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STRESZCZENIE 

W pracy przedstawiono wybrane metody analizy dokumentów HTML, pozwalające na 

odróżnienie fragmentów, które stanowią właściwą treść, od pozostałych będących 

reklamami, elementami nawigacyjnymi etc. Dalej omówiono propozycję rozwiązania 

pozwalającego wykrywać, interpretować zawartość i określać stopień istotności bloków 

dwóch typów - rekordowych i tekstowych. Szczegółowo przedstawiono możliwości 

sugerowanej metody takie, jak wykrywanie nagłówków rekordów i tekstu. Opisano 

również narzędzie, w ramach którego zaimplementowano przedstawione rozwiązanie. 

Za jego pomocą zbadano dwa typy internetowych stron WWW. Do pierwszego z nich 

zaliczono te dokumenty, których najistotniejszym fragmentem była grupa rekordów. 

Wśród nich znalazły się strony wynikowe wyszukiwarek internetowych lub zawierające 

listę produktów sklepu internetowego. Do drugiego rodzaju przypisano dokumenty 

zawierające artykuły internetowe. Omówiono wyniki działania narzędzia dla stron z 

wybranych popularnych serwisów internetowych i sformułowano wnioski. Na koniec 

przedstawiono propozycje dalszego rozwoju proponowanej metody. 

 

 

 

Słowa kluczowe: fragmenty istotne stron, fragmenty nieistotne stron, internetowe 

rekordy danych, artykuły internetowe, wyszukiwanie informacji, wyodrębnianie 

informacji 

 

 

 

"Detection of Relevant and Irrelevant Web Pages' Parts" - ABSTRACT 

In this work HTML documents chosen analysis methods were presented, that allow to 

differ main content parts from others like advertisements, navigation elements etc. 

Thereafter a solution was put forward, which allows detection, content interpretation 

and relevancy determining of blocks of two types - record and textual. Method main 

capabilities, such as records and text headers detecting, were presented in detail. Also, 

the tool was described the proposed solution was implemented in. Internet pages of two 

types were tested by using it. First one bracketed together HTML documents in which 

most relevant part is a record group. Among them were search engines result pages and 

online shops pages with products list. Documents of second type were articles. Results 

of tests conducted on popular websites pages were detailed and concluded. Lastly, 

solution further development proposition was presented. 
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Rozdział 1 

Wstęp 

Biorąc pod uwagę ogromną liczbę stron WWW dostępnych w Internecie, coraz większe 

znaczenie odgrywa automatyczne znajdowanie na tych stronach fragmentów istotnych i 

nieistotnych. Omawianie zagadnienia będącego tytułem poniższej pracy warto 

rozpocząć od odpowiedzi na pytanie, czym tak naprawdę są te „istotne” i „nieistotne” 

fragmenty oraz w jakim celu należy je wykrywać. 

1.1. Opis problemu 

Każda osoba lub pająk webowy otwierający stronę WWW robi to w celu odczytania 

tam jakichś konkretnych treści. W przypadku np. internetowego serwisu 

informacyjnego może to być artykuł (por. rys. 1.1.1), zaś na osobistej stronie WWW - 

opublikowane zdjęcia z imprezy rodzinnej. Kolejnym przykładem może być lista 

odnośników znajdująca się na stronie wynikowej wyszukiwarki internetowej (por. rys. 

1.1.2), a także lista opisów produktów umieszczona w witrynie sklepu internetowego. 

Dalej fragmenty (treści) te będą nazywane istotnymi (pożądanymi, przydatnymi, 

relewantnymi). 

 Poza tymi fragmentami, dla których strona WWW jest przeglądana, można 

również wyróżnić na niej te, które nic nie wnoszą pod względem merytorycznym. 

Przykładem takich treści są paski nawigacyjne, loga, liczniki, nagłówki stron, stopki 

zawierające informacje o prawach autorskich itd. Są one fragmentami nieistotnymi. 

Oczywiście może się zdarzyć, że ktoś przegląda strony internetowe w poszukiwaniu, 

dajmy na to, banerów reklamowych. Celem takiego zachowania może być chęć 
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utworzenia własnej reklamy po uprzednim zapoznaniu się z przykładami 

zamieszczonymi w sieci. W takim przypadku fragmentami istotnymi na stronach są 

Rysunek 1.1.1: Strona zawierająca artykuł prasowy 
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właśnie reklamy, a wszystko inne stanowi fragmenty nieistotne. Pożądaną treścią może 

zatem być właściwie każda część strony WWW. To, który fragment będzie uznany za 

istotny, zależy od określonego przypadku omawianego problemu.  

 Zdarza się, że nie jest z góry powiedziane, jakie treści stron są pożądane. 

Wówczas ustalenie fragmentów istotnych najczęściej polega na wyróżnieniu na stronie 

WWW bloków, a następnie przypisanie im ważkości na podstawie pewnego zbioru 

ogólnych kryteriów. W przypadku, gdy istnieje ściśle określony zbiór typów bloków do 

Rysunek 1.1.2: Strona zawierająca rezultat pracy wyszukiwarki internetowej 
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wykrycia, wówczas rozwiązanie sprowadza się do realizacji dwóch zadań. W pierwszej 

kolejności należy zbadać stronę i określić, czy istnieją pewne jej bloki, mające 

znamiona tych pożądanych. To pozwala na dobranie algorytmów przeznaczonych do 

wyodrębniania konkretnych treści. W ramach kolejnego, drugiego kroku następuje 

wyłuskanie fragmentów relewantnych za pomocą metod określonych w kroku 

poprzednim i opracowanie tych treści. 

 Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno zagadnienie. Współczesny Internet ciągle 

się zmienia i ewoluuje. Publikowane tam strony WWW odznaczają się bogactwem i 

różnorodnością w zakresie użytych w nich technologii. Obecnie standardem jest 

stosowanie do opisu struktury języka HTML, szerzej przedstawionego w [1]. 

Dodatkowo, w celu zwiększenia estetyki i usprawnienia procesu zmiany wyglądu, 

autorzy powszechnie wykorzystują kaskadowe arkusze stylów (Cascading Style Sheets, 

CSS), szczegółowo omówione w [2]. Ponadto, codziennością są skrypty opracowane w 

języku Javascript, w oparciu o które często generowana jest zawartość strony. W wielu 

przypadkach powodują one, że strona WWW staje się interaktywna. Wiele 

dokumentów HTML serwowanych w Internecie powstało w oparciu o systemy 

zarządzania treścią. 

 Wszystkie opisane wyżej cechy stron WWW powodują, że wykrywanie na nich 

fragmentów istotnych i nieistotnych jest jednocześnie trudne i potrzebne. Ogromna ilość 

dodatkowych treści obecnych na stronie wymaga zastosowania wyszukanych 

rozwiązań. Obecnie cały czas trwają badania nad coraz bardziej skutecznymi i 

uniwersalnymi metodami znajdowania fragmentów relewantnych.  

1.2. Bieżące potrzeby 

Powodów, dla których warto tworzyć systemy automatycznie wykrywające istotne lub 

nieistotne fragmenty stron WWW, jest bardzo wiele, a poniżej zostaną omówione te 

najważniejsze. Rozważmy serwis WWW, na którym strony są generowane w sposób 

dynamiczny, w oparciu o skrypty. Jeżeli weźmiemy pod uwagę pojedynczą stronę 

występującą w tym serwisie, to z łatwością stwierdzimy, że nie cała strona jest 

rezultatem działania skryptów. Pewne elementy są statyczne, nie wnoszą nic pod 

względem merytorycznym i powtarzają się na wszystkich lub na większości stron 

należących do tego serwisu. Te i inne strony często są przetwarzane przez pająki 
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webowe należące do systemów cache’ujących. Jeżeli jakiś element powtarza się na 

wielu stronach to warto, aby owe systemy zapamiętywały go tylko raz, a nie w liczbie 

równej ilości stron, na których się pojawił. Oczywiście, aby było to możliwe, potrzebne 

jest narzędzie, które taki element, w tym przypadku nieistotny (bo niemerytoryczny), 

zidentyfikuje. Jednokrotne zapamiętywanie powtarzających się elementów pozwala na 

oszczędzanie przestrzeni dyskowej. 

 Innym przykładem systemu, w którym narzędzie do wykrywania elementów 

istotnych i nieistotnych może znaleźć zastosowanie, są wyszukiwarki internetowe, w 

tym np. serwisy zwracające łącza do artykułów prasowych, takie jak np. Google News, 

czy Yahoo News. Jeżeli na świecie dojdzie do jakiegoś kataklizmu, to z całą pewnością 

wszystkie agencje prasowe opracują notki opisujące to zdarzenie. Artykuły te pojawią 

się na łamach wszystkich internetowych serwisów informacyjnych. Jeżeli teraz w 

wyszukiwarce artykułów prasowych zostaną wpisane słowa kluczowe związane z 

owym kataklizmem, to w rezultacie system zwróci listę łącz do różnych serwisów 

informacyjnych. W wielu przypadkach artykuły zamieszczone na łamach tych serwisów 

będą się powtarzać, bo będą pochodziły z tej samej agencji prasowej. Gdyby jednak 

przed rozpoczęciem indeksowania stron zawierających artykuły odrzucono wszystkie 

inne elementy poza samym artykułem, to wówczas taka wyszukiwarka byłaby w stanie 

wykrywać duplikaty. Wówczas dla każdej pojedynczej notki z agencji prasowej 

mogłaby indeksować tylko jeden serwis ją zawierający. Oznaczałoby to, że każde ze 

zwróconych hiperłącz prowadziłoby do innego artykułu. Zatem użycie systemu 

klasyfikującego bloki na stronach WWW pozwoliłoby również na ograniczenie 

rozmiaru indeksów wyszukiwarek, a także umożliwiłoby zwiększenie szybkości ich 

tworzenia. 

 Kolejnymi odbiorcami rozważanego narzędzia są producenci oprogramowania 

stosowanego w urządzeniach wyposażonych w małe wyświetlacze, a więc najczęściej 

przenośnych. Niewielkie ekrany często oferują niskie rozdzielczości. Zatem podczas 

przeglądania sieci WWW za pomocą tych urządzeń znaczącym udogodnieniem byłoby 

automatyczne znajdowanie i pokazywanie na wyświetlaczach tych urządzeń jedynie 

najistotniejszych treści przeglądanych stron. Jak widać jest wiele powodów, dla których 

warto automatycznie odróżniać na stronach WWW fragmenty istotne od nieistotnych.  
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1.3. Cel pracy 

Celem pracy było uzyskanie możliwie najbardziej uniwersalnej, ale i jednocześnie 

skutecznej metody przeznaczonej do wykrywania fragmentów istotnych i nieistotnych 

na dowolnej stronie WWW. Szczególny nacisk kładziony był na to, aby poza samym 

wskazaniem treści istotnych możliwe było ustalenie ich przeznaczenia. Następnie, w 

oparciu o to miało nastąpić wyłuskanie przydatnych z punktu widzenia użytkownika 

informacji. Dlatego też, proponowana w ramach pracy metoda umożliwia wykrywanie 

fragmentów istotnych w blokach dwóch określonych typów: 

 

 o strukturze rekordowej, określane dalej rekordowymi, 

 z dużą ilością tekstu, nazywane dalej tekstowymi. 

