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STRESZCZENIE 

               Ekstrakcja informacji jest to proces automatycznego wydobywania logicznie 

ustrukturalizowanych informacji z dokumentu, w którym znajdują się całkowicie lub 

częściowo nieustrukturalizowane informacje. Problem wydobywania danych jest 

szczególnie ważny ze względu na coraz większą potrzebę automatycznego 

przetwarzania dużych ilości informacji. 

               Przykładem ekstrakcji informacji jest wydobywanie informacji ze stron 

konferencji naukowych. W niniejszej pracy zawarty jest opis przykładowego 

mechanizmu wydobywania informacji oparty na statystycznej klasyfikacji danych. 

Wykorzystane algorytmy klasyfikacji to: naiwny klasyfikator Bayesa, klasyfikator 

oparty na drzewie decyzyjnym oraz algorytm maszyny wektorów nośnych (SVM). 

 
 
 
 
Słowa kluczowe: ekstrakcja informacji, klasyfikacja, naiwny klasyfikator Bayesa, 
drzewo decyzyjne, SVM 
 
 

ABSTRACT 

Title:  Information extraction from scientific conferences’ websites 

               Information extraction is a process of automatic retrieval of logically 

structured information from a machine-readable document which contains only partially 

or completely unstructured data. This problem is particularly important due to the 

increasing necessity of being capable of automatically processing large amounts of data.  

               An example of information extraction is automatic retrieval of information 

from scientific conferences’ websites. This paper contains the description of the 

exemplary process leading to information extraction, based on the usage of statistical 

classification of data. The following classification algorithms are used in this paper: 

naive Bayes classifier, decision tree classifier and the support vector machine (SVM). 

 
 
 
 
Keywords: information extraction, classification, naive Bayes classifier, decision tree, 
SVM 
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1. Wstęp. 
 

Wydobywanie informacji, często zwane też ekstrakcją informacji, jest to proces 

mający na celu uzyskanie ustrukturyzowanych informacji na podstawie dokumentu 

zawierającego jedynie częściowo ustrukturyzowane informacje [1]. Przykładem 

częściowo ustrukturyzowanego dokumentu jest tekstu napisany w języku naturalnym. 

Zależności pomiędzy danymi w takich dokumentach nie są jawnie znane z punktu 

widzenia programu wykonującego te zadanie. Wykrycie tych zależności jest kluczową 

częścią procesu wydobywania informacji. Przykładami zastosowań ekstrakcji 

informacji mogą być: rozpoznawanie obiektów na zdjęciach, wydobywanie informacji z 

tekstu. 

Dzięki ekstrakcji informacji możliwe jest przeprowadzanie zautomatyzowanych 

operacji na danych pierwotnie nieprzystosowanych do tego. Jest to szczególnie ważne, 

gdyż znaczna część wiedzy zgromadzonej przez człowieka zapisana jest w formie łatwo 

zrozumiałej dla człowieka, a kompletnie niemożliwej do wykorzystania w pierwotnej 

formie przez komputery. 

 

 

1.1. Cel pracy. 

 

Celem pracy jest stworzenie modułu będącego częścią projektu „Passim” [2], 

który jest częścią większego projektu o nazwie „SYNAT” – „System Nauki i Techniki” 

[3], w którego realizacji uczestniczy Politechnika Warszawska i wiele innych uczelni 

wyższych w Polsce. Moduł ten jest odpowiedzialny za wydobywanie informacji z 

odnalezionych wcześniej stron konferencji naukowych, przy użyciu algorytmów 

klasyfikacji. Przyjęte także zostało, że moduł ma działać tylko dla stron w języku 

angielskim oraz zostać napisany w języku Java i środowisku Windows. 

Dane pobierane przez moduł są to adresy stron konferencji naukowych, z 

których mają być wydobyte informacje. Za wyszukiwanie adresów stron internetowych 

konferencji odpowiedzialny jest moduł o nazwie R (skrót od ang. Platform for 

Scientific Information Retrieval) [2]. Jest to złożony system, stworzony w ramach pracy 
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nad etapem B11 projektu „SYNAT” przez grupę Politechniki Warszawskiej.        

System R posiada wiele zastosowań związanych z wydobywaniem różnorakich 

informacji związanych z naukowcami, uczelniami wyższymi, konferencjami 

naukowymi oraz publikacjami. W tworzonym module wykorzystywane są jedynie 

wyniki wyszukiwania adresów stron internetowych konferencji naukowych zapisanych 

w pliku tekstowym. W wyniku działania modułu opisanego w niniejszej pracy 

otrzymywany jest także plik tekstowy, w którym znajdują się najważniejsze informacje 

wydobyte z poszczególnych stron konferencji naukowych z pliku wejściowego. Są to: 

skrót nazwy konferencji, pełna nazwa konferencji, miejsce i data w którym się odbywa, 

oraz najważniejsze terminy: nadsyłania streszczeń, nadsyłania całych prac, 

powiadomienia o przyjęciu pracy oraz termin nadesłania ostatecznej wersji pracy. 

Typowa strona domowa konferencji naukowej zawiera szereg mniej lub bardziej 

istotnych informacji zapisanych w języku angielskim, obrazki, odnośniki do innych 

stron internetowych. Dodatkowo mogą się one znajdować nie tylko na stronie głównej 

konferencji, ale także na podstronach. Podstawowe informacje na temat konferencji to 

miejsce i data wydarzenia, krótki opis tematyki, zaplanowane najważniejsze seminaria, 

procedury nadsyłania prac wraz z odpowiednimi terminami, koszty uczestnictwa. 

Informacjami istotnymi, które muszą być wydobyte z tego typu stron na potrzeby 

projektu „Passim” są: skrót nazwy konferencji, pełny tytuł konferencji, miejsce i data 

wydarzenia oraz terminy końcowe związane z nadsyłaniem prac (daty końcowe 

nadsyłania streszczeń prac, pełnych wersji prac, powiadomień o zaakceptowaniu prac 

oraz ostatecznych wersji prac). Nie istnieje określony format zapisywania tego typu 

informacji, dlatego proste wykrywanie wzorców sekwencyjnych nie wystarczy do 

odnalezienia potrzebnych danych. Z pomocą do wykonania tego zadania przychodzą 

opisane w dalszej części pracy algorytmy klasyfikacji. Służą one do określenia klasy 

wybranych pojedynczych informacji, gdzie typy klas odpowiadają wypisanym powyżej 

typom informacji, które mają być wydobyte ze strony internetowej. 

 

Uproszczony schemat przebiegu działania modułu jest następujący: 

1. Pobranie adresów stron konferencji naukowych ze wskazanego pliku 

tekstowego. 

2. Pobranie kodu źródłowego stron na podstawie otrzymanych adresów. 
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3. Przetworzenie otrzymanych kodów HTML na czysty tekst, poprzez usunięcie 

skryptów Javascript, kaskadowych arkuszy stylów (CSS) oraz znaczników 

języka HTML. 

4. Wydobycie odpowiednich informacji z tekstu poprzez klasyfikację wybranych 

słów za pomocą algorytmów klasyfikacji. 

5. Zapisanie otrzymanych informacji w docelowym pliku tekstowym. 
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2. Ekstrakcja informacji. 
 

Pojęcie ekstrakcji informacji początkowo pojawiło się w związku z pracami nad 

przetwarzaniem języka naturalnego w latach 70. ubiegłego wieku [4]. Pierwsze 

komercyjne programy wykorzystywane do wydobywania danych pojawiły się w latach 

80. na potrzeby biznesowe. Podobnie jak w przypadku innych dziedzin informatyki, 

spory wkład w rozwój ekstrakcji informacji miała DARPA (z ang. Defense Advanced 

Research Projects) - Agencja Zaawansowanych Obronnych Projektów Badawczych 

Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Interesem agencji DARPA w rozwój 

tejże dziedziny informatyki było umożliwienie wykonywania automatycznej analizy 

tekstu w celu wyszukiwania podejrzanych zawartości, co było do tej pory wykonywane 

przez pracowników agencji. 

Dalszy rozwój ekstrakcji informacji był ściśle związany z rozwojem sieci 

Internet. Sama ilość łatwo dostępnych informacji, aczkolwiek zapisanych w jedynie 

częściowo ustrukturyzowanych formatach niemalże wymusiła opracowanie sposobów 

operowania na tych informacjach przez komputery. Dodatkowo, dzięki możliwości 

gromadzenia wielkich ilości danych w stosunkowo łatwy i tani sposób oraz wymierne 

korzyści finansowe wynikające z faktu posiadania dostępu do tych danych, ekstrakcja 

informacji przeszła z pośredniego narzędzia wspomagającego zarabianie pieniędzy, do 

bezpośredniego sposobu zarobku poprzez gromadzenie mniej lub bardziej „cennych” 

danych. Różnego rodzaju praktyki firm zajmujących się tego typu przedsięwzięciami 

budzi obawy o prywatność i wagę potencjalnie nieważnych informacji zostawianych 

przez nich w Internecie. Typowym przykładem takich działań są roboty internetowe, 

których zadaniem jest zebranie jak największej liczby istniejących adresów skrzynek 

elektronicznych, celem wysłania do nich dużej ilości niepożądanych wiadomości 

zawierających złośliwe lub reklamowe treści – spamu. Jednym ze sposobów 

zapobiegania takim działaniom jest zapisywanie informacji w trudnej do analizy przez 

komputer, ale łatwiej dla człowieka formie. Takie działania, zarówno umyślne jak i 

nieumyślne, przyczyniają się do obniżenia jakości wydobytych danych w poniższej 

pracy. 
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Ważnym elementem poprzedzającym faktyczne wydobywanie informacji jest 

uproszczenie analizowanego dokumentu, na przykład strony internetowej, do możliwie 

najlepiej uporządkowanej formy. Typowe zadania wykonywane w tej fazie to: 

• Usunięcie danych, które nie podlegają analizie w obecnym przypadku. W 

przypadku strony internetowej mogą to być obrazki, skrypty Javascript, 

animacje Flash. 

• Zastąpienie wybranych części kodu HTML własnymi znacznikami i pozbycie 

się pozostałej części niepodlegającej analizie. 

• Podział otrzymanego dokumentu na tokeny, przyjmując za kryterium podziału 

białe znaki. 

• W zależności od potrzeby, można przeprowadzić proces stemmingu na 

otrzymanych tokenach. 

Dokładniejszy opis przetwarzania strony internetowej w celu wydobycia z niej 

informacji opisany jest w podrozdziale 5.1. 

Proces wydobywania informacji może zostać przeprowadzony na wiele różnych 

sposobów. Typowe algorytmy wykorzystywane do wydobywania informacji dzielą się 

na następujące klasy: 

• Metody wykorzystujące wyrażenia regularne określone wyłącznie przez 

programistę. Proste i łatwe implementacyjnie rozwiązanie, ze względu na 

występowanie wbudowanych funkcji obsługujących wyrażenia regularne przez 

najpopularniejsze wysokopoziomowe języki (np. funkcja matches() klasy String 

w Javie). Jest ono jednak bardzo podatne na drobne zmiany zapisu oraz 

przypadki bardzo podobne do uwzględnionych w rozwiązaniu, ale przeoczone 

lub nieznane dla programisty. 

• Modele sekwencyjne, takie jak ukryty model Markova [5] lub warunkowe pola 

losowe (ang. Conditional random fields albo CRF) [6]. 

• Klasyfikatory – rozwiązanie zastosowane w niniejszej pracy, dokładniej opisane 

w rozdziałach 3 i 4. 
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3. Klasyfikacja. 
 

Klasyfikacja jest to problem określenia, do której z ustalonych kategorii należy 

nowy obiekt na podstawie zależności poznanych w zbiorze poprawnie 

sklasyfikowanych obiektów [7]. Jest to podstawowy mechanizm wykorzystywany przy 

wydobywaniu danych w niniejszej pracy. Obiekty opisywane są poprzez odpowiadające 

im wektory atrybutów, na podstawie których opiera się analiza obiektów. Poszczególne 

atrybuty mogą przyjmować wartości logiczne binarne (prawda/fałsz, tak/nie, jest/nie 

ma), liczbowe (zarówno wartości całkowite jak i ciągłe) lub kategoryczne (np. kolory, 

marka samochodu). 

Pojęciem powiązanym z klasyfikacją jest analiza skupień, nazywana także 

grupowaniem [8]. Podstawową różnicą pomiędzy tymi pojęciami jest fakt, że uczenie 

maszynowe w klasyfikacji odbywa się na zasadzie uczenia nadzorowanego. W uczeniu 

nadzorowanym, uczenie odbywa się na podstawie zbioru przykładów uczących, w 

którym każdy przykład uczący posiada informację o przynależności do klasy. W 

uczeniu nienadzorowanym, czyli grupowaniu, nie występuje zbiór przykładów 

uczących, a samo grupowanie odbywa się na podstawie znalezienia szeroko pojętych 

podobieństw pomiędzy obiektami należącymi do tej samej grupy. Z tego powodu ważne 

jest niemylenie problemu klasyfikacji z grupowaniem. 

Klasyfikatorem w niniejszej pracy nazywany jest program implementujący 

algorytm klasyfikacji. Każdy obiekt wejściowy klasyfikatora opisany jest wektorem 

atrybutów (cech), zarówno obiekty uczące jak i te poddawane klasyfikacji. Wyjściem 

klasyfikatora jest przewidziana klasa dla obiektu wejściowego. Warto zauważyć, że 

klasyfikatory określają wartości klasy dla danych obiektów jedynie na podstawie 

skończonej liczby obiektów uczących, dlatego przy klasyfikowaniu dużej liczby 

obiektów, bardzo prawdopodobne jest wystąpienie niepoprawnych zaklasyfikowań. Nie 

oznacza to jednak wystąpienia błędów w działaniu klasyfikatora. 

Podstawowym podziałem klasyfikatorów jest podział na klasyfikatory binarne i 

wieloklasowe [9]. Jak same nazwy wskazują, klasyfikatory binarne przydzielają obiekty 

do dokładnie dwóch klas, a klasyfikatory wieloklasowe do trzech lub większej liczby. 

