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Streszczenie 

 

 Niejednoznaczność – jest to sytuacja, w której przy pomocy zbioru atrybutów 

opisujących dany obiekt, nie jesteśmy w stanie rozróżnić dwóch rozpatrywanych 

obiektów. Problem niejednoznaczności, bez cienia wątpliwości, dotyczy także imion 

i nazwisk osób.  

 Praca zawiera opis rozwiązania problemu dla naukowców, których publikacje 

zawarte są w sieci internetowej. Rozwiązanie oparte jest na algorytmie grupowania, 

który należy do gałęzi technologii określanej mianem sztucznej inteligencji. Spośród 

rozpatrywanej grupy osób z identycznymi nazwiskami, niejednoznaczności 

eliminowane są przy pomocy informacji opisujących badane prace.  

 

 

Słowa kluczowe: ujednoznacznianie nazwisk, sztuczna inteligencja, grupowanie 

 

 

Abstract 

Title: Name disambiguation 

 Ambiguity is a situation when an object cannot be distinguished from another 

object based on a set of its attributes. Without a doubt, people's names and surnames 

have ambiguity problem. 

 The paper contains the description of a solution for the problem for scientists 

whose publications can be found over the Internet. The solution is based on the 

clustering algorithm, which is a part of technology field known as artificial intelligence. 

The ambiguity is eliminated from a set of people with identical names using the 

information that is contained in analysed papers. 

 

Keywords: name disambiguation, artificial intelligence, clustering 
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Wstęp 

 

 Rozróżnianie osób to zagadnienie, które dotyczy ludzkości od zarania dziejów. 

Początkowo, gdy społeczności funkcjonowały tylko lokalnie, do jednoznacznego 

odróżnienia osób wystarczyło jedynie imię, a z czasem również nazwisko. Wraz z 

gwałtownym wzrostem liczby ludności na świecie, a także rozwojem technologii, który  

rozpowszechnił możliwość podróżowania, sposób ten stracił jednak swoją skuteczność. 

Obecnie, najpopularniejszym rozwiązaniem tej kwestii jest rozszerzenie zbioru 

atrybutów opisujących osobę o unikalny numer, umożliwiający identyfikację. Takie 

rozwiązanie zastosowano w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji 

Ludności (PESEL), w którym w celu rozróżnienia osób, których dane są 

przechowywane, nadaje się im specjalny numer. Podobnie postępuje się na uczelniach, 

gdzie w celu identyfikacji studentów wykorzystuje się numer wydanego indeksu.  

 Ujednoznacznianie jest terminem niezdefiniowanym przez słownik języka 

polskiego. Najprościej można go określić jako proces eliminowania 

niejednoznaczności, gdzie przez niejednoznaczność rozumie się sytuację, w której na 

podstawie zbioru atrybutów dwóch różnych obiektów, nie da się ich od siebie odróżnić. 

Nie ma wątpliwości, że problem niejednoznaczności dotyczy także imion i nazwisk. 

 Posiadając zbiór publikacji kilku autorów o identycznych inicjałach, niemożliwe 

jest rozróżnienie, do którego z nich należy wybrana praca przy założeniu, że dodatkowe 

informacje, takie jak na przykład afiliacja autora są niedostępne. W celu przypisania 

prac do autorów, możliwe jest wykorzystanie szerszego niż jedynie imię i nazwisko 

zbioru danych. W niniejszej pracy, wykorzystano ten właśnie sposób usuwania 

niejednoznaczności. W celu ujednoznacznienia nazwisk naukowców, posłużono się 

informacjami zawartymi w zbiorze opublikowanych przez nich prac z wyłączeniem 

afiliacji. Wówczas, zagadnienie można opisać jako problem przydzielenia n prac 

naukowych ze zbioru P = {p1, p2, ... , pn}, do k nazwisk badaczy {y1, y2, ... , yk}. Badacza 

można wtedy zidentyfikować po zbiorze przypisanych do niego publikacji. W celu 

odnalezienia zbiorów publikacji odpowiadających ludziom nauki, wykorzystano 

algorytm grupujący. 

 Celem pracy jest stworzenie aplikacji będącej w stanie ujednoznacznić nazwiska 
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ludzi nauki, poprzez przydzielenie ich publikacji do grup. Pojedyncza grupa  

odpowiadać będzie wówczas pojedynczej osobie. Praca powiązana jest z etapem B11 

projektu PASSIM - „Metody sztucznej inteligencji w procesach akwizycji 

i przygotowania danych oraz w zakresie badania struktur sieciowych i ich dynamiki”, 

który realizowany jest na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej. Projekt PASSIM jest jedną z dwóch części projektu SYNAT (System 

Nauki i Techniki), którego celem jest stworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej 

platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, 

edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy.  

 W literaturze można odnaleźć szereg rozwiązań omawianego problemu, które 

różnią się między sobą nie tylko w samej metodzie otrzymania rezultatu, ale również 

pod względem samego rozumienia niejednoznaczności nazwisk oraz pobudek do 

opracowania  zagadnienia.  

 Według Gideona S. Manna i Davida Yarowsky'ego [1] problem 

niejednoznaczności rozumiany jest jako podstawowe lingwistyczne zagadnienie 

homonimów, tj. wyrazów o kilku znaczeniach. Wieloznaczność takich wyrazów znika 

poprzez dopasowanie ich do kontekstu, jednak w przypadku nazwisk osób, kwestia ta 

pozostaje nierozwiązana. Proponowane przez autorów omawianej pracy rozwiązanie, 

oprócz wyeliminowania niejednoznaczności spośród osób o identycznych nazwiskach, 

dostarcza także informacji biograficznych o analizowanych ludziach. Metoda 

otrzymania rezultatu opiera się na ekstrakcji danych z sieci internetowej. Na temat osób, 

wyszukiwane są informacje, takie jak: ich relacje z innymi ludźmi, np.: powiązania 

rodzinne (przykładowo: syn, żona) czy relacje zawodowe (kierownik, podwładny), 

oprócz tego kolekcjonowane są także dane mogące wskazywać na ich narodowość oraz 

datę urodzenia. Technika akwizycji interesujących informacji jest oparta na 

wyszukiwaniu wzorców w tekście. Warto odnotować, że autorom publikacji udało się 

opracować metodę generowania wzorców w sposób zautomatyzowany. Metoda ta ma 

znaczną przewagę nad ręcznym wprowadzaniem wzorców ze względu na to, że można 

zastosować ją dla wielu języków, a ponadto cechuje ją większa precyzja i skalowalność. 

Na podstawie pozyskanych danych budowane są grupy zawierające unikalny zestaw 

cech, co sugeruje, że każda z grup odpowiada indywidualnej jednostce. Metoda ta ma 

zastosowanie jedynie w przypadku wyszukiwania ogólnych informacji na temat osób 
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w internecie, nie można posłużyć się nią rozwiązując problem niejednoznaczności 

nazwisk naukowców, bazując na danych zawartych w ich publikacjach, ponieważ 

informacje poszukiwane przez opisany system nie znajdują się w nich. 

 Opisany przez Byung-Won On, Jaewoo Kang, Dongwon Lee, Prasenjit Mitra [2] 

problem niejednoznaczności jest nieco inaczej rozumiany. Niejednoznaczność jest to 

różny sposób zapisania imienia i nazwiska tej samej osoby w bibliotekach cyfrowych. 

W konsekwencji, użytkownik wyszukując publikacje danego autora może otrzymać 

listę niepełnych wyników. Przykładowo, można poczynić założenie, że autor 

nazywający się „John Doe” opublikował 100 artykułów, jednakże przechowywane są 

one pod dwoma różnymi nazwiskami: „John Doe” oraz „J. D. Doe”, po 50 artykułów 

dla każdego z nich. W takim przypadku użytkownik poszukujący wszystkich publikacji 

autora nazywającego się „John Doe” odnalazłby jedynie 50 jego prac. Podobnie, 

dowolna analiza bibliometryczna zbyt nisko oceniłaby wpływ tego autora, 

niepoprawnie rozdzielając jego dokonania na dwie grupy. W celu rozwiązania 

problemu, dla wszystkich autorów, których dane przechowywane są w bibliotekach 

cyfrowych, zbudowane zostały tablice współautorstwa, zawierające nazwiska 

wszystkich ludzi nauki, wspólnie z którymi analizowany autor opublikował pracę. 

Następnie, dla różnych wersji nazwiska potencjalnie określających tę samą osobę, 

badane jest podobieństwo tablic współautorstwa. W przypadku, gdy wartość metryki 

podobieństwa jest większa niż ustalona wartość progowa, uznaje się, że w istocie, dane 

dotyczące analizowanego autora przechowywane są w cyfrowej bibliotece pod dwiema 

różnymi wersjami nazwiska. 

 Jeszcze inaczej formułowany jest problem niejednoznaczności przez Jie Tanga, 

Limin Yao, Duo Zhanga i Jing Zhanga [3]. Podobnie jak w poprzednim przypadku, 

związany jest on z zawartością cyfrowych bibliotek, jednak w przeciwieństwie do 

uprzednio opisywanego problemu, za kwestię do rozwiązania uznaje się sytuację, 

w której pod jednym nazwiskiem skatalogowane są publikacje więcej niż jednego 

autora. Przytoczyć można tu przypadek prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztofa Walczaka 

pracującego w Katedrze Technologii Informacyjnych Wydziału Informatyki 

i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz prof. 

nadzw. dr hab. inż. Krzysztofa Walczaka pracującego w Instytucie Informatyki 

Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, których 
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publikacje w niektórych zbiorach są niepoprawnie przypisywane [4]. 