 

 W przypadku pierwszego typu bloku, najczęściej mamy do czynienia ze stroną 

zawierającą rezultat działania wyszukiwarki internetowej lub listę stanowiącą ofertę 

sklepu internetowego. We fragmentach zawierających rekordy (obiekty) poza nimi 

samymi najistotniejsze są nagłówki rekordów, będące zazwyczaj odnośnikami do stron 

ze szczegółami (por. rys. 1.3.1). Przykładem bloku drugiego typu, czyli tekstowego, jest 

artykuł prasowy. Za najbardziej pożądany jego element uznano treść. W przypadku 

bloków tekstowych istotne również bywają ich nagłówki, które zwykle odpowiadają 

tytułom (por. rys. 1.3.2). 

 Ważna była również szybkość działania omawianej metody, gdyż jest ona 

dedykowana dla automatycznych systemów działających w czasie rzeczywistym. 

Ponadto, istotny był brak częstego udziału czynnika ludzkiego. Raz opracowane 

rozwiązanie powinno starczyć na dłuższy czas bez konieczności jego modyfikacji bądź 

kalibracji. Co więcej, ważna była możliwość zbadania strony bez konieczności jej 

renderowania, tj. konieczności określania położenia, wysokości oraz szerokości 

poszczególnych jej elementów. 

 Metoda miała również rozszerzać rozwiązania, które zaproponowano do tej 

pory, tj. oferować funkcjonalności nowe bądź już proponowane, ale rozbudowane. Nie 

oznacza to jednak, że miała ona pod każdym względem być lepsza od istniejących 

metod. Podczas prac postanowiono skupić się na rozbudowie jedynie wybranych 

funkcjonalności. Jedną z nich jest automatyczne rozpoznawanie najistotniejszego 
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elementu każdego rekordu, nazywanego dalej nagłówkiem. Rozwiązania znajdujące 

bloki z rekordami zazwyczaj nie analizują przydatności wewnętrznych elementów 

rekordów. Chodzi o to, że gdy np. mamy pierwszą stronę wynikową wyszukiwarki 

internetowej, na której znajduje się dziesięć łącz najbardziej pasujących do zadanej 

kwerendy, to wspomniane algorytmy zwrócą jedynie dziesięć bloków zawierających 

oczywiście właściwe odnośniki, ale również opisy i łącza jak np. „wersja HTML”, czy 

„podobne strony”. W omawianej metodzie wprowadzono mechanizmy, pozwalające na 

wyłuskanie z rekordów kluczowych treści, którymi w tym przypadku są łącza 

wynikowe. 

 Drugą kwestią jest wprowadzenie kryteriów umożliwiających określenie 

najważniejszego fragmentu na stronie spośród tych wszystkich, które należą do różnych 

Rysunek 1.3.1: Nagłówki rekordów 
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klas. Zgodnie z założeniami metoda może otrzymać na wejściu dowolną stronę. 

Oznacza to, że w celu wykrycia wszystkich przewidzianych rodzajów obiektów 

pożądanych konieczne jest zastosowanie różnych algorytmów, z których każdy 

przeznaczony jest do znajdowania obiektów innego typu. Opublikowane do tej pory 

rozwiązania nie zapewniają wskazywania istotnych fragmentów dwóch bądź więcej 

klas, skutecznej ich interpretacji i wskazywania tej klasy, której blok jest najważniejszy. 

Okazuje się, że na stronie WWW często występuje zarówno relewantny fragment o 

strukturze rekordowej, jak i pożądany element będący artykułem. Rozwiązanie 

pozwalające określić który z nich należy uznać za najistotniejszy umożliwi ustalenie 

najważniejszej części strony. Wskazywanie najbardziej relewantnego fragmentu strony 

WWW również zostało uwzględnione. 

 W omawianej metodzie uwzględniono wiele rozwiązań zaczerpniętych z już 

istniejących algorytmów. Jednak mimo zastosowania wybranych pomysłów 

przedstawionych przez innych autorów, nie zrezygnowano z własnych usprawnień i 

rozszerzeń tych algorytmów, wykorzystując autorskie pomysły. Gotowe, istniejące 

wcześniej rozwiązania, które wykorzystano podczas opracowywania metody, 

dostosowano do obecnych realiów sieci WWW. 

Rysunek 1.3.2: Nagłówek tekstu 
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1.4. Przegląd treści pracy 

Pracę poświęcono przykładowym algorytmom realizujących zadanie wykrywania 

fragmentów istotnych i nieistotnych, a także rozwiązaniu autorskiemu. W rozdziale 2. 

przedstawione są metody przeznaczone do detekcji relewantnych i irrelewantnych 

elementów stron WWW oraz inne rozwiązania przydatne w kontekście tego zadania. W 

rozdziale 3. omówiona jest autorska metoda realizująca wykrywanie. Przedstawiony jest 

tam ogólny schemat działania, a także szczegółowy opis poszczególnych części metody, 

odpowiedzialnych za znajdowanie, opracowywanie oraz określanie ważkości grup 

(zbiorów) rekordów i istotnego tekstu. Ponadto opisana jest tam implementacja 

rozwiązania przeznaczona do testów. W rozdziale 4. omówione są wyniki 

eksperymentów nad proponowanym rozwiązaniem oraz płynące z nich wnioski. 

Podsumowaniu pracy poświęcony jest rozdział 5.   
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Rozdział 2 

Przegląd istniejących rozwiązań 

Istnieje wiele metod, w oparciu o które podejmowane są próby opracowania narzędzi 

znajdujących fragmenty istotne i nieistotne na stronach WWW. Najprostszym, 

„amatorskim” rozwiązaniem jest aplikacja, która dokonuje poszukiwań w oparciu o 

zaszyte w jej kodzie wzorce, będące rezultatem obserwacji kodu źródłowego strony 

WWW przez programistę. Taka metodyka jest nieefektywna z dwóch powodów. Po 

pierwsze, za każdym razem, gdy w dokumencie HTML zmieni się sposób prezentacji 

treści, konieczna jest modyfikacja kodu aplikacji. Jak wiadomo, współcześni 

webmasterzy często modyfikują wygląd strony w celu jej uatrakcyjnienia. Po drugie, 

gdy rodzi się potrzeba prowadzenia odkryć na kolejnych stronach o innym sposobie 

prezentacji treści, wtedy również konieczne jest przebudowanie aplikacji przez 

programistów. 

 Innym podejściem jest zastosowanie wyuczonego klasyfikatora. W tym 

przypadku konieczny jest podział stron na dwa zbiory – treningowy i „testowy”. Na 

stronach należących do pierwszego zbioru niezbędne jest manualne wyróżnienie 

poszczególnych fragmentów i określenie czy są istotne, czy też nie. Narzędzie z 

zaimplementowanym klasyfikatorem, takim jak np. Naiwny Klasyfikator Bayesa lub 

Support Vector Machine dzieli oznaczone strony na bloki i dokonuje ekstrakcji ich 

cech. Na podstawie tego i informacji o tym, które bloki są istotne, narzędzie uczy się 

jak klasyfikować pozostałe strony tzn. te, które należą do zbioru „testowego”. Ten typ 

narzędzi został szerzej scharakteryzowany w [3]. Konkretny przykład systemu uczącego 

się, opartego na klasyfikatorze SVM można odnaleźć w [4]. Niestety, również i w tym 

przypadku znacząca zmiana budowy stron pociąga za sobą konieczność ponownego 
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podziału stron i pracochłonnego oznaczenia bloków na tych, które należą do zbioru 

treningowego. 

 Zdecydowanie najlepszą koncepcją rozwiązania omawianego problemu jest 

metoda w pełni automatyczna. Chodzi o to, aby było możliwe przeprowadzenie procesu 

wyszukiwania bez udziału czynnika ludzkiego, jedynie w oparciu o treść zadanej strony 

WWW lub ich zbioru. Do tej pory powstało bardzo wiele tego typu rozwiązań, jednak 

na szczególną uwagę zasługują tylko niektóre. Część z nich jest przedstawiona dalej. 

2.1. Metody oparte na przetwarzaniu wielu stron 

Niektóre metody klasyfikują fragmenty stron WWW w oparciu o zbiór stron. 

Przetwarzanie większej liczby dokumentów HTML ma na celu obliczenie wskaźników 

oraz ustalenie zależności, na postawie których realizowane jest wykrywanie na stronach 

badanych. Dalej przedstawiono wybrane rozwiązania określające fragmenty istotne w 

taki właśnie sposób. 

2.1.1. Metoda automatycznego znajdowania szablonów 

Interesujący algorytm przeznaczony dla dużych wyszukiwarek internetowych został 

przedstawiony w [5]. Pozwala on na znajdowanie powtarzających się fragmentów stron 

WWW należących do tej samej witryny. Podczas jednego przebiegu tego algorytmu 

przetwarzanych jest wiele dokumentów HTML jednocześnie. Wynikiem działania jest 

zbiór wejściowy z usuniętymi elementami wspólnymi. 

 W ramach omawianej metody, dla każdej strony ze zbioru wejściowego 

tworzone jest drzewo znaczników HTML. Następnie wyróżniane są bloki, którym 

przypisywane są sekwencje liczb oznaczające ich pozycję w utworzonej wcześniej 

strukturze. Po uzyskaniu drzew dla wszystkich przetwarzanych stron bloki pochodzące 

ze wszystkich tych struktur są poddawane grupowaniu. Do jednej grupy mogą należeć 

tylko te bloki, które mają tą samą pozycję oraz takie same wartości atrybutów 

odpowiadających im znaczników HTML. Otrzymane w ten sposób grupy noszą nazwę 

block-style clusters (BSC). 

 Kolejnym etapem jest utworzenie odwrotnego indeksu słów występujących na 

stronach. Każdemu takiemu wyrazowi przyporządkowywana jest lista par składających 

się ze wskazania na blok, w którym dane słowo wystąpiło oraz tzw. binarnej listy 
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wystąpień, określającej pozycję wyrazu w bloku. Lokalizacja słowa wyrażona jest w 

postaci 32 bitowej liczby. Po utworzeniu indeksu bloki wchodzące w skład pojedynczej 

listy są grupowane, przy czym do jednej mogą być zaliczone tylko te, które należą do 

tego samego BSC i które posiadają dostatecznie podobne listy wystąpień. Podobieństwo 

dwóch pozycji określa się za pomocą zaproponowanego Bloom Filter'a. Uzyskane w 

tym kroku grupy noszą nazwę word-feature cluster (WFC). 

 Ostatnim etapem jest zbadanie, czy słowa umieszczone w indeksie mają 

dostatecznie liczne grupy WFC w zakresie przypisanych list. Jeżeli tak, to taki wyraz 

jest uznawany za „szablonowy”. Teraz, jeżeli blok zawiera dostatecznie duży odsetek 

takich słów, to jest on usuwany ze stron należących do zbioru wejściowego. 

 Proponowana metoda wymaga całego zbioru wejściowych dokumentów HTML 

w celu przeprowadzenia pełnego procesu wykrywania. Ponadto, badanie 

poszczególnych słów powoduje konieczność wprowadzania nowych mechanizmów 

wraz z rozszerzaniem listy obsługiwanych języków, które mogą być używane na 

analizowanych stronach. Powyższe wady skłaniają do poszukiwania mniej 

wymagających i bardziej uniwersalnych rozwiązań. 

2.1.2. Web Intra-page Informative Structure Mining based on DOM 

Autorzy [6] zaproponowali metodę rozpoznawania bloków zawierających dużą ilość 

tekstu (np. artykułów prasowych), a także posiadających prostą strukturę rekordową. 

