zbiór mapowań: rdzeń słowa – pozycje wystąpienia słowa: 

Słowo welcom home page like contain Inform work 

Pozycje 

wystąpień 
1 4,8 5,9 6 11 12 15 

Tabela 2.2. Reprezentacja przykładowego dokumentu w programie. 

Odfiltrowane zostały wszystkie słowa znajdujące się na stopwords: to, my, it, about. 

Dzięki procesowi stemmingu słowa przedstawiane są w formie rdzenia, dzięki temu np. 

słowo w liczbie pojedynczej „page” oraz w liczbie mnogiej „pages” zostały 

potraktowane jako ten sam element. 

2.2.8. Strona www jako obiekt do klasyfikacji 

W pracy tej klasyfikacja strony www odbywała się na podstawie obecności w niej 

częstych sekwencji wyszukanych w zbiorze trenującym. Strona www reprezentowana 

była przez częste sekwencje słów, które zawierała. Obecność kolejnych sekwencji była 

odznaczana za pomocą elementów binarnego wektora. Wspominane częste sekwencje 

mogą być różnej długości. Stąd model ten można porównać z binarną reprezentacją γ - 

gramową, przy czym w czystej reprezentacji γ – gramowej słowa sekwencji muszą 

rzeczywiście być sąsiednimi słowami w tekście. W reprezentacji wykorzystywanej w tej 

pracy nie ma takiego ograniczenia, ponieważ przyjęto, że maksymalny odstęp między 

kolejnymi słowami sekwencji tekstowej wynosi 3. Ponadto liczba sekwencji brana pod 

uwagę przy klasyfikacji jest niewielka i uwzględnia jedynie najczęstsze i najbardziej 

istotne sekwencje wybrane spośród wszystkich znalezionych. Waha się ona między 2 a 

30 sekwencjami. 

 

 

 

 



14 
 

Przykład 

Załóżmy, że w procesie sekwencjonowania zostały wykryte, a następnie 

wyselekcjonowane do celów klasyfikacji następujące sekwencje: 

1) homepage 

2) departmentcomputerscience 

3) researchinterests 

4) internationalconference  

Przyjmijmy również, że następujący tekst jest treścią strony www, ściągniętej spod 

pewnego adresu URL. Strona ta ma stać się obiektem poddanym klasyfikacji. 

 

„In my home page you can find information about my research, general interests and 

list of my publications.” 

 

Pogrubioną czcionką oznaczono wyrazy wchodzące w skład wyżej wypisanych 

częstych sekwencji. 

W pierwszym kroku treść strony sprowadzona jest do reprezentacji pozycyjnej wg 

schematu opisanego w poprzednim punkcie 2.2.7. W takiej reprezentacji łatwo jest 

sprawdzić, czy strona zawiera w swojej treści kolejne sekwencje z listy sekwencji 

branych pod uwagę przy klasyfikacji. Jeśli strona zawiera daną sekwencję pod 

odpowiednią pozycją w wektorze wynikowym wstawiana jest wartość 1, a w 

przeciwnym razie 0. 

Wektor wynikowy w podanym przykładzie miałby następującą postać [1, 0, 1, 0] co 

oznacza, że strona zawiera w treści pierwszą i trzecią sekwencję z listy. 

 

2.3. Transformacja dokumentów tekstowych 

Kolejna część rozdziału stanowi opis kroków prowadzących do sprowadzenia strony 

internetowej do postaci obiektu wykorzystywanego w algorytmach eksploracji. 

2.3.1. Parsowanie dokumentu HTML 

W celu eksploracji zawartości sieci web potrzeba narzędzia, za pomocą którego 

możliwe będzie wygodne wydobywanie interesujących nas danych. Takim narzędziem 

może być parser języka HTML.  
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Parser jest to program dokonujący analizy składniowej danych wejściowych w celu 

określenia ich struktury gramatycznej w związku z określoną gramatyką formalną. 

Analizator składniowy umożliwia przetworzenie tekstu czytelnego dla człowieka w 

strukturę danych przydatną dla oprogramowania komputera. 

W przypadku analizy informacji ze struktury dokumentu HTML umożliwia on 

wykonanie takich operacji jak wyszukiwanie elementów strony, wydobywanie treści 

konkretnych znaczników, czy nawet wszystkich treści znajdujących się we wszystkich 

elementach strony. 

W pracy interesuje mnie treść strony zawarta we wszystkich znacznikach, natomiast nie 

ma dla mnie znaczenia, w jakich znacznikach znajdowały się te treści. Analizie nie jest 

poddawana struktura strony, ani sposób rozmieszczenia treści strony. 

 

2.3.2. Tokenizacja  

Tokenizacja (inaczej atomizacja) jest pierwszym krokiem analizy dokumentów 

tekstowych. Jest to podział danych na pojedyncze obiekty zwane żetonami (ang. 

Token). W przypadku tekstu są to po prostu pojedyncze słowa. Tokeny mogą się 

powtarzać, zatem istotna jest również jego pozycja w dokumencie. Tokenizacją zajmuje 

się analizator leksykalny inaczej zwany skanerem lub lekserem. Przegląda on kolejne 

znaki tekstu i grupuje je w tokeny według określonej reguły lub zbioru reguł. Tokeny 

rozpoznawane przez lekser, lub elementy rozdzielające tokeny, mogą być opisane w 

programie wyrażeniami regularnymi. W pracy korzystam z analizatora leksykalnego 

dostępnego w jednej z głównych bibliotek języka Java. Zakłada on, że tokeny 

rozdzielone są ciągami znaków opisanymi wyrażeniem regularnym: 

„[^\\p{L}]+” – liczby nie są tokenami  

"[\\W]+" – uznający liczby jako tokeny 

Oznacza to, że tokeny (słowa) rozdzielone są ciągami znaków, wśród których nie ma 

liter (lub nie ma liter ani liczb w drugim przypadku). Dzięki temu już na tym etapie 

odfiltrowane są wszelkie znaki nie złożone z liter (np. znaki interpunkcyjne), a do 

dalszej analizy przychodzą tylko właściwe słowa. 

Należy również wspomnieć, że po rozpoznaniu tokena następuje zamiana wszystkich 

jego wielkich liter na małe. Ma to zapobiec rozpatrywaniu przez program tego samego 

słowa pisanego różnymi wielkościami liter jako różne elementy. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_sk%C5%82adniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gramatyka_formalna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oprogramowanie
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2.3.3. Ograniczanie reprezentacji 

Celem kroku jest zmniejszenia wielkości reprezentacji dokumentu tekstowego poprzez 

ograniczanie liczby cech reprezentujących dokument, przy jednoczesnym zachowaniu 

wysokiej jakości działania algorytmu operującego na tych danych. Nie zawsze, bowiem 

zachowywanie jak największej liczby informacji o dokumencie jest korzystne dla 

działania algorytmu. Pomijając kwestię efektywności, niektóre informacje mogą 

stanowić szum i negatywnie wpływać na wyniki algorytmu. 

 

2.3.3.1. Stemming 

Świetnym sposobem na ograniczenie objętości reprezentacji dokumentów 

prowadzącym zazwyczaj również do poprawy jakości działania algorytmu jest proces 

stemmingu. Słowo „stem” po angielsku oznacza rdzeń, trzon. Proces stemmingu polega 

na przekształceniu słowa do jego podstawowej formy fleksyjnej.  

Algorytm stemmingu wykorzystuje reguły budowy wyrazów panujące w danym języku, 

do przekształcenia go do formy podstawowej, wspólnej np. dla wszystkich odmian 

jednego słowa. W związku z tym ten sam algorytm nie może być użyty do różnych 

języków.  

Przykład działania: 

słowa:  "fishing", "fished", "fish", "fisher" zostaną zamienione na „fish” 

Otrzymany rdzeń nie zawsze jest istniejącym, poprawnym słowem np.: 

{"argue", "argued", "argues", "arguing", "argus"} zamieniają się w "argu".  

Nie ma to jednak żadnych negatywnych skutków dla działania algorytmów eksploracji. 

Dzięki procesowi różne formy tego samego trzonu są reprezentowane jednym wyrazem. 

W efekcie zbiór różnych słów w dokumencie jest mniejszy oraz co ważniejsze słowa o 

tym samym znaczeniu, ale w innej formie, czasie lub liczbie są traktowane jako ten sam 

element.  

Najpopularniejszym algorytmem stemmingu słów języka angielskiego jest algorytm 

Portera stworzony w 1980r. Dokładny opis algorytmu w [17]. W projekcie 

wykorzystywana jest jego implementacja w ramach projektu Snowball
1
. 

Proces stemmingu nie jest krokiem obowiązkowym jednak w przypadku zadań tej pracy 

jak najbardziej pożądanym. 

 

                                                           
1
 http://snowball.tartarus.org/index.php 
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2.3.3.2. Filtracja słów 

Kolejnym ważnym krokiem przy przekształcaniu dokumentu tekstowego do 

wewnętrznej reprezentacji jest filtracja danych zapisywanych do dalszej analizy. Na 

tym etapie odrzucane  są zbędne słowa, które nie niosą za sobą żadnej informacji, nie 

posiadają żadnej wartości semantycznej, a mogą negatywnie wpływać na wyniki 

działania algorytmu. Są to zazwyczaj  spójniki, rodzajniki czy przyimki takie jak „of”, 

„and”, „the”, „as”. Słowa takie w języku angielskim określane są często jako tzw. 

stopwords. Zazwyczaj nie są one potrzebne i jedynie zaszumiają tekst do analizy, 

jednak należy stosować je z rozwagą w przypadku gdy np. istotne w analizie są związki 

frazeologiczne, które bardzo często składają się z takich słów. Cechą charakterystyczną 

takich słów jest to, że występują one z podobną częstością w większości treści, nawet w 

żaden sposób nie powiązanych ze sobą tematycznie.  Typowo wyrazy z listy stopwords  

są wyrazami często występującymi w tekście stąd też pozbycie się ich znacznie 

zmniejszy rozmiar obiektów co będzie miało pozytywny wpływ na skomplikowanie 

problemu, a także wyniki algorytmów eksploracji. 