 Do analizy publikacji pod kątem przypisania ich do grup reprezentujących 

pojedynczych autorów w opisywanym rozwiązaniu wykorzystywane są następujące 

atrybuty publikacji: tytuł, miejsce wydania, rok publikacji, streszczenie, zbiór jej 

autorów oraz cytowania. Autorzy na podstawie tych atrybutów definiują 5 typów relacji 

między publikacjami:  

 wspólne miejsce wydania, 

 współautorstwo – zachodzi, gdy analizowane publikacje mają wspólnego autora 

o nazwisku innym niż ujednoznaczniane, 

 cytowanie – zachodzi, gdy jedna z publikacji cytuje drugą, 

 ograniczenia – wprowadzone przez użytkownika sugestie odnośnie przypisania, 

bądź nie, dwóch publikacji jednemu autorowi, 

 r-współautorstwo – rozszerzona wersja relacji współautorstwa, autorzy ilustrują 

ją następującym przykładem: zakłada się, że ujednoznacznianym nazwiskiem 

jest „David Mitchell”, a w zbiorze analizowanych publikacji znajdują się prace, 

wśród których pi jest autorstwa Davida Mitchella i Andrew Marka, a pj, 

autorstwa Davida Mitchella i Fernando Mulforda. Jeśli po poczynieniu takiego 

założenia, wśród zbioru publikacji uda się odnaleźć dokument, którego autorami 

są zarówno Andrew Mark, jak i Fernando Mulford, wówczas pomiędzy 

publikacjami pi, pj zachodzi relacja r-współautorstwa. 

 Grupy tworzone są na podstawie podobieństwa publikacji, zależnego od ilości 

zachodzących między nimi relacji. 

 Inne podejście prezentują Jian Huang, Seyda Ertekin oraz C. Lee Giles [5]. 

Problem niejednoznaczności nazwisk dostrzegany jest w ich publikacji w przypadku 

zastosowania zautomatyzowanych badań bilbiometrycznych lub analizie cytowań. W 

celu rozwiązania problemu, autorzy posłużyli się metadanymi zawartymi w 

publikacjach, aby określić tożsamość ich twórców. Wykorzystane zostały dane takie 

jak: adresy e-mail, adresy URL, adresy pocztowe oraz afiliacje. Do pomiaru odległości 

między badanymi publikacjami wykorzystano miary oparte na algorytmie obliczania 

odległości edycyjnej napisów. 
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 Odległość edycyjna jest metryką odmienności napisów, określającą ile operacji 

należy wykonać w celu zamiany jednego napisu w drugi. Zestaw dozwolonych operacji 

różni się w zależności od definicji odległości edycyjnej i może zawierać takie metody 

jak: usunięcie, dodanie, czy zamiana litery [6]. 

 Warto zaznaczyć, że możliwe jest także obliczenie miary podobieństwa dwóch 

analizowanych publikacji bazując na treści ich streszczeń. Aby tego dokonać, konieczne 

jest odpowiednie przetworzenie streszczenia publikacji. Należy sprowadzić je do 

postaci wektora n-wymiarowego, gdzie n oznacza liczbę słów w uporządkowanym 

słowniku, zawierającym wszystkie wyrazy mogące wystąpić w streszczeniu publikacji. 

Pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu jest usunięcie ze skrótu publikacji słów z 

tzw. „stop-listy”, czyli zbioru wyrazów nie niosących istotnych informacji o tekście, 

takich jak: „ale”, „i”, „tam”, czy „w”. Pozostałe wyrazy poddaje się następnie 

procesowi wydobywania rdzeni wyrazów (ang. „stemming”). Warto odnotować, że 

powstałe w tym procesie wyrazy mogą być niepoprawne z punktu widzenia 

leksykalnego, przykładowo, różne odmiany słowa „przyjść” w czasie teraźniejszym 

mogą zostać sprowadzone do rdzenia „przysz”, istotne jest jedynie, aby wyrazy 

wywodzące się z tego samego rdzenia, zostały sprowadzone do tej samej formy. Tak 

przygotowany tekst należy następnie zamienić na wybraną reprezentację unigramową. 

Wyróżnić można następujące reprezentacje unigramowe: 

 binarna – słowo dodawane jest do listy tylko raz, w przypadku wystąpienia w 

tekście, 

 częstotliwościowa – słowo dodawane jest do mapy jako klucz, wartością dla 

zadanego słowa jest z kolei liczba jego wystąpień w tekście, 

 częstotliwościowa ważona – wartość dla zadanego słowa jest zależna od 

kontekstu jego wystąpienia. 

Dla tak zdefiniowanych reprezentacji unigramowych oraz uporządkowanego 

słownika, możliwe jest stworzenie n-wymiarowego wektora reprezentującego 

streszczenie publikacji. Na poszczególnych współrzędnych wektora należy umieścić 0, 

w przypadku, gdy słowo ze słownika nie występuje w reprezentacji unigramowej, bądź 

liczbę będącą wartością dla zadanego słowa w wybranej reprezentacji w przypadku jego 

występowania. Dwa reprezentujące publikacje wektory można wówczas porównać przy 
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pomocy miar „manhattan” lub kosinusowej. Miarę podobieństwa między wektorami 

x = (x1, x2, ... , xn) oraz y = (y1, y2, ... , yn) można obliczyć jako liczbę współrzędnych, 

których wartości liczbowe odpowiadają wartościom liczbowym z drugiego wektora w 

przypadku miary „manhattan”. W przypadku miary kosinusowej, wartość miary 

podobieństwa między dwoma obiektami równa jest wartości funkcji kosinus dla kąta 

pomiędzy rozpatrywanymi wektorami. Warto zaznaczyć, że w przypadku miary 

„manhattan” możliwe jest także policzenie miary odległości między publikacjami, 

można ją zdefiniować jako sumę wartości bezwzględnych różnic współrzędnych xi oraz 

yi. Dla miary kosinusowej można policzyć tylko i wyłącznie miarę podobieństwa. 

 Niniejsza praca ma następujący układ. W rozdziale pierwszym opisano 

zagadnienie grupowania. Kolejny rozdział opisuje decyzje podjęte na etapie 

projektowania aplikacji. Następnie, w rozdziale trzecim, przybliżono zagadnienie 

algorytmu genetycznego, którego zastosowanie okazało się konieczne w tworzonej 

aplikacji. Rozdział czwarty zawiera szczegółowy opis implementacji aplikacji służącej 

do rozwiązywania problemu ujednoznaczniania nazwisk. Rozdział piąty przedstawia 

natomiast specyfikację testów przeprowadzonych przy użyciu stworzonego systemu. 

Pracę wieńczy krótkie podsumowanie, w którym znajdują się finalne wnioski. 

 

 Praca była finansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 

Programu Strategicznego "Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji 

naukowej i naukowo technicznej", Umowa SP/I/1/77065/10. 
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Rozdział 1 

Zagadnienie grupowania 

 Grupowanie (inaczej analiza skupień, ang. cluster analysis) jest to zadanie 

polegające na przypisaniu zestawu obiektów wejściowych do grup w taki sposób, że 

obiekty z tej samej grupy (zwanej również klastrem) są do siebie bardziej podobne, niż 

do obiektów znajdujących się w innych grupach. Grupowanie obiektów jest jednym z 

głównych zadań eksploracji danych, często wykorzystywane jest także w statystycznej 

analizie danych, wykorzystywanej w wielu dziedzinach, m.in. uczeniu maszynowym, 

rozpoznawaniu wzorców, pozyskiwaniu informacji, a także bioinformatyce.  

 Warto odnotować, że grupowanie nie jest algorytmem samym w sobie, a jedynie 

opisem zadania, które należy rozwiązać. Problem grupowania może być rozwiązany 

przy użyciu szeregu algorytmów, znacząco różniących się między sobą w sposobie 

wydajnego odnajdywania grup. Wybór odpowiedniego algorytmu grupującego, a także 

dobór parametrów, takich jak: liczba oczekiwanych grup, funkcja odległości między 

grupowanymi obiektami, czy maksymalna odległość między obiektami, znajdującymi 

się w tej samej grupie, ściśle zależą od danych wejściowych, a także przeznaczenia 

rezultatu. Analizę skupień można opisać jako iteracyjny proces odkrywania wiedzy 

z danych lub wielowymiarową optymalizację, wykorzystującą metodę prób i błędów.  

 Wynikiem grupowania jest zestaw grup, zazwyczaj zawierający wszystkie 

obiekty znajdujące się w zbiorze danych wejściowych. Dodatkowo, klastry mogą być ze 

sobą w relacjach, takich jak hierarchia, gdy jeden klaster można podzielić na kilka 

mniejszych. Grupowanie, ze względu na przynależność obiektu do grupy można 

podzielić na [7]: 

 twarde grupowanie – analizowane obiekty należą, bądź nie należą do danej 

grupy, 

 miękkie grupowanie – analizowane obiekty należą do grupy z określonym 

prawdopodobieństwem. 

 Poszczególne algorytmy grupujące można podzielić także ze względu na model 

grup. Można wśród nich wyróżnić następujące kategorie: 
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 grupowanie oparte na połączeniach, inaczej grupowanie hierarchiczne (ang. 

linkage-based clustering), 

 grupowanie oparte na punkcie centralnym (ang. centroid-based clustering), 

 grupowanie oparte na rozkładzie (ang. distribution-based clustering), 

 grupowanie oparte na osiągalności gęstościowej (ang. density-based clustering). 

 

1.1. Grupowanie oparte na połączeniach 

 

 Grupowanie oparte na połączeniach, znane także jako grupowanie hierarchiczne, 

opiera się na założeniu, że obiekty bliższe wykazują między sobą większy związek niż 

obiekty dalsze. W związku z tym, algorytmy należące do tej kategorii, przypisują 

obiekty do klastrów na podstawie ich odległości między sobą. Grupę można wówczas 

opisać za pomocą parametru określającego maksymalną odległość pomiędzy obiektami 

należącymi do klastra. W zależności od wartości tego parametru utworzone zostaną 

grupy przechowujące inny zestaw obiektów. Wynikiem działania algorytmów z tej 

rodziny nie jest pojedynczy zestaw grup, a hierarchia klastrów, które łączą się ze sobą 

dla określonych wartości parametru maksymalnej odległości. 