Rozwiązanie to otrzymało nazwę Web Intra-page Informative Structure Mining based 

on Document Object Model, w skrócie WISDOM. Przykładem drugiego z 

wymienionych typów bloków jest tabela zawartości (table of contents, TOC, por. rys. 

2.1.1). Podobnie jak w przypadku omówionego wcześniej znajdowania szablonów, 

pojedynczy przebieg algorytmu wiąże się z przetwarzaniem wielu stron. Jednakże, w 

ramach pojedynczego wykonania proces wykrywania jest realizowany tylko dla 

pojedynczej strony. Pozostałe dokumenty HTML wykorzystywane są w celu określenia 

wartości pewnych współczynników branych pod uwagę w procesie znajdowania 

bloków. Wynikiem działania algorytmu jest drzewo znaczników HTML opisujące 

strukturę fragmentów istotnych, zwane informative structure (IS).  
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 W ramach algorytmu wczytywane są dokumenty HTML do pewnej, z góry 

zadanej głębokości, począwszy od strony o adresie zadanym na wejściu. Kolejne 

dokumenty HTML do wczytania określane są na podstawie odnośników obecnych na 

przetwarzanej stronie. Dla każdego dokumentu generowana jest struktura nosząca 

nazwę Information Coverage Tree (ICT). Jest ona opracowywana na podstawie drzewa 

DOM, którego cechy szerzej przedstawiono w [7]. Jednocześnie, dla każdego z wyrażeń 

odnalezionych w tekście swobodnym strony obliczana jest jego entropia. Określa ona 

Rysunek 2.1.1: Strona z fragmentami typu TOC 
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jak powszechnie dane wyrażenie występuje w zbiorze przetwarzanych dokumentów. W 

oparciu o wstępujący algorytm, każdemu węzłowi ICT przypisywane są współczynniki: 

ALEN, CLEN oraz API. Ten pierwszy oznacza wyrażoną w liczbie znaków długość 

tekstu swobodnego przypisanego do węzła ICT i ograniczonego znacznikami 

<a>…</a>. Drugi to długość pozostałego tekstu swobodnego. Ostatni współczynnik to 

suma odwrotności entropii tych wyrażeń, które występują w tekście ograniczonym 

znacznikami <a>…</a> i jednocześnie są obecne na stronach wskazywanych przez 

odnośniki określone za pomocą tych znaczników. Na podstawie wartości powyższych 

współczynników ustalana jest i przypisywana każdemu węzłowi innemu niż liść 

wartość parametru SII. Jest ona tym wyższa, im bardziej wartości trzech wcześniej 

wspomnianych parametrów dla bezpośrednich potomków danego węzła są zbliżone do 

siebie. Im większe SII, tym lepiej, gdyż oznacza to, że poddrzewo ICT wyznaczone 

przez dany węzeł posiada bardziej regularną strukturę. 

 Kolejnym etapem jest zastosowanie zachłannego algorytmu zstępującego, 

mającego na celu odnalezienie co najwyżej k węzłów ICT, które odznaczają się 

największą wartością SII. Jednocześnie, ich SII musi przekraczać określony próg i 

powinny być spełnione pewne dodatkowe kryteria. Urzeczywistnienie tych ostatnich 

wskazuje na klasę obiektu, któremu odpowiada poddrzewo o korzeniu w rozważanym 

węźle. Nietrudno zauważyć, że wartość progu SII ma kluczowe znaczenie dla liczby i 

jakości zwróconych k bloków. Rezultatem tej fazy algorytmu jest szkielet IS, a więc 

minimalne drzewo łączące w całość wszystkie poddrzewa znalezionych bloków 

przydatnych. 

 Ostatnim etapem WISDOM jest zastosowanie dwóch operacji na poddrzewach 

otrzymanych w fazie poprzedniej. Celem tych działań jest skorygowanie i rozszerzenie 

niektórych bloków istotnych o kolejne elementy nie uwzględnione poprzednio. W 

rezultacie uzyskiwana jest ostateczna wersja IS. 

 Wyniki testów rozwiązania WISDOM uzyskane przez autorów są obiecujące. 

Jednakże nie zmienia to faktu, że podobnie jak poprzednia metoda ta również wymaga 

całego zbioru stron wejściowych w celu przeprowadzenia pełnego procesu wykrywania. 

Zastosowanie mechanizmu ekstrakcji wyrażeń z tekstu powoduje konieczność 

wprowadzenia oddzielnych mechanizmów dla wszystkich języków, które mogą być 

używane na analizowanych stronach. 
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2.2. Metody oparte na przetwarzaniu pojedynczej strony 

Inną grupą metod są rozwiązania, w przypadku których dane wejściowe stanowi 

pojedyncza strona WWW. Cały proces detekcji jest realizowany tylko w oparciu o tę 

stronę. Wybrane metody należące do tej grupy przedstawiono poniżej. 

2.2.1. Visual Clustering Extractor 

Przykładem algorytmu klasyfikującego bloki pojedynczej strony WWW jest 

rozwiązanie Visual Clustering Extractor (VCE), opisane w [8]. Poza dokumentem 

HTML nie są uwzględniane żadne inne dane wejściowe. Wynikiem działania jest tutaj 

jeden, uznany za najistotniejszy blok strony.  

 Warto podkreślić, że VCE w dużej części jest oparte na popularnej metodzie 

Visual Segmentation Algorithm (VIPS), polegającej na podziale dokumentu HTML na 

bloki w oparciu o cechy wizualne strony. VIPS został szerzej przedstawiony w [9]. 

Zgodnie z ogólnymi założeniami tego algorytmu, im większa różnica występuje między 

stylami dwóch sąsiadujących elementów strony WWW, tym większa szansa, że znajdą 

się w dwóch różnych blokach. Jeśli zaś chodzi o sam algorytm VCE, to przebiega on w 

dwóch etapach. 

 W pierwszej fazie następuje opracowanie struktury block tree poprzez 

rekursywne przemierzenie drzewa DOM przetwarzanej strony WWW. Pojedynczy blok 

może obejmować więcej niż jeden znacznik HTML i ma przypisany zestaw cech. 

Własności bloku wynikają z właściwości znaczników wchodzących w skład tego bloku. 

Do zbioru cech zaliczane są ilość tekstu, odsetek tekstu występującego w odnośnikach, 

a także wysokość i szerokość po wyrenderowaniu. Wśród tych własności znajduje się 

również liczba powtórzeń wzorców zwanych repetitive patterns, które są znajdowane 

wśród bloków potomnych danego bloku. Decyzja o tym, czy dany węzeł drzewa DOM 

powinien stanowić oddzielny blok, czy też należy włączyć go do bloku rodzica, 

podejmowana jest na podstawie współczynnika odległości visual distance. Jeżeli jest on 

dostatecznie duży, to węzeł zostaje zaliczony do nowego bloku. Im więcej jest różnic 

wśród cech wizualnych między węzłem a jego rodzicem, tym większa jest odległość 

wizualna. 

 W drugim i jednocześnie ostatnim etapie następuje wykrycie najistotniejszego 

bloku poprzez przemierzenie drzewa bloków i wybranie tego, dla którego wskaźnik 
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ważkości (FactorValue) ma największą wartość (por. wzór 2.2.1). Bloki, które nie 

spełniają pewnych minimalnych oczekiwań, nie są brane pod uwagę podczas ustalania 

najważniejszego fragmentu. Uzyskany w powyższy sposób najistotniejszy blok nie jest 

dalej analizowany. 

 

Wzór 2.2.1 (Wskaźnik ważkości bloku) 

 

             
                                          

                                             
 

 

gdzie: 

             - całkowita długość tekstu w bloku 

       - szerokość bloku 

                   - średnia wielkość czcionki w bloku 

        - odległość bloku od dolnej krawędzi strony 

              - odsetek znaków tekstu występującego w treści odnośników w 

bloku 

                              - liczba powtarzających się wzorców w bloku 

     - odległość bloku od górnej krawędzi strony 

 

 Warto zwrócić uwagę na to, że duża liczba powtarzających się wzorców nie 

sprzyja uznaniu bloku za najważniejszy. Co ciekawe, autorzy VCE opublikowali w [8] 

wyniki testów dla stron z artykułami, zaś pominęli dokumenty HTML, w których 

najważniejszy blok ma strukturę rekordową. Oznacza to, że rozważany algorytm może 

okazać się nieprzydatny w przypadku niektórych stron WWW, na których właśnie bloki 

o strukturze rekordowej są jednocześnie tymi najistotniejszymi. Jednakże dla 

dokumentów, które autorzy uwzględnili, badania dały bardzo pozytywne wyniki.  

2.2.2. Mining Data Records 

W [10] zaproponowano metodę rozpoznawania bloków stron WWW o strukturze 

rekordowej. Rozwiązanie to nosi nazwę Mining Data Records (MDR). Jeśli bloki 

rekordowe są obecne w dokumencie, to MDR umożliwia ich wyłuskanie. Pomysły 

wykorzystane przy opracowywaniu tego algorytmu stały się podstawą dla wielu 
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późniejszych rozwiązań. W MDR proces znajdowania bloków z rekordami jest 

realizowany w kilku krokach. 

 Pierwszy etap polega na utworzeniu drzewa znaczników HTML. Zanim to 

nastąpi, dokument poddawany jest wstępnemu przetwarzaniu. Znaczniki puste tzn. 

takie, które nie mają odpowiadających im znaczników domykających są uzupełniane 

takimi właśnie tagami. Ponadto usuwane są znaczniki, które zdaniem autorów jedynie 

utrudniają wyszukiwanie np. <script> lub <!--. Po zakończeniu wstępnego 

przetwarzania, na podstawie opracowanej strony WWW budowane jest drzewo 

znaczników. 

 Kolejny krok algorytmu wiąże się z odnalezieniem w drzewie tagów dwóch 

typów elementów: węzłów uogólnionych (generalized nodes, zwanych też node 

combination), a następnie obszarów danych (data regions). Węzeł uogólniony to zbiór 

węzłów drzewa znaczników mających wspólnego przodka i sąsiadujących ze sobą. 

Obszar danych jest to zbiór dwóch lub więcej węzłów uogólnionych mających 

wspólnego przodka, zawierających tyle samo węzłów, sąsiadujących ze sobą i takich, że 

każde dwie pary sąsiadujących ze sobą węzłów uogólnionych są dostatecznie podobne 

do siebie. Miarą podobieństwa jest w tym przypadku znormalizowana odległość 

edycyjna (normalized edit distance, por. wzór 2.2.2), oparta o miarę odmienności 

napisów zwaną odległością Levenshteina (Levenshtein distance). Podobieństwo 

stwierdzane jest wtedy, gdy wartość odległości jest mniejsza od pewnego 

predefiniowanego progu. 

 Do obliczenia odległości znormalizowanej między dwoma węzłami 

uogólnionymi brane są łańcuchy znaków zbudowane z nazw znaczników wchodzących 

w skład poddrzew wyznaczanych przez dany węzeł uogólniony. W trakcie budowy 

łańcucha nazw (tag string) kolejne poddrzewa przechodzone są w sposób wzdłużny 

(pre-order). Uzyskane w ten sposób napisy są wykorzystywane do wykrywania węzłów 

uogólnionych. 

 W ramach poszukiwań przetwarzane są kolejno wszystkie węzły drzewa 

znaczników wyznaczające dostatecznie wysokie poddrzewa. Dla każdego takiego węzła 

realizowane jest porównywanie sąsiadujących ze sobą grup potomków. Podejście to 

nosi nazwę comb compare. Najpierw badane są grupy zawierające po jednym węźle, a 

następnie ta liczba zwiększana jest o 1, aż do osiągnięcia predefiniowanego limitu. 