Typowym zastosowaniem klasyfikatorów binarnych jest podział obiektów na te 
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należące do jednej, interesującej nas klasy oraz pozostałe obiekty. Niektóre algorytmy 

klasyfikacji przystosowane są jedynie do klasyfikacji binarnej. W takich przypadkach 

stworzenie klasyfikatora wieloklasowego polega na połączeniu takiej liczby 

klasyfikatorów binarnych, ile jest klas w docelowym klasyfikatorze. Oczywiście wiąże 

się to z liniowym zwiększeniem czasu potrzebnego na wykonanie procesu klasyfikacji, 

proporcjonalnie do liczby klas, przy założeniu braku zrównoleglania obliczeń. 

Przed przystąpieniem do wykorzystywania klasyfikatora, należy nauczyć go 

rozróżniać dane różnych klas. Oznacza to konieczność stworzenia modelu 

zawierającego parametry używane przez algorytm klasyfikacji. Rodzaj modelu zależy 

oczywiście od samego algorytmu. Tworzony jest on na podstawie obiektów uczących, 

czyli obiektów wejściowych do których dodana jest informacja, do jakiej klasy należą. 

Zbiór obiektów uczących w klasyfikacji nazywany jest zbiorem trenującym [10]. 

Stworzenie odpowiedniego zbioru trenującego do danego problemu klasyfikacji jest 

zadaniem samym w sobie, ze względu na szereg problemów, które mogą się pojawić 

podczas przeprowadzania procesu klasyfikacji, wynikających z nieodpowiednich 

danych w zbiorze trenującym. Najczęściej występującymi problemami związanymi ze 

zbiorem trenującym są: 

• Niewystarczająca liczba przykładów uczących w zbiorze trenującym, przez co 

klasyfikacja jest mało dokładna [10].  

• Dużo większa liczba przykładów należących do jednej klasy w porównaniu do 

liczby obiektów innych klas [11]. 

• Problem nadmiernego dopasowania się do danych trenujących (przeuczenia), 

powodowany przez wystąpienie bardzo osobliwych, szczegółowych przykładów 

w zbiorze trenującym [12]. 
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3.1. Zbiór trenujący i zbiór testowy. 

 

Zbiór trenujący jest to zbiór wielu kompletów danych wejściowych, w których 

obiekty są już przypisane do kategorii. Na podstawie zależności w zbiorach trenujących, 

algorytmy klasyfikacji uczą się klasyfikować nowe obiekty. Ze względu na to, że są one 

źródłem informacji dla klasyfikatorów, są one ściśle związane z przyszłą skutecznością 

klasyfikacji w programie. Przygotowanie odpowiednich zbiorów trenujących ma 

ogromny wpływ na jakość działania programu, dlatego należy podejść do tego zadania z 

należytą starannością. Warto zauważyć, że zbiory trenujące zawierają skończoną ilość 

informacji, na skutek czego możliwe jest, że klasyfikatory błędnie przypiszą nowe 

obiekty do kategorii – najprawdopodobniej skuteczność klasyfikacji w pracy będzie 

mniejsza niż 100%. Wystąpienie takiego typu zdarzeń nie oznacza więc popełnienia 

pomyłek lub błędów podczas implementacji programu. 

W niniejszej pracy zbiory trenujące są zbiorami tekstów źródłowych pobranych 

ze stron konferencji naukowych po usunięciu nieważnych z punktu widzenia 

klasyfikacji ciągów znaków, w których słowa, bądź sąsiadujące zbiory słów składające 

się na pojedyncze dane, zostały oznaczone specjalnymi znacznikami: nazwami kategorii 

do których należą w nawiasach kwadratowych. Sposób oznaczenia miejsca początku i 

końca ciągu znaków należącego do danej kategorii jest podobny do kodu XML – koniec 

oznaczany jest przez dodanie ukośnika przed nazwą kategorii. Przykładowo: 

[WHEN]24 Mar, 2013[/WHEN]  oznacza, że ciąg znaków 24 Mar, 2013  jest 

wyszukiwaną informacją o dacie, w której będzie się odbywała konferencja. 

Zbiór trenujący z oznaczonymi stronami konferencji naukowych został 

stworzony w oparciu o informacje zawarte na stronie WikiCFP [13]. Jest to portal o 

charakterze tematycznej Wikipedii, w którym zebrane są zapowiedzi nowo ogłoszonych 

konferencji naukowych. Każda podstrona odpowiadająca jednej konferencji naukowej 

zawiera jej krótki opis wraz z odnośnikiem do strony domowej konferencji oraz 

informacje takie jak: adres strony domowej, nazwa, data wydarzenia. Ze względu na 

potrzebę wykonania jak najobszerniejszego zbioru trenującego, strona ta okazała się być 

bardzo pomocną, jednak informacje na niej zawarte nie są zawsze zgodne z prawdą, 

gdyż wszelakie terminy związane z konferencjami naukowymi często ulegają 

przesunięciu lub przedłużeniu. 
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Zbiory testowe, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystywane są do 

przetestowania algorytmu klasyfikacji. Podobnie jak zbiory trenujące, obiekty w nich są 

już przypisane do kategorii Po nauczeniu klasyfikatora przy pomocy zbioru trenującego, 

przeprowadzana jest klasyfikacja na zbiorze testowym. Często są one wydzielane ze 

zbioru trenującego i używane do sprawdzenia skuteczności klasyfikatora nauczonego 

pozostałą częścią pierwotnego zbioru trenującego. Skuteczność klasyfikatora określana 

jest przez stosunek liczby obiektów poprawnie zaklasyfikowanych do liczby wszystkich 

obiektów. Parametr ten najczęściej jest głównym wskaźnikiem oceny jakości działania 

klasyfikatora. 

 

 

3.2. Skuteczność klasyfikacji. 

 

Podstawową oceną jakości nauczonego klasyfikatora jest obliczenie 

skuteczności klasyfikacji oddzielnie dla zbioru trenującego i testowego. Po utworzeniu 

modelu należy go przetestować, aby sprawdzić czy jest on wystarczająco dobry do 

wykorzystania go przy klasyfikacji nowych, nieznanych danych. Odbywa się ono 

poprzez klasyfikację zbioru trenującego i testowego, bez zważania na określone już 

klasy obiektów, a następnie obliczenie stosunku liczby poprawnie zaklasyfikowanych 

obiektów, do liczby wszystkich obiektów w każdym ze zbiorów. Oczywiście te stosunki 

będą liczbami z zakresu 0 – 1, które najczęściej przedstawiane są procentowo. Niski 

wynik skuteczności klasyfikacji w zbiorze trenującym może oznaczać występowanie 

sprzeczności w oznaczeniach obiektów w zbiorze. W takim przypadku należy 

przeanalizować zbiór trenujący i poprawić ewentualne pomyłki. Wynik skuteczności 

klasyfikacji w zbiorze testowym (który nie powinien mieć części wspólnej ze zbiorem 

trenującym) jest dobrym przybliżeniem dalszej skuteczności klasyfikacji nowych, 

nieznanych danych. Podczas uczenia klasyfikatora należy dążyć do osiągnięcia jak 

najwyższej skuteczności w obu przypadkach. Sposobem na poprawienie wyników jest 

zbudowanie lepszego zbioru trenującego lub zmiana algorytmu klasyfikacji na bardziej 

odpowiedni do problemu. Warto zauważyć, że w znakomitej większości problemów, 

niemożliwe jest uzyskanie skuteczności klasyfikacji na poziomie 100%. 
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W przypadku niniejszej pracy sama skuteczność klasyfikacji w zbiorze 

testowym nie jest ostatecznym wyznacznikiem skuteczności klasyfikacji przez cały 

program. Występuje w nim szereg innych zależności, nieuwzględnianych przez sam 

algorytm klasyfikacji, które wpływają na dalszą poprawę skuteczności klasyfikacji 

danych. Jest to głównie fakt, że w każdym dokumencie obiekty danej klasy zapisywane 

są zawsze w podobny sposób. Przykładowo, termin nadsyłania prac zawsze będzie miał 

formę daty. Dodatkowo uwzględniane są zależności pomiędzy danymi po wykonanym 

procesie klasyfikacji, wynikające z logicznie ustalonej chronologii dat. Dzięki tym 

zabiegom, ostateczna skuteczność wydobywania poprawnych informacji jest znacząco 

wyższa, niż ta uzyskana podczas testowania używanych klasyfikatorów na zbiorach 

testowych.  
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4. Algorytmy klasyfikacji. 
 

Istnieje wiele różnych algorytmów klasyfikacji obiektów. Różnią się one zasadą 

działania, złożonością, rodzajem danych wejściowych, podatnością na typowe problemy 

klasyfikacji (np. przeuczenie się), typem modelu. Natomiast niemalże wszystkie 

opierają się na matematycznych modelach probabilistycznych oraz uczeniu 

maszynowym. Do najpopularniejszych algorytmów klasyfikacji należą: naiwny 

klasyfikator Bayesa, CRF (z ang. Conditional Random Fields), klasyfikator oparty na 

drzewie decyzyjnym, SVM (z ang. Support Vector Machine – Maszyna Wektorów 

Nośnych). W niniejszej pracy wykorzystane są algorytmy naiwnego klasyfikatora 

Bayesa [14], drzewa decyzyjnego [15] oraz SVM [16].  

 

 

4.1. Naiwny klasyfikator Bayesa. 

 

Naiwny klasyfikator Bayesa jest prostym i stosunkowo skutecznym 

klasyfikatorem liniowym o podłożu w probabilistyce. Zasada jego działania oparta jest 

na twierdzeniu Bayesa: 

 

Algorytm ten jest często uznawany za mało użyteczny, ze względu na swoją 

prostotę i niewielki związek z rzeczywistością. Pomimo tego w niektórych przypadkach 

sprawdza się on lepiej niż bardziej skomplikowane algorytmy, jednocześnie wymagając 

mniejszej mocy obliczeniowej i mniejszego nakładu pracy potrzebnego do jego 

implementacji. 

Podstawiając do powyższego wzoru identyfikator klasy C za parametr A oraz 

wektor atrybutów klasyfikowanego obiektu V za parametr B, otrzymujemy wzór na 

prawdopodobieństwo, że obiekt opisany wektorem atrybutów V należy do klasy C: 
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Na podstawie tego wzoru algorytm oblicza prawdopodobieństwo przynależności 

klasyfikowanego obiektu do każdej z możliwych klas C  {c1, c2, ... , ci} na 

podstawie znanego wektora atrybutów V = {v1, v2, ..., vj}. Spośród otrzymanych liczb 

rzeczywistych wybierana jest najwyższa, odpowiadająca wybranej jako wynik 

klasyfikacji klasie. 

Jak łatwo zauważyć, wartość parametru P ( V ) dla każdej klasy jest taka sama, 

gdyż zależy jedynie od wektora atrybutów obiektu. Z tego powodu wskazane jest 

całkowite pominięcie obliczania jego wartości, gdyż jest to kłopotliwe i nie wpływa w 

żadnym stopniu na wynik klasyfikacji. Wartość P ( C ) może być obliczana na kilka 

sposobów, w zależności od tego jaką dokładność odwzorowania rzeczywistości chcemy 

otrzymać. W ogólnych przypadkach wystarczające przybliżenie wartości tego 

parametru to stosunek liczby instancji obiektów danej klasy do liczby instancji 

wszystkich obiektów w zbiorze trenującym, czyli prawdopodobieństwo wystąpienia 

danej klasy w zbiorze trenującym bez zważania na wektory atrybutów opisujące 

obiekty.                                                                                                                                                           

W tym momencie pozostał jeszcze problem obliczenia wartości P ( V | C ). Nie 

istnieje prosty sposób na obliczenie dokładnej wartości tego wyrażenia na podstawie 

danych znajdujących się w zbiorze trenującym. Parametr V jest wektorem atrybutów, 

dlatego możliwe jest zapisanie problematycznego wyrażenia w inny sposób:  

 

gdzie v1, v2, ... , vj to pojedyncze atrybuty opisujące klasyfikowany obiekt. Podstawą do 

obliczenia otrzymanego wyrażenia jest naiwne założenie, że atrybuty v są wzajemnie 

niezależne. Oczywiście jest to niepoprawne założenie, gdyż można sobie łatwo 

wyobrazić sytuację, gdzie atrybuty są od siebie zależne, na przykład gdy jeden z 

atrybutów jest słowem „university”, to dużo bardziej prawdopodobne jest, że kolejny 

atrybut będzie słowem „of” (tak jak „Warsaw University of Technology”), niż kolejnym 

słowem „university”. Z tego założenia wynika także naiwność klasyfikatora Bayesa. 

Gdy atrybuty v1, v2, ... , vj są od siebie niezależne, powyższe wyrażenie można 

przekształcić do prostszej formy: 
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Obliczenie wartości prawdopodobieństwa wystąpienia atrybutu v opisującego 

obiekt klasy C na podstawie zbioru trenującego jest proste. Należy zliczyć liczbę 

wystąpień danego atrybutu v w wektorach opisujących obiekty klasy C, a następnie 

podzielić ją przez liczbę obiektów klasy C. Powyższe zliczanie należy powtórzyć dla 

wszystkich atrybutów analizowanego obiektu i wszystkich możliwych klas. 

W przypadku, gdy klasyfikator będzie używany wiele razy dla tego samego 

zbioru trenującego, dobrym rozwiązaniem jest stablicowanie prawdopodobieństw         

P ( vj | C ) oraz P ( C ), czyli stworzenie modelu używanego w klasyfikacji. Pozwala to 

na uniknięcie wielokrotnego obliczania tego samego parametru. Wymagana jest przy 

tym stworzenie słownika najczęściej występujących atrybutów obiektów w zbiorze 

trenującym, gdyż model stworzony dla każdego słowa występującego w zbiorze może 

być zbyt duży, a atrybuty występujące bardzo mało razy i tak nie będą miały prawie 

żadnego wpływu na klasyfikację. Z tego powodu należy także dodać atrybut domyślny, 

używany w przypadku, gdy w modelu nie znaleziony został potrzebny do obliczenia 

prawdopodobieństwa P ( C | V ). Taki atrybut domyślny przyjmuje wartość 

odpowiadającą zwykłemu atrybutowi pojawiającemu się jeden raz w obiekcie z każdej 

klasy. Eliminuje to problem całkowitego odrzucenia możliwości przypisania obiektu do 

klasy, jeśli pośród jego atrybutów znajduje się atrybut, który nie występuje w zbiorze 

trenującym. 