 Algorytmy z tej kategorii różnią się między sobą w sposobie,  w jaki obliczane 

są odległości między obiektami, a grupą. Poza standardowym wyborem funkcji służącej 

do obliczenia dystansu, użytkownik musi także podjąć decyzję odnośnie kryterium 

łączności. Do popularnych wyborów należą: 

 grupowanie wykorzystujące pojedyncze połączenia (ang. single linkage 

clustering) – odległość między analizowanym obiektem, a grupą, określona jest 

jako minimum z odległości pomiędzy obiektami z klastra, a obiektem 

analizowanym [8], 

 grupowanie wykorzystujące pełne połączenia (ang. complete linkage clustering) 

– odległość określona jest jako maksimum z odległości pomiędzy obiektami 

z klastra, a obiektem analizowanym [9], 

 grupowanie wykorzystujące średnią dla połączeń (ang. average linkage 

clustering, znane także jako UPGMA, od angielskiego „Unweighted Pair Group 

Method with Arithmetic Mean”) - odległość określona jest jako średnia 
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arytmetyczna z odległości pomiędzy obiektami z klastra, a obiektem 

analizowanym [10]. 

Ponadto algorytmy z kategorii algorytmów hierarchicznych można podzielić na: 

 aglomeracyjne – grupowanie rozpoczyna się od pojedynczych elementów, które 

następnie przypisywane są do klastrów, 

 deglomeracyjne – grupowanie rozpoczyna się od skupienia obejmującego cały 

zestaw danych, które następnie dzielone jest na mniejsze, bardziej 

skoncentrowane podgrupy. 

 Ze względu na charakter wyników, użytkownik obarczony jest koniecznością 

wskazania poprawnych klastrów z hierarchii. Algorytmy z tej kategorii nie wykazują 

szczególnej odporności na obiekty odstające, które będą reprezentowane jako oddzielne 

klastry, a niekiedy doprowadzą nawet do łączenia się innych grup. Ponadto algorytmy 

z tej rodziny zalecane są do klasyfikacji niewielkich zbiorów danych [11]. 
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 Rysunek 1.1. Wynik działania algorytmu grupowania pojedynczego połączenia 

z rodziny algorytmów grupowania hierarchicznego (źródło: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_analysis). 
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1.2. Grupowanie wykorzystujące punkt centralny 

 

 W algorytmach z tej rodziny (znanej także jako rodzina algorytmów k-średnich), 

klastry są reprezentowane przez pojedynczy punkt centralny (zwany dalej centroidem), 

który nie musi jednak być obiektem należącym do analizowanej grupy. Gdy liczba grup 

do odnalezienia jest ustalona jako k, problem sprowadza się do zadania 

optymalizacyjnego, polegającego na znalezieniu k punktów centralnych i przypisania do 

nich obiektów znajdujących się najbliżej, w taki sposób, żeby kwadraty odległości 

obiektów od centroidów klastrów były jak najmniejsze. 

 Tak sformułowane zagadnienie optymalizacji należy do grupy problemów NP -

 trudnych, dlatego często stosowanym podejściem jest poszukiwanie jedynie 

przybliżonego rozwiązania. Najszerzej znanym przybliżeniem jest algorytm Lloyda 

[12], często nazywany algorytmem k-średnich. Algorytm ten jest w stanie znaleźć 

jedynie lokalne optimum i popularną techniką jest wielokrotne uruchamianie algorytmu 

w celu zróżnicowania punktów inicjacyjnych. Takie ulepszenia są często uwzględniane 

przez modyfikacje algorytmu k-średnich, które jako wynik grupowania, wybierają 

najlepszy zestaw grup, spośród rezultatów otrzymanych podczas kilku uruchomień 

algorytmu. 

 Większość algorytmów z tej kategorii wymaga podania liczby klastrów – k – 

przed uruchomieniem algorytmu, co uważane jest za jedną z największych wad 

algorytmów z rodziny k-średnich. Ponadto algorytmy te, lepiej spisują się 

w grupowaniu klastrów o przybliżonych rozmiarach, jako że przypisują one obiekty do 

najbliższych centroidów. Wobec takiego działania algorytmu, obiekty znajdujące się 

blisko granic klastrów są najbardziej podatne na przypisanie do niewłaściwych grup. 

Duży wpływ na rezultat wykonania algorytmów z rodziny k-średnich ma jakość danych 

wejściowych, ponieważ algorytmy z tej grupy są szczególnie podatne na szum [11]. 
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 Rysunek 1.2. Wynik działania algorytmu k-średnich z rodziny algorytmów 

grupowania opartego na punkcie centralnym (źródło: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_analysis). 
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1.3. Grupowanie oparte na rozkładzie 

 

 Rodziną grupowania najściślej powiązanym ze statystyką jest kategoria 

algorytmów grupowania opartego na rozkładzie. Grupy są wówczas określone jako 

zestawy obiektów należących do tego samego rozkładu. Ciekawą właściwością tego 

podejścia jest fakt, że przypomina ono sposób, w jaki generowane są sztuczne zbiory 

danych – poprzez wybór losowych obiektów z zadanego rozkładu. 

 Podstawowym problemem dotyczącym algorytmów z tej rodziny jest 

zagadnienie znane jako przeuczenie (ang. overfitting), które zachodzi, gdy model 

statystyczny opisuje losowy błąd, bądź szum, zamiast analizowanego zagadnienia. 

W grupowaniu objawia się on generowaniem przez algorytm grupujący zbyt dużej 

liczby klastrów. Popularnym sposobem radzenia sobie z problemem przeuczenia jest 

wprowadzanie ograniczeń na złożoność modelu. Wybór odpowiedniej złożoności jest 

jednak niezwykle trudny ze względu na to, że zwykle, bardziej złożony model, będzie 

w stanie lepiej opisać analizowane dane. 

 Do najbardziej znanych przedstawicieli algorytmów tej rodziny należy algorytm 

maksymalizacji oczekiwań (ang. expectation-maximazation algorithm). W algorytmie 

tym, obiekty są przypisywane do ustalonej liczby grup (w celu uniknięcia problemu 

przeuczenia), odpowiadających losowo zainicjowanym rozkładom Gaussa, których 

parametry są iteracyjnie modyfikowane w celu osiągnięcia lepszego dopasowania. 

Doprowadzi to do znalezienia lokalnego optimum, więc kolejne uruchomienia 

programu mogą prowadzić do uzyskania różnych wyników. W celu uzyskania twardego 

grupowania, obiekty przypisywane są do rozkładu Gaussa, do którego należą 

z największym prawdopodobieństwem, dla grupowania miękkiego taki krok nie jest 

wymagany. 

 Poza wynikiem grupowania, algorytmy grupowania opartego na rozkładzie 

dostarczają także złożone modele opisujące klastry, dzięki którym możliwe jest ujęcie 

korelacji i zależności atrybutów analizowanych obiektów. Algorytmy z tej rodziny 

nakładają jednak na użytkownika dodatkowe obciążenie, musi on bowiem podjąć 

decyzję dotyczącą stopnia złożoności modelu. Ponadto dla wielu rzeczywistych 

zbiorów danych, odpowiedni model matematyczny może nie istnieć (założenie, że 
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obiekty będą grupowane zgodnie z rozkładem Gaussa, jest raczej silnym założeniem 

wobec danych wejściowych). 

 Rysunek 1.3. Wynik działania algorytmu maksymalizacji oczekiwań z rodziny 

algorytmów grupowania opartego na rozkładzie (źródło: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_analysis). 
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1.4. Grupowanie oparte na osiągalności gęstościowej 

 

 W grupowaniu opartym na osiągalności gęstościowej, grupy są definiowane jako 

obszary o większej gęstości niż pozostała część zbioru. Obiekty znajdujące się 

w rzadziej zagęszczonych obszarach – które są wymagane do oddzielenia klastrów – są 

zwykle uznawane za szum lub punkty graniczne. 

 Najpopularniejszym algorytmem grupowania opartego na osiągalności 

gęstościowej jest DBSCAN (ang. density-based spatial clustering of applications with 

noise). W odróżnieniu od wielu nowszych metod, posiada on dobrze zdefiniowany 

model grupy nazywany osiągalnością gęstościową. Podobnie, jak w przypadku 

algorytmów bazujących na łączności, oparty jest on na grupowaniu punktów 

znajdujących się w pewnych progach odległości. Grupuje on ze sobą punkty spełniające 

kryterium gęstości, w oryginalnym wariancie, zdefiniowane jako minimalna liczba 

innych punktów, znajdujących się w zadanym promieniu. Klaster składa się wówczas ze 

wszystkich obiektów spełniających kryterium gęstości oraz z obiektów znajdujących się 

w ich zasięgu. Ciekawą właściwością algorytmu DBSCAN jest jego niska złożoność – 

wymaga on liniowej liczby zapytań o odległość na bazie danych – oraz jego 

determinizm, dla tego samego zestawu danych wejściowych, wygenerowane zostaną te 

same grupy, nie ma zatem potrzeby wielokrotnego uruchamiania aplikacji.  

 Kluczową wadą algorytmów z opisywanej kategorii jest fakt, że oczekują one 

spadku gęstości do wykrycia granic między klastrami. Ponadto algorytmy te nie są 

w stanie wykryć wewnętrznych struktur klastra, które są powszechne w większości 

rzeczywistych danych [13]. 
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 Rysunek 1.4: Wynik działania algorytmu DBSCAN z rodziny algorytmów 

opartych na gęstości (źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_analysis). 
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Rozdział 2 

Zastosowane rozwiązanie 

 Aby rozwiązać problem niejednoznaczności nazwisk poprzez przypisanie 

publikacji do grup, należy rozwiązać szereg pomniejszych trudności. Przede wszystkim, 

należy dostarczyć do programu rzeczywiste dane źródłowe, które można znaleźć 

w internecie, następnie należy przetworzyć je tak, aby można było przeprowadzić na 

nich proces grupowania. Uściślenia wymaga też sam algorytm grupujący, konieczne 

jest bowiem określenie jego modelu oraz zdefiniowanie sposobu pomiaru odległości 

między grupowanymi obiektami. 

 

2.1. Pobranie danych 

 

 Publikacje mogą być dosyć obszerne, wobec czego, posługiwanie się nimi 

w aplikacji mogłoby być kłopotliwe. Ponadto część danych o publikacji niesie znacznie 

większą informację z punktu widzenia rozpatrywanego problemu, niż inne dane. 