Jeżeli okaże się, że istnieje pewien zbiór sąsiadujących ze sobą grup taki, że każde dwie 
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sąsiednie grupy są podobne do siebie, to zbiór ten zostanie wstępnie uznany za obszar 

danych. 

 

Wzór 2.2.2 (Znormalizowana odległość edycyjna) 

 

          
          

                     
 

 

gdzie: 

       - dwa porównywane napisy 

          - odległość edycyjna (Levenshteina) między napisami 

            - długość napisu 

 

 Jeśli w tym samym zbiorze węzłów znalezione zostaną dwa lub więcej obszary 

danych mające część wspólną, to zwracany jest ten, dla którego liczność węzła 

uogólnionego jest najmniejsza. Pozostałe obszary danych są odrzucane. Podobnie dzieje 

się w przypadku tych, które są częścią innych, większych obszarów danych. 

 Następny etap algorytmu wiąże się z odnalezieniem właściwych rekordów w 

każdym obszarze danych. Nie zawsze bowiem węzły uogólnione wchodzące w jego 

skład im odpowiadają. Zdarza się, że jeden taki węzeł przekłada się na dwa lub nawet 

więcej rekordów. W celu odnalezienia właściwych obiektów przetwarzane są po kolei 

obszary danych otrzymane jako rezultat poprzedniego etapu. 

 Zanim jednak to nastąpi, weryfikowane jest, czy istnieją obszary danych 

bezpośrednio sąsiadujące ze sobą. Jeżeli tak i ponadto węzły uogólnione należące do 

tych obszarów mają po jednym wierzchołku, a same obszary różnią się od siebie, to 

odpowiadające dzieci z kolejnych węzłów uogólnionych stanowią rekordy. 

Przykładowo, jeśli liczba węzłów uogólnionych w każdym z obszarów wynosi 3, zaś 

liczba samych obszarów równa jest 2, to w rezultacie zwrócone zostaną 3 rekordy. 

Pierwszy z nich będzie się składał z wierzchołka pierwszego węzła uogólnionego 

pierwszego obszaru i z wierzchołka pierwszego węzła uogólnionego drugiego obszaru. 

Drugi rekord zostanie utworzony z wierzchołków drugich węzłów uogólnionych 

każdego z obszarów. Analogicznie powstanie trzeci i ostatni obiekt. Pozostałe, nie 
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sąsiadujące ze sobą obszary przetwarzane są indywidualnie w celu uzyskania listy 

rekordów. 

 Jeżeli węzły uogólnione danego obszaru danych mają liczność równą 1, to 

sprawdzane jest, czy dla każdego z tych węzłów jego dzieci są podobne do swoich 

sąsiadów. Jeśli są, to potomkowie wszystkich węzłów uogólnionych są zwracani jako 

lista rekordów. Wyjątek stanowi sytuacja, w której te pojedyncze wierzchołki są 

wierszami tabeli (<tr>). Wówczas obszar danych jest w rzeczywistości tabelą (<table>). 

W takim przypadku oraz w pozostałych przyjmowane jest, że każdy węzeł uogólniony 

odpowiada jednemu rekordowi. 

 Jeśli węzły uogólnione należące do danego obszaru danych mają liczność 

większą niż 1, to podobnie jak w poprzednim przypadku weryfikowane jest, czy dzieci 

każdego z wierzchołków składowych tego węzła uogólnionego są podobne do 

sąsiadującego rodzeństwa. Ponadto sprawdzana jest liczba tych dzieci. Jeżeli dla 

każdego składowego wierzchołka jest ona taka sama, to przy spełnieniu poprzedniego 

warunku odpowiadające sobie dzieci poszczególnych węzłów składowych stanowią 

kolejne rekordy. Przykładowo, jeśli liczba dzieci każdego takiego węzła wynosi 2, zaś 

liczba samych węzłów równa jest 3, to w rezultacie zwrócone zostaną 2 rekordy. 

Pierwszy z nich będzie się składał z pierwszego potomka pierwszego węzła 

składowego, pierwszego potomka drugiego węzła składowego i pierwszego potomka 

trzeciego węzła składowego. Drugi rekord zostanie utworzony z drugich potomków 

każdego z węzłów składowego. Jeżeli wspomniane wcześniej warunki nie zostaną 

spełnione, wówczas każdy z węzłów uogólnionych zwracany jest jako pojedynczy 

rekord. 

 Dodatkowo, w ramach algorytmu realizowane jest wykrywanie pojedynczych 

rekordów, które nie należą do danego obszaru danych, ale bezpośrednio z nim sąsiadują 

i mają podobną strukturę do tych obiektów, które do tego obszaru należą. Zdarza się 

bowiem, że wierzchołki faktycznie należące do rekordów nie zostaną zaliczone do 

żadnego węzła uogólnionego ze względu na brak podobieństwa do węzłów sąsiednich. 

W niektórych przypadkach opisanych wcześniej z jednego węzła uogólnionego 

powstaje kilka rekordów. Bywa, że elementy strony WWW bezpośrednio sąsiadujące z 

ostatecznie wyłonionymi skrajnymi rekordami grupy okazują się być podobne do tych 

obiektów. Dzięki mechanizmowi zastosowanemu w ramach omawianego algorytmu 
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możliwe jest dołączenie tych elementów do obszaru danych w postaci kolejnych 

rekordów. 

 Rezultaty działania MDR opublikowane przez autorów są bardzo dobre. 

Jednakże, od czasu ich opublikowania minęło wiele lat, w trakcie których mechanizmy 

stosowane na stronach WWW uległy wielu zmianom. Obecnie w kodach dokumentów 

HTML często stosowane są znaczniki <div> i <span>, co może powodować częste 

stwierdzanie obecności struktury rekordowej tam, gdzie w rzeczywistości jej nie ma. 

2.2.3. Data Extraction Based on Partial Tree Alignment 

W [11] zaproponowano kolejną metodę rozpoznawania fragmentów stron WWW o 

strukturze rekordowej, czyli tzw. stron systematycznych. Nosi ona nazwę Data 

Extraction based on Partial Tree Alignment, w skrócie DEPTA. Metoda ta wprowadza 

dodatkowy mechanizm, który częściowo wyrównuje drzewa będące wynikiem działania 

MDR i odpowiadające poszczególnym rekordom. Powyższe rozwiązanie jest oparte 

algorytmie dopasowania drzew simple tree matching (STM), który pozwala znaleźć 

odpowiedniki węzłów drzewa w innym drzewie. Uzyskane w rezultacie działania 

maksymalne odwzorowanie jednego drzewa w drugie nie zawiera przyporządkowań 

między węzłami należącymi do różnych poziomów drzew. Nie występują również 

zależności między elementami, które mają różne nazwy. Zaletą STM jest niska 

złożoność obliczeniowa, co z punktu widzenia systemów mających zapewniać wyniki w 

czasie rzeczywistym jest znaczącą przewagą nad innymi algorytmami znajdującymi 

odwzorowania między drzewami. 

 Celem stosowania algorytmu DEPTA jest uzyskanie tabeli z rekordami 

odpowiadającymi poddrzewom wyznaczanym przez wierzchołki należące do rekordów 

ze zbioru wynikowego metody MDR. Każdy wiersz jest przypisany dokładnie jednemu 

rekordowi i jednemu zbiorowi drzew. Komórki odpowiadają poszczególnym węzłom, a 

właściwie temu, co jest w tych węzłach przechowywane. To, czy dwa węzły 

pochodzące z drzew dwóch różnych rekordów znajdą się w tej samej kolumnie zależy 

od tego, czy sobie odpowiadają, tzn. czy są w swoich drzewach podobnie położone i 

czy mają przypisany ten sam znacznik HTML. Jeżeli okaże się, że powinny należeć do 

tej samej kolumny, to oznacza to, że w obu rekordach grają podobną rolę. Mogą to być 

np. szczegółowe opisy dwóch pozycji w sklepie internetowym lub dwa zwrócone 

odnośniki na stronie wynikowej wyszukiwarki internetowej. 
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 Danymi wejściowymi dla algorytmu DEPTA jest zbiór drzew odpowiadający 

zbiorowi rekordów. W pierwszej kolejności tworzona jest lista drzew ze zbioru 

początkowego tak, aby były one uszeregowane w kolejności od tego, które posiada 

największą liczbę węzłów. Jeżeli rekordy zbudowane są z więcej niż jednego węzła, to 

poddrzewa wyznaczone przez te wierzchołki łączone są w jedno drzewo za pomocą 

fikcyjnego węzła. Następnie z listy usuwany jest pierwszy element, który staje się w ten 

sposób drzewem wzorcowym (seed tree). W dalszej kolejności brany jest pierwszy 

element ze wspomnianej listy i dla niego oraz dla drzewa wzorcowego wykonywany 

jest algorytm STM. Jeżeli w wyniku działania tego algorytmu nie wszystkie węzły 

pierwszego wymienionego drzewa zostały przypisane do węzłów drzewa wzorcowego, 

to następuje próba wstawienia nieprzypisanych węzłów do drzewa wzorcowego. Warto 

tutaj zaznaczyć, że dodane zostaną jedynie te wierzchołki, dla których można 

jednoznacznie wskazać miejsce w drzewie wzorcowym, w które mają być wstawione. 

W przypadku, gdy nie jest to możliwe i w wyniku tej operacji pozostały niewstawione 

węzły, wtedy pierwsze z dwóch wymienionych wcześniej drzew zostaje umieszczone w 

zbiorze rezerwowym. 

 Algorytm jest kontynuowany dla pozostałych elementów z listy. Gdy 

wyrównanie zostanie przeprowadzone dla ostatniego drzewa, wtedy na listę ponownie 

wstawiane są drzewa ze zbioru rezerwowego i algorytm jest wykonywany dalej. 

Zakończenie działania następuje w momencie, gdy w zbiorze rezerwowym pozostaną 

tylko te drzewa, dla których nie można odwzorować wszystkich węzłów w drzewo 

wzorcowe i dla których nie jest możliwe wstawienie ani jednego ich węzła do drzewa 

wzorcowego. 

 Na podstawie uzyskanych odwzorowań poszczególnych drzew w drzewo 

wzorcowe opracowywana jest tabela rekordów. Węzły, których nie dało się wstawić do 

drzewa wzorcowego, odpowiadają w tablicy rekordów kolumnom, które mają 

wypełnioną tylko jedną komórkę. Ta komórka należy do wiersza odpowiadającego 

drzewu, z którego węzeł pochodzi. Istnienie takich kolumn wynika z natury samego 

opisywanego algorytmu partial tree alignment (PTA), który zapewnia jedynie 

częściowe wyrównanie drzew. 

 DEPTA pozwala na odnalezienie odpowiadających sobie elementów w 

poszczególnych rekordach. Jednakże, algorytm ten nie umożliwia jednoznacznego 
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stwierdzenia, która z kolumn w otrzymanej tabeli jest najistotniejsza. Aby to ustalić, 

konieczne jest wprowadzenie dodatkowych mechanizmów. 