Tabele poniżej prezentują najczęściej występujące słowa w zbiorze stron domowych 

naukowców i uniwersytetów. 

 

Of And Research The In A Public Univers For Comput 

722 702 676 643 628 609 607 603 589 589 

Tabela 2.3. Najczęstsze słowa w grupie stron domowych naukowców. 

Of Student To The And A Academ Campus 

769 769 768 764 749 742 732 716 

Tabela 2.4. Najczęstsze słowa w grupie stron domowych uniwersytetów. 

 

Jak widać, wśród najczęstszych wyrazów przeważają słowa z listy stopwords nadające 

się do usunięcia. 

Oprócz słów z listy stopwords, ignorowane są również słowa o długości jednego znaku. 

 

2.3.3.3. Waga TF – IDF 

Decyzja o tym, czy dany atrybut powinien zostać zachowany czy też pominięty jest 

podejmowana może być również podejmowana na podstawie tzw. funkcji istotności. 

Najprostszą taką funkcją jest TFIDF1. Sposób jej obliczania został podany podczas 

opisu reprezentacji opartej na niej (2.2.5). Atrybuty, których waga nie przekraczałaby 

pewnej wartości progowej nie byłyby włączane do reprezentacji [13].  
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3. Wzorce sekwencji 

Problem wykrywania sekwencji polega na analizie danych zawierających informacje o 

zdarzeniach, które wystąpiły w określonych przedziałach czasu lub w określonej 

kolejności w celu znalezienia zależności pomiędzy występowaniem tych zdarzeń w 

czasie. Kiedy wartości owych zdarzeń mają charakter numeryczny mamy do czynienia z 

analizą trendów lub przebiegów czasowych, co jest podobną jednak inną dyscypliną. W 

przypadku, gdy zdarzenia przyjmują wartości kategoryczne, jest to problem wzorców 

symbolicznych. Z takim właśnie mamy do czynienia w tej pracy, gdzie wartościami są 

kolejne słowa treści dokumentu. 

Przykładową sekwencją częstą może być następująca zależność:  

Klient, który kupił ostatnią część sagi Gwiezdnych Wojen w przeciągu następnego 

miesiąca zakupi Star Treka. 

Wzorce sekwencji mogą stanowić źródło bardzo użytecznej wiedzy. Za pomocą 

wzorców sekwencji można badać naturalne wzorce zachowań klientów w sklepach, 

sposób nawigacji użytkowników witryn, zależności między zdarzeniami w 

eksperymentach naukowych. W związku z tym wzorce sekwencji znalazły 

zastosowania w bardzo wielu dziedzinach takich jak: 

 Analiza koszykowa: Badanie wzorców zachowań klientów. Może posłużyć do 

wyznacza strategii marketingowych w odniesieniu do konkretnych klientów np. 

przez wybieranie odpowiednich reklam. 

 Medycyna: Wzorce służą do sprawdzania efektywności terapii leczenia czy też w 

diagnostyce do znalezienia zależności między wystąpieniami symptomów 

chorobowych, a rozpoznanymi chorobami. 

 Serwery www: wzorce sekwencji odkryte poprzez analizę logów serwerowych 

pozwalają np. na znalezienie idealnej struktury logicznej witryny czy też znaleźć 

najlepsze miejsce na reklamy. 

 Telekomunikacja, bankowość, ubezpieczenia: badanie wzorców zachowań 

klientów prowadzących np. do przejścia klienta do konkurencji. 

Kolejnym zastosowaniem wzorców sekwencji może być wykorzystanie ich do 

klasyfikacji dokumentów tekstowych. Głównym zadaniem niniejszej pracy było właśnie 

zbadaniem efektywności takiej klasyfikacji. 
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3.1. Proces odkrywania wzorców sekwencji 

Podstawowym algorytmem odkrywania wzorców sekwencyjnych jest algorytm GSP 

(Generalized Sequential Pattern algorithm). Jest to podstawowy, a za razem pierwszy 

algorytm odkrywania wzorców sekwencji opracowany w 1995r. Bazuje on na 

algorytmie apriori wykrywania zbiorów częstych, jest jego rozszerzeniem. Lekko 

zmodyfikowana podstawowa wersja GSP umożliwia na uwzględnianie dodatkowych 

kryteriów podczas odkrywania sekwencji. Jest to np. minimalny oraz maksymalny 

odstęp między wyrazami sekwencji lub uwzględnienie taksonomii elementów 

podlegających sekwencjonowaniu. 

W celu zrozumienia algorytmu potrzebne jest wprowadzenie podstawowych pojęć i 

definicji: 

 Zbiór literałów    {                     } -  zbiór wszystkich obiektów, które mogą 

pojawić się w sekwencji. Obiekty te nazywane będą elementami. 

 Transakcja T jest podzbiorem literałów tzn.       – elementy w transakcji nie 

mogą się powtarzać. 

 Sekwencja S jest uporządkowaną listą transakcji.    ⟨                   ⟩ , gdzie Ti 

jest wyrazem sekwencji. Wyraz sekwencji nie może być zbiorem pustym oraz 

elementy wyrazu sekwencji nie mogą się powtarzać. 

 Zawieranie się sekwencji: Sekwencja     ⟨                   ⟩  zawiera się w 

sekwencji     ⟨                   ⟩  wtedy, gdy istnieją liczby całkowite:  

                    takie, że           ,           ,           

Przykładowo sekwencja     (A) (B) (C, D) zawiera sekwencję    (A) (D), ale 

nie zawiera sekwencji    (A) (B, C, D). Inaczej mówi się, że sekwencja    

wspiera sekwencję   , ale nie wspiera sekwencji   . 

 Wsparcie sekwencji sup(S): Iloraz liczby sekwencji, które wspierają S (zawierają 

sekwencję S) do liczby wszystkich sekwencji występujących w bazie danych 

sekwencji. 

   ( )   
           

            
 

 Rozmiar sekwencji - size(S): suma elementów (literałów) wszystkich wyrazów 

sekwencji S. 

 Długość sekwencji – length(S): liczba wyrazów sekwencji S. 
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 K-Sekwencja: Sekwencja o rozmiarze K 

 

Podstawowymi parametrami, wpływającymi na restrykcyjność algorytmu, 

pozwalającymi określić wymagania wobec wykrywanych wzorców sekwencji są: 

 minSup(S): Minimalne wsparcie sekwencji w bazie wszystkich sekwencji DS, 

które musi posiadać sekwencja być sekwencją częstą. 

 MaxGap: Maksymalny odstęp między kolejnymi wyrazami sekwencji. 

 MinGap: Minimalny odstęp między kolejnymi wyrazami sekwencji. Bardzo często 

pomijany.  

 

Wzorzec sekwencji – Sekwencja, która spełnia ograniczenie minimalnego wsparcia 

minSup(S) w bazie sekwencji treningowych. 

 

Sprowadzenie wykrywania wzorców sekwencji w grupie dokumentów tekstowych do 

przedstawionej powyżej reprezentacji: 

 Każdy dokument, zawierający treść pojedynczej strony internetowej jest pojedynczą 

sekwencją należącą do bazy danych sekwencji. 

 Wyrazem sekwencji jest jedno słowo dokumentu lub słowo oraz nazwy grupy, do 

których należy dane słowo w przypadku, gdy obecne są taksonomie słów. 

 Dystans między elementami sekwencji jest odległością między słowami. 

Przykładowo odległość słów następujących bezpośrednio jedno po drugim wynosi 

jeden. 

  

3.2. Przebieg algorytmu GSP 

1. Sprowadzenie bazy danych do postaci bazy sekwencji.  

W konkretnym omawianym przypadku bazą danych jest zbiór stron internetowych 

reprezentowanych przez dokumenty tekstowe. Każdy dokument jest sprowadzany 

do obiektu sekwencji o wektorowej reprezentacji szczegółowo omówionej w 

poprzednim sekcji 2.2.7. 

2. Znalezienie wszystkich częstych 1-Sekwencji. 

Krok ten polega na przejrzeniu wszystkich sekwencji w bazie w celu znalezienia 

wszystkich występujących elementów w sekwencjach oraz usunięciu tych, nie 
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spełniających ograniczenia minimalnego wsparcia (minSup). Wynikiem są 

jednoelementowe sekwencje częste, a więc po prostu częste słowa. 

3. Sekwencjonowanie 

Główny krok algorytmu, poprzednie działania były jedynie przygotowaniem do 

przejścia do tego etapu. W tym miejscu znajdowane są wzorce sekwencji, długości 

większej niż 1. 

Jest to proces iteracyjny. W każdej iteracji znajdowane są sekwencje o rozmiarze o 

1 większym niż te z poprzedniego kroku. Pętla kończy się, gdy w iteracji nie 

zostaną wygenerowane żadne nowe wzorce częste.  

Każda iteracja składa się z 2 podstawowych zadań: 

a) Generacja nowych kandydatów  

Polega na generacji kandydatów na sekwencje na podstawie sekwencji częstych 

wygenerowanych w poprzedniej iteracji. Składa się z dwóch faz: 

 Faza łączenia – łączenie par (k-1)-Sekwencji w k-sekwencje. Sekwencje 

można ze sobą połączyć jeśli ostatnie k-2 wyrazy pierwszej sekwencji są 

identyczne jak k-2 pierwsze wyrazy drugiej sekwencji. Sekwencja może 

być łączona sama ze sobą. Przykłady łączenia sekwencji: 

 (A) (B) (C) oraz (B) (C) (D) jest sekwencja (A) (B) (C) (D), 

 (A) (B) (C) oraz  (B) (C, D) jest sekwencja (A) (B) (C, D), 

 (A) (A) po połączeniu ze sobą da sekwencję (A) (A) (A) 

 Faza odcięcia (ang. Prune) – polega na wykorzystaniu własności 

apriori, mówiącej o tym, że jeśli zbiór Z nie jest częsty, to każdy 

nadzbiór zbioru Z również nie jest częsty. Przekładając tą regułę na 

sekwencje otrzymujemy warunek pozwalający już w fazie generacji 

zredukować liczbę sekwencji kandydatów. Ma to wpływ na szybkość 

algorytmu, jako że obliczenie wsparcia sekwencji w całej bazie 

sekwencji nie jest operacją szybką. Podczas generacji odrzucane są więc 

takie sekwencje, które posiadają podsekwencje, które nie są częste. 