Należy, wobec tego, pozbyć się danych o relatywnie niskiej wartości informacji, na 

rzecz istotniejszych szczegółów. Jako publikacje rozumie się zatem zbiór następujących 

atrybutów: nazwiska autorów, tytuł, rok wydania, oraz cytowania. 

 W celu dostarczenia do programu danych źródłowych, posłużono się aplikacją 

Harvester, powstałą w ramach projektu PASSIM [14][15]. Program Harvester jest to 

robot internetowy (ang. crawler, inaczej pająk), potrafiący zebrać informacje z 

następujących bibliotek cyfrowych: Association for Computing Machinery Digital 

Library [16], DBLP Computer Science Bibliography [17], Microsoft Academic Search 

[18] oraz CiteSeer Digital Library [19]. Harvester zapisuje uzyskane dane do bazy 

danych MongoDB [15][20]. W programie Harvester wykorzystano bibliotekę 

Morphia [15] w celu konwersji danych przechowywanych w instancjach klas Java na 

dokumenty MongoDB. 

 MongoDB (od ang. humongous) jest bazą danych typu NoSQL na licencji open 

source. W przeciwieństwie do relacyjnych baz danych, informacje zawarte w bazie 
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MongoDB  nie są przechowywane w tabelach, ale w ustrukturyzowanych dokumentach 

w formacie BSON, opartym z kolei o format JSON. Przykładowy wpis z bazy danych 

MongoDB wygląda następująco:  

{ 

 "_id" : ObjectId("50a905b6f351f361bf50b05c"), 

 "titleAliases" : ["Xor-OBDDs a BDD Structure for 

 Probabilistic Verification"],  

 "type":"article", 

 "year":1998, 

 „authorIds" : [ ObjectId("50a905b6f351f361bf50b03f"), 

 ObjectId("50ab6f351f361bf50b05b")], 

 "providerIds" : { 

  "dblp" : [ "tr/trier/MI98-28" ]  

 }  

} 

 Dużą zaletą MongoDB względem relacyjnych baz danych jest fakt, że skaluje 

się ona horyzontalnie. Oznacza to, że baza może działać na kilku serwerach, co daje 

także możliwość regulowania obciążenia, a także podtrzymania działania bazy pomimo 

awarii któregoś z systemów, na którym jest ona uruchomiona.  

 MongoDB nie posiada jednak pełnego wsparcia dla mechanizmu transakcji, 

przez co baza ta nie może zostać zastosowana, gdy niezbędne jest użycie wszystkich 

funkcjonalności transakcji. 

 

2.2. Obliczenie podobieństwa publikacji 

 

 Podobnie jak w pracy Jie Tanga, Limin Yao, Duo Zhanga, Jing Zhanga [3], do 

obliczenia podobieństwa publikacji wykorzystano podejście relacyjne. Dopuszczalne 

relacje między publikacjami są następujące: 

 współautorstwo, 
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 cytowanie, 

 rozszerzone współautorstwo, 

 podobieństwo tytułów, 

 ograniczenia użytkownika. 

 Relacja współautorstwa zachodzi między publikacjami, gdy dwa analizowane 

dokumenty mają wspólnych autorów. Należy wykluczyć jednak przypadek, w którym 

wspólny autor nosi takie samo nazwisko, jak nazwisko aktualnie ujednoznaczniane. 

Wynika to z faktu, że nie można wówczas stwierdzić, czy w istocie obie publikacje 

posiadają wspólnego autora, czy też są to dwie różne osoby. Relacja współautorstwa 

jest relacją binarną, przyjmować może zatem wartości liczbowe 0 (w przypadku, gdy 

relacja nie zachodzi), bądź 1 (gdy relacja zachodzi). 

 Relacja cytowania została zmodyfikowana względem definicji podanej przez Jie 

Tanga, Limin Yao, Duo Zhanga, Jing Zhanga [3]. Przyjęto, że zachodzi ona nie tylko w 

przypadku, gdy jedna z analizowanych publikacji cytuje drugą, ale także w przypadku, 

gdy obie publikacje cytują tę samą publikację. Podobnie, jak w przypadku relacji 

współautorstwa, relacja cytowania jest binarna i przyjmuje wartości 0 lub 1. 

 Relacja rozszerzonego współautorstwa zachodzi w następującym przypadku: 

należy przyjąć założenie, że w zbiorze grupowanych publikacji, znajdują się między 

innymi publikacja pi autorstwa A i B oraz publikacja pj autorstwa A i C, jeśli uda się 

odnaleźć publikację pk autorstwa B i C, wówczas pomiędzy publikacjami pi i pj 

zachodzi relacja rozszerzonego współautorstwa. Również i ta relacja jest binarna, 

z dopuszczalnymi wartościami liczbowymi 0 lub 1. 

 Ponadto wprowadzono relację podobieństwa tytułów publikacji. Decyzja ta 

została podjęta bazując na spostrzeżeniu, że ten sam autor publikuje wiele dokumentów, 

traktujących o tej samej dziedzinie, a co za tym idzie, wśród których można znaleźć 

podobieństwo. Przytoczyć można tutaj przykład prof. nadzw. dr hab. Jarosława 

Arabasa, w którego dorobku znajdują się publikacje, takie jak: „GAVaPS – A Genetic 

Algorithm with Varying Population Size”, „Genetic Algorithms for the 0/1 Knapsack 

Problem”, czy „Approximating the Genetic Diversity of Populations in the Quasi-

Equilibrium State”. W przeciwieństwie do omawianych uprzednio relacji, 
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podobieństwo tytułów, nie jest relacją binarną. 

 Ostatnią ze zrealizowanych relacji jest relacja ograniczeń użytkownika,  

pozwalająca na ręczne wprowadzenie sugestii odnośnie tego, czy dane publikacje 

powinny zostać przypisane temu samemu autorowi, czy nie. Dopuszczono możliwość 

stopniowania wprowadzonej sugestii, co ma wpływ na wartość liczbową relacji. 

 Warto zauważyć, że różne relacje mogą nieść ze sobą informacje o różnej 

jakości. Z uwagi na ten fakt, każdej z relacji przydzielono wagę, liczbowo 

reprezentowaną przez liczbę rzeczywistą z przedziału [0, 1], określającą wpływ 

liczbowej wartości relacji, na wartość metryki podobieństwa analizowanych 

dokumentów. Wówczas, wartość metryki podobieństwa między dwiema dowolnymi 

publikacjami można obliczyć korzystając z następującego wzoru: 

 

 Wartość metryki podobieństwa między grupą, a publikacją zdefiniowano 

natomiast jako średnią arytmetyczną z wartości metryk podobieństwa między 

analizowaną publikacją, a dokumentami znajdującymi się w grupie. 

 

2.3. Wybór algorytmu grupowania 

 

 Dla rozpatrywanego problemu autor pracy zaproponował algorytm grupowania 

o następującym sposobie działania: 

for each p in Ƥ // gdzie Ƥ – zbiór publikacji, 

 for each g in Ɠ // gdzie Ɠ – zbiór grup, 

s ← similiarity(p, g) // obliczenie miary metryki podobieństwa między 

publikacją, a grupą, 

  s_list.add(s) // dodanie obliczonej metryki do listy, 

 end 
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 smax ← s_list.getMax() // znalezienie metryki o największej wartości, 

maxIndex ← smax.getGroupIndex() // zapamiętanie indeksu grupy, której 

odpowiada metryka podobieństwa o największej wartości, 

 if smax > Δ  // Δ – ustalona wartość progowa, 

 then grupy[maxIndex].add(p) // dodaj publikację do istniejącej grupy, 

 else grupy.addNew().add(p) // stwórz nową grupę i dodaj do niej publikację, 

end 

 W opisanym algorytmie pojawia się sprawdzenie, czy obliczona wartość metryki 

jest większa od ustalonej wartości progowej. Ponadto w poprzednim podrozdziale 

wspomniano o tym, że każda z relacji ma do siebie przypisaną wagę z zakresu [0, 1]. 

Ręczny dobór odpowiednich wartości zarówno dla wartości progowej, jak i wag, byłby 

procesem niezwykle żmudnym i wymagającym dużej liczby eksperymentów. 

Dodatkowo, test jakości wybranych wartości wymaga dostarczenia zbioru testowego, 

w którym publikacje są przydzielone do grup w prawidłowy sposób.  

 W celu uniknięcia ręcznego wprowadzania wartości wag dla relacji, do tego celu 

autor niniejszej pracy zaproponował zastosowanie algorytmu genetyczny, szerzej 

opisanego w następnym rozdziale. Aby określić skuteczność algorytmu grupującego, 

konieczna jest weryfikacja otrzymanych rezultatów, z danymi ze zbioru testowego.  

Skuteczność grupowania, rozumie się jako stosunek liczby grup znajdujących 

się zarówno w zbiorze testowym, jak i w zbiorze otrzymanym w wyniku uruchomienia 

algorytmu grupującego, do całkowitej liczby grup ze zbioru trenującego. 

 

 

Wzór 2.1. Skuteczność grupowania. 

 We wzorze 2.1. Gt – zbiór grup ze zbioru testowego, a Ga – zbiór grup z 

algorytmu grupującego. 

 Proces wielokrotnego uruchamiania algorytmu grupującego z różnymi 

zestawami dostosowywanych parametrów jest przeprowadzany celem znalezienia 
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zestawu wartości, dla którego algorytm grupujący osiągnie najwyższą skuteczność. 
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Rozdział 3 

Algorytm genetyczny 

 Algorytm genetyczny jest to heurystyczny algorytm przeszukiwania przestrzeni, 

naśladujący proces ewolucji naturalnej. Algorytm genetyczny jest szeroko 

wykorzystywany do zadań optymalizacji i przeszukiwania. Rozwiązania zadanych 

problemów generowane są przy wykorzystaniu takich technik, jak mutacja, 

krzyżowanie, czy selekcja. 