 

4.1.1. Modyfikacje naiwnego klasyfikatora Bayesa. 

Ze względu na swoją prostotę i relatywnie dobrą wydajność, naiwny klasyfikator 

Bayesa może być poddany wielu modyfikacjom w celu poprawienia jego skuteczności. 

Przeprowadzone było wiele prób ulepszenia tego klasyfikatora, poprzez częściowe 

złagodzenie problemu zależności pomiędzy atrybutami. Jednocześnie starano się 

zachować charakterystyczną dla klasyfikatora Bayesa prostotę i szybkość działania. 

Wiele algorytmów klasyfikacji pochodnych od klasyfikatora Bayesa identyfikuje i 

poprawia niepożądane zależności pomiędzy atrybutami przy użyciu prostych heurystyk. 

Przykładem klasyfikatora bazującego na podstawach naiwnego klasyfikatora 

Bayesa jest selektywny klasyfikator Bayesa [17]. Jego celem jest poprawienie 

skuteczności dla przykładów charakteryzujących się nadmiarowym zbiorem atrybutów. 

Selektywny klasyfikator Bayesa używa jedynie wybranego podzbioru z całego zbioru 

atrybutów do przeprowadzenia obliczeń prowadzących do klasyfikacji. Oznacza to, że 
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w algorytmie obliczane jest prawdopodobieństwo P ( V | C ) jako iloczyn 

prawdopodobieństw P ( vj | C ), gdzie atrybuty vj są wybrane z całego zbioru 

prawdopodobieństw V. Odbywa się to poprzez rozszerzenie części uczenia się 

klasyfikatora Bayesa o możliwość rozróżnienia atrybutów wprowadzających zależności, 

które są odrzucane, od pozostałych atrybutów, które są używane podczas obliczeń. 

Wyznaczenie odpowiedniego zbioru atrybutów odbywa się poprzez 

przeszukiwane przestrzeni podzbiorów zbioru wszystkich atrybutów pierwotnych. Jak 

łatwo zauważyć, liczba różnych podzbiorów atrybutów wynosi 2n, gdzie n to liczba 

wszystkich atrybutów w zbiorze. W przypadku niewielkiej liczby atrybutów, takiej jak 

10 w niniejszej pracy, możliwa jest ocena wszystkich możliwych podzbiorów i 

wybranie najlepszego. Niestety, przy większej liczbie atrybutów, takie rozwiązanie nie 

jest akceptowalne złożonościowo ze względu na ogromną liczbę możliwych 

podzbiorów. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest przeszukiwanie 

przestrzeni podzbiorów przy pomocy zachłannego algorytmu. Taki algorytm sprawdza 

możliwe lokalne zmiany atrybutów w podzbiorze i wybiera najlepszą z nich, nie 

wracając nigdy do analizowanego wcześniej podzbioru. Przy zastosowaniu algorytmu 

zachłannego otrzymana złożoność obliczeniowa to O(n2), czyli całkowicie 

akceptowalna. Początkowym podzbiorem jest zbiór pusty. Kolejne podzbiory tworzone 

są poprze dodanie lub odjęcie z podzbioru pojedynczego atrybutu należącego do całego 

zbioru atrybutów. Warunki zatrzymania przeszukiwania mogą być różne, a ich 

poprawność jest odzwierciedlona w końcowej skuteczności klasyfikatora, dlatego 

wybór najlepszego warunku zatrzymania jest zależny od rodzaju obiektów 

poddawanych klasyfikacji. Takimi warunkami mogą być: zakończenie przeszukiwania, 

gdy żadna z lokalnych alternatyw do obecnego podzbioru nie oferuje lepszej oceny lub 

ustalenie określonego progu oceny podzbioru, po przekroczeniu którego podzbiór jest 

akceptowany. Oczywiście ponadto istnieje wiele innych algorytmów przeszukiwania 

przestrzeni możliwych do zastosowania w selektywnym klasyfikatorze Bayesa. 

Ocena poszczególnych podzbiorów powinna jak najlepiej odpowiadać 

efektywności klasyfikatora używającego danego podzbioru atrybutów. Obliczenie 

oceny może odbyć się na podstawie przeprowadzenia klasyfikacji na specjalnie do tego 

stworzonym zbiorze testowym. 

 



 19 

Innym popularnym klasyfikatorem pochodnym od naiwnego klasyfikatora 

Bayesa jest LBR (z ang. Lazy Bayesian rule) [18]. Podobnie jak selektywny klasyfikator 

Bayesa, LBR rozszerza naiwny klasyfikator Bayesa o możliwość lepszego raczenia 

sobie z atrybutami zależnymi między sobą. W przeciwieństwie do selektywnego 

klasyfikatora Bayesa, zbiór wszystkich atrybutów wykorzystywany jest podczas 

klasyfikacji, natomiast przy wykonaniu testu na obiekcie tworzona jest reguła 

wyznaczająca najbardziej odpowiedni podzbiór przykładów trenujących, który zostaje 

użyty podczas klasyfikacji tego obiektu. Same obliczenia prowadzące do określenia 

wyniku klasyfikacji odbywają się identycznie jak w przypadku naiwnego klasyfikatora 

Bayesa, z tą różnicą, że wykorzystywany jest tylko pewien wyznaczony podzbiór ze 

wszystkich przykładów trenujących. Sam zbiór wszystkich przykładów trenujących 

pozostaje niezmieniony do czasu klasyfikacji pojedynczego obiektu. 

Reguła bayesowska, od której pochodzi nazwa algorytmu, wyznacza podzbiór 

przykładów treningowych do wykorzystania w aktualnie wykonywanym teście. 

Generowanie takiej reguły jest problemem przeszukiwania przestrzeni możliwych 

podzbiorów przykładów treningowych, podobnie jak w przypadku wyboru podzbiory 

atrybutów w selektywnym klasyfikatorze Bayesa. W tym przypadku także najczęściej 

stosuje się przeszukiwanie zachłanne. W każdym kroku przeszukiwania, algorytm stara 

się dodać najlepszą możliwą parę atrybut-wartość dla danego przykładu testowego do 

podzbioru przykładów treningowych. Oceną potencjalnie nowej pary jest przewidziany 

wzrost efektywności klasyfikatora, do czego mogą być użyte podobne metody co w 

przypadku oceny podzbioru atrybutów w selektywnym klasyfikatorze Bayesa. 

Podzbiór przykładów treningowych początkowo jest całym zbiorem. Przykłady 

treningowe, które nie mogą zostać dopasowane do utworzonej reguły, są odrzucane, a 

cały powyższy proces jest powtarzany. Wyznaczanie podzbioru kończy się, gdy nie 

istnieje już więcej zależności pomiędzy atrybutami negatywnie wpływającymi na 

efektywność klasyfikatora, lub podzbiór przykładów treningowych jest już zbyt mały 

aby jakikolwiek przykład mógł być dopasowany do otrzymanej reguły. W takim 

przypadku dalsza rozbudowa reguły i zmniejszanie zbioru nie prowadzi do znaczącego 

zwiększenia skuteczności klasyfikacji. Po otrzymaniu końcowego podzbioru 

przykładów treningowych, używany jest on do przeprowadzenia lokalnej klasyfikacji, 

identycznej jak w przypadku naiwnego klasyfikatora Bayesa z wykorzystaniem 

otrzymanego podzbioru zamiast całego zbioru przykładów treningowych. 
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Naiwny klasyfikator Bayesa i jego pochodne znajdują szerokie zastosowanie w 

klasyfikacji ze względu na swoją prostotę i wydajność. W wielu przypadkach bardziej 

skomplikowane algorytmy  klasyfikacji sprawdzają się dużo lepiej niż klasyfikatory 

Bayesa, jednak nie mogą być zastosowane ze względu na zbyt długi czas wykonania 

procesu klasyfikacji. Bardzo popularnym przykładem wykorzystania klasyfikatorów 

Bayesa jest proces filtrowania wiadomości e-mail w celu odrzucenia niechcianych i 

niepotrzebnych wiadomości – tzw. spam. Jak łatwo się domyślić, algorytm klasyfikuje 

binarnie – wiadomość jest spamem i należy ją odrzucić, lub nie jest i należy ją zostawić. 

Atrybuty, na podstawie których przeprowadzana jest klasyfikacja, są to przeważnie 

słowa znajdujące się w treści i tytule wiadomości e-mail, ale mogą występować też 

dodatkowe cechy – długość wiadomości, adres nadawcy, atrybuty binarne takie jak: czy 

na ten adres użytkownik wysyłał poprzednio wiadomość. Niekiedy w połączeniu z 

klasyfikatorami Bayesa stosowane są heurystyki wspomagające proces klasyfikacji  i 

polepszające skuteczność, nie wprowadzając jednocześnie dużego narzutu 

obliczeniowego. 

Przewagą zastosowania klasyfikatora Bayesa nad innymi sposobami filtracji 

spamu jest dynamiczne dostosowywanie się do pojawienia się nowych typów 

niechcianych wiadomości bez konieczności zmiany całego systemu filtracji spamu. 

Dodatkowo, podczas uczenia klasyfikatora, użytkownik może go dostosować do swoich 

potrzeb. Stosunek wiadomości wykrytych jako wyniki fałszywie dodatnie (odrzucone 

wiadomości, które w rzeczywistości nie są spamem i nie powinny być odrzucone) do 

wszystkich wiadomości jest akceptowalnie niski dla użytkowników, dzięki czemu 

negatywne efekty „pomyłek” klasyfikatora są niezauważalne. 

Do systemów filtrowania spamu bazujące na klasyfikatorach Bayesa należą 

programy, takie jak: DSPAM [19], SpamAssassin [20], Bogofilter [21]. 
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4.2. Drzewo decyzyjne 

 

Drzewa decyzyjne [24] są metodą przeprowadzania procesu decyzyjnego. Ich 

prosta i regularna budowa przyczyniła się do ich popularności w wielu dziedzinach 

nauki innych niż informatyka, takich jak: ekonomia, zarządzanie, medycyna. 

Korzystanie z klasycznego drzewa decyzyjnego polega na przejściu po kolejnych 

węzłach od korzenia do liścia, wykonując napotkane  po drodze polecenia. Wynik 

procesu określony jest po dojściu do odpowiedniego liścia, czyli węzła końcowego. 

Przedstawiają więc one schemat przeprowadzenia algorytmu decyzyjnego. 

 

 
Rysunek 4.1. Przykładowe drzewo decyzyjne opisujące proces decyzyjny określający czy 

warunki atmosferyczne są odpowiednie do gry w piłkę nożną. Opracowanie na podstawie [24]. 

 

Drzewa decyzyjne posiadają następujące cechy:  

• mają one strukturę drzewiastą (graf bez cykli) 

• w węzłach wewnętrznych wykonywane są testy na wartościach atrybutów – są to 

testy równości lub przynależności do zbioru dla atrybutów dyskretnych, lub testy 

równości i nierówności dla atrybutów ciągłych 

• gałęzie są wynikami testów na wartościach atrybutów wykonywanych w węzłach 

wewnętrznych. Z każdego węzła wewnętrznego wychodzi tyle gałęzi ile jest 

możliwych wyników testu. 
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• liście, czyli węzły zewnętrzne, to stany końcowe, które określają jaka decyzja jest 

podejmowana. 

 

Algorytm klasyfikacji generowany na podstawie samego drzewa decyzyjnego 

składa się jedynie z instrukcji warunkowych, generowanych na podstawie funkcji 

testów. Istnieją dwa rodzaje funkcji testu: jedno i wielo argumentowe. Argumenty w 

takim przypadku odpowiadają atrybutom obiektów. Typ używanej funkcji testu 

rozróżnia także ogólny typ drzewa, czyli odpowiednio: jednoczynnikowe (ang. 

univariate) oraz wieloczynnikowe (ang. multivariate). Oczywiście oba warianty oferują 

takie same możliwości tworzenia funkcji testu, z tą różnicą, że bardziej złożone funkcje 

mogą być wykonywane w jednym węźle w drzewach wieloczynnikowych, a 

odpowiadająca jej funkcja jest wykonywana w kilku węzłach w drzewie 

jednoczynnikowym. 

 

4.2.1. Ocena jakości 

Podobnie jak w przypadku wszystkich klasyfikatorów, jakość stworzonego drzewa 

decyzyjnego zależna jest od skuteczności klasyfikacji w zbiorze trenującym i testowym. 

Dodatkowo, na jakość klasyfikatora składają się parametry charakterystyczne dla 

struktury drzewiastej, które ogólnie można nazwać „rozmiarem drzewa”:  

• liczba węzłów 

• wysokość drzewa 

• liczba liści 
 

Wpływają one na czas i rozmiar potrzebnej pamięci do przeprowadzenia 

klasyfikacji. Ocena jakości drzewa (Quality) najczęściej obliczana jest na podstawie 

wzoru: 

Q ( T ) = A · rozmiar ( T ) + B · skuteczność ( T ), 

gdzie parametry A i B są liczbami rzeczywistymi. Problem znalezienia optymalnego 

rozmiarowo drzewa jest problemem o złożoności obliczeniowej NP-trudnej [22], 

dlatego najczęściej przy budowie drzewa stosowane są heurystyki, aby znaleźć drzewo 

bliskie drzewu optymalnemu w czasie wielomianowym. 