Przykładowo wiedząc, że sekwencja (A) (C) nie jest częsta możemy 

być pewni, że sekwencja zawierająca ją: (A) (B) (C, D) również nie jest 

częsta, a zatem nie musi być dalej rozpatrywana. 

 



22 
 

b) Pozbywanie się nieczęstych kandydatów – Przegląd bazy sekwencji w celu 

obliczenia wsparcia wszystkich wygenerowanych w tym kroku kandydatów oraz 

usunięcie tych, które nie spełniają kryterium minimalnego wsparcia minSup.  

Wartym uwagi jest sam algorytm sprawdzania zawierania się sekwencji w 

dokumencie przekształconym uprzednio do odpowiedniej reprezentacji 

wykorzystywanej w programie.  

Sprawdzanie zawierania sekwencji z uwzględnieniem ograniczeń w 

dokumencie  

Obiekt reprezentujący stronę www, jest postaci opisanej w 2.2.7. Załóżmy, że 

sprawdzamy obecność sekwencji     ⟨                   ⟩  w dokumencie. 

Algorytm ma postać rekurencyjną i składa się z dwóch faz: 

Faza przednia – Algorytm sprawdza, czy kolejne elementy zaczynając od 

początku sekwencji są zawarte w tej kolejności w dokumencie oraz czy odstęp 

między nimi jest odpowiedni (spełniający ograniczenia minGap oraz maxGap). 

Jeśli, któryś z elementów sekwencji nie został znaleziony, operacja kończy się z 

wynikiem negatywnym. Jeśli natomiast element został znaleziony, ale odległość 

między nim, a poprzednim jest większa od dopuszczalnej uruchamiana jest faza 

wsteczna. 

Faza wsteczna – uruchamiana jest w momencie, gdy odstęp w dokumencie 

między aktualnie znalezionym i-tym oraz i-1 elementem sekwencji jest większy 

od maxGap. Algorytm w takim przypadku próbuje „podciągnąć” poprzednie 

elementy sekwencji tak, aby spełniały ograniczenia. Oznacza to, że w 

dokumencie szukany jest i-1 element sekwencji, który znajduje się na dalszej 

pozycji niż obecnie znaleziony. Jeśli nie zostanie znaleziony, algorytm również 

kończy się niepowodzeniem. Jeśli jednak element zostanie znaleziony 

sprawdzane jest, czy spełnia on ograniczenia, w stosunku do poprzednich 

elementów sekwencji. Jeśli nie poprzednie elementy również są w ten sam 

sposób „podciągane”. Dzieje się tak aż do pierwszego elementu sekwencji albo 

do momentu gdy „podciągnięty” element nie naruszył ograniczenia w stosunku 

do poprzedniego wyrazu sekwencji. Wtedy to następuje przełączenie do 

pierwszej fazy.  
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4. Usunięcie sekwencji niemaksymalnych 

Sekwencja jest maksymalna, jeśli nie zawiera się w żadnej innej sekwencji. Jest to 

krok opcjonalny wykonywaniu w celu pozbycia się nadmiarowych wzorców 

mniejszej długości. 

 

 

3.3. Taksonomie elementów 

Do algorytmu można dodatkowo wprowadzić taksonomię elementów, inaczej mówiąc 

pewne pogrupowanie elementów w nazwane grupy. Uwzględnienie taksonomii pozwala 

na znalezienie bardziej ogólnych reguł. Za przykład niech posłuży taksonomia 

przedstawiona na rysunku 3.1.  

 Rysunek 3.1. Przykładowa taksonomia elementów 

 

Przykład 

Występujące bardziej szczegółowe sekwencje: 

(kot) (zamieszkuje) (tereny) 

(żółw) (zamieszkuje) (tereny) 

(żaba) (zamieszkuje) (tereny) 

Mogą być zastąpione jedną ogólniejszą: 

(zwierzę) (zamieszkuje) (tereny) 

Dzięki taksonomiom mogą zostać odkryte interesujące reguły, które inaczej nie 

zostałyby wykryte z powodu zbyt małego wsparcia przy rozpatrywaniu bardziej 

uszczegółowionych podobnych sekwencji jako całkiem różne. 

 

zwierzę 

ssak 

pies kot 

gad 

żółw 

płaz 

żaba 
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Modyfikacja algorytmu GSP umożliwiająca uwzględnienie taksonomii polega na 

rozszerzeniu wyrazów sekwencji z bazy sekwencji o nazwy grup, do których należą 

elementy tego wyrazu według podanej taksonomii (lub kilku taksonomii). 

 

Przykład 

Ponownie posiłkując się przykładem taksonomii z rysunku 3.1. pierwotna sekwencja z 

bazy danych o postaci: 

(żółw) (zamieszkuje) (tereny) 

Zostanie zamieniona na: 

(żółw, gad, zwierzę) (zamieszkuje) (tereny) 

Modyfikacja wydaje się być prostą operacją jednak w rzeczywistości znacznie 

komplikuje algorytm. 

W przypadku, gdy sekwencje reprezentują dokument tekstowy bez uwzględniania 

taksonomii, wyrazem sekwencji jest jedno słowo w związku z tym wyrazy sekwencji 

zawsze są jednoelementowe, a problem sekwencjonowania znacznie uproszczony. Jeśli 

natomiast wyrazy sekwencji mogą zostać rozszerzone, trzeba je rozpatrywać jako 

zbiory, co wpływa przede wszystkim na fazę generowania kandydatów, a w następstwie 

przekłada się również na efektywność algorytmu. 

 

3.4. Podsumowanie problemu i obserwacje 

Wybór algorytmu GSP był podyktowany głównie tym, że jest to podstawowy algorytm 

służący do wykrywania wzorców sekwencji. Dostępnych było bardzo wiele materiałów 

opisujących jego działanie i sposób implementacji. Jest to algorytm mniej 

skomplikowany i prostszy do zaimplementowania od innych algorytmów 

sekwencjonowania. Co więcej jest on prosty do rozszerzenia o dodatkowe 

funkcjonalności takie jak uwzględnienie taksonomii. Podczas pracy nie wykorzystano 

pełnego potencjału algorytmu sekwencjonowania GSP. Stworzona wersja umożliwia 

obsługę taksonomii, jednak nie zostało to w tej pracy wykorzystane. Być może 

znalezienie odpowiedniej taksonomii elementów dobrze dobranej do tematyki 

dokumentów zaowocowałoby odkryciem dodatkowych ciekawych wzorców. 

Algorytmy z rodziny GSP jako jedyne pozwalają na uwzględnienie maksymalnej i 

minimalnej odległości między elementami sekwencji. Jest to jednak już dość wiekowy 

algorytm w związku z tym powstało kilka innych algorytmów lepiej radzących sobie w 
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niektórych sytuacjach. Jego główną wadą jest słaba skalowalność. Opis możliwości 

algorytmu GSP oraz jego dokładniejsze porównanie z innymi można znaleźć w [12]. 

W przypadku analizy bardzo dużego zbioru danych wartym zastanowienia jest 

skorzystanie z innych algorytmów wyszukiwania sekwencji. Pattern-Growth [18] jest  

grupą algorytmów prezentujących inne podejście do problemu odkrywania wzorców. 

Algorytmy te mogą działać szybciej przy ustawieniu niskiego wsparcia. Popularnym 

przedstawicielem algorytmów z tej grupy jest PrefixSpan [20]  lub SPADE [19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

4. Klasyfikacja 

Klasyfikacja (ang. classification) to jedna z najstarszych jak również najważniejszych 

metod eksploracji danych, która ma bardzo istotne znaczenie praktyczne. Polega ona na 

znajdowaniu odwzorowania danych w zbiór predefiniowanych klas. Na podstawie 

zawartości bazy danych budowany jest model (np. drzewo decyzyjne, reguły logiczne, 

tablica prawdopodobieństw), który służy do klasyfikowania nowych obiektów w bazie 

danych lub głębszego zrozumienia istniejącego podziału obiektów na klasy.  

Głównym celem klasyfikacji jest zbudowanie formalnego modelu zwanego 

klasyfikatorem. 

Proces klasyfikacji składa się zazwyczaj z trzech etapów:  

1. Budowanie modelu. 

Pierwszym krokiem jest zbudowanie modelu (właściwy klasyfikator), który 

konstruowany jest na podstawie danych treningowych. Jest to zbiór obiektów 

składających się z atrybutów i ich wartości oraz jednego atrybutu decyzyjnego (ang. 

Class label attribute), do którego przypisywana jest etykieta klasy obiektu. 

2. Ewaluacja modelu. 

Krok ten ma na celu przetestowanie jakości zbudowanego klasyfikatora, 

przetestowaniu dokładności klasyfikacji na podstawie danych testowych. 

Ważne jest, aby do tego zadania wykorzystać specjalnie wydzielone dane testowe. 

Nie jest wskazane używanie do tego celu danych, biorących udział w budowaniu 

modelu, ponieważ może prowadzić to do zafałszowanego, zbyt optymistycznego 

wyniku. Dokładniejszy opis rodzajów ewaluacji modelu przedstawiony został w 

sekcji dotyczącej testowania (6.5). 

Istnieje wiele współczynników opisujących jakość klasyfikatora. Najprostszym, 

często wystarczającym jest ogólna dokładność klasyfikacji. Jest to stosunek 

obiektów poprawnie zaklasyfikowanych do wszystkich obiektów poddanych 

klasyfikacji. Więcej o miarach jakości w sekcji 6.2. 

3. Klasyfikacja nowych obiektów. 

Ostatnim etapem jest klasyfikacja przy pomocy zbudowanego modelu nowych 

obiektów na podstawie wartości ich atrybutów. 