 Istotą algorytmu genetycznego, jest istnienie populacji osobników będących 

potencjalnymi rozwiązaniami opracowywanego problemu. Każdy obiekt populacji 

posiada własny zestaw cech (fenotyp) podlegający ocenie. Informacje niesione przez 

każdego z osobników są zakodowane w genotypie, który można podzielić na 

chromosomy, odpowiadające kolejnym cechom osobnika, chromosomy można z kolei 

podzielić na geny. Zwyczajowo, przyjęło się zapisywać pojedyncze geny pojedynczymi 

bitami, jednak inne rozwiązania również są możliwe [21]. Naturalniejszym 

rozwiązaniem dla niektórych problemów jest zapisanie chromosomów w postaci 

wartości liczbowych, istnieją także implementacje algorytmów genetycznych, 

w których osobniki są permutacjami zbiorów, wówczas genotyp to cała permutacja, 

a chromosom tożsamy jest z genem i jest wówczas pojedynczym elementem 

permutowanego zbioru. 

 Ewolucja zwykle zaczyna się od losowo wygenerowanej populacji, w której 

fenotypy wszystkich obiektów podlegają ocenie przez funkcję przystosowania. 

Osobniki lepiej przystosowane wybierane są z większym prawdopodobieństwem do 

procesu reprodukcji z użyciem operatorów genetycznych (krzyżowanie, mutacja). 

W ten sposób powstaje kolejna populacja. Algorytm zwykle jest zatrzymywany po 

przekroczeniu określonego ograniczenia czasowego lub gdy stwierdzone zostanie 

znalezienie najlepszego rozwiązania. 
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3.1. Inicjalizacja 

 

 W pierwszym kroku algorytmu genetycznego losowo generowana jest populacja 

początkowa. Rozmiar populacji zależy od natury problemu, jednak często spotyka się 

populacje zawierające setki, lub nawet tysiące osobników [22]. Najczęściej osobniki 

losowane są z pełnego zakresu przestrzeni przeszukiwań, jednak spotykane są również 

modyfikacje, w których elementy populacji generowane są w obszarach, w których 

spodziewane jest napotkanie rozwiązania [23]. 

 

3.2. Selekcja 

 

 Selekcja jest etapem algorytmu, którego kluczowym celem jest umożliwienie 

przekazania genów do kolejnej populacji osobnikom lepiej przystosowanym 

i uniemożliwienie propagacji genów gorzej przystosowanych obiektów populacji. Wraz 

z kolejnymi populacjami, przystosowanie osobników powinno stawać się coraz 

większe. 

 Niezbędne jest, aby w odpowiedni sposób dopasować metodę dopuszczania 

najlepszych osobników populacji do reprodukcji. Jeśli próg zostanie ustalony na zbyt 

niskim poziomie, rozwiązanie optymalne będzie znajdowane znacznie wolniej, z kolei 

jeśli próg będzie zbyt wysoki, zwiększają się szanse na utknięcie systemu w lokalnym 

optimum z powodu braku różnorodności w populacji [24]. 

 Spośród klasycznych metod selekcji można wyróżnić: 

 metody selekcji rankingowej, 

 metody selekcji proporcjonalnej, 

 metody selekcji turniejowej, 

 metody selekcji progowej. 

 W metodach z rodzaju metod selekcji rankingowej wymagana jest ocena 

przystosowania całej populacji, obiekty są następnie sortowane i otrzymują rangę 

w zależności od swojej pozycji na liście. Elementy populacji z najlepszą rangą dostają 

największe szanse na reprodukcję.  



 

 29 

 W metodzie selekcji proporcjonalnej także dokonywana jest ewaluacja całej 

populacji, jednak sortowanie nie jest wymagane, gdyż prawdopodobieństwo reprodukcji 

dowolnych obiektów populacji zależy jedynie od ich jakości, bez konieczności 

sprawdzania, jak wypadają one na tle innych. 

 W metodzie selekcji turniejowej ideą jest wybór kilku losowych osobników 

populacji w celu zorganizowania pomiędzy nimi tzw. „turnieju”. Najprostszy model 

selekcji turniejowej zakłada turniej między dwoma osobnikami, jednak dopuszczalne są 

także jego warianty z większą liczbą osobników [24]. 

 W progowej metodzie selekcji określa się wartość progową, określającą, jaki 

ułamek osobników będzie brał udział w reprodukcji. Przykładowo, w przypadku 

selekcji progowej z progiem o wartości ½, do reprodukcji wybrana zostanie połowa 

osobników z populacji. Wybrane zostaną osobniki najlepiej przystosowane. 

 Najczęściej stosuje się rozwiązania, w których populacja ma stały rozmiar, 

niezależnie od numeru pokolenia, jednak w literaturze można spotkać się także 

z wariantami algorytmów genetycznych, w których rozmiar populacji zmienia się 

w czasie [25]. 

 

3.3. Operatory genetyczne 

 

 Selekcja odpowiedzialna jest za dopuszczanie do reprodukcji elementów lepiej 

przystosowanych z większym prawdopodobieństwem, jednak jest niezdolna do 

generacji nowych, potencjalnych rozwiązań optymalizowanego problemu. W tym celu, 

używa się operatorów genetycznych krzyżowania oraz mutacji. Do prawidłowego 

funkcjonowania algorytmu genetycznego nie jest konieczna implementacja obu tych 

metod, ale badania pokazały, że na ogół algorytmy z krzyżowaniem radzą sobie lepiej 

niż rozwiązania, w których zaimplementowano jedynie mutację [26]. 

 

3.3.1. Krzyżowanie 

 Krzyżowanie jest procesem, w którym genotypy więcej niż jednego rodzica są 

ze sobą łączone, tworząc zupełnie nowy genotyp dziecka. Krzyżowanie w algorytmie 

genetycznym w swojej koncepcji wzorowane jest na krzyżowaniu genów znanym 
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z biologii. 

 Wybór metody krzyżowania jest ściśle powiązany ze sposobem kodowania 

fenotypów osobników populacji. W kodowaniu binarnym popularnym rozwiązaniem 

jest zastosowanie krzyżowania z punktami podziału, które w podstawowy sposób 

można podzielić na [27]: 

 krzyżowanie z jednym punktem podziału, 

 krzyżowanie z dwoma punktami podziału, 

 krzyżowanie jednostajne (ang. uniform crossover). 

 W krzyżowaniu z jednym punktem podziału dla obu rodziców wybierany jest 

jeden punkt, względem którego przeprowadzona zostanie zamiana genów jednego 

i drugiego rodzica. Przykładowo, jeśli przyjąć, że rodzic pierwszy ma następujący 

genotyp: 1010101010, a rodzic drugi następujący: 1000010000, a punkt podziału jest za 

trzecim bitem, wówczas pierwsze dziecko otrzyma następujący genotyp: 1010010000, 

a drugie: 1000101010. 

 W krzyżowaniu z dwoma punktami podziału, wybierane są dwa punkty, 

względem których przeprowadzona zostania modyfikacja genotypów rodziców. 

Przyjmując, że: 

 rodzic pierwszy:  1010101010, 

 rodzic drugi:  1000010000, 

 Ponadto punkty podziału są za trzecim oraz za szóstym bitem, dzieci będą miały 

następujące genotypy: 

 dziecko pierwsze: 1010011010, 

 dziecko drugie: 1000100000, 

 W krzyżowaniu jednostajnym punkty podziału nie są wybierane; zamiast tego 

rodzice analizowani są bit po bicie, a ich geny zamieniane są z określonym 

prawdopodobieństwem [27]. Przykładowy rezultat, przy założeniu, że rodzice mają 

następujące genotypy: 

 rodzic pierwszy:  1010101010, 

 rodzic drugi:  1000010000, 
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Dzieci: 

 pierwsze: 1000101000, 

 drugie: 1010010010, 

 Warto wspomnieć, że krzyżowanie może występować w wielu różnych 

wariantach, spotykane są rozwiązania, w których krzyżuje się ze sobą więcej niż dwóch 

rodziców [28]. Ponadto wynikiem krzyżowania nie musi być para dzieci, dopuszczalne 

są także rozwiązania, w których w rezultacie krzyżowania otrzymuje się jedynie 

jednego potomka. 

 

3.3.2. Mutacja 

 Operator mutacji jest odpowiedzialny przede wszystkim za utrzymanie 

różnorodności genetycznej między kolejnymi pokoleniami. Mutacja polega na 

wprowadzeniu losowych zmian w jednym lub kilku chromosomach genotypu. 

 Istnieje wiele możliwych metod dokonania mutacji i podobnie jak w przypadku 

krzyżowania są one zależne od sposobu kodowania. Omówione zostaną wybrane 

sposoby mutacji: 

 Mutacja ciągu bitowego - mutacja ta wykonywana jest poprzez operację negacji 

losowo wybrane bitu. Przykładowo, ciąg: 101001, może zamienić się w 101101. 

Prawdopodobieństwo mutacji każdego bitu wynosi , gdzie l oznacza długość 

ciągu bitów. 

 Negacja bitowa – wszystkie bity ciągu są negowane. 

 Zaokrąglenie – losowo zaokrągla wartość chromosomu w górę lub w dół, może 

zostać zastosowany w przypadku chromosomów mających wartości liczbowe. 

 Mutacja rozkładem Gaussa – do wartości liczbowej chromosomu dodana jest 

wygenerowane zgodnie z rozkładem Gaussa losowa wartość. W przypadku 

przekroczenia dolnego lub górnego limitu wartości dla danego chromosomu 

wymagana jest korekta wartości. 

 

 



 

 32 

3.4. Zastępowanie 

 

 Na podstawie poprzedniej populacji, z których część bądź wszystkie osobniki 

zostały poddane mutacji oraz wygenerowanych w procesie krzyżowania potomków 

należy wybrać przedstawicieli następnej populacji, która zostanie poddana ewaluacji 

w kolejnym kroku algorytmu. Parametrem cechującym zastępowanie jest elitarność, 

określająca, jaka liczba potomków z poprzedniego pokolenia przejdzie do kolejnego. 

W przypadku, gdy elitarność wynosi k, a rozmiar populacji jest równy n, do kolejnego 

pokolenia przechodzi k najlepszych rodziców oraz n – k wygenerowanych potomków. 