 



 23 

4.2.2. Budowanie drzewa. 
 

Zbudowanie optymalnego drzewa decyzyjnego jest głównym i najbardziej 

czasochłonnym zadaniem w klasyfikatorze opartym na drzewie decyzyjnym. Drzewo 

decyzyjne tworzone jest na podstawie całego zbioru przykładów treningowych. Dla 

każdego zbioru możliwe jest stworzenie optymalnego drzewa decyzyjnego, czyli 

takiego, dla którego ocena jakości Q ( T ) jest największa. Znalezienie optymalnego 

drzewa jest bardzo wymagające obliczeniowo ze względu na wykładniczy wzrost liczby 

możliwych do stworzenia drzew wraz ze wzrostem liczby atrybutów. Stosowane w 

praktyce algorytmy do budowy drzewa decyzyjnego tworzą możliwie jak najbliższe 

optymalności drzewa, a w niektórych przypadkach całkowicie optymalne drzewa. Co 

najważniejsze, drzewa te tworzone są w akceptowalnym czasie. Najczęściej są to 

algorytmy zachłanne, budujące drzewo decyzyjne poprzez podejmowanie kolejnych 

lokalnie optymalnych decyzji. Przykładami algorytmów do budowy drzewa 

decyzyjnego są: algorytm Hunta [23], ID3 [24], CART [25]. 

 

funkcja  buduj(zbiór przykładów U, klasa decyzyjna d, w ęzeł T): 

je śli  ( kryterium_stopu(U,d)  jest spełnione) to  

T. etykieta  :=  kategoria (U,d)  

powrót 

w przeciwnym wypadku 

najlepszy_test  :=  wybierz_test(U, zbiór mo żliwych 

testów) 

T. test  :=  najlepszy_test  

dla ka żdego wyniku testu  v nale żącego do wyników 

testu R test  zrób  

    U v :=  zbiór przykładów spełniaj ących wynik testu v  

     stwórz nowe poddrzewo T ’  o korzeniu w T 

     T. gał ąź(v)  := T ’ 

     buduj(U v, d, T’) 

  koniec p ętli 

 koniec warunku 

Pseudokod 4.1. Funkcja budująca drzewo decyzyjne. 
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Funkcja budująca drzewo jest funkcją rekurencyjną, poruszająca się po drzewie 

podobnie jak funkcja przeszukiwania drzewa wszerz. W każdym wywołaniu funkcji 

tworzony jest jeden węzeł wewnętrzny lub liść. Każdy węzeł posiada własny lokalny 

zbiór przykładów trenujących będący podzbiorem wszystkich przykładów trenujących 

używanych do stworzenia całego drzewa. Lokalne podzbiory zawierają tylko przykłady 

które spełniają wszystkie testy wykonane do tej pory na ścieżce od korzenia do 

aktualnego węzła. Utworzenie liścia jest możliwe tylko jeśli spełnione jest kryterium 

stopu. W przeciwnym wypadku wybierany jest najlepszy dostępny test, a do każdego z 

wyników testu tworzone jest nowe poddrzewo i wywoływana jest funkcja rekurencyjna. 
 

Kryterium wyboru testu jest to funkcja, która określa jaki test będzie 

podejmowany. Jest to funkcja heurystyczna oceniająca testy i wybierająca najlepszy z 

nich. Typ testu oraz jego możliwe wyniki zależą od typu atrybutów na których jest 

podejmowany. Przy testach na atrybutach binarnych możliwe są jedynie dwa wyniki, 

czyli dwie gałęzie wychodzące z węzła. Testy na atrybutach ciągłych lub dyskretnych 

mogą zwracać dwa lub więcej wyników. Analogicznie podane testy dzielą lokalny 

podzbiór przykładów trenujących na kolejne podzbiory spełniające założenia 

wynikające z rezultatu testu. Ze względu na dużą liczbę możliwych testów na lokalnym 

zbiorze przykładów trenujących, potrzebna jest możliwość oceny różnych podziałów 

zbioru przykładów trenujących i wybranie najefektywniejszego. Najefektywniejszy test 

prowadzi do największej czystości (ang. purity) podzbiorów przykładów trenujących w 

węzłach będącymi dziećmi aktualnego węzła. Czystość zbioru określana jest jako 

rozkład klas przykładów w zbiorze. Im bardziej zbiór przykładów jest zdominowany 

przez przykłady z jednej klasy, tym większa jest czystość zbioru. Porównanie czystości 

zbiorów przykładów trenujących węzłów-dzieci z czystością zbioru węzła-rodzica 

prowadzi do znalezienia najlepszego testu. 
 

Miara nieczystości zbioru przykładów trenujących jest odwrotnie proporcjonalna 

do miary czystości zbioru, dlatego może zostać użyta do oceny relatywnych czystości 

zbiorów. Do sposobów oceny nieczystości zbioru należą: współczynnik Giniego, miara 

entropii, miara błędu klasyfikacji. 
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Współczynnik Giniego [26] lokalnego zbioru przykładów trenujących węzła T 

obliczany jest na podstawie następującego wzoru: 
 

 
 

gdzie prawdopodobieństwo p ( c | T ) to prawdopodobieństwo wystąpienia klasy c w 

zbiorze węzła T, czyli stosunek liczby przykładów trenujących należących do klasy c do 

liczby wszystkich przykładów w zbiorze. Warto zauważyć, że jeżeli w zbiorze 

występują tylko przykłady należące do jednej klasy, miara nieczystości zbioru, czyli 

obliczony współczynnik Giniego, przyjmuje wartość 0. Jako, że miara czystości jest 

odwrotnie proporcjonalna do miary nieczystości, a miara nieczystości jest równa 0, 

oznacza to, że zbiór jest w pełni czysty. 
 

Miara entropii [27] zbioru przykładów trenujących obliczana jest w sposób 

analogiczny do entropii w teorii informacji: 

 

 

 

Prawdopodobieństwo p ( c | T ), identycznie jak w przypadku współczynnika Giniego, 

jest to stosunek liczby przykładów trenujących należących do klasy c do liczby 

wszystkich przykładów w zbiorze. Zgodnie z teorią informacji, entropia przyjmuje 

największą wartość, gdy prawdopodobieństwo wystąpienia każdego zdarzenia jest takie 

same, dlatego też zbiór przykładów trenujących jest najbardziej nieczysty, gdy liczba 

wystąpień przykładów należących do każdej z klas jest taka sama. 
 

Na podstawie wyliczonych entropii można obliczyć przyrostu informacyjnego 

[28] dla poszczególnych testów. Jest on określony jako różnica pomiędzy miarą entropii 

zbioru trenującego dla węzła-rodzica i sumy ważonych miar entropii podzbiorów 

wszystkich węzłów-dzieci wychodzących z tego rodzica. 

 

 

 

Parametr p oznacza węzła-rodzica, natomiast i są to kolejne z k węzłów-dzieci węzła p. 

Wagi poszczególnych miar entropii określane są poprzez stosunek liczby przykładów 

trenujących ni w podzbiorze węzła i do liczby wszystkich przykładów trenujących n w 
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zbiorze rodzica p. Do obliczenia przyrostu można wykorzystać współczynnik Giniego, 

zastępując poszczególne entropie obliczonymi zgodnie z wcześniej wzorem 

współczynniki Giniego. Powracając do kryterium wyboru testu, wybrany test 

odpowiada największemu z obliczonych miar zysku przyrostu czystości podzbiorów. 
 

Rozrost budowanego drzewa decyzyjnego wiąże się z koniecznością ustalenia 

warunku zatrzymania funkcji rekurencyjnej [29]. Ten warunek nazywany jest kryterium 

stopu. Spełnienie kryterium stopu oznacza utworzenie węzła końcowego – liścia, przez 

co nie trzeba przeprowadzać obliczeń prowadzących do wyboru testu dla tego węzła.  
 

Kryterium stopu jest spełnione, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków: 
 

• aktualny zbiór przykładów trenujących jest całkowicie pusty 

• wszystkie przykłady w aktualnym zbiorze przykładów trenujących należą do tej 

samej klasy 

• nie istnieje taki test, który dzieli aktualny zbiór przykładów trenujących na 

więcej niż 1 niepusty podzbiór, co jest równoznaczne z brakiem przyrostu 

czystości zbioru przykładów trenujących w każdym z możliwych testów 
 

Innymi słowy, kryterium stopu jest spełnione, gdy ścieżka do liścia określa już klasę 

analizowanego obiektu przy przeprowadzaniu procesu klasyfikacji. 
 

Wyznaczenie kategorii jest to funkcja podejmująca statystycznie najlepszą 

możliwą decyzję przypisania etykiety do liścia, na podstawie aktualnego zbioru 

przykładów trenujących. Jest ona wyznaczana zasadą większościową. Oznacza to 

wybór klasy do której należy największa liczba przykładów w aktualnym zbiorze 

przykładów trenujących. Wybrana kategoria określana jest jako: 

 

 
 

gdzie V to węzeł, a P to zbiór przykładów. Wybrana etykieta określa decyzję o 

klasyfikacji podjętą przez dojście do danego liścia podczas procesu klasyfikacji. 
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4.2.3. Problem przeuczenia się. 

Klasyfikatory oparte na drzewach decyzyjnych są bardzo podatne na 

przeuczenie się [30], czyli nadmierne dopasowanie się do danych trenujących. 

Powodem występowania takiego zdarzenia jest występowanie osobliwych, nietypowych 

obiektów w zbiorze trenującym (tzw. „szumy”). Problem ten jest niepożądany ze 

względu na często towarzyszące mu obniżenie skuteczności klasyfikacji w zbiorze 

testowym oraz zwiększenie rozmiarów drzewa. Redukując przeuczenie drzewa 

jednocześnie zmniejszamy skuteczność klasyfikacji w zbiorze trenującym. Zadaniem 

programisty jest dobór zadowalających parametrów, najczęściej kierując się 

maksymalizacją sumy skuteczności klasyfikacji w zbiorze trenującym i testowym. 

Jednym ze sposobów przeciwdziałania problemowi przeuczenia się jest 

wygładzanie zbioru trenującego. Polega to na uśrednieniu lub usunięciu 

problematycznych obiektów. Teoretycznie rozwiązanie te całkowicie eliminuje problem 

przeuczenia, ale w praktyce jest rzadko stosowane, gdyż jest ono pracochłonne i nie 

zawsze dokładnie wiadomo które dane należy poddać modyfikacji. 

Zdecydowanie częściej stosowane są metody nie zmieniające zbioru 

trenującego, czyli przedwczesne zatrzymywanie budowy drzewa lub przycinanie 

drzewa. Obie metody prowadzą do podobnego wyniku – otrzymane drzewo nie 

przedstawia dokładnie zbioru trenującego. Zatrzymywanie rozbudowy drzewa polega 

na modyfikacji warunku kończącego rozbudowę drzewa, czyli kryterium stopu. 

Modyfikacja może polegać na dodaniu odpowiedniej heurystyki, określającej czy 

lokalny zbiór przykładów treningowych jest już wystarczająco czysty. W takim 

przypadku dalszy podział zbioru ma nie tylko wpływ na wzrost rozmiaru drzewa oraz 

pomijalny wpływ na ogólną skuteczność klasyfikacji, a może nawet powodować jej 

spadek. 

 

4.2.4. Przycinanie drzewa 

Typowe podejście do budowy drzewa decyzyjnego wiąże się ze stosowaniem 

zachłannych heurystyk. Są one podatne na przeuczenie się, co prowadzi do 

nieoczekiwanego spadku skuteczności klasyfikacji obiektów nie należących do zbioru 

trenującego. Stworzone drzewo decyzyjne jest najlepsze możliwe dla zbioru 
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przykładów trenujących wykorzystanych przy budowie drzewa, ale nie oznacza to, że 

skuteczność klasyfikacji obiektów spoza zbioru trenującego jest najwyższa możliwa. 

Techniką stosowaną do przeciwdziałania takim problemom jest przycinanie drzewa. 

Przycinanie bazuje na zasadzie najkrótszego możliwego opisu (ang. Minimum 

Description Length principle, albo MDL) [31], z której wynika, że poprzez zmniejszenie 

rozmiarów drzewa i ścisłości dopasowania do zbioru trenującego można zwiększyć 

skuteczność klasyfikacji. Przycinanie wykonywane jest po zakończeniu procesu 

budowania drzewa, czyli wtedy, gdy wszystkie liście drzewa osiągnęły maksymalną 

czystość lokalnych zbiorów przykładów trenujących. Przycinanie polega na usunięciu 

wybranych poddrzew i zastąpieniu ich mniejszymi poddrzewami bądź liśćmi, w taki 

sposób aby możliwie jak najbardziej poprawić skuteczność klasyfikacji, jednocześnie 

zmniejszając rozmiary całego drzewa. 

 

funkcja  przytnij(drzewo T) 

 dla ka żdego  w ęzła n nale żącego do drzewa T zrób  

l  :=  nowy li ść etykietowany najliczniej 

reprezentowan ą klas ą w lokalnym zbiorze przykładów 

trenuj ących Pn 

je śli  (zast ąpienie poddrzewa o korzeniu w n li ściem l  

jest korzystne) to  

   zast ąp poddrzewo o korzeniu w n li ściem l  

  koniec warunku 

 koniec p ętli 

 zwró ć przyci ęte drzewo T 

Pseudokod 4.1. Funkcja przycinająca drzewo. 