 

Powstało dotychczas bardzo wiele metod klasyfikacji. Jednym z najpopularniejszych 

jak i najprostszych klasyfikatorów jest Naiwny Klasyfikator Bayesa. 
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4.1. Naiwny Klasyfikator Bayesa 

Swoją popularność klasyfikator Bayesa zyskał dzięki swojej prostocie oraz 

efektywności w wielu przypadkach nie odstępującej od dużo bardziej skomplikowanych 

klasyfikatorów. Jest to klasyfikator liniowy, którego działanie opiera się na 

prawdopodobieństwie warunkowym twierdzenia Bayesa: 

 (   )   
 (   ) ( )

 ( )
 

Klasyfikacja jest wykonywana na podstawie porównania prawdopodobieństwa 

wystąpienia zbioru konkretnych wartości atrybutów obiektu dla każdej klasy. 

Klasyfikator Bayes’a zakłada, że wartości atrybutów w klasach są niezależne, stąd 

przydomek „naiwny”. Jest to tak zwane założenie o niezależności warunkowej klasy. 

Sposób klasyfikacji: 

Załóżmy, że każdy obiekt reprezentowany jest przez wektor wartości atrybutów: 

X = (F1,F2 … Fn) 

Dla każdej klasy Ci obliczane jest prawdopodobieństwo przynależności obiektu do tej 

klasy, pod warunkiem posiadania danych wartości atrybutów czyli P(Ci | X). 

Obiekt zostaje zaklasyfikowany do tej klasy, dla której takie prawdopodobieństwo jest 

największe. 

Do obliczenia tego prawdopodobieństwa wykorzystuje się twierdzeniu Bayesa o 

prawdopodobieństwie warunkowym: 

 (   )   
 (   ) ( )

 ( )
 

Podstawiając do wzoru otrzymujemy: 

P(Ci | X) = 
 (    ) (  )

 ( )
   

 (     ) (     )   (     ) (  )

 ( )
 

P(X) – prawdopodobieństwo wystąpienia przykładu X (o wektorze wartości atrybutów  

(f1,f2 … fn), 

P(Ci) – prawdopodobieństwo wystąpienia klasy Ci. Jest to procent obiektów klasy Ci w 

zbiorze trenującym. Często przyjmuje się tą wartość taką samą dla każdej klasy, 

P(X|Ci) – prawdopodobieństwo wystąpienia danej konfiguracji wartości atrybutów w 

klasie Ci 

Wszystkie prawdopodobieństwa pobierane są z tablic prawdopodobieństw będących 

modelem klasyfikatora zbudowanym na podstawie danych treningowych. 
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Przykładowa tablica prawdopodobieństw dla jednej klasy: 

 

wartość\atrybut F1 F2 

Val1 0.08 0.12 

Val2 0.09 0.01 

  Tabela 4.1. Przykładowa tablica prawdopodobieństw klasy. 

 

Wartość 0.08 na skrzyżowaniu Kolumny F1 oraz wiersza Val1 oznacza, że  

prawdopodobieństwo wystąpienia w obiekcie danej klasy wartości atrybutu F1 równej 

Val1 wynosi 8%, więc P(F1=Val1|Ci) = 0.08. Wartość ta jest iloczynem liczby obiektów 

klasy Ci, w których wartość atrybutu F1 wynosiVal1 do liczby wszystkich obiektów tej 

klasy. 

 

4.2. Klasyfikatory leniwe 

Specyficzną rodziną klasyfikatorów są tzw. klasyfikatory leniwe. Większość 

klasyfikatorów wykonuje klasyfikację na podstawie wcześniej zbudowanego modelu na 

podstawie danych trenujących. Ten sam model jest używany do klasyfikacji każdego 

nowego obiektu. 

Klasyfikatory leniwe stosują inne podejście. Interpretacja danych treningowych (np. 

budowanie klasyfikatora) jest opóźniane do momentu pojawienia się obiektu do 

klasyfikacji. Jest on wtedy porównywany z bazą przykładów trenujących a następnie 

klasyfikowany. Dzięki temu podejściu możliwa jest analiza mniejszej części bazy 

danych, bez przetwarzania danych nierelewantnych względem przykładu do 

klasyfikacji. Kolejnym atutem jest możliwość dynamicznej zmiany danych trenujących 

bez konieczności przebudowywania klasyfikator.  Sama klasyfikacja może być jednak 

dłuższa z powodu konieczności budowania modelu w czasie rzeczywistym. 

Ważnym pojęciem w tym przypadku jest podobieństwo elementów definiowane przez 

pewną funkcję podobieństwa. 
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4.2.1. k-Nearest Neighbors (kNN) 

Najprostszym klasyfikatorem leniwym jest klasyfikator k-Nearest Neighbors [21]. W 

pierwszym kroku znajduje on wśród przykładów treningowych k najbardziej podobnych 

(wg określonej funkcji podobieństwa) obiektów do aktualnie klasyfikowanego 

elementu. Wyborem klasyfikacji będzie najpopularniejsza klasa wśród k najbliższych 

sąsiadów tzn. taka, która posiada najwięcej przedstawicieli w dostępnym zbiorze 

trenującym.  

 

4.2.2. K Star classifier (K*) 

Unikalność klasyfikatora K* wynika z jego sposobu obliczania podobieństwa obiektów 

na podstawie entropii. Takie podejście jest motywowane teorią informacji. Odległość 

między dwoma obiektami jest złożonością transformacji jednego obiektu w drugi. 

Transformacja obiektu to sekwencja przekształceń obiektu prowadząca do uzyskania 

innego obiektu. Im transformacja jest bardziej złożona tym mniejsze 

prawdopodobieństwo jej przeprowadzenia. 

Prawdopodobieństwo, że obiekt „a” należy do klasy C jest mierzone jako suma 

prawdopodobieństw transformacji tego obiektu do każdego obiektu danych 

treningowych należącego do klasy C. 

 (   )   ∑ (   )

 

   

 

a – obiekt testowy 

b – obiekt ze zbioru treningowego należący do klasy C 

Szczegółowy opis klasyfikacji metodą K* można znaleźć w [11] 

4.2.3. Decisions through Emerging Patterns (DeEPs) 

Jest to kolejna metoda leniwej klasyfikacji obiektów jednak koncepcyjnie różniąca się 

od tych opisanych wcześniej (kNN, K*). W poprzednich przypadkach przeprowadzana 

była analiza bazująca głównie na odległości między obiektem, a krotkami 

treningowymi, obliczana pewną charakterystyczną dla algorytmu funkcją podobieństwa 

między obiektami. Rozpatrywano „surowe” dane treningowe, bez wspomagania się 

wydobywaniem wyższego poziomu wzorców czy reguł.  
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Idea klasyfikacji algorytmu DeEPs polega na rozpatrywaniu kombinacji wartości 

występujących często w jednej klasie obiektów, ale nie występujących lub 

występujących bardzo rzadko w innych klasach. Taka kombinacja jest zbiorem 

elementów, w którym element oznacza przyporządkowanie atrybutowi konkretnej 

wartości. W dalszej części opisu zbiór będzie się odnosił do tej definicji. 

Załóżmy, że obiekty dzielą się na dwie klasy: 

Pozytywne Dp = {P1, P2 …Pn} oraz negatywne Dn = {N1, N2 …Nm} 

Obiekt do klasyfikacji oznaczany będzie przez T. 

Rozważmy następujący przykład danych treningowych: 

F1 F2 F3 Klasa 

1 0 1 P 

1 1 0 P 

0 0 1 N 

0 1 1 N 

 Tabela 4.2. Przykładowy zbiór danych treningowych. 

Zbiór elementów dla pierwszego obiektu będzie miał tutaj postać {F1=1, F2=0, F3= 1} 

Wzorce wyłaniające (ang. Emerging Patterns – EPs) – zbiory wartości atrybutów, 

których wsparcie wśród obiektów jednej klasy jest znacząco większe od jego wsparcia 

wśród obiektów innych klas. Zbiór elementów X jest wzorcem wyłaniającym klasy C1, 

wtedy gdy spełnione jest równanie:  

  
      ( )

      ( )
 

gdzie ρ jest pewną, ustalaną uprzednio wartością 

      – różne klasy obiektów 

      ( ),       ( ) – wsparcie zbioru X, wśród obiektów z klas C1 oraz C2 

Wzorce wyskakujące (ang. Jumping Emerging Patterns – JEPs) – zbiory, które 

posiadają wsparcie tylko w jednej klasie obiektów. Jest to szczególnie rygorystyczny 

podzbiór wzorców EP, który nie pozwala na istnienie danego wzorca w żadnej innej 
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klasie. Inaczej mówiąc jest to zbiór takich konfiguracji wartości atrybutów, która 

występuje wśród obiektów treningowych tylko jednej klasy. 

Już przy kilku atrybutach obiektów, liczba możliwych kombinacji ich wartości jest 

bardzo duża. Standardowe przechowywanie tylu zbiorów mogłoby bardzo niekorzystnie 

wpłynąć na algorytm, a nawet uniemożliwić jego pracę w niektórych przypadkach. Aby 

rozwiązać ten problem wprowadzono nietypowy sposób reprezentacji zbiorów przy 

pomocy granic: 

Granica (ang. Border) - uporządkowana para ⟨   ⟩ dwóch kolekcji zbiorów, między 

którymi spełnione są dwie zależności: 

• ∀ X ∈ L, ∃ Y ∈  R, taki że X ⊆  Y , 

• ∀ Y ∈ R, ∃ X ∈  L, taki że Y ⊇  X. 

Gdzie X i Y są zbiorami elementów. 

Inaczej mówiąc granica obejmuje wszystkie zbiory, które są nadzbiorami, któregoś ze 

zbioru z lewej granicy, oraz podzbiorami któregoś z prawej. Lewa granica jest 

najbardziej ogólną konfiguracją elementów, natomiast prawa reprezentuje najbardziej 

szczegółowe zestawienie. 