 

3.5. Zastosowany algorytm genetyczny 

 

r1 r2 r3 r4 r5 b 

0.87 0.59 0.34 0.72 0.24 1.25 

 Rysunek 3.1. Przykładowy osobnik populacji. 

 Rysunek 3.1. przedstawia przykładowego osobnika populacji w zastosowanym 

algorytmie genetycznym. Osobnik zdefiniowany jest jako obiekt zawierający zestaw 

wag dla  zdefiniowanych relacji między publikacjami oraz wartość progową 

grupowania. W kolejnych komórkach osobnika zawarte są: wartość wagi dla relacji 

cytowania, wartość wagi dla relacji współautorstwa, wartość wagi dla relacji r-

współautorstwa, wartość wagi dla ograniczeń użytkownika, wartość wagi dla relacji 

podobieństwa tytułów oraz wartość graniczną dla algorytmu grupowania. W programie 

zastosowano algorytm genetyczny o następujących parametrach: 

 rozmiar populacji: 32, 

 losowa inicjalizacja osobników, 

 selekcja progowa z progiem ½, 

 krzyżowanie polega na obliczeniu średniej arytmetycznej dla wszystkich 

dostosowywanych wag oraz wartości progowej dla grupowania; krzyżowaniu 
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podlegają dwa losowo wybrane elementy ze zbioru osobników wybranych przez 

selekcję; w procesie krzyżowania powstaje 16 potomków, 

 mutacja polega na dodaniu lub odjęciu losowych wartości liczb rzeczywistych 

z zakresu [0, 1] dla wartości progowej grupowania; dla wag, są one ustalane 

zgodnie z następującym wzorem w = 1 – w, gdzie w oznacza wagę; dla 

przedstawionego przykładowego osobnika efekt mutowania może wyglądać jak 

na poniższym rysunku: 

r1 r2 r3 r4 r5 b 

0.13 0.41 0.66 0.28 0.76 1.12 

Rysunek 3.2. Rezultat mutacji przykładowego osobnika populacji. 

 zastępowanie z elitarnością 16: do następnej populacji trafia 16 najlepszych 

rodziców i 16 wygenerowanych potomków. 
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Rozdział 4 

Architektura aplikacji 

 Celem praktycznym niniejszej pracy było stworzenie aplikacji rozwiązującej 

problem niejednoznaczności nazwisk dla naukowców. W konsekwencji zbudowany 

został moduł, którego architektura zostanie szczegółowo omówiona w niniejszym 

rozdziale. 

 Rysunek 4.1. Diagram klas aplikacji. 
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 Rysunek 4.1. przedstawia diagram klas wykonanej aplikacji. Program został 

napisany przy użyciu języka Java. Do zarządzania obiektami w aplikacji wykorzystano 

rozwiązania proponowane w szkielecie (ang. framework) Spring [29]. Zastosowanie 

szkieletu Spring umożliwiło skorzystanie z inwersji kontroli.  

 Inwersja kontroli jest programistyczną techniką, w której powiązanie ze sobą 

obiektów następuje w trakcie uruchomienia przy użyciu asemblera i nie jest znane 

w czasie kompilacji, przy użyciu statycznej analizy kodu. W tradycyjnym modelu 

programowania obiekty są ze sobą statycznie powiązane, przy użyciu inwersji kontroli 

powiązanie jest osiągane poprzez użycie procesu wstrzykiwania zależności.  

 W praktyce zastosowanie inwersji kontroli, pozwala na stworzenie konstrukcji, 

w której kod wielokrotnego użytku kontroluje wykonanie kodu dla specyficznego 

problemu. Zastosowanie szkieletu Spring ułatwia ponadto oddzielenie warstwy logiki 

aplikacji od jej konfiguracji [30]. Program został tak zaprojektowany, aby poszczególne 

moduły były od siebie jak najbardziej niezależne, co umożliwiłoby łatwe 

przeprojektowanie aplikacji, gdyby w przyszłości zaszła na przykład potrzeba zmiany 

bazy danych. 

 W celu zautomatyzowania procesu budowania aplikacji, wykorzystano 

narzędzie Maven [31]. Do opisania budowanego projektu, Maven korzysta z pliku 

XML, w którym opisane są wszystkie zależności projektu, kolejność budowania, czy 

wymagane wtyczki. Posiada predefiniowane cele dla takich zadań, jak kompilacja, czy 

opakowanie kodu. 

 Maven dynamicznie pobiera biblioteki Java oraz wtyczki do narzędzia z jednego 

lub większej liczby repozytoriów, takich jak Maven 2 Central Repository. Pliki te są 

zapisywane także w lokalnej wersji repozytorium, do którego można dodać również 

biblioteki stworzone lokalnie [32]. Integracja Mavena jest możliwa z większością 

popularnych zintegrowanych środowisk programistycznych.  
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Aplikacja została podzielona na cztery pakiety: 

 dataAccess, 

 nameDisambiguator, 

 searchEngine, 

 utils. 

 

4.1. Pakiet dataAccess 

 

 Pakiet ten zawiera klasy realizujące usługę dostępu do danych. Znajduje się 

w nim interfejs IDataAccessObject oraz implementująca go klasa MongoDataAccess. 

Interfejs IDataAcessObject posiada jedynie dwie metody: 

public interface IDataAccessObject  

{ 

 public List<Object> getDocuments(); 

 public List<List <Object>> getTrainingSet(); 

} 

 Implementująca go klasa MongoDataAccess w metodzie getDocuments() 

początkowo kreuje do bazy danych MongoDB zapytanie o listę autorów 

z wyspecyfikowanym w pliku konfiguracyjnym nazwiskiem. Następnie, dla 

poszczególnych autorów z otrzymanej listy, generuje zapytanie o publikacje, napisane 

przez analizowanego twórcę. Otrzymane w rezultacie publikacje są dodawane do 

tworzonej listy.  

 Jako, że wybór algorytmu wymaga sprawdzenia wyniku grupowania ze zbiorem 

treningowym, interfejs IDataAccessObject nakłada na klasy implementujące także 

obowiązek dostarczenia metody zwracającej wspomniany zbiór.  

 Z uwagi na fakt, że w rekordach reprezentujących publikację w MongoDB 

przechowywane są jedynie numery identyfikacyjne autorów, klasa MongoDataAccess 

dostarcza także metodę pomocniczą getAuthorName(), która zwraca nazwisko autora 
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na podstawie otrzymanego w argumencie jego numeru identyfikacyjnego. 

 

4.2. Pakiet nameDisambiguator 

 

 Pakiet nameDisambiguator zawiera klasy realizujące kluczowe funkcjonalności 

aplikacji. Znajdują się w nim najważniejsze klasy implementujące kluczowe 

funkcjonalności, takie jak grupowanie publikacji. W pakiecie tym można odnaleźć 

następujące klasy: CustomGrouper, CustomMongoObjectsGrouper, Similiarity, 

WeightObject oraz interfejs IGrouper. 

 Interfejs IGrouper powstał z myślą o tym, że w przyszłości może zajść potrzeba 

zmiany algorytmu grupującego. Zmiana taka mogłaby zajść bez konieczności 

modyfikacji pozostałej części aplikacji. Interfejs IGrouper wymaga od 

implementujących klas dostarczenia dwóch metod groupObjects(), przy czym jedna 

z nich nie przyjmuje żadnych argumentów, a druga przyjmuje jako parametr listę 

dokumentów do pogrupowania. 

public interface IGrouper  

{ 

 public List<List <Object>> groupObjects(); 

 public List<List <Object>> groupObjects(List<Object> documents); 

} 

 Klasa CustomGrouper jest klasą abstrakcyjną implementującą interfejs 

IGrouper. W metodzie groupObjects() nie przyjmującej parametrów znajduje się 

implementacja algorytmu genetycznego, dla każdego osobnika populacji 

reprezentującego zestaw wag relacji  do dopasowania, wywoływana jest abstrakcyjna 

funkcja groupObjects(List<Object> documents, WeightObject weights), 

przyjmująca jako parametry dokumenty do pogrupowania oraz osobnika populacji. 

Wersja metody groupObjects(List<Object> documents), która przyjmuje jako 

argument dokumenty do pogrupowania, została wykorzystana jako funkcja, będąca 

w stanie przypisać do klastrów publikacje po tym, gdy na podstawie zbioru trenującego 
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dobrane zostaną właściwe parametry. 

 Klasa CustomMongoObjectsGrouper jest rozszerzeniem klasy CustomGrouper. 

O ile w klasie CustomGrouper można odnaleźć logikę aplikacji odpowiadającą za dobór 

odpowiednich ustawień przy użyciu algorytmu genetycznego, w klasie 

CustomMongoObjectsGrouper znajdują się metody odpowiedzialne za realizację 

grupowania dla pojedynczego zestawu danych wejściowych oraz ustawień. Podziału 

obu omawianych klas dokonano ze względu na potrzebę dekompozycji opisywanych 

funkcjonalności. W klasie CustomGrouper implementowana jest część algorytmu 

grupowania niezależna od rodzaju danych wejściowych, natomiast 

CustomMongoObjectsGrouper jest już ściśle powiązana z formatem dostarczonych 

informacji.  

private boolean checkForCoAuthor(Object document, Object 

groupDocument) 

{ 

 String documentAuthorIds = null, groupDocumentAuthorIds = null; 

 documentAuthorIds = 

((DBObject)document).get("authorIds").toString(); 

 groupDocumentAuthorIds = 

((DBObject)groupDocument).get("authorIds").toString(); 

 Pattern pattern = Pattern.compile("\"\\$oid\" : \"([^\"]*)\""); 

 Matcher matcher = pattern.matcher(documentAuthorIds); 

 while(matcher.find()) 

 { 

  String authorId = matcher.group(1); 

  if(groupDocumentAuthorIds.contains(authorId)) 

  { 

   String authorName =      

    ((MongoDataAccess)dao).getAuthorName(authorId); 

   if(authorName != null &&    

  !authorName.contains(((MongoDataAccess)dao).getName())) 

    return true; 
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  } 

 } 

 return false; 

} 

 Powyższy przykład ilustruje sposób sprawdzania, czy pomiędzy dwiema 

publikacjami zachodzi relacja współautorstwa. Do wykonania tego zadania niezbędna 

jest wiedza dotycząca struktury rekordów, znajdujących się w bazie danych. 