2.2.4. Intelligent Knowledge Mining 

Kolejnym rozwinięciem MDR, po DEPTA, jest metoda przedstawiona w [12]. Autorzy 

nazwali ją Intelligent Knowledge Mining. Rozwiązanie MDR pozwala na wskazanie na 

stronie WWW tych bloków, które zawierają rekordy, a następnie umożliwia dokładne 

określenie samych obiektów. IKM pozwala dodatkowo na ustalenie stopnia 

przydatności tych bloków. Jeżeli na stronie występuje więcej niż jeden blok o strukturze 

rekordowej, to możliwe jest uszeregowanie bloków wg ich istotności. Główną ideą 

omawianego rozwiązania jest zastosowanie wobec każdego bloku o strukturze 

rekordowej trzech metryk: podobieństwa (similarity), gęstości (density) i zróżnicowania 

(diversity). 

 Celem pomiaru podobieństwa jest ustalenie, w jakim stopniu wzorce regularne 

(odpowiadające węzłom uogólnionym znanym z metody MDR) wchodzące w skład 

analizowanej grupy są do siebie podobne. W tym celu ustalana jest znormalizowania 

odległość edycyjna pomiędzy każdymi dwoma sąsiadującymi wzorcami. Uzyskane 

odległości są sumowane. Współczynnik podobieństwa uzyskiwany jest poprzez 

podzielenie otrzymanej sumy przez liczbę wszystkich wzorców i odjęcie uzyskanej 

wielkości od 1. Podsumowując, im mniejsze odległości, tym podobieństwo jest 

większe. 

 Gęstość to odsetek obszaru zajmowanego przez wszystkie wzorce w bloku, do 

którego należą. Podana wyżej definicja wynika z poczynionej przez autorów 

obserwacji. Wynika z niej, że rekordy w znacznym stopniu wypełniają blok, do którego 

należą. Im większy odsetek bloku zajęty jest przez wzorce, tym istotniejsze są 

odpowiadające im rekordy. 

 Ostatnim współczynnikiem jest zróżnicowanie, czyli różnorodność wnętrza 

poszczególnych wzorców regularnych wchodzących w skład grupy. Obliczenie tego 

współczynnika polega na zbadaniu zawartych w nich items’ styles (IS). IS jest to 

łańcuch znaków utworzony z nazw znaczników łączących w drzewie DOM jeden z 

wierzchołków wzorca regularnego z jednym z liści. W celu ustalenia zróżnicowania 

badane jest to, jak wiele spośród wszystkich IS powtarza się w danym wzorcu. 
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Najkorzystniejsza sytuacja ma miejsce wtedy, gdy każdy IS jest inny. Wówczas 

zróżnicowanie osiąga wartość maksymalną. 

 Poziom istotności jest zdefiniowany jako iloczyn powyższych trzech cech. 

Wartość tego współczynnika przyjmuje wartości z przedziału      , podobnie z resztą 

jak każdy z 3 omówionych wcześniej współczynników. Wprowadzenie obliczania 

ważkości bloków rekordowych ułatwia określanie najistotniejszego bloku na stronie 

WWW.  

2.2.5. CSS Entropy-based Block Extraction 

Kaskadowe arkusze stylów (CSS) odgrywają coraz większą rolę w zarządzaniu 

wyglądem stron WWW. Pozwalają w łatwy sposób zmieniać wygląd stron WWW. 

Jednym ze sposobów zmiany stylu związanego z danym znacznikiem HTML jest 

przypisanie mu atrybutu class wraz z wartością, dla której został zdefiniowany jakiś 

styl. Ten atrybut może być również wskazówką, pozwalającą na określanie 

przydatności fragmentów stron WWW. Pozwala on bowiem ustalić te bloki stron, dla 

których zastosowano takie same zbiory definicji stylów. Przykładem rozwiązania, które 

opiera się na badaniu strony WWW w oparciu o CSS, a właściwie o atrybut class, jest 

system CEBE, czyli CSS Entropy-based Block Extraction System, opisany w pracy 

[13]. 

 Rozważana metoda wyszukuje bloki stron WWW należące do trzech klas. 

Pierwszą z nich jest Presentation Block (PB), który odpowiada pojedynczemu 

rekordowi na stronie przedstawiającej np. listę produktów ze sklepu internetowego. 

Drugą klasą jest Container Block (CB), który określa część strony zawierającą wiele 

PB. Ostatnią klasą jest Function Block (FB), który odpowiada mało zróżnicowanym 

blokom o strukturze rekordowej. Najczęściej jest to lista odnośników będąca TOC. 

Sama metoda CEBE składa się z kilku zasadniczych części, realizowanych przez różne 

moduły. 

 W pierwszej kolejności budowane jest drzewo DOM w oparciu dokument 

HTML. Operację tę realizuje moduł Visual Tree Generation (VTG). Dane wejściowe 

dla niego stanowi pojedyncza strona WWW. Na postawie uzyskanego drzewa DOM 

konstruowane jest Visual Tree (VT). Powstaje ono poprzez usunięcie ze struktury DOM 

wybranych znaczników, uznanych za takie, które nie są przydatne przy wykrywaniu 
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przydatnych bloków strony, a wręcz ujemnie wpływają na skuteczność tego procesu. 

Potomkowie usuniętego z drzewa węzła stają się dziećmi przodka tego węzła. 

 Modułem systemu CEBE, realizującym kolejny krok algorytmu, jest Entropy 

Evaluation Model (EEM). W poniższym akapicie przez blok należy rozumieć zbiór 

składający się z pojedynczego węzła w VTG i atrybutów wykorzystywanych do 

obliczenia entropii związanej z tym węzłem i jednocześnie z całym blokiem. Zbiór 

(gamma) dla tego bloku zawiera wszystkie węzły, do których należą opisywane wyżej 

atrybuty. Istnieją trzy metody wyznaczenia zbioru (gamma) i obliczenia entropii dla 

danego bloku, jednak ogólna formuła obliczania entropii jest taka sama we wszystkich 

przypadkach (por. wzór 2.2.3). 

 Pierwszym modelem opisującym sposób obliczenia entropii jest Child Entropy 

Evaluation (CEE). Zalicza on do zbioru (gamma) wszystkie dzieci węzła związanego z 

blokiem. Metoda ta jest najprostszą spośród trzech zaproponowanych, gdyż nie 

uwzględnia pozostałej części poddrzewa wyznaczonego przez węzeł odpowiadający 

blokowi. 

 Kolejnym modelem jest Path Entropy Evaluation (PEE), który uwzględnia 

również poddrzewa wyznaczone przez dzieci węzła z danego bloku. Zdarza się, że 

pomiędzy węzłem danego bloku, a węzłami prezentacyjnymi należącymi do poddrzewa 

tego węzła występują takie węzły, które nie są prezentacyjne. Przez węzeł 

prezentacyjny należy tutaj rozumieć taki wierzchołek, który posiada badane atrybuty. W 

ramach drugiego z modeli do zbioru (gamma) zaliczamy wszystkie łańcuchy znaków 

zbudowane z wartości danego atrybutu, przypisanych węzłom na ścieżkach łączących 

węzeł reprezentujący blok z każdym liściem poddrzewa tego węzła. 

 Ostatnim modelem jest Partial Path Entropy Evaluation (PPEE), dla którego 

stosowana jest metodyka podobna, jak w przypadku PEE. Różnica polega na tym, że 

brane są ścieżki kończące się na węzłach wcześniej oznaczonych bloków. Początkiem 

ścieżki tak jak poprzednio jest jedno z dzieci węzła przypisanego do bloku. Jeżeli 

pomiędzy takim dzieckiem a liściem nie ma węzłów uznanych wcześniej jako bloki, to 

ścieżka ma tą samą postać jak w przypadku PEE. Oznacza to, że kończy się na tym 

liściu. 

 Na podstawie jednego z trzech modeli obliczania entropii ustalana jest klasa 

bloku. Jeżeli wybrano CEE lub PEE, to w pierwszej kolejności będą oznaczane bloki 

CB i PB. Jeżeli entropia nazwy i wartości atrybutu class są mniejsze od zadanego progu 
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LLT, to ten blok zostanie uznany za CB. Jeśli zaś obie obliczone entropie będą większe 

od predefiniowanego progu HLT, to otrzymamy rezultat PB. W ramach procesu 

udoskonalania bloków następuje zamiana bloków CB na FB na podstawie 

nieokreślonych kryteriów. Przypuszczalnie, jeśli blok CB nie zawiera żadnych PB, to 

zostaje zamieniony na FB. 

 

Wzór 2.2.3 (Entropia bloku) 

 

                                   

 

   

 

 

gdzie: 

    - i-ty węzeł w VT 

           - zbiór wartości atrybutu j w zbiorze (gamma) dla węzła i 

   - liczba wszystkich różnych wartości atrybutu j w zbiorze (gamma) węzła i 

       - prawdopodobieństwo wystąpienia k-tej wartości atrybutu w zbiorze 

(gamma) węzła i 

   - liczba węzłów w zbiorze (gamma) węzła i 

 

 W przypadku modelu PPEE w pierwszej kolejności identyfikowane są bloki FB. 

Po zakończeniu procesu ich odnajdywania identyfikowane są bloki PB. W ostatniej 

kolejności realizowane jest wyszukiwanie obszarów CB. 

 Przeprowadzone testy zaowocowały bardzo obiecującymi wynikami. Jednakże, 

w rozwiązaniu CEBE nie wprowadzono mechanizmu odnajdującego odpowiadające 

sobie elementy w poszczególnych rekordach (PB) należących do jednego bloku CB. 

Ponadto nie uwzględniono sytuacji, w której poszczególne rekordy są oddzielone od 

siebie separatorami zawierającymi węzły z inną wartością atrybutu class. W takim 

przypadku rozwiązanie CEBE może nie stwierdzić istnienia struktury rekordowej tam, 

gdzie ona faktycznie istnieje. 



ROZDZIAŁ 2.  PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZAŃ 26 

 

2.2.6. Multiple Presentation Templates Page Extraction 

Często zdarza się, że na stronach WWW rekordy należące do tej samej grupy 

prezentowane są na wiele różnych sposobów. Sytuacja ta może w znaczący sposób 

utrudnić wykrywanie bloków z rekordami. Stosowanie różnych technik prezentacji 

może bowiem spowodować, że sąsiadujące ze sobą rekordy nie będą uznawane za 

podobne. Powyższemu zagadnieniu poświęcona została praca [14]. Autorzy 

wspomnianej publikacji zaproponowali rozwiązanie pozwalające na znajdowanie 

bloków z prezentowanymi na wiele sposobów rekordami. Otrzymało ono nazwę 

Multiple Presentation Templates Page Extraction, czyli MTPE. Algorytm 

zaproponowany w ramach tego rozwiązania składa się z kilku etapów. 

 W pierwszej fazie pobierana jest strona WWW na podstawie zadanego adresu. 

Następnie, struktura uzyskanego w ten sposób dokumentu HTML jest porządkowana. 

Na podstawie opracowanej strony budowane jest drzewo znaczników. 

 W drugim etapie realizowany jest podział strony na bloki przy użyciu 

wygenerowanego drzewa znaczników i w oparciu o metodę VIPS. Spośród uzyskanych 

części wybierana jest ta, która położona jest w okolicach środka strony w poziomie. 

Ponadto, blok ten musi spełniać dodatkowy warunek taki, że odsetek zajmowanego 

przezeń obszaru strony musi być dostatecznie duży. Ustalony w ten sposób fragment 

strony zostaje uznany jest za blok główny i tylko on poddawany jest dalszemu 

przetwarzaniu. 