Granice pozwalają na zwięzłe reprezentowanie przestrzeni bardzo wielu zbiorów. Na 

granicach możliwe są również różne operacje, takie jak suma, przecięcie czy różnica. 

Przykład: 

Granica postaci < {{1}, {2}}, {{1,4}, {1,2,3}}> reprezentuje następujące zbiory: 

{1}, {2}, {1, 2}, {1, 3}, {1, 4}, {2, 3}, {1, 2, 3} 

Przestrzeń horyzontalna (Horizontal Space) – granica o pustym lewym zbiorze, 

przykładowo: 

  ** ++ **   + *     ++    

Reprezentuje wszystkie podzbiory zbioru {1, 2} lub {1, 3, 5}. Nie ma w tym przypadku 

drugiego ograniczenia, ponieważ każdy zbiór jest nadzbiorem zbioru pustego. 

4.2.3.1. Przebieg klasyfikacji metodą DeEPs 
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1. Redukcja danych trenujących. 

Celem tego kroku jest pozbycie się znaczącej części danych trenujących 

nierelewantnych w kontekście rozpatrywanego obiektu do klasyfikacji. Dzięki temu 

zabiegowi analizie poddawana jest mniejsza ilość danych, co ułatwia problem i 

korzystnie wpływa na efektywność algorytmu. 

Redukcję wykonuje się przez wykonanie operacji przecięcia przykładu testowego i 

każdego przykładu treningowego z osobna: 

T ∩ P1, T ∩ P2 . . . , T ∩ Pm 

Korzystając z bazy treningowej przedstawionej w tabeli 1 oraz przyjmując przykład  

testowy: T = {F1=1, F2=1, F3= 0}, baza treningowa po intersekcji z przykładem T 

przedstawia się następująco: 

Nr obiektu F1 F2 F3 Klasa 

1 1 - - P 

2 1 1 0 P 

3 - - - N 

4 - 1 - N 

Tabela 4.3. Zbiór danych treningowych po przecięciu z przykładem testowym T. 

 

2. Wyznaczenie przestrzeni horyzontalnej każdej klasy. 

Przestrzeń horyzontalna budowana jest osobno dla każdej klasy obiektów. Powstaje 

przez pozostawienie maksymalnych zbiorów powstałych po operacji przecięcia 

obiektu testowego z każdym obiektem treningowym z tej klasy z osobna. Zbiór jest 

maksymalny, jeśli nie zawiera się w żadnym innym zbiorze. 

3. Odkrycie wzorców wyskakujących (JEPs) oraz wyłaniających (EPs)  

W wyniku odpowiednich operacji na przestrzeniach horyzontalnych klas, można 

wyznaczyć wzorce JEP oraz EP. 

Zbiory JEP klasy P powstają przez wykonanie operacji różnicy przestrzeni 

maksymalnej tej klasy z przestrzenią klasy przeciwnej N:  

JEPs =  < { * +, RP > – < { * +, RN > 

Wynikiem są wzorce, które występują w klasie P, ale nie w klasie N. 

EP jest wynikiem operacji koniunkcji przestrzeni horyzontalnych różnych klas 

obiektów, w celu znalezienia ich części wspólnej czyli wzorców, które występują w 

wśród obiektów obydwu klasy. 
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EP =  < { * +, RP >  < { * +, RN > 

Szczegółowy opis operacji na granicach można znaleźć w [7] i [8]. 

4. Selekcja wzorców JEP oraz EP do klasyfikacji  

W kroku trzecim zostają odkryte wszystkie wzorce wyskakujące JEP oraz 

wyłaniające EP. W większości przypadków ich liczba jest bardzo duża i nie 

wszystkie mogą być uwzględnione w procesie klasyfikacji. Dlatego też należy 

spośród nich wybrać grupę wzorców, które najlepiej nadają się do ustalenia klasy 

obiektu. W pierwszej kolejności wybierane są wzorce JEP.  

5. Wybór klasy obiektu  

Po wyselekcjonowaniu pewnej liczby zbiorów JEP oraz EP biorących udział w 

klasyfikacji, można przystąpić do wyznaczania jego wyniku. W tym celu dla każdej 

klasy obliczana jest pewna wartość wsparcia wzorców JEP oraz EP wśród 

przedstawicieli tych klas. 

     ( )  
       (   )

    
 

C – klasa, dla której obliczany jest wynik 

SEP – wybrane do klasyfikacji wzorce JEP oraz EP 

Dc – zbiór obiektów treningowych klasy C 

       (   ) – liczba obiektów klasy C, wspierających choć jeden wzorzec ze 

zbioru SEP 

Wynik ukazuje, jaka część obiektów danej klasy „pasuje” do obiektu poddawanego 

klasyfikacji. 

Ostatecznie wybierana jest klasa, która uzyskała najlepszy wynik. 

 

Oprócz samych korzyści płynących z klasyfikacji metodą DeEPs, która jest w wielu 

przypadkach bardzo skuteczna, co potwierdzają testy przeprowadzone w  [8], pozwala 

ona na odkrycie interesujących informacji o przebiegu klasyfikacji. Wzorce 

wyskakujące (JEPs) oraz wyłaniające (EPs) mogą ukazać informację o tym, jakie 

atrybuty, bądź konfiguracje atrybutów przeważyły o decyzji klasyfikatora. 

Wadą tej metody klasyfikacji okazała się wyjątkowa wrażliwość klasyfikatora na 

zaszumienie danych treningowych. 
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5. Architektura rozwiązania 

Częścią praktyczną mojej pracy było stworzenie systemu realizującego następujące 

zadania: 

 Automatyczne pobranie treści stron internetowych (strony domowe naukowców 

oraz strony uniwersytetów) znajdujących się pod podaną, znaną wcześniej listą 

adresów URL. 

 Znalezienie wzorców sekwencji z danej grupy stron. 

 Wykorzystania częstych sekwencji do klasyfikacji stron internetowych jako strony 

będącej stroną domową (naukowca lub uniwersytetu) bądź nie będąca taką. 

W części praktycznej tej pracy stworzony został system umożliwiający realizację 

powyższych zadań. Program realizujący opisane w tej pracy zadania został napisany w 

języku Java. Projekt został podzielony na kilka modułów realizujących różne 

funkcjonalności. Stworzone metody zastały również dokładnie przetestowanie pod 

kątem poprawności działania. Do zadania odkrywania sekwencji stworzony został 

interfejs graficzny przy użyciu biblioteki Swing. Cała struktura programu oparta jest o 

wzorzec projektowy MVC (Model – View – Controller). 

 

5.1. Pobieranie treści stron www na podstawie adresów URL 

Pierwszym krokiem niezbędnym do realizacji pozostałych czynności jest zdobycie 

odpowiedniego zbioru danych treningowych w postaci negatywnych i pozytywnych 

przykładów stron domowych naukowców i uniwersytetów. Przed przystąpieniem do 

zadania posiadałem zbiór odnośników URL do takich stron (opis pochodzenia danych w 

6.1). Moduł ten odpowiedzialny jest za dostarczenie treści stron kryjących się za tymi 

odnośnikami do użytku przez program. W tym celu skorzystałem z funkcjonalności 

biblioteki Jsoup do pracy z dokumentami HTML.  Czynności prowadzące do uzyskania 

czystej treści strony www z podanego adresu URL: 

1. Pobranie źródła strony znajdującej się pod danym adresem, możliwe było  

2. Parsowanie źródła dokumentu HTML w celu uzyskania struktury, 

umożliwiającej wydobycie interesujących elementów strony. 

3. Wydobycie treści wszystkich znaczników strony ze struktury uzyskanej z 

parsowania dokumentu. 
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Powyższe zadania były możliwe do zrealizowania przy pomocy biblioteki Jsoup w 

kilku linijkach programu: 

//pobranie I parsowanie źródła strony 

Document doc= Jsoup.connect(“http://home.edu.pl”).get(); 

//wydobycie zawartości wszystkich znaczników 

String pageContent = doc.text(); 

 

Z powodu dużej liczności zbioru danych treningowych (kilkaset odnośników do stron 

www), ściągnięcie wszystkich treści stron internetowych było czasochłonnym 

zadaniem, które trwało kilkadziesiąt minut. Dlatego system został poszerzony o 

funkcjonalność zapisania źródeł stron www do plików przechowywanych lokalnie na 

maszynie roboczej oraz następnie wczytania ich. Dzięki temu zabiegowi czas 

załadowania do programu treści ok. 1500 stron www udało się zmniejszyć do kilku 

sekund. 

 

5.2. Moduł wykrywania sekwencji częstych 

Moduł ten realizuje jeden z głównych celów pracy, czyli odkrywanie sekwencji 

częstych występujących w jakiejś grupie dokumentów. Sekwencje te są 

charakterystycznymi zwrotami w dokumentach z danej klasy i mają być dalej 

wykorzystywane, jako cechy, dzięki którym odbywać się będzie klasyfikacja. 

Danymi wejściowymi w tym etapie jest zbiór treści stron internetowych z jakiejś 

określonej grupy stron np. domowe strony naukowców.   

Następnie następuje przekształcenie każdej strony do obiektu o strukturze, 

umożliwiającej programowi ich wygodną analizę. Szczegółowo transformacja opisana 

w sekcji 2.2.7. 

Algorytm jest konfigurowalny i możliwe jest ustawienie jego parametrów 

wpływających na wykryte wzorce: 

 Minimalne wsparcie sekwencji częstych (minSup). 

 Maksymalny dystans między wyrazami sekwencji (maxGap). 
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Proces odkrywania wzorców sekwencji jest dosyć skomplikowany, a ponadto wymaga 

wielokrotnego dostępu do kilkuset obiektów reprezentujących dokumenty tekstowe. W 

zależności od wielkości zbioru danych oraz parametrów algorytmu operacja ta trwała 

nawet kilkadziesiąt sekund na średniej klasy komputerze. W związku z tym system 

został wyposażona w opcję zapisu znalezionych sekwencji do pliku. Dzięki temu przy 

każdej klasyfikacji nie ma potrzeby odkrywania sekwencji. 