 W pakiecie nameDisambiguator znajdują się także pomocnicze klasy Similarity 

oraz WeightObject. Pierwsza z nich reprezentuje podobieństwo między publikacją, 

a grupą i przechowuje liczbową wartość metryki podobieństwa oraz indeks grupy, dla 

której wartość ta została obliczona.  

public class Similarity 

{ 

 private float similarity = 0.0f; 

 private int groupIndex; 

  

 public float getSimilarity() 

 { 

  return similarity; 

 } 

 public void setSimilarity(float similarity) 

 { 

  this.similarity = similarity; 

 } 

 public int getGroupIndex() 

 { 

  return groupIndex; 

 } 

 public void setGroupIndex(int groupIndex) 
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 { 

  this.groupIndex = groupIndex; 

 } 

} 

 Klasa WeightObject reprezentuje z kolei osobnika populacji podlegającej 

dopasowaniu. Przechowuje on zestaw wartości parametryzujący wywołanie funkcji 

grupowania. W klasie zaimplementowano także metody definiujące sposób działania 

operatorów genetycznych algorytmu ewolucyjnego. Poniżej przedstawiono 

implementację operatora krzyżowania: 

 

public static WeightObject cross(WeightObject father, WeightObject 

mother) 

{ 

return new WeightObject( 

(father.getCitationWeight() + mother.getCitationWeight()) / 2, 

(father.getCoAuthorWeight() + mother.getCoAuthorWeight()) / 2, 

(father.getrCoAuthorWeight() + mother.getrCoAuthorWeight()) / 2, 

(father.getConstraintWeight() + mother.getConstraintWeight()) / 2, 

(father.getTitleMatchWeight() + mother.getTitleMatchWeight()) / 2, 

(father.getDelta() + mother.getDelta()) / 2); 

} 

 

4.3. Pakiet searchEngine 

 

 Pakiet searchEngine zawiera klasę LuceneSearchEngine, która umożliwia 

wyszukiwanie innych publikacji o podobnych tytułach. Rezultat takiego wyszukiwania 

oprócz numeru identyfikacyjnego publikacji zawiera także wartość metryki 

podobieństwa tytułów obu dokumentów. Funkcjonalność ta została zaimplementowana 

przy użyciu biblioteki Apache Lucene [33]. 

 Apache Lucene jest darmową biblioteką udostępnianą na licencji typu open 
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source. Biblioteka ta oferuje możliwość indeksowania oraz wyszukiwania danych po 

tekście, co sprawia, że jest ona często stosowana do realizacji internetowych silników 

wyszukiwania [34]. Jedną z głównych koncepcji biblioteki Lucene jest postrzeganie 

dokumentu jako obiektu posiadającego pola tekstu. Pozwala to na indeksowanie 

dokumentów niezależnie od ich formatu, o ile tylko możliwa jest ekstrakcja tekstu 

z przetwarzanych źródeł. 

 W zrealizowanej aplikacji, po wczytaniu analizowanych publikacji z bazy 

danych MongoDB, ich tytuły wraz z odpowiadającymi im numerami identyfikacyjnymi 

są indeksowane. Następnie, na etapie dodawania publikacji do zbioru grup, związanym 

z obliczaniem wartości metryki podobieństwa dla poszczególnych publikacji, budowana 

jest lista dokumentów, których tytuły są podobne do tytułu analizowanej publikacji 

wraz z oceną stopnia podobieństwa wyrażonego w postaci liczby rzeczywistej.  

 

4.4. Pakiet utils 

 

 W pakiecie utils znalazły się klasy realizujące wczytywanie ograniczeń od 

użytkownika z pliku XML. Ograniczenie reprezentowane jest w klasie Constraint, 

w której przechowywane są informacje na temat numerów identyfikacyjnych publikacji, 

których ograniczenie dotyczy oraz typ ograniczenia. Zaimplementowana została także 

metoda zwracająca liczbową wartość ograniczenia w zależności od jego typu.  

 Dla pliku XML z ograniczeniami zdecydowano się przyjąć następujący format: 

<constraints> 

  <constraint type="positive" strength="weak"> 

    <document id="50a9330af351f361bf84575f" title="Matrix analysis" /> 

    <otherDocument id="50a9721df351f361bf855428" 

 title="Mathematical aspects of the relative gain array (" /> 

  </constraint> 

</constraints> 

 Listing 4.1: Przykładowy plik z ograniczeniami. 

 Zgodnie z przykładem przedstawionym w listingu 4.1, listę ograniczeń otwiera 
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znacznik <constraints>, poszczególne ograniczenia są zaś oznaczone znacznikami 

<constraint> i muszą zawierać pola <document> i <otherDocument>. 

 Atrybut „type” znacznika <constraint> określa typ wprowadzanego 

ograniczenia, tj. rodzaj przekonania odnośnie tego, czy dwie publikacje powinny 

znaleźć się w jednej grupie, czy przeciwnie. Ustawienie atrybutu „type” na wartość 

„positive” oznacza, że użytkownik uważa, że rozpatrywane publikacje zostały napisane 

przez jednego autora, a więc powinny znaleźć się w tym samym klastrze. W przypadku 

przekonania, że dokumenty zostały napisane przez różnych autorów należy ustawić dla 

atrybutu „type” wartość „negative”. 

 Atrybut „strength” znacznika <constraint> określa stopień przekonania odnośnie 

wprowadzanego ograniczenia. Możliwy jest wybór dwóch wartości dla tego parametru: 

„weak” oraz „strong”. Określenie stopnia przekonania wprowadzanego ograniczenia 

decyduje o jego wartości liczbowej. 

 Atrybut „id” znaczników <document> oraz <otherDocument> przechowuje 

numery identyfikacyjne publikacji, których dotyczy wprowadzane ograniczenie. W celu 

łatwiejszego rozpoznania dokumentów pokrywanych przez zadane ograniczenie, do 

znaczników <document> oraz <otherDocument> można wprowadzić dodatkowe 

atrybuty, które będą przechowywać takie informacje, jak na przykład tytuł publikacji, 

jednak nie są one przetwarzane przez aplikację. Przykładowy plik z listingu 4.1. zawiera 

tytuły publikacji w celu łatwiejszego z punktu widzenia użytkownika skojarzenia 

wprowadzanych ograniczeń z przechowywanymi w bazie publikacjami. 

 Pliki z ograniczeniami są parsowane w klasie ConstraintXMLParser, gdzie na 

podstawie zawartości znaczników w pliku XML budowana jest lista ograniczeń 

reprezentowanych przez obiekty klasy Constraint. 
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Rozdział 5 

Przeprowadzone testy 

 

 Przeprowadzone testy dobitnie udowodniły, że jakość danych wejściowych jest 

niezwykle istotnym kryterium w zagadnieniu grupowania. Niestety, w zbiorze 

pobranym przez program Harvester, pomiędzy publikacjami udaje się odnaleźć bardzo 

niewiele relacji. Jedynie 142832 publikacje znajdujące się w bazie używają cytowań, 

przy aż 2162475 publikacjach, dla których cytowania nie są oznaczone. Relatywnie 

niska jakość danych wejściowych znacząco utrudnia sukcesywne przeprowadzenie 

procesu grupowania. 

 Pierwszym eksperymentem było przeprowadzenie procesu grupowania wraz 

z dostosowaniem parametrów algorytmu grupującego przy użyciu algorytmu 

genetycznego dla nazwiska „Johnson”, a następnie dla tak ustawionych parametrów 

przeprowadzenie grupowania dla wybranych nazwisk angielskich. Dla zbioru nazwisk 

„Johnson” przygotowany został plik z ograniczeniami użytkownika, dzięki któremu 

możliwe było uzyskanie 100% skuteczności grupowania względem zbioru trenującego. 

Skuteczność grupowania rozumiana jest jako stosunek liczby grup znajdujących się 

zarówno w zbiorze trenującym, jak i w zbiorze grup uzyskanym w wyniku 

przeprowadzenia algorytmu grupowania, do całkowitej liczby grup ze zbioru 

trenującego. Przyjęto, że zbiór trenujący pobierany jest bezpośrednio z bazy danych, tj. 

autorzy o różnych numerach identyfikacyjnych w istocie są dwiema różnymi osobami. 

Takie podejście z pewnością nie jest doskonałe, gdyż w publikacjach pobranych przez 

Harvester występują błędy, przykładowo, dla nazwiska „Johnson” można odnaleźć 

cztery publikacje o tytule „The NP-completeness column: an ongoing guide”, przy 

czym każda jest oznaczona jako posiadająca innego autora. Po odwiedzeniu strony 

biblioteki cyfrowej ACM, z których pochodzą publikacje, można jednak odkryć, że 

wszystkie cztery opisywane publikacje są przypisane jednemu autorowi. Opisywany 

test przeprowadzono jedynie dla publikacji wykorzystujących cytowania. 

W przeprowadzonym eksperymencie uzyskano następujące rezultaty: 
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Nazwisko Skuteczność 

Smith 0.8045977 

Clark 0.82758623 

Li 0.6967213 

Jones 0.8108108 

Williams 0.82758623 

Brown 0.8055556 

Taylor 0.7916667 

Wilson 0.962963 

Tabela 5.1. Skuteczność grupowania dla wybranych nazwisk. 

 Grupowanie przeprowadzono dla następującego zestawu parametrów 

uzyskanego przy użyciu algorytmu genetycznego: 

 waga dla relacji cytowania: 0.652, 

 waga dla relacji współautorstwa: 0.365, 

 waga dla relacji r-współautorstwa: 0.538,  

 waga dla relacji podobieństwa tytułów: 0.5, 

Smith Clark Li Jones Williams Brow n Taylor Wilson
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Rysunek 5.1. Skuteczność grupowania dla wybranych nazwisk. 
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 waga dla ograniczeń użytkownika: 0.817, 

 wartość progowa grupowania: 1.3025. 