  

Powyższa funkcja przechodząc po wszystkich węzłach drzewa, sprawdza czy 

zastąpienie aktualnego węzła liściem etykietowanym najliczniej reprezentowaną klasą 

w lokalnym zbiorze przykładów trenujących jest równie lub bardziej korzystne niż 

poddrzewo o korzeniu w aktualnym węźle. W przypadku gdy powyższy warunek jest 

spełniony, węzeł zostaje zastąpiony tak etykietowanym liściem, a całe poddrzewo 

zostaje usunięte. Spełnienie warunku zastąpienia węzła liściem nazywane jest kryterium 

przycinania. Spełnienie kryterium przycinania polega na porównaniu miar błędu 

klasyfikacji poddrzewa o korzeniu w aktualnym węźle oraz miary błędu klasyfikacji 

liścia potencjalnie zastępującego ten węzeł. 
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Gdy powyższy warunek jest spełniony, zastąpienie węzła n liściem l jest korzystne, 

czyli kryterium przycinania jest spełnione. Wartości error(n) i error(l) są odwrotnością 

przybliżonej skuteczności klasyfikacji otrzymanej przy użyciu klasyfikatora 

odpowiednio przed zastąpieniem poddrzewa liściem i po zastąpieniu poddrzewa 

liściem. Typowo uzyskanie przybliżonej skuteczności klasyfikacji odbywa się poprzez 

przeprowadzenie klasyfikacji na specjalnie do tego stworzonym zbiorze testowym 

Wykonanie operacji przycinania po całkowitym zbudowaniu optymalnego 

drzewa na zbiorze przykładów trenujących często wiąże się z odrzuceniem dużej liczby 

węzłów. Tym samym czas poświęcony na tworzenie węzłów w poddrzewie usuniętym 

w fazie przycinania jest stracony. Istnieją algorytmy, które integrują fazy budowy i 

przycinania drzewa. Przykładem takiego algorytmu jest PUBLIC (PrUning and 

BuiLding Integrated in Classification) [32]. Zasadą działania tego algorytmu jest 

przeprowadzenie sprawdzenia czy węzeł, dla którego wybierany jest test, będzie 

zastąpiony liściem w fazie przycinania. W przypadku, gdy stwierdzone jest, że dany 

węzeł na pewno zostanie usunięty w fazie przycinania, nie podlega on dalszej 

rozbudowie, dzięki czemu oszczędzony jest czas na budowanie poddrzewa z korzeniem 

w tym węźle. Otrzymane drzewo decyzyjne w procesie jednoczesnego budowania i 

przycinania jest identyczne z drzewem zbudowanym algorytmem w którym faza 

budowania i przycinania wykonywana jest oddzielnie. Dodatkowe obliczenia 

wykonywane w fazie połączonego budowania z przycinaniem drzewa odpowiadają 

obliczeniom wykonywanym w fazie przycinania drzewa. Zaoszczędzony czas podczas 

tworzenia drzewa wynika z pominięcia rozbudowy odrzuconych poddrzew. W 

najgorszym przypadku, czyli takim, gdzie żadne z poddrzew nie jest odrzucane w fazie 

przycinania, algorytm ze zintegrowanym budowaniem i przycinaniem drzewa jest tak 

samo wydajny jak algorytm z oddzielnymi fazami budowy i przycinania drzewa. 
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4.3. Maszyna wektorów nośnych. 

 

Maszyna wektorów nośnych, najczęściej nazywana SVM (od angielskiego 

skrótu Support Vector Machine) jest jednym z bardziej skomplikowanych i dokładnych 

algorytmów klasyfikacji. Ma on silne podłoże matematyczne – przeniesienie ogólnego 

problemu klasyfikacji na matematyczny problem liniowej separowalności przestrzeni w 

klasyfikacji statystycznej. W niniejszej pracy używana jest dostępna darmowo 

implementacja algorytmu SVM – LIBSVM [33] w wersji 3.14. 

Formalnie problem liniowej separowalności ten można opisać przy pomocy 

określenia przestrzeni , w której znajdują się zbiór N obiektów X, opisanych 

wektorami danych v, należące do dwóch klas c: 
 

 
 

Zadaniem klasyfikatora jest znalezienie najlepszej granicy decyzyjnej, dzielącej 

przestrzeń   na dwa rozłączne obszary, gdzie w jednym obszarze znajdują się 

wszystkie i tylko obiekty jednej klasy. Dzięki temu nowe obiekty będą mogły być łatwo 

zaklasyfikowane do odpowiedniej klasy, na podstawie położenia w przestrzeni. 

 

 

Rysunek 4.2. Przykład problemu podziału przestrzeni dwuwymiarowej zawierającej 

obiekty dwóch klas: kółka i krzyżyki. 
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Jak widać na powyższym rysunku, istnieje wiele możliwych podziałów 

przestrzeni tak, aby spełnione były powyższe warunki. Zadaniem jest jednak znalezienie 

granicy decyzyjnej najlepiej odpowiadającej rzeczywistości, której część została 

poznana poprzez analizę zbioru trenującego. Granica jest w ogólności hiperpłaszczyzną 

o wymiarze o jeden mniejszym niż wymiar przestrzeni , opisaną równaniem: 
 

 
 

Poszczególne granice posiadają różne marginesy klasyfikatora liniowego, czyli 

odległość najbliższego obiektu od granicy decyzyjnej. 

 

 

Rysunek 4.3. Przykładowe rozwiązanie problemu podziału przestrzeni dwuwymiarowej. 

 

Możliwe jest znalezienie granic zarówno o wąskim i szerokim marginesie. 

Najlepsza granica jest taka której margines jest najszerszy możliwy, co przedstawione 

jest na powyższym rysunku. Wynika to z porównania właściwości granic o szerszym 

marginesie z tymi o węższym. Posiadają one lepsze własności generalizacji oraz są 

mniej podatne na przeuczenie. Niewielkie przesunięcie w przestrzeni spowoduje 

mniejszą zmianę wyniku klasyfikacji niż w przypadku granic o wąskim marginesie, co 

łatwo zauważyć na rysunku 4.3. Sam proces znalezienia granicy o najszerszym 

marginesie dla danego zbioru punktów jest skomplikowanym matematycznie 

problemem optymalizacji i nie jest istotny z punktu widzenia korzystania z samego 

algorytmu klasyfikacji. Pełny opis rozwiązania problemu znalezienia najlepszej granicy 

decyzyjnej w algorytmie SVM, dostępny jest w pozycji [16] w bibliografii. 
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4.3.1. Problem nieseparowalności liniowej. 

W przypadku rozważania przestrzeni danych, która nie jest separowalna liniowo, tak jak 

na rysunku 3., może być zastosowana transformacja do wysoce wielowymiarowej 

przestrzeni. 

 

 
 

Rysunek 4.4. a) przestrzeń nieseparowalna liniowo, b) przestrzeń po transformacji do 

wysoce wielowymiarowej przestrzeni. 

 

Najczęściej stosowane jest przekształcenie wielomianowe wyższego stopnia niż 

liczba wymiarów przestrzeni. Po takim przekształceniu bardzo prawdopodobne jest, że 

otrzymana przestrzeń będzie separowalna liniowo. Od tego momentu działanie 

algorytmu jest takie same, jak w przypadku zwyczajnego problemu podziały przestrzeni 

liniowo separowalnej, z tą różnicą, że współrzędne nowych obiektów poddawane 

klasyfikacji należy także poddać temu samemu przekształceniu. 

 

W niektórych przypadkach może zdarzyć się, że niemożliwy będzie podział 

przestrzeni hiperpłaszczyzną, że po obu jej stronach znajdują się obiekty należące tylko 

do jednej klasy, ze względu na niewielką liczbę osobliwych obiektów. Jednocześnie nie 

istnieje hiperbola, która byłaby w stanie perfekcyjnie podzielić taką przestrzeń. W takim 

przypadku stosuje się metodę z miękkim marginesem i zmiennymi dopełniającymi, co 

przedstawione jest na poniższym rysunku. 
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Rysunek 4.4. Podział nieseparowalnej przestrzeni przy pomocy miękkiej granicy 

podziału. 

Granica z miękkim marginesem jest to granica, która dzieli obiekty w najlepszy 

możliwy sposób, ale jednocześnie dopuszcza możliwość, że niektóre obiekty mogą 

znaleźć się po nieodpowiedniej stronie granicy podziału. Liczba punktów znajdujących 

się po nieodpowiedniej stronie granicy powinna być niewielka w stosunku do liczby 

punktów poprawnej stronie marginesu. Oprócz tego, do każdego przykładu trenującego 

przypisywana jest odpowiednia liczba rzeczywista   , zwana zmienną dopełniającą. 

Zmienne dopełniające określają stopień niepoprawności klasyfikacji dla danego 

przykładu trenującego. Ich wartości zależą od odległości odpowiednich obiektów od 

granicy podziału i stronie po której się znajdują. W przypadku, gdy obiekt znajduje się 

po poprawnej stronie granicy, zmienna dopełniająca przyjmuje wartości od 0 do 1. 

Wartości zmiennej dopełniającej powyżej 1 oznaczają, że odpowiadający jej obiekt 

znajduje się po nieodpowiedniej stronie granicy podziału. Zmienne dopełniające 

wpływają na zmniejszenie odległości marginesów od granicy, poprzez modyfikację 

równań wektorów nośnych [34]:  
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5. Architektura rozwi ązania. 
 

Stworzony system posiada dwa podstawowe zastosowania. Pierwsze z nich 

służy do stworzenia modelu dla klasyfikatorów na podstawie zbioru trenującego. 

Stworzenie nowego modelu jest wymagane, by zmiany wprowadzone w zbiorze 

trenującym miały efekt podczas ekstrakcji informacji. Drugim zastosowaniem jest samo 

wydobywanie informacji ze stron internetowych zawartych we wskazanym pliku i 

zapisanie ich do innego. Podział ten wynika z możliwości wystąpienia potrzeby 

wprowadzenia poprawek do zbioru trenującego lub rozszerzenia go w czasie 

użytkowania programu, w celu poprawienia skuteczności wydobywania danych lub 

dostosowania się do nowych rodzajów zapisu informacji na stronach internetowych. 

Ponowne budowanie modelu za każdym uruchomieniem programu w celu 

wydobywania danych jest dzięki temu niepotrzebne. 

Program działa w trybie wsadowym, ze względu na dosyć długi czas działania i 

brak potrzeby interakcji z użytkownikiem. Parametry działania programu znajdują się w 

pliku sterującym config.ini . Jest to prawdopodobnie najwygodniejsze rozwiązanie 

do sterowania pracą programów wykonywanych w trybie wsadowym. Jest to plik 

tekstowy zawierający takie informacje jak: 

• Ścieżka do pliku, w którym zapisane są adresy stron internetowych,  z których 

wydobywane są informacje 

• Ścieżka do pliku, w którym zostają zapisane wyniki ekstrakcji informacji ze 

stron z poprzedniego pliku 

• Typ klasyfikatora używanego przy wydobywaniu danych (bayes , dt  lub svm) 

• Określenie, czy system ma stworzyć nowe modele dla klasyfikatorów 

• Katalog, w którym znajdują się pliki składające się na zbiór trenujący 

• Katalog, do którego zapisywane są modele stworzone poprzez nauczenie 

klasyfikatora za pomocą zbioru trenującego lub znajdują się modele używane 

przy wydobywaniu informacji 

• Katalog, w którym znajdują się słowniki najczęściej występujących słów na 

stronach internetowych konferencji naukowych 
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• Katalog, w którym znajdują się pliki wykonywalne klasyfikatora SVM, 

oraz parametry wykorzystywane przez algorytmy klasyfikacji: 

• typ algorytmu SVM 

• typ funkcji jądra SVM 

• minimalna liczba wystąpień słowa, aby zostało wpisane do słownika przy 

tworzeniu modelu naiwnego klasyfikatora Bayesa 

• liczba przyjmowana za liczbę wystąpień słowa w klasyfikatorze Bayesa dla słów 

które nie występują w zbiorze trenującym. 

Zalecane jest niezmienianie powyższych parametrów bez uprzedniego zapoznania się z 

dokładnym działaniem algorytmów klasyfikacji. 

 

Domyślnie powyższy plik konfiguracyjny wygląda następująco: 

in = res\konferencje.txt 

out = res\wyjscie.txt 

klasyfikator = bayes 

rebuild_model = false 

zbior_trenujacy = res\trenujacy 

model_bayes = res\mbayes 

model_dt = res\mdt 

model_svm = res\msvm 

slownik = res\slownik 

libsvm = res\libsvm 

svm_type = 0 

kernel_type = 2 

minimum_slownik = 100 

minimum_bayes = 0.5 
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5.1. Przetwarzanie strony internetowej konferencji. 

 

Jako wejście, program otrzymuje zbiór adresów URL stron internetowych 

zidentyfikowanych uprzednio jako strony konferencji naukowych. Typowa strona 

internetowa zawiera nie tylko tekst napisany w języku naturalnym, zrozumiałym dla 

człowieka, ale także takie elementy jak podział kawałków tekstu na logicznie oddzielne 

części (formatowanie), obrazki, odnośniki do innych stron internetowych. Istnieje wiele 

możliwych sposobów reprezentacji dokumentów odpowiadających stronom 

internetowym, przystosowanych do działania algorytmów eksploracji danych 

tekstowych. Użyta w niniejszej pracy reprezentacja to plik tekstowy, zawierający czysty 

tekst (ang. plain text) uzyskany poprzez przetworzenie kodu źródłowego HTML strony 

internetowej. Samo pobranie kodu źródłowego HTML nie jest wystarczające do 

umożliwienia wydobycia danych. Znajduje się w nim wiele dodatkowych informacji, 

które nie tylko są niepotrzebne do przeprowadzenia procesu klasyfikacji, ale także 

negatywnie wpływają na różne, ważne z punktu widzenia użytkownika parametry: czas 

wykonania programu, potrzebna pamięć operacyjna, a nawet poprawność wydobytych 

danych. Dlatego należy przeprowadzić szereg operacji mających na celu przetworzenie 

kodu źródłowego strony do formy odpowiedniej do poddania procesowi klasyfikacji. 

Pierwszym wykonywanym krokiem jest znalezienie w kodzie HTML 

odnośników do podstron. Jak łatwo można zauważyć po przejrzeniu kilku typowych 

stron konferencji naukowych, często istotne informacje umieszczone są na oddzielnych 

podstronach, ze względu na wygodę użytkownika, dlatego wykonanie tego kroku jest 

niezbędne. Niestety, w nowoczesnych stronach internetowych występuje bardzo wiele 

odnośników, przez co pobranie ich wszystkich może zająć nieakceptowalnie dużo czasu 

i pośrednio wydłużyć czas wykonania klasyfikacji. Konieczne jest więc wprowadzenie 

sztywnych ograniczeń. Przykłady takich rozwiązań, stosowane w niniejszej pracy są 

następujące: 
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• Uwzględniane są tylko odnośniki do stron znajdujących się na tym samych 

serwerze. Zawieranie istotnych z punktu widzenia niniejszej pracy informacji na 

zewnętrznych hostach jest na tyle rzadkie, że mogą one zostać pominięte.1 

• Ograniczenie liczby pobieranych podstron. 

• Wyszukiwanie odnośników do stron począwszy od końca kodu źródłowego. 

Typowo, istotne odnośniki znajdują się w tekście napisanym w języku 

naturalnym, który znajduje się na końcu kodu źródłowego. Natomiast odnośniki 

znajdujące się na początku są związane nie z konferencją naukową, a uczelnią 

lub organizatorem. 