5.3. Moduł klasyfikacji 

W ramach tej pracy wykorzystane zostały trzy klasyfikatory: DeEPs, Naive Bayes oraz 

KStar. Klasyfikator DeEPs, został zaimplementowany w systemie, natomiast pozostałe 

dwa:  Naive Bayes oraz KStar zostały zintegrowane dzięki wykorzystaniu biblioteki 

WEKA
1
. Jest to oprogramowanie napisane w języku Java, zawierające szereg 

algorytmów eksploracji danych, głównie z dziedziny klasyfikacji i grupowania. W 

części praktycznej wykorzystane zostały również metody walidacji modelu zawarte w 

bibliotece WEKA.  

Danymi wejściowymi procesu klasyfikacji są: 

 Zbiór przykładów pozytywnych i negatywnych stron internetowych z określonej 

grupy (np. domowe strony naukowców). Zbiory te po przekształceniu do 

odpowiedniej postaci stanowić będą dane treningowe i testowe. 

 Wyselekcjonowane częste sekwencje lub słowa występujące w pewnej klasie 

dokumentów potrzebne do przekształcenia dokumentów do odpowiedniej 

postaci. 

Poniższe schematy prezentują przebieg klasyfikacji strony testowej.  

                                                           
1
 WEKA: http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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Rysunek 5.1. Pochodzenie atrybutów obiektów do klasyfikacji 

Rysunek 5.2. Schemat klasyfikacji strony www. 
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6. Testowanie 

 

W celu dokładnego przetestowania dokładności klasyfikacji stron domowych na 

podstawie występowania w nich częstych sekwencji tekstowych, przeprowadzono 

wielokrotne testy.  

6.1. Dane treningowe 

Do dyspozycji podczas testów miałem kilkaset przykładów pozytywnych i 

negatywnych stron domowych naukowców oraz podobną liczbę przykładów stron 

domowych uniwersytetów.  

Prawdziwe strony domowe uniwersytetów zostały zaczerpnięte z indeksu stron 

uniwersytetów na terenie USA znajdującego się na stronie: http://www.clas.ufl.edu/au/. 

Przykłady negatywne stron domowych uniwersytetów były uzyskane z wyników 

zapytań wyszukiwarki internetowej Google. Przykładowa postać takiego zapytania 

wyglądała w ten sposób: "University of Dallas" -site:udallas.edu. 

Jednak wybierane były te strony wynikowe, które nie były stroną domową tego ani 

żadnego innego uniwersytetu. Dzięki temu przykłady negatywne nie były zupełnie 

losowe, ale były to strony, które faktycznie mogły być przyjęte za prawdziwe strony 

domowe uniwersytetów. W ten sposób uzyskano dane, które w bardziej obiektywny, 

surowy sposób pozwolą przetestować jakość klasyfikatorów, ponieważ dobrze 

imitowały prawdziwe warunki klasyfikacji, gdzie klasyfikator po dokonaniu pewnego 

zapytania w wyszukiwarce, mając zbiór podobnych stron wynikowych będzie musiał 

wybrać tą właściwą.   

Zbiór pozytywnych przykładów stron domowych naukowców został utworzony na 

podstawie bazy ludzi strony DBLP
1
. Jest to strona zawierającą bazę ludzi nauki oraz ich 

publikacji związanych z dziedziną nauk informatycznych. 

Przykłady negatywne zostały pozyskane w podobny sposób jak w przypadku 

uniwersytetów. 

Do analizy używane były tylko strony angielskojęzyczne. 

 

 

                                                           
1
 Digital Bibliography & Library Project 

http://www.clas.ufl.edu/au/
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6.2. Miary poprawności 

Do oceny poprawności rozwiązania stosuje się różne miary, ukazujące jakość działania 

algorytmu.  

W niniejszej pracy zadaniem klasyfikatora było ocenienie czy dana strona jest stroną 

domową naukowca (lub uniwersytetu). W takim przypadku klasyfikacji, kiedy można 

przydzielić obiektom jedną z dwóch klasy, tzn. klasyfikacja ma charakter binarny,  

obiekty testowe można podzielić na cztery grupy: 

 Tp – Prawdziwie pozytywne (ang. True positive) Są to obiekty, które zostały 

zaklasyfikowane jako strony domowe i w rzeczywistości takimi będące. 

 Fp – Fałszywie pozytywne (ang. False Positive) Obiekty, które zostały uznane 

przez klasyfikator jako strony domowe, jednak faktycznie nie będące nimi. 

 Tn – Prawdziwie negatywne (ang. True negative) Obiekty poprawnie 

zaklasyfikowane jako nie reprezentujące stron domowych. 

 Fn – Fałszywie negatywne (ang. False negative) Obiekty, które niewłaściwie 

zostały uznane za takie, które nie reprezentują stron domowych, kiedy tak 

naprawdę są nimi. 

 Zaklasyfikowany jako 

pozytywny 

Zaklasyfikowany jako 

negatywny 

Należy do klasy 

pozytywnej 
Tp (True positive) Fn (False negative) 

Należy do klasy 

negatywnej 
Fp (False positive) Tn (True negative) 

Tabela 6.1. Podział obiektów testowych w klasyfikacji binarnej. 

Dokładność (ang. Accuracy) Jedna z najważniejszych miar używana do oceny jakości 

klasyfikacji. Określa prawdopodobieństwo poprawnego zaklasyfikowania dowolnego 

przykładu testowego. Jest ilorazem obiektów właściwie zaklasyfikowanych oraz 

wszystkich obiektów poddawanych klasyfikacji: 

Accuracy = 
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Precyzja (ang. Precision) Określa jaka część obiektów zaklasyfikowanych pozytywnie 

jest poprawna. Inaczej jest to prawdopodobieństwo tego, że obiekt faktycznie jest 

pozytywny jeśli  klasyfikator zaklasyfikował go jako taki. 

Precision = 
  

     
 

Zupełność, kompletność (ang. Recall) Inaczej zwana True Positive Rate, jest miarą 

odpowiadającą na pytanie, jaką część faktycznie pozytywnych obiektów, klasyfikator 

zaklasyfikował poprawnie. 

Recall = 
  

     
 

Zaszumienie (ang. Fallout) Miara ukazująca stopień błędnego klasyfikowania 

obiektów negatywnych jako pozytywne w stosunku do wszystkich negatywnych 

obiektów. 

Fallout = 
  

     
 

F-Measure Popularna miara łącząca precyzję i dokładność. Często nazywana również 

miarą F1. Liczona jest wg następującego wzoru: 

F-Measure = 
                     

(                  )
 

6.3. Wykryte wzorce sekwencji 

Podczas przeprowadzania testów współczynnik minimalnego wsparcia sekwencji 

częstej wśród danych treningowych wynosił 15%, co oznacza że co najmniej 15% 

obiektów treningowych z danej grupy, musiało zawierać daną sekwencję aby stała się 

ona wzorcem. Jest to liczba ustalona na podstawie doświadczeń, pozwalająca uzyskać w 

rozsądnym czasie, wystarczającą liczbę sekwencji częstych.  Przy większym progu, 

sekwencji było zbyt mało oraz były krótkie (maksymalnie 2 elementowe), natomiast 

gdy próg był ustawiony zbyt niski, algorytm znajdował bardzo dużo sekwencji, które 

nie koniecznie były wystarczająco charakterystyczne dla danej grupy dokumentów. 

Poniżej zostało przedstawionych kilka najlepszych sekwencji odkrytych w grupie 

pozytywnych oraz negatywnych przykładów stron domowych naukowców. 
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Pozytywne: 

1. computerscienceuniversity 

2. departmentcomputerscience 

3. researchinterests 

4. internationalconference 

5. homepage 

6. researchpublications 

Negatywne: 

1. contactus 

2. privacypolicy 

3. computerscience 

4. rightsreserved 

5. internationalconference 

Jak widać w przykładach pozytywnych zostały odnalezione sekwencje, które faktycznie 

są charakterystyczne dla stron domowych naukowców w szczególności związanych z 

naukami Technologii Informacyjnych. 

Natomiast częste wzorce sekwencyjne odnalezione w grupie negatywnych przekładów 

stron domowych, czyli stron o rozmaitej tematyce, ale nie będące stronami domowymi 

naukowców, są krótsze i mniej charakterystyczne dla konkretnego tematu. Są to typowe 

zwroty pojawiające się na bardzo wielu stronach internetowych niezależnie od ich 

tematyki. 

Na tej podstawie można było przypuszczać, że sprawdzanie obecności typowych dla 

konkretnej tematyki wzorców częstych na stronie poddawanej klasyfikacji może 

przynieść dobre rezultaty. 

6.4. Wybór sekwencji do klasyfikacji 

Do dalszej analizy została wybierana pewna liczba N sekwencji. Połowa tej liczby 

pochodziła ze zbioru sekwencji odkrytych w grupie dokumentów pozytywnych, a 

połowa ze zbioru dokumentów negatywnych. Sekwencje najpierw były sortowane 
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według jakości, a następnie wybierane były najlepsze. Na jakość sekwencji wpływ 

miały 2 czynniki: 

1) W pierwszej kolejności brana pod uwagę była długość odkrytej sekwencji. Dłuższe 

sekwencje lepiej charakteryzowały dokumenty, w których były odkryte. 

2) Na drugim planie była popularności sekwencji. Im częściej występowała tym była 

lepsza. 

 

6.5. Ewaluacja modelu klasyfikatora 

Aby przetestować działanie klasyfikatora należy najpierw odpowiednio przygotować 

zbiory danych treningowych, mając na uwadze fakt rozłączności danych treningowych, 

służących do budowy klasyfikatora oraz danych testowych, służących do samego 

testowania jego jakości. 

Można rozróżnić kilka sposobów walidacji modelu, w zależności od sposobu podziału 

dostępnych danych na treningowe i testowe: 

 Prosta walidacja – polega na podzieleniu zbioru na dane uczące oraz dane 

testowe. Zbiór testowy zawiera zazwyczaj nie więcej niż 30% wszystkich 

obiektów. Klasyfikator budowany jest z danych treningowych, a sprawdzany 

danymi testowymi. 