 W trzeciej fazie wyróżniony element strony jest filtrowany w celu usunięcia z 

jego kodu HTML znaczników i tekstu swobodnego, które nie są przydatne w procesie 

oznaczania rekordów. Przykładowo, usuwane są znaczniki linii poziomej, skryptu i 

adnotacji. Po zakończeniu procesu filtrowania, dla każdego węzła z drzewa bloku 

głównego obliczana jest entropia częstości występowania pewnych ścieżek 

występujących w poddrzewie tego węzła. Elementami tych ścieżek są znaczniki HTML 

przypisane do węzłów drzewa. Początkiem każdej z tych ścieżki jest korzeń poddrzewa, 

zaś końcem jeden z liści. 

 W ramach czwartego etapu drzewo jest przechodzone wszerz począwszy od 

korzenia. Dla każdego węzła realizowane jest porównywanie wartości entropii wśród 

jego potomków. Jeżeli dla dwóch z nich różnica jest dostatecznie mała, to zostają 

zaliczone do tej samej grupy. Rezultatem fazy czwartej jest lista wszystkich, 
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uzyskanych w ten sposób grup rekordów, w których każdy obiekt odpowiada 

pojedynczemu wierzchołkowi. 

 W piątym, ostatnim etapie otrzymane grupy rekordów poddawane są 

weryfikacji, w wyniku której sprawdzane jest czy w blokach z nimi związanych 

faktycznie występuje struktura rekordowa. W tym celu, podobnie jak to jest w 

przypadku MDR, opracowywane są łańcuchy zbudowane z nazw znaczników 

wchodzących w skład poddrzew związanych z danym rekordem. W trakcie budowy 

poddrzewa przechodzone są w sposób wzdłużny (pre-order). Następnie, dla każdej pary 

rekordów z danej grupy obliczana jest odległość edycyjna między związanymi z nimi 

łańcuchami. Jeśli obliczone dla grupy odległości są dostatecznie małe, to oznacza, że 

rzeczywiście występują w niej rekordy. 

 Rozwiązanie MTPE pozwala na wykrywanie bloków z rekordami 

prezentowanymi w różny sposób. Niestety, mimo zastosowania ontologii w celu obsługi 

pewnych szczególnych przypadków, rozwiązanie to nie zapewnia mechanizmów 

pozwalających na wyrównanie drzew rekordów i ujęcie ich w postaci tabelarycznej. Nie 

ma również tutaj mechanizmu wyznaczania najistotniejszego elementu w każdym 

rekordzie.  

2.2.7. Metoda analizy skupień 

Interesujący algorytm został zaproponowany w pracy magisterskiej [15]. Jest to metoda 

pozwalająca w szybki i dosyć skuteczny sposób wyznaczyć największy blok 

poprawnego tekstu na stronie WWW. Omawiane rozwiązanie opiera się na założeniu, 

że artykuł występujący na stronie internetowej obejmuje pewną liczbę występujących 

bloków tekstowych na stronie. Algorytm ten składa się z kilku kroków. 

 W pierwszej kolejności następuje utworzenie listy wszystkich bloków 

tekstowych występujących na stronie. Pojedynczy blok tekstu jest to maksymalny ciąg 

znaków nienależących do znaczników i tymi znacznikami ograniczony. Niektóre 

znaczniki takie, jak <b> i <i> są pomijane. Następnie zastępowane są znaki specjalne. 

W kolejnym kroku rozpoznawane są bloki składające się ze zdań uznanych za 

poprawne. Chodzi o te zdania, które rozpoczynają się od dużej litery i kończą się 

kropką (.), przecinkiem (,), znakiem zapytania (?) lub wykrzyknikiem (!). Bloki 

składające się z samych poprawnych zdań również nazywane są tutaj poprawnymi. 
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 W kolejnym kroku opracowywana jest funkcja liczby zdań poprawnych w 

blokach od numeru bloku. Bloki nie będące poprawnymi mają zawsze przypisaną liczbę 

zdań równą 0. Następnie, na otrzymanym przyporządkowaniu realizowane jest 

filtrowanie dolnoprzepustowe poprzez wyznaczenie splotu z parametryzowaną funkcją 

Gaussa. Dla otrzymanej rozmytej charakterystyki wyznaczane jest globalne maksimum. 

Otoczenie tego maksimum zawierające wszystkie bloki o liczbie zdań poprawnych 

wynoszących 10% ich liczby w bloku stanowiącym maksimum jest zwracane jako treść 

artykułu. 

 Metoda analizy skupień wydaje się być bardzo przydatna w procesie 

wykrywania istotnego fragmentu tekstowego na stronie. Nie uwzględnia ona jednak 

znajdowania nagłówka tekstu oraz badania równie pożądanych bloków rekordowych. 

W celu wprowadzenia ich wykrywania konieczne jest znaczne rozbudowanie tej 

metody. 

2.2.8. Article Clipper 

Ciekawą metodą przeznaczoną do wyłuskiwania artykułów ze stron WWW jest Article 

Clipper, szerzej przedstawiony w [16]. Dzięki niej możliwe jest również łączenie tekstu 

opublikowanego na wielu stronach w jedną całość. Przed przystąpieniem do badań 

dokument HTML jest renderowany za pomocą rozwiązania WebKit. Dzięki temu 

uzyskiwany jest model DOM i dane wizualne strony. Następnie znajdowany jest 

odnośnik do wersji przeznaczonej do wydruku. Jeżeli zostanie on wykryty, to wówczas 

do dalszych badań brana jest strona, na którą on wskazuje. 

 Kolejnym krokiem jest wykrywanie treści samego artykułu, w oparciu o metodę 

Maximum Scoring Subsequence. Na jej podstawie określane są poszczególne bloki 

tekstowe wchodzące w skład artykułu. Podział na bloki realizowany jest m. in. w 

oparciu o informacje o miejscach, w których następuje złamanie linii. 

 Po opracowaniu tekstu realizowane jest wyszukiwanie tych jego elementów, 

które nie należą do głównego artykułu, ale występują pomiędzy jego kolejnymi 

akapitami. Zaliczyć można do nich listy z odnośnikami, reklamy i podpisy obrazów. 

Niepotrzebne elementy są usuwane na podstawie właściwości stylu takich, jak rozmiar 

czcionki, kolor tła, czy też położenie na stronie. W oparciu o te cechy jest również 

realizowane wykrywanie tytułu artykułu. Tutaj ma znaczenie, czy dany fragment 

tekstowy objęty jest znacznikami nagłówka: <h1>, <h2>, ..., <h6>. Jeżeli tak, to jest 
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bardziej prawdopodobne, że zostanie uznany za tytuł. Podczas badań brany pod uwagę 

jest również znacznik <title> i tekst swobodny nim objęty. Ten ostatni jest 

porównywany z napisem będącym kandydatem na tytuł. 

 Na koniec przeprowadzane są poszukiwania w celu ustalenia tego, które obrazy 

powiązane są z artykułem. Brane są tutaj pod uwagę właściwości stylu, ale również jako 

kryterium wprowadzono obecność lub nie w podpisie pewnych słów takich, jak 

"advertisement". Poza tym wykrywane są odnośniki do kolejnych stron, na których 

znajduje się dalsza część artykułu. Dzięki temu możliwe jest połączenie w całość części 

tekstu rozmieszczonych na różnych stronach. 

 Article Clipper jako rozwiązanie oferuje skuteczne wyodrębnianie artykułów ze 

stron WWW. Jednakże, nie uwzględniono w nim fragmentów o strukturze rekordowej. 

Jak sama nazwa rozwiązania wskazuje, autorzy skupili się tutaj tylko na jednym typie 

bloku dokumentu HTML. 

2.2.9. Combinations of Content Extraction Algorithms 

Jednoczesne stosowanie dla tych samych stron WWW wielu algorytmów 

wykrywających elementy istotne może przynieść lepsze efekty, niż wykonywanie ich 

pojedynczo. Wykazano to w [17]. Przedstawiono tam przykłady szeregowego i 

równoległego wykonania wielu znanych algorytmów. Wśród nich znalazły się takie 

metody, jak Body Text Extraction, Document Slope Curves (DSC), Link Quota Filters, 

czy rozbudowana wersja Content Code Blurring. Rozwiązanie agregujące te metody 

nazwano CombinE, czyli Combinations of Content Extraction Algorithms. Autorzy 

CombinE zdecydowali się połączyć wspomniane algorytmy na kilka sposobów. Badano 

kombinacje metod działające zarówno szeregowo, jak i równolegle. W tym ostatnim 

przypadku rozważano kilka różnych sposobów na połączenie wyników działania 

poszczególnych algorytmów. 

 W przypadku szeregowym kolejne rozwiązanie w szeregu pracuje z danymi 

będącymi rezultatem rozwiązania poprzedniego. Dzięki temu poszczególne algorytmy, 

oczywiście z wyjątkiem pierwszego, dają często lepsze wyniki, gdyż pracują z 

przetworzonymi już danymi. W przypadku połączenia równoległego każde rozwiązanie 

przetwarza ten sam zbiór danych wejściowych. Wynik końcowy jest opracowywany na 

podstawie części wspólnej wyników cząstkowych, pochodzących od każdej z metod lub 

też sumy tych wyników. Innym rozwiązaniem jest przeprowadzanie głosowania i 



ROZDZIAŁ 2.  PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZAŃ 30 

 

wybranie tego fragmentu, który najczęściej był wskazywany w wynikach cząstkowych. 

Głosy pochodzące od każdego z algorytmów mogą i często powinny mieć różne wagi. 

W metodzie CombinE przewidziano bardziej złożone układy algorytmów, które przez 

twórców metody są traktowane jak coraz bardziej skomplikowane filtry dokumentów. 

 Zanim algorytm CombinE przystąpi do przetwarzania danych wejściowych, 

realizowana jest faza wstępna. W ramach niej strona WWW jest porządkowana i 

standaryzowana za pomocą narzędzia NekoHTML. Dzięki temu przetwarzany 

dokument doprowadzany jest do postaci zgodnej ze specyfikacjami W3C. 

 W wyniku przeprowadzonych eksperymentów okazało się, że w niektórych 

przypadkach połączone działanie algorytmów dało lepsze średnie wyniki, niż w 

przypadku oddzielnego ich wykonywania. Zdarzało się, że najprostszym sposobem na 

poprawienie rezultatów danej metody było kilkukrotne, szeregowe jej wykonanie. 

Sprawdziło się to szczególnie w przypadku DSC. Równoległe połączenie działania 

algorytmów również okazało się przydatne. Zachęca to do dalszych rozważań nad 

jednoczesnym korzystaniem z wielu rozwiązań wyodrębniających istotne fragmenty 

stron WWW.  
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Rozdział 3 

Opis rozwiązania 

W niniejszej pracy przedstawiona jest metoda pozwalająca wykrywać istotne fragmenty 

stron WWW. Za jej pomocą można rozpoznawać dwa wybrane typy bloków 

dokumentów HTML - rekordowe i tekstowe. Metoda ta bada budowę poszczególnych 

części strony i umożliwia ekstrakcję przydatnych danych z obu typów bloków. W 

rezultacie uzyskiwane są najistotniejsze grupy rekordów i najważniejszy tekst na 

stronie. Uwagę poświęcono również kwestii rzadko podnoszonej w literaturze, a 

mianowicie wykrywaniu nagłówków rekordów. Zaproponowane rozwiązanie jest w 

pełni automatyczne. Wpływ na jego działanie ma zestaw pewnych parametrów 

konfiguracyjnych. W niniejszym rozdziale szczegółowo omówiono cechy 

proponowanego rozwiązania oraz opisano narzędzie przeznaczone do eksperymentalnej 

weryfikacji przydatności przedstawionej metody. 