 Sprawdzono ponadto, czy dla wybranych nazwisk uda się znaleźć lepsze 

dopasowania parametrów grupowania. Nie uwzględniona została waga ograniczeń 

użytkownika, ponieważ nie zostały one wprowadzone dla nazwisk innych niż 

„Johnson”, wobec czego jej dostosowywanie nie ma znaczenia dla rezultatu 

grupowania. 

 Dla nazwiska „Smith” udało się znaleźć następujący zestaw parametrów, dla 

którego skuteczność grupowania wyniosła 0.83908045: 

 waga dla relacji cytowania: 0.4, 

 waga dla relacji współautorstwa: 0.423, 

 waga dla relacji r-współautorstwa: 0.908, 

 waga dla relacji podobieństwa tytułów: 0.081, 

 wartość progowa grupowania: 1.8425. 

 Dla nazwiska „Clark” znaleziono zestaw parametrów, dla których uzyskano 

skuteczność grupowania na poziomie 0.86206895: 

 waga dla relacji cytowania: 0.827, 

 waga dla relacji współautorstwa: 0.232, 

 waga dla relacji r-współautorstwa: 0.31, 

 waga dla relacji podobieństwa tytułów: 0.971, 

 wartość progowa grupowania: 0.862. 

 Dla nazwiska „Li” udało się znaleźć zestaw parametrów, dla których uzyskano 

skuteczność grupowania wynoszącą 0.8278689: 

 waga dla relacji cytowania: 0.085, 

 waga dla relacji współautorstwa: 0.757, 

 waga dla relacji r-współautorstwa: 0.649, 
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 waga dla relacji podobieństwa tytułów: 0.01, 

 wartość progowa grupowania: 0.657. 

 Dla nazwiska „Jones” udało się znaleźć zestaw parametrów, dla którego 

skuteczność grupowania wyniosła 0.8378378: 

 waga dla relacji cytowania: 0.526, 

 waga dla relacji współautorstwa: 0.787, 

 waga dla relacji r-współautorstwa: 0.756, 

 waga dla relacji podobieństwa tytułów: 0.019, 

 wartość progowa grupowania: 1.628. 

 Dla nazwiska „Williams” znaleziono zestaw parametrów, dla którego 

skuteczność wyniosła 0.86206895: 

 waga dla relacji cytowania: 0.631, 

 waga dla relacji współautorstwa: 0.107, 

 waga dla relacji r-współautorstwa: 0.710, 

 waga dla relacji podobieństwa tytułów: 0.908, 

 wartość progowa grupowania: 0.191. 

 Dla nazwiska „Brown” nie udało się znaleźć zestawu, dzięki któremu uzyskano 

by skuteczność grupowania większą niż 0.8055556. 

 Dla nazwiska „Taylor” również nie znaleziono lepszego zestawu parametrów 

i najwyższa uzyskana skuteczność wyniosła 0.7916667. 

 Podobnie było w przypadku nazwiska „Wilson”, dla którego najlepsze 

znalezione ustawienie dało skuteczność grupowania na poziomie 0.962963. 

 Uzyskana w przeprowadzonych testach skuteczność grupowania jest relatywnie 

wysoka, jednak wynika to głównie z faktu, że w poddawanych działaniu algorytmu 

zbiorach znalazło się wielu autorów, którzy mieli na swoim koncie jedynie jedną 

publikację. W przypadku przeprowadzenia grupowania dla zbiorów, w których autorzy 

mają na swoim koncie więcej niż jedną publikację wyniki przedstawiły się następująco: 
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 dla nazwiska „Smith” najlepszy znaleziony zestaw parametrów pozwolił na 

pogrupowanie publikacji ze skutecznością 0.625, 

 dla nazwiska „Clark” udało się znaleźć zestaw, dla którego skuteczność 

wyniosła 0.667, 

 dla nazwiska „Li” znaleziono zestaw, dla którego skuteczność wyniosła 0.567, 

 dla nazwiska „Jones” najlepszy znaleziony zestaw parametrów umożliwił 

przeprowadzenie grupowania ze skutecznością 0.555, 

 dla nazwiska „Williams” udało się znaleźć zestaw, dla którego skuteczność 

grupowania wyniosła 0.7, 

 dla nazwiska „Brown” znaleziono zestaw, dla którego skuteczność grupowania 

wyniosła 0.733, 

 dla nazwiska „Taylor” udało się znaleźć zestaw, dla którego skuteczność 

grupowania wyniosła 0.625, 

 dla nazwiska „Wilson” najlepszy znaleziony zestaw parametrów umożliwił 

przeprowadzenie grupowania ze skutecznością 0.8. 

 Widać, że skuteczność wyraźnie spada w przypadku grupowania zestawów 

danych pozbawionych jednoelementowych klastrów. Można zatem wnioskować, że 

pomiędzy niektórymi publikacjami, które powinny zostać przypisane jednemu 

autorowi, nie udaje się odnaleźć żadnych relacji. Oznacza to, że w zbiorze wejściowym 

nie ma wystarczającej ilości informacji, by sukcesywnie przeprowadzić grupowanie 

używając wybranego podejścia.  

 Ponadto w związku z tym, że dla większości nazwisk udało się znaleźć lepszy 

zestaw parametrów wejściowych, można więc wnioskować, że nie istnieje zestaw 

parametrów pozwalających na dokonanie grupowania z maksymalną możliwą 

skutecznością dla dowolnego zbioru danych. Uzyskany w procesie dopasowywania 

ustawień przy użyciu algorytmu genetycznego zestaw parametrów, może posłużyć 

jedynie do odnalezienie przybliżonego rozwiązania problemu, w przypadku 

zastosowania go dla innego zbioru, niż zbiór, dla którego został on uzyskany. 

 Przeprowadzono także eksperyment pomiaru wydajności zastosowanego 
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algorytmu grupowania. Algorytm wywołano 32 razy dla zbioru 351 dokumentów 

napisanych przez 244 autorów o nazwisku „Li”. Wyniki eksperymentu przedstawiły się 

następująco: 

Nr 

iteracji 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Czas 

[ms] 

36021 35195 35725 34960 38206 34758 37862 34922 

Nr 

iteracji 

9 10 11 12 13 14 15 16 

Czas 

[ms] 

34913 36942 34477 37862 37488 36942 34399 34414 

Nr 

iteracji 

17 18 19 20 21 22 23 24 

Czas 

[ms] 

37207 36194 34742 35928 34618 34733 34867 35241 

Nr 

iteracji 

25 26 27 28 29 30 31 32 

Czas 

[ms] 

34587 35101 38580 37769 38018 38003 34727 37425 

 Tabela 5.2. Wyniki eksperymentu pomiaru wydajności. 

 Dla otrzymanych wyników obliczono średnią arytmetyczną A oraz wariancję σ
2
. 

Średnią arytmetyczną oraz wariancję można obliczyć przy pomocy następujących 

wzorów: 
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 Obliczono: 

 A = 36025.8125 ms, 

 σ
2
 = 1.92629196484375 × 10^6 ms

2
, 

 odchylenie standardowe σ = 1387.9 ms. 
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Podsumowanie 

 

 Celem pracy było stworzenie aplikacji będącej w stanie ujednoznacznić 

nazwiska naukowców na podstawie danych znajdujących się w opublikowanych przez 

nich pracach. Zdecydowano się obliczać podobieństwo między publikacjami w głównej 

mierze przy użyciu podejścia relacyjnego, jedynie wartość podobieństwa między 

tytułami dwóch publikacji bazuje na przetwarzaniu i analizie tekstu. 

 W niniejszej pracy dokonano krótkiego przeglądu istniejących rozwiązań 

problemu ujednoznaczniania nazwisk. Metoda zaprezentowana przez Jie Tanga, Limin 

Yao, Duo Zhanga i Jing Zhanga posłużyła jako inspiracja dla zaimplementowanego 

rozwiązania.  

 W pracy omówiono wszystkie etapy rozwiązywania problemu 

ujednoznaczniania nazwisk od pobrania i przetworzenia danych, po przydzielenie 

publikacji do klastrów wraz z dopasowaniem parametrów wywołania algorytmu 

grupującego z wykorzystaniem algorytmu genetycznego. 

 Głównym problemem w grupowaniu okazała się niska jakość danych 

wejściowych. Przy zastosowanym podejściu, zdefiniowane relacje występują między 

publikacjami zbyt rzadko, by możliwe było sukcesywne pogrupowanie dokumentów. 

Kolejnym problemem są pojawiające się w pobranych danych błędy, które dość często 

powodują, że niektórym z relacji przydzielane są zbyt niskie wagi. Przykładowo, jeśli 

dwie publikacje o tym samym tytule zostaną uznane jako prace autorstwa dwóch 

różnych osób, waga relacji podobieństwa tytułu zostanie zaniżona, gdyż przydzielenie 

takich publikacji do tej samej grupy obniży skuteczność grupowania. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia dwóch publikacji o takich samych tytułach, które 

w istocie są dziełem dwóch różnych autorów o tym samym nazwisku jest za to bardzo 

znikome. 

 Nadzieję na lepsze wyniki daje zastosowanie innego zbioru danych 

wejściowych, w którym większy udział miałyby publikacje wykorzystujące cytowania. 

Potencjalne korzyści mogłoby mieć także wprowadzenie dodatkowej relacji między 

publikacjami, przykładowo relacji wspólnego miejsca wydania dwóch dokumentów. 

Zmiana taka, wymagałaby jednak wykorzystania innego zbioru danych wejściowych, 
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gdyż w zbiorze, którym posłużono się nie ma dodatkowych informacji, które można by 

wykorzystać do wprowadzenia nowej relacji. 

 Przeprowadzone testy wykazały, że dobór parametrów wywołania 

zastosowanego algorytmu grupującego jest ściśle powiązany z przetwarzanym 

zestawem danych wejściowych i niemożliwe jest dobranie uniwersalnych wartości, 

które zapewniłyby skuteczność grupowania na najwyższym poziomie dla każdego 

przypadku. Można liczyć jedynie na to, że uzyskany przy użyciu algorytmu 

genetycznego zbiór wartości, pozwoli na uzyskanie przybliżonego rozwiązania. 
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