 Walidacja krzyżowa K-krotna (ang. K-fold Cross Validation) – wszystkie 

dane dzielone są na K rozłącznych, równych objętościowo zbiorów. Proces 

trenowania klasyfikatora zostaje przeprowadzony K razy, gdzie jeden 

wyłączony z K zbiorów pełni rolę zbioru testującego, zaś pozostałe łącznie 

stanowią zbiór trenujący. Każdorazowo przeprowadzane są testy, a ostateczny 

wynik jest uśredniany. Dzięki takiemu podejściu każdy obiekt treningowy 

zostanie dokładnie raz przetestowany, a z drugiej strony wszystkie dane mogą 

zostać użyte do budowy klasyfikatora. 

 Leave One Out – Odmiana K-krotnej walidacji krzyżowej, w której dane 

dzielone są na zbiory o rozmiarze jednego obiektu tzn. jeden obiekt jest 

testowany, a pozostałe służą do wytrenowania klasyfikatora. Metoda stosowana 

raczej dla małych zbiorów danych. 
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Do ewaluacji poprawności użytych w programie klasyfikatorów skorzystano z 4-krotnej 

walidacji krzyżowej. Oznacza to, że w celu przetestowania działania klasyfikatora w 

konkretnych warunkach (liczba atrybutów, rodzaj atrybutów) zbiór danych dzielono na 

cztery równe części, a następnie czterokrotnie budowano i testowano klasyfikator, za 

każdym razem przy innym podziale na dane testowe i trenujące.  Ostateczne wyniki 

miar były uśredniany z cząstkowych wyników klasyfikatorów według strategii 

makrouśredniania.  

Łączenie cząstkowych wyników testów możliwe jest na dwa sposoby: mikro oraz 

makro – uśredniania. Dla zobrazowania różnicy załóżmy, że chcemy poznać Precyzję 

klasyfikatora: Precision = 
  

     
  

 Makrouśrednianie – dla każdego z czterech klasyfikatorów liczona jest 

precyzja, a następnie jest ona uśredniana. 

 Mikrouśrednianie – dla każdego z czterech klasyfikatorów, nie jest od razu 

liczona precyzja, ale jedynie zliczane są pewne wyniki klasyfikacji, potrzebne 

do jej obliczenia (Tp - True Positives, Fp - False Positives). Na końcu te wyniki 

są sumowane i dopiero obliczana jest ostateczna wartość precyzji. 

 

6.6. Wyniki testów 

Testy prowadzono oddzielnie dla przypadku klasyfikacji stron domowych naukowców 

oraz stron domowych uniwersytetów. 

Zostało zbadane jak liczba sekwencji brana pod uwagę wpływa na jakość klasyfikacji. 

W związku z tym dla każdego przypadku testy zostały przeprowadzone z liczbą 

częstych sekwencji będących atrybutami obiektu wahającą się między 2 a 30. 

6.6.1. Porównanie klasyfikatorów 

W testach porównano wyniki kilku klasyfikatorów, różniących się znacznie sposobem 

działania. Był to zaimplementowany w ramach tej pracy leniwy klasyfikator DeEPs 

(4.2.3), popularny Naiwny Bayes (4.1) oraz działający w oparciu o entropię klasyfikator 

KStar (4.2.2). 
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Na poniższych wykresach pozioma oś oznacza liczbę atrybutów (sekwencji lub słów) 

wziętych pod uwagę przy klasyfikacji. Oś pionowa to wartość miary (np. dokładności, 

precyzji lub zupełności) w zakresie od 0 do 1.  

Następujące wykresy prezentują zestawienie ogólnej dokładności klasyfikatorów 

podczas klasyfikacji stron naukowców i uniwersytetów najpierw przy użyciu sekwencji 

(pierwsze dwa wykresy), a następnie przy pomocy słów (kolejne dwa). 

Rysunek 6.1. Klasyfikacja sekwencjami stron domowych naukowców – porównanie 

klasyfikatorów. 

 
Rysunek 6.2. Klasyfikacja sekwencjami stron domowych uniwersytetów – porównanie 

klasyfikatorów. 
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Rysunek 6.3. Klasyfikacja słowami stron domowych naukowców – porównanie 

klasyfikatorów. 

 
Rysunek 6.4. Klasyfikacja słowami stron domowych uniwersytetów – porównanie 

klasyfikatorów 

Najczęściej najlepszym klasyfikatorem okazywał się KStar, jednak z reguły Naiwny 

Bayes nie odstawał znacznie od niego, a nawet w jednym przypadku był lepszy. 

Najsłabsze wyniki w większości przypadków osiągał klasyfikator DeEPs, zarówno na 

zbiorze stron domowych naukowców jak i uniwersytetów. Przyczyną takich wyników 

może być duża wrażliwość klasyfikatora na zaszumienie danych. Sekwencje tekstowe 

wykryte w jednej z grup dokumentów np. w dokumentach pozytywnych często 

występowały również w dokumentach negatywnych. Eliminowało to możliwość 

zbudowania wzorca wyskakującego JEP, zawierającego taką sekwencję (lub 

konfigurację sekwencji), które to były głównymi strukturami przy klasyfikacji metodą 

DeEPs.  

Często dokumenty poddawane klasyfikacji nie zawierały żadnej z częstych sekwencji. 

W takim przypadku pozostałe klasyfikatory mogły podjąć decyzję, np. klasyfikator 

Bayesa obliczał, w której klasie obiekty treningowe częściej nie zawierały żadnych 

sekwencji i na tej podstawie podejmował decyzję. DeEPs jednak w takim przypadku nie 
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miał żadnych podstaw do klasyfikacji i w tej sytuacji w testach uznawano to za 

przypadek błędnej klasyfikacji. Stąd taka duża rozbieżność w dokładności DeEPsa i 

innych klasyfikatorów dla małej liczby atrybutów, kiedy taki przypadek był bardzo 

częsty. 

Problem braku obecności dowolnej sekwencji w dokumencie testowym jest dokładniej 

przestawiony w dalszej części pracy. 

6.6.2. Liczba atrybutów a jakość klasyfikacji 

Zaczynając już od dwóch atrybutów, wyniki są na dość wysokim poziomie. Kolejne 

zwiększanie atrybutów powoduje raczej łagodną poprawę klasyfikacji. Przypuszczalnie 

jest to zasługa właściwego wyboru sekwencji do klasyfikacji, gdzie wybierane w 

pierwszej kolejności sekwencje są lepszymi reprezentantami danej klasy. Okazało się 

również, że w większości przypadków nie ma potrzeby uwzględniania bardzo dużej 

liczby atrybutów do celów klasyfikacji. Zazwyczaj klasyfikacja osiąga najlepsze 

rezultaty dla liczby około 20 sekwencji, choć czasami wystarczało nawet 10.  

6.6.3. Sekwencje a słowa 

Dla porównania efektywności klasyfikacji na podstawie wzorców sekwencji wyniki 

zestawiono z klasyfikacją stron jedynie na podstawie częstych słów występujących w 

danej grupie dokumentów, będące w rzeczywistości sekwencjami o długości 1, jednak 

do wydobycia których nie są potrzebne skomplikowane algorytmy wykrywania 

sekwencji.

 

Rysunek 6.5. Klasyfikator DeEPs – porównanie klasyfikacji sekwencjami i słowami 

stron domowych naukowców. 
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Rysunek 6.6. Klasyfikator Bayesa – porównanie klasyfikacji sekwencjami i słowami 

stron domowych naukowców. 

 
Rysunek 6.7. Klasyfikator KStar – porównanie klasyfikacji sekwencjami i słowami 

stron domowych naukowców. 

Wyniki dla zbioru stron domowych uniwersytetów: 

 
Rysunek 6.8. Klasyfikator DeEPs – porównanie klasyfikacji sekwencjami i słowami 

stron domowych uniwersytetów. 
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Rysunek 6.9. Klasyfikator Bayesa – porównanie klasyfikacji sekwencjami i słowami 

stron domowych uniwersytetów. 

 
Rysunek 6.10. Klasyfikator KStar – porównanie klasyfikacji sekwencjami i słowami 

stron domowych uniwersytetów. 

Okazało się, że w zdecydowanej większości przypadków klasyfikacja na podstawie 

częstych słów osiąga nie gorsze wyniki niż na podstawie sekwencji. Wszystkie trzy 

przetestowane klasyfikatory to potwierdzają. Zarówno testy na zbiorze stron domowych 

naukowców jak i uniwersytetów przedstawiają się podobnie. Są pojedyncze przypadki, 

w których sekwencje są lepszymi atrybutami. Trzeba jednak uznać, że mimo to nadal 

klasyfikacja na podstawie słów wydaje się być lepszym rozwiązaniem, tym bardziej, że 

nie wymaga kłopotliwego oraz często czasochłonnego odkrywania wzorców sekwencji.  

Jak widać klasyfikacja sekwencjami wyjątkowo słabo sprawowała się w porównaniu z 

klasyfikacją słowami dla małej liczby atrybutów. W miarę ze zwiększaniem ich liczby 

ta różnica się zmniejszała. Jest tak dlatego, że pojedyncze częste słowa występują dużo 

częściej od częstych sekwencji.  W przypadku, gdy liczba sekwencji wzięta pod uwagę 

przy klasyfikacji była niewielka, często miała miejsce sytuacja, w której obiekt testowy 

nie zawierał żadnej z tych sekwencji. W takiej sytuacji algorytm DeEPs nie ma podstaw 

do dokonania jakiejkolwiek decyzji. Przy dwóch sekwencjach częstych, w obydwu 
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zbiorach danych (strony domowe naukowców oraz uniwersytetów) aż około 70% 

obiektów była nieklasyfikowana. 

Potwierdza to również następujący wykres ukazujący porównanie liczby 

nieklasyfikowanych obiektów testowych podczas klasyfikacji sekwencjami oraz 

słowami w zależności od liczby atrybutów wziętych pod uwagę. 