• Pominięcie odnośników do obiektów nieistotnych lub niemożliwych do analizy. 

Są to głównie różne pliki dokumentów tekstowych w innym formacie niż html 

(.pdf, .doc), zdjęcia (.jpg, .png) lub archiwa (.rar, .zip, .tar.gz). 

Na podstawie odnalezionych odnośników, pobierane są kody źródłowe i dopisywane do 

dokumentu po uprzednim oznaczeniu, że odpowiadają one podstronom. Typowo, 

wystarczające jest pobranie pierwszego poziomu podstron, czyli tylko odnośników 

znajdujących się bezpośrednio na stronie głównej. 

Kolejnym krokiem przetwarzania dokumentu jest zamiana ciągów znaków 

charakterystycznych dla kodu HTML na pojedyncze znaki kodu Unicode. Generalnie są 

to ciągi znaków zaczynające się znakiem ampersand (znak ‘&’) i kończące średnikiem 

(‘ ;’ ), lub niektóre znaczniki kodu HTML (ciągi znaków w nawiasie trójkątnym), takie 

jak wymuszenie końca linii <br> . Pozostałe, nieistotne z punktu widzenia rozwiązania 

znaczniki zostają usunięte. Dodatkowo, należy także usunąć znajdujące się w kodzie 

skrypty JavaScript oraz kaskadowe arkusze stylów CSS. Identyfikowane są one za 

pomocą otaczających je znaczników:     <script ... >      </script> oraz <style ... >    

</style>, odpowiednio dla skryptów JavaScript oraz styli CSS. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Podczas tworzenia zbioru trenującego w ramach niniejszej pracy nie spotkano się z sytuacją, w której 
istotne informacje byłby zawarte na innym hoście niż główna strona internetowa konferencji naukowej 
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5.1.1. Tokenizacja. 

W fazie tokenizacji następuje podział dokumentu na pojedyncze, samodzielne 

obiekty nazywane tokenami lub też żetonami. W zależności od dziedziny, w której 

występuje tokenizacja, pod pojęciem tokenu przyjmowane są różne typy danych. Jako, 

że mamy do czynienia z eksploracją danych tekstowych, logicznym jest, że tokeny 

oznaczają pojedyncze słowa występujące w tekscie, zapisane w kolejności 

występowania odpowiadających im słów w dokumencie. Tokeny mogą się powtarzać, 

gdyż w tokenizowanym tekście mogą się także powtarzać słowa, dlatego każdy token 

ma swoje własne miejsce występowania w zbiorze tokenów. Istnieją różne kryteria 

podziału dokumentu na tokeny, natomiast w tym konkretnym przypadku dobrym 

założeniem jest, że tokeny są to niepuste ciągi znaków znajdujące się pomiędzy dwoma 

białymi znakami, czyli: spacją, spacją niełamiącą, znakiem tabulatury lub znakiem 

nowej linii. Należy także oznaczyć oddzielnym tokenem znaki nowej linii, gdyż mają 

one wpływ na klasyfikację w dalszej części pracy. 

 

5.1.2. Filtracja słów. 

Filtracja słów polega na usunięciu wybranych słów z tekstu, takich które nie 

niosą z sobą wartości informacyjnej. Takie słowa nazywane są po angielsku stop words. 

Typowo są to słowa najczęściej występujące w tekście, których prawdopodobieństwo 

wystąpienia w okolicy słowa każdej klasy jest niemalże takie same. Z tego powodu 

mogą one być usunięte z tekstu nie tylko bez utraty informacji, ale także wspomagając 

proces klasyfikacji słów, jeżeli odbywa się on na podstawie określonej liczby słów 

poprzedzających lub następujących klasyfikowane słowo, gdyż zwalniają one miejsca 

dla słów, które faktycznie niosą w sobie istotne dla klasyfikacji informacje. 

Jednym ze sposobów stworzenia listy słów typu stop words jest zliczenie 

wszystkich słów w dokumencie i posortowanie ich malejąco. 
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słowo w dokumencie liczba powtórzeń 

and 119 

the 83 

in 53 

of 50 

to 48 

for 37 

university 26 

conference 25 

by 25 

is 23 

Tabela 5.1. Najczęściej występujące słowa na przykładowej stronie konferencji 

naukowej       ( http://www.dcs.gla.ac.uk/conferences/lctes13/ ) 

 

Jak można zauważyć w powyższej tabeli, słowa takie jak university i conference są 

charakterystyczne dla stron konferencji naukowych, ale nie całego języka angielskiego, 

i mogą nieść istotne informacje w klasyfikacji słów w całym tekście. Możliwe jest 

ręczne poprawienie zbudowanej listy, jednak jest to czasochłonne i podatne na błędy. 

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest pobranie jednej z wielu powszechnie dostępnych 

list słów typu stop words dla języka angielskiego z Internetu, stworzonych na podstawie 

dużo większej liczby tematycznie różnych tekstów. Gwarantuje to pozostawienie słów 

niosących informacje, ale występujących relatywnie często ze względu na charakter 

analizowanego tekstu. 

Oprócz słów stop words należy także usunąć tokeny zawierające tylko pojedyncze 

znaki, które nie są literami, takie jak myślniki, średniki i inne, podobne znaki 

nieprzydatne podczas analizy. Na tym etapie wskazane jest także usunięcie znaków 

interpunkcyjnych oraz zamiana wielkich liter na małe. Ułatwi to rozpoznanie takich 

samych słów oraz umożliwi poprawne przeprowadzenie kolejnej fazy. 
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5.1.3. Stemming. 

Stemming [35] jest to proces wydobycia rdzenia (ang. stem) ze słowa, 

wspólnego dla słów pochodnych od tego samego słowa podstawowego. Przykładowo, 

rdzeń otrzymany w wyniku procesu stemmingu dla każdego ze słów: recommendation, 

commending i recommends jest taki sam: commend. Dzięki przeprowadzeniu procesu 

wyznaczania rdzeni ułatwione jest znajdywanie słów o tym samym znaczeniu i 

podobnych sekwencji wyrazów. Dodatkowo zmniejszona jest różnorodność słów, co 

pomaga w działaniu algorytmów wykorzystujących słownik wyrazów występujących w 

tekście, poprzez zmniejszenie rozmiarów słownika. 

Istnieje wiele różnych algorytmów stemmingu dla różnych języków naturalnych. 

W większości przypadków bardziej skomplikowane algorytmy oferują lepszą 

dokładność wydobywania poprawnych rdzeni wyrazów, jednak może się to odbywać 

kosztem wydajności w związku z koniecznością tablicowania dużej liczby osobliwych 

wyrazów [36]. W niniejszej pracy analizowane są strony jedynie w języku angielskim, 

dlatego wystarczająco skuteczny okazał się stemmer Portera [37]. Algorytm 

powyższego stemmera został napisany przez Martina Portera i opublikowany w 1980 

roku. Cieszy się on bardzo dużą popularnością, ze względu na swoją prostotę, 

relatywnie wysoką dokładność i darmową, publiczną dostępność. W programie 

wykorzystywany jest algorytm napisany przez samego autora w języku Java oraz 

zalecany przez niego do użycia, zamiast pisania własnej interpretacji ogólnego 

algorytmu.  
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5.2. Sposób ekstrakcji informacji. 

 

Najbardziej trywialnym sposobem wydobywania informacji z dokumentu 

tekstowego przy pomocy algorytmów klasyfikacji jest zaklasyfikowanie każdego 

kolejnego słowa w tekście oddzielnie. Sposób ten jest jednak problematyczny. W 

niniejszej pracy takie rozwiązanie nie jest stosowane z następujących powodów: 

• Dokumenty reprezentujące strony konferencji naukowych mogą być bardzo 

długie, przez co konieczne byłoby wykonanie klasyfikacji dla bardzo dużej 

liczby słów, dużo większej niż jest to realnie wymagane. Przykładowo, od 

początku wiadomo, że obiekty klasy określającej termin nadesłania prac będą 

miały formę daty, dlatego można całkowicie pominąć klasyfikację słów nie 

należących do tekstowego zapisu daty podczas poszukiwań terminu nadsyłania 

prac. 

• Mając różne słowa zaklasyfikowane jako należące do jednej klasy, być może nie 

sąsiadujące z sobą, trudno byłoby stworzyć z nich logiczne informacje. 

• Najprostsza metoda klasyfikacji polega na zaklasyfikowaniu obiektów do dwóch 

klas, czyli klasyfikator binarny. W przypadku niniejszej pracy taki klasyfikator 

dzieli obiekty na dwie klasy: klasę odpowiadającą pojedynczej wydobywanej 

informacji, oraz klasę, do której należą wszystkie pozostałe, nieważne obiekty. 

 

Zastosowanym w programie rozwiązaniem jest wybranie wszystkich obiektów, 

które mogą należeć do danej klasy, a następnie poddanie jest klasyfikacji binarnej, czyli 

takiej która określa czy te obiekty rzeczywiście należą do danej klasy, czy nie. Obiekty 

odpowiadają sąsiadującym ze sobą słowom, składającym się na pojedyncze informacje. 

Ze względu na charakter używanych algorytmów klasyfikacji, oprócz przewidzianej 

klasy otrzymywane jest także przybliżone prawdopodobieństwo przynależności do 

danej klasy. Liczby te poddawane są dodatkowym modyfikacjom na podstawie 

zależności zauważonych w typowych stronach internetowych konferencji naukowych, 

generując „ocenę” obiektu. Ostatecznie wybierana jest najwyższa z ocen, a obiekt jej 

odpowiadający jest wydobytą informacją. 
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Wybieranie obiektów, pośród których znajdują się istotne informacje, 

nazywanymi dalej kandydatami, odbywa się na podstawie powtarzających się 

prawidłowości zauważonych na stronach konferencji naukowych. 

• Skrót nazwy konferencji jest ciągiem znaków bez znaków białych, zawierający 

co najmniej dwie wielkie litery. Najczęściej bezpośrednio po skrócie zawarty 

jest zapis roku w którym konferencja ma miejsce. Dodatkowo, często skróty 

nazw konferencji zapisane są w nawiasie. 

• Pełna nazwa konferencji wyszukiwana jest na podstawie dopasowywania 

kolejnych słów w tekście do kolejnych znaków w uprzednio znalezionym 

skrócie nazwy konferencji. 

• Miejsce organizacji konferencji najczęściej zapisywane jest w formacie: 

„Miasto, Kraj”. Aby ograniczyć ilość możliwych wyników, nazwy wszystkich 

państw w języku angielskim wczytywane są z pomocniczego pliku. 

Alternatywnie, miejsce wystąpienia konferencji poprzedzone jest słowami 

kluczowymi „in”, „at”. 

• Daty wystąpienia konferencji, nadsyłania streszczeń, całości prac, zawiadomień 

o przyjęciu i ostatecznych wersji prac muszą mieć formę daty. Przewidziane są 

możliwości zapisu dat na wiele rodzajów w języku angielskim oraz daty 

informujące o odcinku czasowym, takie jak „29 Jan – 04 Feb 2013”. 

 

Posiadając zbiór kandydatów na ciąg odpowiadający wyszukiwanej informacji, 

kolejnym krokiem jest stworzenie zbioru atrybutów dla każdego z tych obiektów. Na 

zbiór atrybutów składa się pięć słów (ciągów znaków oddzielonych białymi znakami) 

poprzedzających i pięć słów następujących obiekt w tekście. Taka liczba słów w 

znakomitej większości przypadków jest wystarczająca do określenia klasy obiektu. 

Zwiększenie liczby słów nie ma większego wpływu na jakość algorytmów klasyfikacji, 

ale może spowodować znalezienie się niepożądanych informacji w zbiorze atrybutów, 

głównie słów które powinny znaleźć się w zbiorze atrybutów obiektu należącego do 

innej klasy.  

Utworzony wcześniej słownik najczęściej występujących słów pośród pięciu 

słów poprzedzających i następujących obiekt danej klasy, w połączeniu ze zbiorami 

atrybutów kandydatów na obiekty tej klasy, używany jest do stworzenia wejścia dla 
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algorytmów klasyfikacji. Pojedynczy wektor wejściowy odpowiadający jednej 

klasyfikowanej danej jest wektorem binarnym (zero-jedynkowym), podzielonym na 

dwie, równe części odpowiadające odpowiednio słowom poprzedzającym i 

następującym klasyfikowany obiekt. Obie części zawierają po tyle elementów, ile jest 

słów w słowniku, i każdy element odpowiada jednemu, konkretnemu słowu. W 

pierwszej części, elementy przyjmują wartość 1, jeśli słowo ze słownika występuje 

pośród pięciu słów poprzedzających, a 0 w pozostałych przypadkach. Analogicznie 

tworzona jest druga część wektora wejściowego, z tą różnicą że słowa ze słownika 

wyszukiwane są pośród pięciu słów występujących po klasyfikowanym słowie. 

Otrzymane wektory podawane są na wejście algorytmów klasyfikacji, która 

odbywa się zgodnie z opisem w rozdziale 4. Oceny poszczególnych kandydatów 

początkowo równe są prawdopodobieństwom zwróconym przez algorytmy klasyfikacji 

bądź binarnym decyzjom.  

Oceny są zwiększane, jeśli obiekt znajduje się na głównej stronie konferencji, a 

nie podstronie. Powodem faworyzowania danych znalezionych na głównej stronie 

konferencji jest fakt, że w większości przypadków wszystkie interesujące nas dane 

znajdują się na głównej stronie konferencji. Dodatkowo niektóre strony zawierają 

odnośniki do poprzednich edycji tej samej konferencji lub też odnośniki do całkowicie 

innych konferencji. Oprócz tego, oceny są zwiększane, jeśli kandydat został znaleziony 

na podstawie bardziej szczególnej reguły, która zwraca małą liczbę kandydatów, oraz 

zmniejszane, gdy kandydat został znaleziony na podstawie ogólniejszej reguły, czyli 

takiej która zwraca stosunkowo więcej obiektów, ale mniej podobnych do 

oczekiwanego schematu. Przykładowo, bardzo powszechnym zapisem skrótu nazwy 

konferencji jest ciąg wielkich liter otoczonych nawiasami, taki jak (ITCS) . W takim 

wypadku ocena zwiększana jest o połowę. 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

 

6. Przeprowadzone testy. 

 

Testowanie skuteczności wydobywania poprawnych informacji ze stron 

konferencji naukowych zostało przeprowadzone oddzielnie dla każdego z algorytmów 

klasyfikacji występujących w systemie. Na wejście systemu podano stworzony na nowo 

zbiór adresów stron internetowych konferencji, z których żadna strona internatowa nie 

występowała w zbiorze trenującym, dzięki czemu możliwe jest poznanie przybliżonej 

oczekiwanej skuteczności ekstrakcji informacji podczas przyszłej pracy systemu. 