3.1. Przyjęte założenia 

Zgodnie z założeniami dane wejściowe rozwiązania stanowi pojedyncza strona WWW. 

Może nią być dowolny dokument HTML. Istnieje możliwość podania listy stron. 

Wówczas jednak, dla każdej z nich badanie w kierunku fragmentów istotnych i 

nieistotnych realizowane jest oddzielnie. Pliki, do których odnosi się badana strona, nie 

są pobierane. Wyjątek stanowią te, które zawierają kaskadowe arkusze stylów (CSS) i 

są one przetwarzane w celu określenia ostatecznego zbioru styli dla poszczególnych 

elementów dokumentu HTML. 

 Ponadto, rozwiązanie daje możliwość interpretacji dodatkowych metadanych 

mających postać specjalnych atrybutów znaczników. Zalicza się do nich te, które 
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zawierają wybrane właściwości styli poszczególnych elementów strony. Warto 

podkreślić, że wśród branych pod uwagę cech, nie występują te związane z faktycznym 

rozmiarem i położeniem danego fragmentu na stronie. Obecność dodatkowych 

metadanych nie jest wymagana. Mają one charakter pomocniczy. W przypadku stron 

zawierających takie metadane nie ma już konieczności przetwarzania zadeklarowanych 

w jej treści styli ani odwoływania się do plików ze zdefiniowanymi stylami. Na 

podstawie atrybutów specjalnych można również określić, które fragmenty strony 

WWW są faktycznie istotne. Tą ostatnią grupę metadanych przewidziano do ręcznego 

wprowadzania przez użytkownika. 

 Warto podkreślić, że w trakcie badań pomijane są wszystkie znaczniki, dla 

których z właściwości stylu wynika, że są niewidoczne. Zasada ta wynika z faktu, iż 

jeżeli coś nie jest widoczne dla użytkownika, to nie może zostać uznane przez niego za 

istotne. Dotyczy to między innymi bloków rekordowych, które są obecne na stronie, ale 

są w całości zasłonięte bądź zwinięte. 

 Rezultatem działania rozwiązania są maksymalnie trzy najważniejsze grupy 

rekordów oraz najistotniejszy tekst. Ponadto, dla każdego obiektu wskazywany jest 

nagłówek. Jeżeli znaleziono najistotniejszy tekst, to dla niego również wyszukiwany 

jest nagłówek. W przypadku niniejszego rozwiązania nie jest przewidziana interakcja z 

użytkownikiem, aczkolwiek istnieje możliwość wpływania na działanie poprzez 

modyfikację parametrów konfiguracyjnych. 

3.2. Schemat przetwarzania 

W ogólnym zarysie algorytm zaimplementowany w omawianym rozwiązaniu składa się 

z kilku odrębnych etapów (por. rys. 3.2.1). Daną wejściową jest pojedyncza strona 

WWW zapisana lokalnie lub dostępna w sieci. W pierwszym, opcjonalnym kroku 

dokument HTML poddawany jest przetwarzaniu wstępnemu. Następnie, w oparciu o 

poprawioną treść strony budowane są drzewa znaczników. Na podstawie tych struktur 

realizowane jest wykrywanie bloków o strukturze rekordowej. W celu ich odnalezienia 

wykonywane są trzy niezależne algorytmy. Rekordy znajdowane są poprzez: 
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 porównywanie napisów zbudowanych z nazw znaczników, 

 badanie wartości atrybutu class, 

 analizę rozkładu tekstu w treści odnośników. 

 

 Każda z tych metod ma za zadanie zwrócić bloki o strukturze rekordowej. 

Następnie, dla każdego z nich wyodrębniane są grupy rekordów. Dla nich z kolei 

obliczane są współczynniki podobieństwa, gęstości i zróżnicowania. Dzięki temu 

możliwe jest określenie, które grupy są bardziej istotne niż inne. Ponadto, sprawdzane 

Rysunek 3.2.1: Schemat przetwarzania 
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jest również przez ile metod dany blok rekordowy został wskazany. Im więcej razy 

został wybrany, tym jest ważniejszy. W przypadku, gdy została znaleziona 

przynajmniej jedna grupa rekordów, realizowane jest wykrywanie ich nagłówków. 

 W kolejnym kroku określany jest najistotniejszy tekst na stronie. Służy do tego 

metoda oparta na obliczaniu splotu pewnych funkcji. Istotnym założeniem, z którego 

wynika kolejność wykrywania jest to, że podczas wyszukiwania najistotniejszego tekstu 

nie są brane pod uwagę bloki, w których stwierdzono strukturę rekordową. W ramach 

poszukiwań zwracany jest również nagłówek tego tekstu, o ile zostanie znaleziony. 

Jednakże, jeśli najistotniejszy tekst na stronie nie zostanie wykryty, to wyszukiwanie 

nagłówka nie będzie realizowane. 

 Po ustaleniu bloku z artykułem ustalane jest, czy odnaleziony artykuł jest 

istotniejszy niż wszystkie ewentualne bloki rekordów obecne na stronie. Decyzja 

podejmowana jest na podstawie wartości współczynników odpowiadających ogólnym 

cechom strony. Wyniki działania zapisywane są do pliku. 

3.3. Wstępne opracowanie dokumentu 

Publikowane dokumenty HTML bardzo często są niewłaściwie sformatowane i 

zawierają wiele błędów. Wynika to z faktu, że twórcy stron WWW często nie 

przestrzegają zasad obowiązujących przy projektowaniu dokumentów HTML. Z tego 

powodu ich przetwarzanie jest utrudnione i może prowadzić do uzyskania fałszywych 

rezultatów. Dlatego też, w omawianym rozwiązaniu każdy wczytany dokument jest 

porządkowany. 

 W ramach korekty uzupełniane są brakujące znaczniki, cudzysłowy przy 

wartościach atrybutów oraz poprawiane są inne błędy i niedociągnięcia, które mogą 

rzutować na skuteczną analizę strony. Dzięki temu uzyskiwane jest poprawne drzewo 

wszystkich znaczników odpowiadające badanemu dokumentowi HTML. W niektórych 

przypadkach dalsze przetwarzanie strony może okazać się niemożliwe ze względu 

obecność błędów, których nie można usunąć automatycznie. W rozwiązaniu 

przewidziano możliwość pominięcia kroku porządkowania, jeśli można założyć, że 

wejściowa strona WWW jest poprawna.  
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3.4. Budowa drzew znaczników 

Dla każdej wejściowej strony WWW budowane są cztery drzewa znaczników. Źródłem 

danych dla nich jest uporządkowany dokument HTML otrzymany podczas wstępnego 

przetwarzania lub oryginalny w przypadku pominięcia kroku porządkowania. W każdej 

z tych czterech struktur danych węzły odpowiadają pojedynczym znacznikom HTML. 

Zbiór wykorzystywanych znaczników i atrybutów wynika z przeznaczenia danego 

drzewa. I tak mamy: 

 

1) drzewo przeznaczone do operacji na łańcuchach znaczników: 

 znaczniki: <a>, <area>, <base>, <basefont>, <body>, <br>, <caption>, 

<col>, <colgroup>, <div>, <dd>, <dl>, <dt>, <form>, <frame>, 

<frameset>, <head>, <hr>, <html>, <iframe>, <img>, <input>, 

<isindex>, <label>, <legend>, <li>, <link>, <map>, <menu>, <meta>, 

<ol>, <p>, <param>, <select>, <span>, <table>, <tbody>, <td>, 

<textarea>, <tfoot>, <th>, <thead>, <title>, <tr>, <ul>, 

 atrybuty: href, 

2) drzewo używane do analizy wartości atrybutu class oraz do analizy tekstu w 

treści odnośników: 

 znaczniki: <a>, <body>, <div>, <dd>, <dl>, <dt>, <form>, <head>, 

<hr>, <html>, <li>, <ol>, <p>, <span>, <table>, <tbody>, <td>, <tfoot>, 

<th>, <thead>, <title>, <tr>, <ul>, 

 atrybuty: class, href, 

3) drzewo stosowane do badania tekstu swobodnego: 

 znaczniki: <link>, wszystkie znaczniki podwójne w HTML 5 i wszystkie 

znaczniki podwójne obecne w HTML 4.01 usunięte z wersji 5,  

 atrybuty nie są uwzględniane, 

4) drzewo pomocnicze: 

 wszystkie znaczniki występujące w HTML 5 i wszystkie znaczniki 

obecne w HTML 4.01 usunięte z wersji 5, 

 atrybuty: href, style, type. 
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 Jak widać, dla każdego z drzew istnieje ściśle określona lista znaczników, które 

mogą być przypisane do węzłów. Ponadto, w trakcie budowy struktur do wierzchołków 

przypisywane są wartości jedynie wybranych atrybutów. W każdej z czterech struktur 

przechowywane są fragmenty tekstu swobodnego występującego pomiędzy 

znacznikami. Tagi, które nie są brane pod uwagę przy budowie danego drzewa są 

pomijane. Istnieje pewna grupa znaczników, które są pomijane razem z objętą przez nie 

zawartością. Zaliczamy do nich <embed>, <noembed>, <noframes>, <noscript> i 

<script>. 

 Niektóre z powyższych drzew posiadają przypisane dodatkowe dane nie 

występujące w drzewach pozostałych. Dla węzłów ze struktury opisanej w punkcie 1. 

obliczana jest wysokość poddrzewa wyznaczonego przez ten węzeł. Ponadto, dla 

każdego z wierzchołków określane są wszystkie możliwe łańcuchy zbudowane z nazw 

znaczników przypisanych do niego i do jego potomków. 

 Początek każdego łańcucha odpowiada nazwie znacznika bieżącego węzła, a 

koniec nazwie trzymanej w jednym z wierzchołków poddrzewa, który położony jest o 3 

poziomy niżej od węzła bieżącego. Jako końce brane są również liście poddrzewa 

oddalone o mniej niż 3 poziomy. Przy opracowywaniu nie są uwzględniane znaczniki 

<div> i <span>. Wynika to z faktu, iż we współczesnych stronach WWW tagi te są 

stosowane w dużej liczbie w celu określenia styli dla poszczególnych elementów 

dokumentu HTML. Jeżeli zostałyby użyte podczas budowy łańcucha znaczników, to w 

procesie porównywania tych łańcuchów częściej stwierdzane byłyby podobieństwa. W 

rezultacie sąsiadujące ze sobą poddrzewa byłyby uznawane za kolejne rekordy w 

sytuacji, gdy w rzeczywistości nimi nie są.  

 Podczas generowania łańcuchów znaczników nie jest również brany pod uwagę 

tag <p>. Ma to na celu uniknięcie stwierdzania bloków rekordowych w częściach stron 

zawierających istotny tekst. Warto podkreślić, że dwa łańcuchy, z których co najmniej 

jeden jest pusty, nigdy nie zostaną uznane za podobne.  