Rysunek 6.11. Nieklasyfikowane obiekty – porównanie klasyfikacji sekwencjami i 

słowami. 

W jednym przypadku dało się jednak zauważyć ciekawą zależność. Przy niewielkiej 

liczbie atrybutów obiekt często był nieklasyfikowany. Jeśli jednak obiekt zawierał choć 

jedną z częstych sekwencji i został zaklasyfikowany to dokładność była bardzo wysoka, 

bowiem dochodząca do 100%. Świadczy to o tym, że udało się znaleźć w tym 

przypadku sekwencję, której wystąpienie, oznaczało prawie całkowitą pewność 

klasyfikacji. Jeśli brać pod uwagę tylko te obiekty, dla których została podjęta decyzja 

klasyfikacji metodą DeEPs, czyli prawdopodobnie takie, które zawierały choć jedną 

sekwencję (lub słowo), klasyfikacja na podstawie sekwencji staje się dokładniejsza niż 

na podstawie słów. Następujący wykres przedstawia dokładność klasyfikacji bez 

uwzględnienia obiektów nieklasyfikowanych. 
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Rysunek 6.12.  Klasyfikator DeEPs – porównanie dokładności klasyfikacji wybranych 

obiektów na podstawie sekwencji i słów. 

Gdy atrybutów jest niewiele klasyfikator dużo rzadziej może podjąć decyzję, ale wtedy 

jego decyzje są najdokładniejsze. Oznacza to, że najlepsze sekwencje mogą świetnie 

charakteryzować grupę dokumentów i nadawać się do klasyfikacji, ale niestety rzadko 

są obecne w dokumentach. 

Tabele poniżej prezentują pełny zestaw miar zebranych dla klasyfikacji opisanego 

powyżej przypadku. Jak widać na przykładzie zbioru stron domowych naukowców, nie 

zawsze jednak udaje się znaleźć tak dobre do klasyfikacji sekwencje. 

Atrybuty 2 6 10 14 18 22 26 30 

Dokładność 0,97 0,964 0,918 0,879 0,837 0,852 0,855 0,862 

Dokładność2 
(wszystkie obiekty) 

0,274 0,333 0,458 0,561 0,698 0,743 0,76 0,775 

Precyzja 1 0,996 0,989 0,979 0,95 0,942 0,929 0,91 

Zupełność 0,214 0,308 0,432 0,514 0,655 0,749 0,773 0,796 

fMeasure 0,35 0,47 0,601 0,674 0,773 0,835 0,844 0,872 

Zaszumienie 0 0,003 0,01 0,018 0,049 0,062 0,087 0,114 

Nieklasyfikowane 0,718 0,654 0,493 0,349 0,168 0,127 0,111 0,101 

Tabela 6.1. Klasyfikacja stron uniwersytetów metodą DeEPs na podstawie sekwencji.  

Atrybuty 2 6 10 14 18 22 26 30 

Dokładność 0,795 0,781 0,761 0,777 0,779 0,757 0,767 0,762 

Dokladnosc2 
(Wszystkie 
obiekty) 

0,241 0,512 0,607 0,687 0,736 0,726 0,742 0,741 

Precyzja 0,784 0,748 0,738 0,76 0,779 0,781 0,784 0,764 

Zupełność 0,203 0,633 0,699 0,759 0,763 0,718 0,751 0,784 

fMeasure 0,322 0,686 0,718 0,759 0,770 0,747 0,765 0,774 

Zaszumienie 0,167 0,359 0,333 0,289 0,242 0,223 0,229 0,27 

Nieklasyfikowane 0,697 0,345 0,203 0,116 0,055 0,041 0,033 0,027 

Tabela 6.2. Klasyfikacja stron naukowców metodą DeEPs na podstawie sekwencji.  
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Dla porównania przedstawiono wyniki klasyfikacji dokumentów tego samego zbioru na 

podstawie częstych słów, przy użyciu klasyfikatora Bayesa: 

Atrybuty 2 6 10 14 18 22 26 30 

Dokladnosc 0,679 0,686 0,707 0,745 0,777 0,791 0,812 0,808 

Dokladnosc2 
(Wszystkie 
obiekty) 

0,679 0,686 0,707 0,745 0,777 0,791 0,812 0,808 

Precyzja 0,625 0,632 0,672 0,695 0,728 0,74 0,768 0,759 

Zupelnosc 0,982 0,975 0,929 0,953 0,95 0,961 0,957 0,961 

fMeasure 0,764 0,766 0,772 0,8 0,822 0,833 0,848 0,845 

Zaszumienie 0,659 0,638 0,541 0,488 0,416 0,4 0,349 0,364 

Tabela 6.3. Klasyfikacja stron naukowców klasyfikatorem Bayesa na podstawie słów.  
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7. Podsumowanie 

Celem pracy było stworzenie systemu umożliwiającego wydobycie z pewnej grupy 

stron internetowych (w tym przypadku były to strony domowe naukowców i 

uniwersytetów) częstych sekwencji tekstowych oraz wykorzystanie tych sekwencji do 

budowy modeli klasyfikatorów. Następnie zbudowane modele klasyfikatorów miały 

posłużyć do zbadania jakości klasyfikacji stron domowych na podstawie obecności 

sekwencji w tych stronach oraz porównanie wyników z klasycznym podejściem do 

klasyfikacji opierającej się na występowaniu częstych słów. 

Praca ta omawia kolejne czynności prowadzące do realizacji określonych celów. 

Począwszy od sposobu pobierania treści stron www na podstawie adresów URL. 

Opisuje różne reprezentacje tekstu w algorytmach eksploracji danych tekstowych i 

sposoby przekształcania strony do określonej postaci. Szczegółowo opisano sposób 

odkrywania sekwencji tekstowych z grupy dokumentów tekstowych za pomocą 

zaimplementowanego w pracy algorytmu GSP. Przedstawiono również działanie 

użytych w pracy klasyfikatorów: Naive Bayes, KStar oraz DeEPs. Wyjątkową uwagę 

poświęcono klasyfikatorowi DeEPs, który został zaimplementowany w systemie.  

Za pomocą algorytmu GSP udało się wydobyć częste sekwencje, które faktycznie 

sprawiały wrażenie charakterystycznych dla grupy dokumentów o danej tematyce np. < 

research, interests>. Sekwencje wykryte wśród przykładów negatywnych były 

zwrotami występującymi w większości stron internetowych bez względu na tematykę 

(<Contact, us>, <Privacy policy> itp.). Wybrane najlepsze sekwencje wyszukane w 

dokumentach pozytywnych oraz negatywnych stanowiły atrybuty obiektu klasyfikacji.  

Wszystkie testy wykonane za pomocą trzech wspomnianych wyżej klasyfikatorów 

wykazały, że skuteczność klasyfikacji stron domowych przy pomocy częstych 

sekwencji tekstowych jako atrybuty, nie jest zadowalająca. Okazało się, że jedynie w 

nielicznych przypadkach takie podejście przewyższa klasyfikację w oparciu o częste 

słowa. Mogło to być związane z rzadkością występowania sekwencji w treści stron 

www, w porównaniu do pojedynczych słów.  Wektory reprezentujące występowanie 

sekwencji w dokumentach miały przeważającą liczbę zer, co utrudniało klasyfikację. 

W jednym z przypadków udało się wykryć sekwencje, które świetnie charakteryzują 

pewną grupę dokumentów i tylko na ich podstawie bardzo dokładnie można było 
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wyznaczyć klasę dokumentu. Występowały one jednak raczej rzadko w dokumentach 

testowych, w przeciwieństwie do częstych słów. W związku z tym dobrym ulepszeniem 

systemu klasyfikacji opartego na sekwencjach mogłoby być połączenie trafności 

klasyfikacji najlepszych sekwencji z częstością występowania pojedynczych słów. 

Przykładowo w pierwszej kolejności klasyfikacja przeprowadzana była by na podstawie 

tylko kilku najlepszych sekwencji, gdy jednak ta zawiedzie, wykorzystywane byłyby 

częste słowa. Innym podejściem może być zawarcie zarówno sekwencji jak i częstych 

słów do zbioru atrybutów przy budowie klasyfikatora. Kolejnym wartym 

dokładniejszego zbadania ulepszeniem mogłoby być uwzględnienie przy podejmowaniu 

decyzji wyników kilku różnych klasyfikatorów opartych o wykrywanie sekwencji oraz 

słów. 

Ponadto podczas wykrywania sekwencji nie zostały wykorzystane wszystkie 

możliwości algorytmu GSP. Znalezienie i zastosowanie pasującej do problemu 

taksonomii elementów mogłoby pomóc wyszukać bardziej ogólne wzorce sekwencji 

tekstowych, które częściej występowałyby w dokumentach.  

Podczas testów porównano skuteczność klasyfikacji w zależności od liczby częstych 

sekwencji wziętych pod uwagę. Wyniki pokazują, że nie ma potrzeby uwzględniania 

dużej liczby sekwencji. W zależności od przypadku już dla około 20 sekwencji, jakość 

zbliża się do maksimum i dalsze zwiększanie atrybutów nie prowadzi do polepszenia 

wyników. Dokładniejsza interpretacja wyników znajduje się w rozdziale 6, 

poświęconym opisowi testów.  

Dużym problemem w przypadku klasyfikacji sekwencjami okazała się niedoskonałość 

danych treningowych oraz duży wpływ zaszumienia danych na działania algorytmów. 

Częstym przypadkiem było występowanie częstych sekwencji wykrytych w 

dokumentach pozytywnych, również w dokumentach klasy przeciwnej. W 

szczególności negatywny wpływ miało to na algorytm DeEPs, gdzie  uniemożliwiało to 

lepsze wykrywanie wzorców wyskakujących (JEPs), które stanowiły główną siłę tego 

klasyfikatora. Wybór odpowiednich reprezentantów częstych sekwencji  i słów do 

klasyfikacji, np. na podstawie wagi TF-IDF, może być dalszym kierunkiem rozwoju 

takiego systemu klasyfikacji.  
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