Adresy stron internetowych zostały otrzymane w wyniku pracy opisanego w rozdziale 

1.1. systemu R zbierającego informacje naukowe, w tym adresy stron nowych 

konferencji naukowych. Działanie tego systemu nie jest jednak perfekcyjne, dlatego 

część adresów była niepoprawna. Do takich adresów należą głównie: niepoprawnie 

zaklasyfikowane strony, strony nie ładujące się lub celowo usunięte z sieci, zawierające 

dane w języku innym niż angielski oraz przestarzałe strony, z których usunięte zostały 

wszystkie informacje do wydobycia i zastąpione stroną opisującą wyniki konferencji. 

Odfiltrowanie niepoprawnych adresów jest ważne, gdyż niepoprawne dane wejściowe 

wpływają na otrzymanie niepoprawnych wyników. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie 

skuteczności wydobywania informacji jedynie niniejszego modułu bez wpływu systemu 

wyszukującego adresy stron internetowych konferencji, który równie dobrze może być 

zastąpiony innym, bardziej efektywnym źródłem danych. 

Otrzymane wyniki działania systemu zostały automatycznie porównane z 

utworzonym wcześniej wzorem poprawnych wyników. Każdy z ciągów 

odpowiadających otrzymanym pojedynczym informacjom został porównana z 

odpowiadającym mu poprawnym ciągiem. W przypadku gdy ciągi są takie same lub 

bardzo podobne, oznaczane jest, że informacja została wydobyta poprawnie. W 

przeciwnym przypadku przyjmowane jest, że otrzymana informacja jest niepoprawna. 

Przewidziana jest tolerancja na drobne zmiany w zapisie ciągów otrzymanych podczas 

ekstrakcji informacji oraz wydobytymi z samej strony internetowej, sprawdzana na 

podstawie podobieństwa ciągów z pominięciem znaków białych i niealfanumerycznych. 

Otrzymane wystąpienia poprawnych i niepoprawnych informacji są zliczane dla każdej 

z możliwych klas oddzielnie, otrzymując liczby poprawnie i niepoprawnie 
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przeprowadzonych procesów ekstrakcji informacji dla każdej z klas wydobywanych 

informacji. 

 

 

6.1. Obliczenie miar statystycznych wyników testów. 

 

W celu obliczenia typowych dla oceny wydobywania informacji miar, należy 

uprzednio zliczyć liczbę poszczególnych wyników najmniejszych operacji klasyfikacji 

dla każdej z klas oddzielnie. Istnieją cztery możliwe logiczne wyniki przeprowadzonych 

klasyfikacji binarnych, czyli takich, które zwracają jeden z dwóch możliwych wyników. 

W przypadku niniejszej pracy, wynik klasyfikacji jest to określenie czy obiekt należy do 

danej klasy (wynik: dodatni), lub nie należy do niej (wynik: ujemny). Logiczne wyniki 

są rezultatem kombinacji dwóch możliwych wyników obserwacji (klasyfikacji) oraz 

dwóch możliwych faktycznie poprawnych, oczekiwanych wyników [38]. 

Wynik prawdziwie dodatni (true positive, ozn. tp) oznacza, że w wyniku klasyfikacji 

dany obiekt został uznany za przynależący do danej klasy i w rzeczywistości obiekt 

faktycznie należy do tej klasy. 

Wynik fałszywie dodatni (false positive, ozn. fp) oznacza natomiast, że podobnie jak w 

przypadku wyniku prawdziwie dodatniego, w wyniku klasyfikacji dany obiekt został 

uznany za przynależący do danej klasy, ale w rzeczywistości do niej nie należy. Wynik 

fałszywie dodatni nazywany jest w statystyce błędem pierwszego rodzaju, polegającym 

na odrzuceniu w rzeczywistości prawdziwej hipotezy zerowej. 

Wynik fałszywie ujemny (false negative, ozn. fn) pojawia się w przypadku, gdy w 

wyniku klasyfikacji obiekt został uznany za nie przynależny do danej klasy, ale w 

rzeczywistości do niej należy. Wynik fałszywie ujemny nazywany jest w statystyce 

błędem drugiego rodzaju, polegającym na nieodrzuceniu w rzeczywistości fałszywej 

hipotezy zerowej. 

Wynik prawdziwie ujemny (true negative, ozn. tn) oznacza, że w wyniku klasyfikacji 

dany obiekt został uznany za nie przynależący do danej klasy, co pokrywa się z 

faktycznym stanem w rzeczywistości. 
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W specyficznym przypadku klasyfikacji występującym w niniejszej pracy łatwo 

uzyskać wartości tp, fp, fn tn posiadając jedynie odpowiedź na pytanie: „Czy z danego 

zbioru obiektów został poprawnie wybrany ten jedyny, który należy do danej klasy?”. 

Odpowiedź na to pytanie pokrywa się z wynikiem opisanego wcześniej testowania 

poprawności wyników wydobywania informacji, czyli porównania otrzymanego ciągu 

znaków jako informacją danej klasy z rzeczywistym ciągiem znaków należącym do 

danej klasy. Znając zależności występujące w zbiorze obiektów, z których wybierany 

jest obiekt będący informacją oraz wynik testowania poprawności ekstrakcji informacji 

(poprawny lub niepoprawny) obliczane są liczby wyników prawdziwie i fałszywie 

dodatnich oraz prawdziwie i fałszywie ujemnych. 

W zbiorze n obiektów znajduje się dokładnie jeden należący do poszukiwanej 

klasy. Pojedynczy obiekt odpowiada jednemu kandydatowi na poszukiwaną informację. 

Oznacza to, że w każdym zbiorze znajduje się jeden obiekt dodatni i n-1 obiektów 

ujemnych. Prawdziwość i fałszywość wyników jednoznacznie wynika z testu 

poprawności ekstrakcji informacji. 

W przypadku poprawnego wyniku testu ekstrakcji informacji dokładnie jeden 

wynik prawdziwie dodatni (poprawnie wydobyta informacja) oraz pozostałe n-1 

wyników prawdziwie ujemnych (poprawnie odrzuceni kandydaci). Nie występują tu 

wyniki fałszywie dodatnie lub ujemne, gdyż wszystkie obiekty zostały poprawnie 

zaklasyfikowane. 

Natomiast w wyniku niepoprawnego wyniku testu ekstrakcji informacji 

występuje błąd pierwszego rodzaju, czyli obiekt który w rzeczywistości nie jest 

informacją danej klasy, został za nią uznany. Otrzymywany jest jeden wynik fałszywie 

dodatni – niepoprawnie wydobyta informacja. W specyficznym przypadku zbioru gdzie 

dokładnie jeden element jest dodatni, wystąpienie błędu pierwszego rodzaju pociąga za 

sobą wystąpienie błędu drugiego rodzaju. Jest to równoznaczne z otrzymaniem jednego 

wyniku fałszywie dodatniego, czyli obiekt który w rzeczywistości jest poszukiwaną 

informacją został odrzucony. Pozostałe n-2 kandydatów zostało poprawnie 

odrzuconych, czyli jest to n-2 wyników prawdziwie ujemnych. Nie występują tu wyniki 

prawdziwie dodatnie, jako że nie została wydobyta poprawna informacja. 

Powyższe reguły zostały zastosowane do zliczenia sum liczb tp, fp, tn, fn., 

które zostaną następnie użyte do typowych do oceny wydobywania informacji miar. 
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Podstawowymi miarami określającymi efektywność ekstrakcji informacji są 

precyzja (ang. precision) i czułość (ang. recall) [39]. Precyzja jest miarą określającą 

jaka część wydobytych informacji jest zgodna z rzeczywistością, czyli jest wydobyta 

poprawnie. Czułość natomiast określa jaka część ze wszystkich poprawnych wyników 

została otrzymana w procesie wydobywania informacji. Obliczane są one na podstawie 

następujących wzorów: 
 

 

 
 

Jak łatwo zauważyć, w tym przypadku wartości fp i fn będą takie same, więc wartości 

precyzji i czułości też będą takie same. Powodem tego, jak już było wcześniej 

wspomniane, jest fakt, że wystąpienie błędu pierwszego rodzaju pociąga za sobą 

wystąpienie jednego błędu drugiego rodzaju w danym zbiorze obiektów do klasyfikacji. 

Każda niepoprawnie wydobyta informacja oznacza jednego wyniku fałszywie 

dodatniego i jednego wyniku fałszywie ujemnego. 

Kolejną użyteczną miarą jest dokładność (ang. accuracy) [39], określająca jaka 

część ze zbioru wszystkich obiektów, które mogą być informacjami została poprawnie 

zaklasyfikowana. Wzór na dokładność jest następujący: 
 

 
 

W przypadku sposobu ekstrakcji informacji opisanego w niniejszej pracy, zbiór 

obiektów n, spośród których wybierany jest jeden odpowiadający wydobytej informacji, 

jest bardzo liczny. Wszystkie obiekty oprócz jednego (n-1) powinny być 

zaklasyfikowane ujemnie. W przypadku poprawnego wydobycia informacji wszystkie 

obiekty zaklasyfikowane są poprawnie, dlatego otrzymane jest n-1 wyników 

prawdziwie ujemnych. W przypadku niepoprawnego wydobycia informacji, 

otrzymywany jest tylko jeden wynik fałszywie dodatni, dlatego reszta (n-2) wyników 

jest prawdziwie ujemna. Z tego powodu sumy wyników prawdziwie ujemnych tn jest o 

wiele większa o wiele większa od pozostałych parametrów, przez co miara dokładności 

jest bliska 100% dla każdej z klas. 
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Miara swoistości (ang. specificity) [39], nazywana także True Negative Rate 

określa jaką część ujemnych wyników wykrył klasyfikator. Swoistość jest 

odpowiednikiem czułości dla przypadków ujemnych. Określana jest wzorem: 
 

 
 

Swoistość, podobnie jak miara dokładności, jest bliska 100% dla każdej z klas, z tych 

samych powodów. 

Miara F [40] jest wartością pochodną od miar precyzji i czułości. Jest ona 

określana wzorem: 
 

 
 

Niestety, w przypadku niniejszej pracy nie jest użyteczna. Przy wartości miary precyzji 

równej mierze czułości, wartość miary F jest zwyczajnie równia miarom precyzji i 

czułości. Istnieją również inne warianty miary F, w których miary precyzji i czułości 

nie są równo ważone. Przedstawiony powyżej wariant, w którym obie miary są 

równoważne, oznaczany jest jako F1. 
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6.2. Wyniki przeprowadzonych testów. 

 

Obliczone miary dla przeprowadzonych testów wydobywania informacji przy 

użyciu naiwnego klasyfikatora Bayesa znajdują się w poniższej tabeli: 
 

Klasa informacji Precyzja Dokładność Swoistość 

Skrót nazwy konferencji 84,37% 99,25% 99,61% 

Pełna nazwa konferencji 75,76% 98,85% 99,41% 

Miejsce konferencji 74,19% 99,10% 99,54% 

Data konferencji 70,97% 98,52% 99,24% 

Termin nadsyłania streszczeń 76,92% 98,83% 99,40% 

Termin wysłania całości pracy 69,23% 98,44% 99,19% 

Termin zawiadomienia o przyjęciu 82,62% 99,22% 99,60% 

Termin wysłania ostatecznej wersji 57,69% 97,85% 98,89% 
 

Tabela 6.1. Wyniki testowania wydobywania informacji przy użyciu naiwnego 

klasyfikatora Bayesa. 

 

Miary precyzji ekstrakcji informacji przy użyciu naiwnego klasyfikatora Bayesa 

są zaskakująco wysokie, mając na uwadze prostotę działania klasyfikatora oraz 

oderwane od rzeczywistości założenie niezależności atrybutów. Najlepiej wydobywaną 

informacją okazał się skrót nazwy konferencji, podobnie jak w przypadku innych 

klasyfikatorów. Najgorsze miary zostały osiągnięte przy wydobywaniu terminu 

wysłania ostatecznej wersji pracy, który bardzo często był mylony z terminem wysłania 

nieostatecznej, ale pełnej wersji pracy lub daty wystąpienia konferencji.  

Czas potrzebny na przeprowadzenie ekstrakcji informacji przy użyciu 

klasyfikatora Bayesa jest wyraźnie niższy niż przy użyciu algorytmu SVM, ze względu 

na znacznie niższy narzut obliczeniowy. Jednakże w obu przypadkach czas potrzebny 

na przeprowadzenie klasyfikacji jest niewielki w porównaniu z czasem pobierania 

strony internetowej konferencji oraz jej podstron. 
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Poniższa tabela przedstawia wartości miar dla wyników testów ekstrakcji 

informacji przy użyciu klasyfikatora opartego na drzewie decyzyjnym: 
 

Klasa informacji Precyzja Dokładność Swoistość 

Skrót nazwy konferencji 78,13% 98,94% 99,46% 

Pełna nazwa konferencji 72,72% 98,70% 99,33% 

Miejsce konferencji 77,42% 99,21% 99,60% 

Data konferencji 83,87% 99,18% 99,58% 

Termin nadsyłania streszczeń 30,77% 96,48% 98,19% 

Termin wysłania całości pracy 26,92% 96,29% 98,09% 

Termin zawiadomienia o przyjęciu 22,23% 96,05% 97,97% 

Termin wysłania ostatecznej wersji 23,08% 96,09% 97,99% 
 

Tabela 6.2. Wyniki testowania wydobywania informacji przy użyciu klasyfikatora 

opartego na drzewie decyzyjnym. 

 

Analizując powyższą tabelę, łatwo zauważyć duże rozbieżności pomiędzy 

miarami precyzji dla wszystkich terminów oraz pozostałych informacji. Rozbieżności te 

wynikają z faworyzowania obiektów występujących wcześniej (bliżej początku 

dokumentu) na stronie internetowej w przypadku skrótu nazwy konferencji, miejsca 

organizacji konferencji oraz daty wystąpienia konferencji. Natomiast efektywność 

wydobywania pełnych tytułów jest ściśle związana z efektywnością wydobywania 

skrótów tytułów. Jak widać, taka faworyzacja sprawdza się bardzo dobrze.  

Niestety w przypadku terminów nadsyłania streszczeń, całości pracy, 

powiadomienia o przyjęciu i wysyłania ostatecznych wersji pracy zastosowanie 

faworyzacji dat bliżej początku dokumentu nie może być stosowane, gdyż zwykle 

informacje te zawarte są najczęściej w dalszej części dokumentu i poprzedzone są 

innymi, nieistotnymi dla nas datami. Bez stosowania faworyzacji obiektów wychodzi na 

jaw niska skuteczność wydobywania informacji przy użyciu klasyfikatora opartego na 

drzewie decyzyjnym. Wynika ona z nieprzystosowania zbioru przykładów trenujących 

do wykorzystania przy budowaniu drzewa decyzyjnego. Drzewa decyzyjne podatne są 

na przeuczenie, a w obecnym zbiorze trenującym znajduje się dużo bardzo osobliwych 

przykładów (szumów). Ponadto pośród przykładów trenujących zachodzi wiele 

sprzeczności, czyli fakt przynależności dwóch bardzo podobnych lub wręcz 
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identycznych obiektów do różnych klas. Sprzeczności spowodowane są faktem częstego 

występowania na stronach internetowych konferencji odnośników do całkowicie innych 

konferencji. Przykładowo, na stronie konferencji A znajduje się odnośnik do 

konferencji B. W zbiorze trenującym zawarte są przykłady informacji zarówno ze stron 

konferencji A i B. W takim przypadku, przykłady informacji ze strony konferencji B 

oznaczone są jako niepoprawne w kontekście konferencji A, pomimo, że są one bardzo 

podobne do przykładów informacji ze strony A, i byłyby poprawne w kontekście strony 

B. 

Pod względem wydajnościowym, klasyfikacja oparty na drzewie decyzyjnym 

sprawdza się niemalże identycznie jak naiwny klasyfikator Bayesa. Jednakże sam 

proces budowania i przycinania drzewa jest bardzo długi, dochodzący do około 4 minut 

przy budowie drzewa na podstawie najliczniejszego zbioru przykładów trenujących – 

zbiorze trenującym dla skrótów nazw konferencji. 

 

Poniższa tabela przedstawia wartości miar dla wyników testów ekstrakcji 

informacji przy użyciu maszyny wektorów nośnych (SVM): 
 

Klasa informacji Precyzja Dokładność Swoistość 

Skrót nazwy konferencji 97,98% 99,90% 99,95% 

Pełna nazwa konferencji 79,79% 99,04% 99,50% 

Miejsce konferencji 86,90% 99,54% 99,77% 

Data konferencji 86,05% 99,29% 99,64% 

Termin nadsyłania streszczeń 81,82% 99,08% 99,53% 

Termin wysłania całości pracy 87,01% 99,34% 99,66% 

Termin zawiadomienia o przyjęciu 86,30% 99,30% 99,64% 

Termin wysłania ostatecznej wersji 79,73% 98,97% 99,47% 
 

Tabela 6.3. Wyniki testowania wydobywania informacji przy użyciu maszyny wektorów 

nośnych (SVM). 

 

Porównując miary wartości precyzji z powyższej tabeli z wartościami w tabelach 

6.1. i 6.2., odpowiadających wartościom precyzji dla naiwnego klasyfikatora Bayesa i 

klasyfikatorowi opartemu na drzewie decyzyjnym, algorytm SVM jest zdecydowanie 

najefektywniejszym z użytych algorytmów klasyfikacji w problemie ekstrakcji 
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informacji. Podobnie jak w przypadku naiwnego klasyfikatora Bayesa, najskuteczniej 

wydobywaną informacją jest skrót nazwy konferencji, z niemalże stuprocentową 

precyzją. W przypadkach testowych, w których odnalezienie skrótu nazwy konferencji 

nie powiodło się, poprawność szeroko przyjętego standardu zapisywania skrótów 

pozostaje kwestią sporną – były to pojedyncze słowa powszechne rozpoczynające się 

wielką literą. Analogicznie, najmniej skutecznie wydobywaną informacją jest termin 

wysłania ostatecznych wersji prac, z takich samych powodów jak opisane w przypadku 

naiwnego klasyfikatora Bayesa. 

Czas potrzebny na przeprowadzenie klasyfikacji na zbiorze obiektów 

potencjalnie należących do klasy wydobywanej informacji jest przynajmniej 

kilkakrotnie dłuższy, niż w przypadku pozostałych klasyfikatorów. Pomimo tego, 

pobieranie strony konferencji i podstron nadal jest tak czasochłonne, że czas potrzebny 

na samo przeprowadzenie klasyfikacji jest przy tym całkowicie pomijalny. 

 

 

6.3. Ogólne wnioski. 

 

Oprócz opisanych powyżej rezultatów przeprowadzonych testów dla 

poszczególnych klasyfikatorów istnieje szereg zauważonych zależności ogólnie 

wpływających na proces ekstrakcji informacji, niezależnie od użytego algorytmu 

klasyfikacji. W większości przypadków wpływają one negatywnie na skuteczność 

wydobywania informacji analizowaną w fazie testów. Najbardziej znaczącym faktem 

jest stosunkowo niewielki zbiór trenujący na podstawie którego uczone są klasyfikatory. 

Powiększenie zbioru trenującego niemalże zawsze poprawi skuteczność klasyfikacji i 

przez to wydobywania informacji, ze względu na szersze pokrycie różnych możliwości 

zapisu informacji na rzeczywistych stronach konferencji naukowych. Istotna jest także 

jakość zbioru trenującego. Poprawę jakości można uzyskać poprzez usunięcie 

sprzeczności pomiędzy przykładami lub niepożądanych przykładów trenujących. 

Najlepsze efekty przynosi ręczne poprawienie zbioru trenującego, jednak jest to bardzo 

czasochłonny proces. Dobrym sposobem na rozbudowę zbioru trenującego, jest 

dodawanie poprawnie wydobytych informacji w czasie normalnego użytkowania 

systemu jako nowe przykłady trenujące. Wymaga to niewielkiego wkładu pracy, 
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poprzez sprawdzenie czy informacja oraz jej atrybuty są sensowne i zatwierdzenie ich 

przez użytkownika. 

Druga grupa problemów związana jest z przeciwną stroną w procesie ekstrakcji 

informacji, czyli twórcami dokumentów, z których wydobywane są dane, czyli w tym 

przypadku organizatorami i twórcami stron internetowych konferencji. Problemy te 

wynikają z wprowadzania mniej lub bardziej zamierzonych utrudnień automatycznego 

wydobywania informacji ze stworzonych przez nich stron domowych. Najczęściej są to 

zabiegi potencjonalnie poprawiające komfort użytkownika, ale bardzo niewygodne z 

punktu widzenia ekstrakcji informacji. Typowym przykładem takich zabiegów jest 

umieszczanie istotnych informacji, takich jak nazwa, miejsce i data konferencji w 

obrazku będącym nagłówkiem strony. Analiza informacji zawartych w cyfrowych 

rysunkach jest jak najbardziej możliwe, ale jest nieporównywalnie bardziej 

skomplikowane niż analiza czystego tekstu i takie informacje w niniejszej pracy nie 

mogą zostać wydobyte. Innym przykładem jest tworzenie witryn w technologii Flash 

lub pobieranie i wyświetlanie odpowiednich danych poprzez skrypty Javascript. 

Podobnie jak w przypadku obrazków, informacje przekazane w taki sposób nie mogą 

zostać wydobyte przez tworzony moduł. 

Ponadto często stosowane jest zachowywanie starych, nieważnych informacji 

oznaczonych przez przekreślenie, obok nowych i aktualnych. Przykładem takiego 

zabiegu jest: 

Paper submission due: July 10, 2009 July 24, 2009 

(źródło: http://aaa-idea.org/dates.shtml) 

Stworzony system wydobywania informacji nie uwzględnia znaczników HTML 

oznaczających przekreślenie tekstu, dlatego bardzo prawdopodobne jest otrzymanie 

starej, niepoprawnej informacji w procesie wydobywania danych. Podobnie w 

przypadku tabel z terminami, informacja może znajdować się kilka linii tekstu dalej od 

jej opisu, co uniemożliwia jej poprawne wydobycie bez mechanizmu interpretacji tabel. 

Niekiedy strony domowe konferencji naukowych zawierają tylko podstawowe 

informacje napisane w języku angielskim, a całą resztę w języku używanym w państwie 

lub regionie będącym gospodarzem konferencji. Moduł zakłada działanie jedynie dla 

stron napisanych w całości w języku angielskim. 
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Kolejnym niekorzystnym przykładem zabiegów stosowanych podczas tworzenia 

stron konferencji naukowych, jest zawarcie informacji o wielu różnych konferencjach 

na jednej witrynie. W takim przypadku poszczególne informacje nie są rozróżniane do 

której konferencji należą, a ich poprawność zależy całkowicie od kontekstu w którym są 

wydobyte. Ostatecznie, po zakończeniu konferencji, na wielu stronach domowych 

wprowadzane są zmiany, polegające na usunięciu lub przeniesieniu interesujących nas 

informacji w inne miejsce i pojawieniu się podsumowania przebiegu samej konferencji. 

Brak informacji do wydobycia, gdy spodziewana jest obecność tych informacji, prawie 

zawsze oznacza niepowodzenie operacji ekstrakcji informacji. 
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7. Podsumowanie. 
 

Celem pracy było stworzenie modułu będącego w stanie automatycznie 

wydobyć istotne informacje ze stron internetowych konferencji naukowych. Moduł 

powiązany jest z etapem B11 projektu „Passim”, a dokładniej ma być docelowo jego 

częścią. Spośród wielu możliwych podejść do problemu ekstrakcji informacji, 

zdecydowano się na rozwiązanie z zastosowaniem klasyfikatorów, w którym spośród 

grupy obiektów mogących być wydobywaną informacją, wybiera się jeden obiekt za 

pomocą klasyfikatora binarnego. Opisanymi i użytymi w niniejszej pracy algorytmami 

klasyfikacji są naiwny klasyfikator Bayesa, klasyfikator oparty na drzewie decyzyjnym 

oraz maszyna wektorów nośnych (SVM). 

W pracy omówione zostały kolejne etapy procesu wydobywania informacji ze 

stron konferencji naukowych od pobrania adresów stron internetowych, poprzez 

pobranie i przetworzenie kodów źródłowych, po przeprowadzenie klasyfikacji binarnej 

na zbiorze obiektów i wybranie jednego obiektu odpowiadającego wydobytej 

informacji. Szczególnie dogłębnie został omówiony proces i algorytmy klasyfikacji, ze 

względu na ich kluczowy wpływ w całości procesu ekstrakcji informacji. 

W systemie zostały użyte trzy różne algorytmy klasyfikacji, w celu porównania 

efektywności wydobywania informacji z wykorzystaniem każdego z nich. Zgodnie z 

wynikami przeprowadzonych testów poprawności wydobywanych informacji, 

najefektywniejszym klasyfikatorem okazał się klasyfikator maszyny wektorów nośnych. 

Pokrywa się to z przewidywaniami poprzedzającymi rozpoczęcie tworzenia systemu, 

jako że klasyfikator SVM jest uznawany za jeden z najdokładniejszych algorytmów 

klasyfikacji. Wyraźnie gorszym, ale nadal akceptowalnym klasyfikatorem okazał się 

naiwny klasyfikator Bayesa. Jego efektywność była zaskakująco wysoka, biorąc pod 

uwagę prostotę algorytmu klasyfikacji i niewielki związek z rzeczywistością w 

założeniu niezależności atrybutów. Ze względu na swoją naturę, klasyfikator oparty na 

drzewie decyzyjnym okazał się być najgorszym z testowanych klasyfikatorów w 

kontekście problemu wydobywania informacji. Dokładniejszy opis powodów niskiej 

wydajności tego klasyfikatora został opisany w rozdziale 6. poświęconym wynikom 

przeprowadzonych testów. 
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 Fundamentalnymi problemami w wydobywaniu informacji ze stron konferencji 

naukowych okazało się duże zróżnicowanie niektórych stron oraz stosunkowo niewielki 

rozmiar i możliwa do znacznej poprawy jakość zbioru trenującego. Poprawienie 

działania systemu w przypadku osobliwych stron internetowych konferencji 

wymagałoby zastosowania dodatkowych algorytmów analizy danych, na przykład 

pozwalających na odczytanie tekstu z obrazków. Wymagałoby to jednak dużego 

nakładu dodatkowej pracy, a wykorzystywane byłoby tylko w przypadku niewielkiej 

liczby stron konferencji. Podobnie w przypadku powiększenia i poprawy jakości zbioru 

trenującego, jest to bardzo czasochłonny proces. Szczególnie wymagający jest proces 

poprawy jakości zbioru trenującego, gdyż wymaga on posiadania wiedzy na temat 

działania każdego z klasyfikatorów i ręcznego dostosowania przykładów w zbiorze 

trenującym w celu uzyskania najlepszych wyników. 

 Inną ścieżką rozwoju tworzonego systemu może być implementacja nowych 

algorytmów klasyfikacji lub modyfikacja istniejących. Szczególnie obiecująca wydaje 

się być modyfikacja naiwnego klasyfikatora Bayesa, który w obecnej formie działa w 

pełni satysfakcjonująco, w celu zmniejszenia szkodliwego wpływu naiwnego założenia 

niezależności atrybutów. Ogólna poprawa fazy klasyfikacji w module może być 

tematem dalszej pracy nad projektem. 
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