 Dla wszystkich struktur ustalana jest liczba znaków innych niż białe 

występujących w poszczególnych węzłach. Uzyskane w powyższy sposób drzewa 

wykorzystywane są w procesie wykrywania na stronie grup rekordów i ustalania 

najistotniejszego tekstu. Każde z nich, z wyjątkiem pomocniczego, jest przetwarzane w 

ramach innej metody. Dwa pierwsze drzewa przeznaczone są do wykrywania bloków 

rekordowych, zaś trzecie służy do poszukiwania najważniejszego bloku tekstowego. 
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3.5. Wykrywanie istotnych grup rekordów 

Poszukiwanie bloków stron WWW zawierających rekordy realizowane jest poprzez 

wykonanie trzech metod. Rezultatem każdej z nich jest zbiór grup rekordów. Wyniki 

otrzymane dla różnych metod są następnie porównywane ze sobą w celu opracowania 

jednej listy grup rekordów. Na koniec ustalana jest ważkość każdej z grup rekordów i 

realizowane jest wykrywanie nagłówków rekordów. 

3.5.1. Znajdowanie bloków rekordowych 

W ramach pierwszej metody realizowane jest wyszukiwanie bloków rekordowych na 

podstawie łańcuchów nazw znaczników. W tym celu badane jest drzewo nr 1, w trakcie 

budowy którego takie napisy zostały określone. Analiza rozpoczyna się od wykonania 

na nim algorytmu comb compare, opisanego w rozdziale 2. Jako maksymalną wartość 

znormalizowanej odległości edycyjnej pozwalającą stwierdzić podobieństwo przyjęto 

0,3. W rezultacie uzyskiwane są grupy poddrzew podobnych do siebie. Każda z tych 

grup odpowiada blokowi strony WWW, w którym występują rekordy. 

 W ramach dalszego przetwarzania dla każdej grupy oznaczane są właściwe 

rekordy. Realizowane jest badane podobne do tego, które zostało zaproponowane w 

ramach metody MDR. Ustalane jest zatem, jak uzyskane grupy poddrzew przekładają 

się na zbiory rekordów oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, łączone są grupy sąsiednie. 

Warto podkreślić, że otrzymane w ten sposób zbiory obiektów o liczności 2 są 

odrzucane, gdyż w praktyce najczęściej odpowiadają nieistniejącym w rzeczywistości 

rekordom. Ponadto zbiory obiektów, w których co najmniej 80% rekordów stanowi 

pojedynczy węzeł z tagiem <p> wyznaczający poddrzewo o wysokości co najwyżej 1, 

również nie są brane pod uwagę w dalszym przetwarzaniu. To ostatnie ma na celu 

uniknięcie sytuacji, w której istotny blok tekstowy zostanie błędnie uznany za zbiór 

obiektów.  

 W ramach drugiej metody realizowane jest wyszukiwanie rekordów w oparciu o 

atrybut class. W tym celu badane jest drzewo nr 2. Dla każdego wierzchołka badane są 

wartości class jego dzieci. Warto pamiętać, że atrybut ten w ramach jednego węzła 

może posiadać wiele wartości, które w kodzie HTML oddzielone są spacjami. Zbiór 

wszystkich wartości class danego wierzchołka nazywany jest dalej listą wartości. 



ROZDZIAŁ 3.  OPIS ROZWIĄZANIA 38 

 

Obecność rekordów jest stwierdzana wtedy, gdy spełniony jest jeden z czterech 

warunków dla wierzchołków mających wspólnego przodka: 

 

1) co najmniej 70% węzłów posiada taką samą listę wartości, 

2) co najmniej 70% węzłów sąsiaduje z innym węzłem o tej samej liście wartości, 

3) wszystkie listy wartości węzłów mają tą samą częstość występowania, 

4) istnieje dokładnie jedna lista wartości taka, że wierzchołki ją mające nie 

sąsiadują ze sobą, zaś liczba wszystkich wierzchołków jest wielokrotnością 

liczby wierzchołków z tą listą wartości. 

 

 Jeżeli w wyniku weryfikacji kryterium nr 1 nie zostanie stwierdzony blok 

rekordowy, to sprawdzany jest kolejny warunek.  Wyjątek stanowi sytuacja, w której 

żaden z wierzchołków nie ma przypisanej wartości atrybutu class. Wówczas 

sprawdzanie kolejnych wymagań nie jest realizowane. Ponadto, zbiór wierzchołków 

spełniający kryterium nr 1 nie jest brany pod uwagę podczas dalszego przetwarzania, 

jeśli składa się z samych węzłów ze znacznikiem <p> i ponadto wierzchołki te 

wyznaczają poddrzewa o wysokości co najwyżej 1.   

 W dalszej kolejności badany jest warunek nr 2. Jeśli on również nie został 

spełniony, to określane są zbiory list wartości takie, że wszystkie listy wartości należące 

do danego zbioru mają taką samą liczność wśród badanych węzłów. Przez liczność 

należy rozumieć tutaj liczbę wierzchołków, dla których atrybut class równy jest danej 

liście wartości. Węzłom nie posiadającym tego atrybutu przypisywana jest wartość 

specjalna, przez co są brane pod uwagę w procesie grupowania jako wierzchołki 

posiadające taką samą listę wartości. Jeżeli w wyniku powyższej operacji grupowania 

powstanie tylko jeden zbiór, to oznacza to spełnienie warunku nr 3. Wówczas ustalane 

jest dla której listy wartości z tego zbioru poddrzewa węzłów mających tę listę wartości 

odznaczają się największą średnią wysokością. Każdy wierzchołek posiadający tę listę 

wartości jest uznawany za kolejny rekord.  

 Jeżeli w wyniku operacji grupowania powstanie więcej niż jeden zbiór, to 

badany jest warunek nr 4. Jeśli jest spełniony, to wierzchołki odznaczające się 

wspomnianą w warunku listą wartości uznawane są za separatory. Na podstawie 

każdego zbioru wierzchołków znajdujących się między dwoma separatorami tworzony 

jest rekord. 
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 Po określeniu na podstawie atrybutu class bloków z rekordami realizowane jest 

badanie obiektów każdego zbioru pod względem podobieństwa. Dwa rekordy są tutaj 

podobne wtedy, gdy znormalizowana odległość edycyjna pomiędzy łańcuchami 

znaczników tych rekordów nie przekracza progu 0,1. Na tej podstawie realizowany jest 

podział rekordów na podgrupy. W każdej podgrupie znajdują się elementy z tej samej 

grupy takie, że są do siebie dostatecznie podobne. Warto podkreślić, że użyte tutaj 

łańcuchy znaczników generowane są z uwzględnieniem tagów <div>, <p> i <span>. 

 Trzecia metoda polega na znalezieniu bloków o strukturze rekordowej, przy 

czym poddrzewa wchodzące w skład takich części stron odznaczają się niską 

wysokością. Ponadto, rozkład liczby znaków wchodzących w skład odnośników 

powinien być dostatecznie równomierny. Chodzi tutaj o usprawnienie znajdowania 

bloków rekordowych typu TOC. 

 W celu wykrycia grup rekordów dla każdego węzła badani są jego potomkowie. 

Sprawdzany jest ich współczynnik podobieństwa, szczegółowo opisany w kolejnym 

podrozdziale. Jeżeli wynosi on co najmniej 0,5, to realizowane są dalsze badania. W 

przypadku każdego z potomków stwierdzane jest, czy liczba znaków, wchodzących w 

skład odnośników stanowi co najmniej 50% liczby wszystkich znaków tekstu 

swobodnego objętego przez ten węzeł. Jeśli tak, to badana jest entropia odsetka znaków 

wchodzących w skład odnośników w poddrzewie danego węzła wśród znaków 

należących do wszystkich odnośników w poddrzewach wyznaczanych przez wszystkich 

potomków. Jeżeli wartość entropii jest dostatecznie duża, tj. przekracza próg 0,9, to 

stwierdzana jest grupa rekordów, gdzie każdy z węzłów z rodzeństwa odpowiada 

obiektowi. W powyższych obliczeniach pomijane są znaki białe. 

 W rezultacie zastosowania trzech metod pozwalających na wykrycie rekordów 

utworzone zostają trzy listy z grupami rekordów. W kolejnym kroku są one łączone z 

jedną listę. W trakcie tego procesu wykrywane są podobne do siebie grupy rekordów, 

należące do różnych list. Dwie grupy uznawane są za podobne do siebie wtedy, gdy 

liczba wspólnych węzłów najwyższego poziomu należących do rekordów z obu grup 

wynosi co najmniej 50% liczby węzłów najwyższego poziomu należących do rekordów 

jednej z tych grup. Zdarza się, że na jednej z list występuje grupa, dla której można 

odnaleźć na każdej z pozostałych list grupę podobną. Zbiory grup parami podobnych do 

siebie, pochodzących z różnych list, zamieniane są na jedną z tych grup, przy czym 

wybór zależy od zawartości zbioru. Jeżeli występuje tam grupa otrzymana metodą 
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analizy odnośników, to właśnie ona jest wybierana. Jeśli nie, to uwzględniane są 

obiekty uzyskane poprzez analizę atrybutu class. 

3.5.2. Opracowywanie grup rekordów 

Każda z otrzymanych grup rekordów badana jest pod względem przydatności. W tym 

celu określane są współczynniki podobieństwa, gęstości i zróżnicowania. 

Zróżnicowanie obliczane jest w sposób podobny, jak to miało miejsce w przypadku 

metody IKM, opisanej w rozdziale 2. 

 Jeśli chodzi o podobieństwo, to jest nim tutaj średnia znormalizowana odległość 

edycyjna między sąsiednimi rekordami. Ustalanie podobieństwa polega na obliczeniu 

odległości między wspomnianymi wcześniej łańcuchami znaczników dla każdej pary 

obiektów. Uzyskane wartości są sumowane, a następnie dzielone przez liczbę rekordów 

pomniejszoną o 1. Na koniec uzyskiwana wartość odejmowana jest od 1. Grupy 

rekordów o podobieństwie mniejszym niż 0,3 nie są brane pod uwagę przy dalszym 

przetwarzaniu. Warto podkreślić, że w celu obliczenia powyższego wskaźnika łańcuchy 

znaczników generowane są z uwzględnieniem tagów <div>, <p> i <span>. 

 Gęstość określana jest w inny sposób niż ma to miejsce w przypadku IKM. 

Wyznaczenie tego współczynnika polega na ustaleniu liczby znaków tekstu 

swobodnego innych niż białe i należących do rekordów z danej grupy. Wartość ta jest 

następnie odnoszona do liczby wszystkich takich znaków na stronie. 

 Istotna jest również liczba metod, na podstawie których dana grupa rekordów 

została stwierdzona. Im większa liczba takich metod, tym grupa jest uznawana za 

istotniejszą. Ponadto, duży wpływ na ważkość grupy ma liczba występujących w niej 

rekordów. Współczynnik istotności zależy od wszystkich wymienionych w niniejszym 

podrozdziale wskaźników (por. wzór 3.5.1). Po obliczeniu tego wskaźnika dla 

wszystkich grup, zostają one wg niego posortowane malejąco. 

 Dla każdej z grup realizowanie jest mapowanie drzew odpowiadających 

rekordom. W tym celu stosowany jest algorytm STM. Następnie, w oparciu o metodę 

PTA, tworzona jest tabela rekordów. W kolejnym kroku usuwane są z niej wszystkie 

kolumny, w których odsetek komórek niepustych wśród wszystkich w kolumnie wynosi 

mniej niż 70%. Jeżeli w wyniku tego wszystkie kolumny zostaną usunięte, to dana 

tabela nie jest dalej przetwarzana.  
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 W przypadku tych grup, które zostały otrzymane w wyniku metody opartej na 

badaniu atrybutu class i wyodrębniono w nich co najmniej 2 podgrupy, mapowanie 

drzew i opracowywanie tabeli jest realizowane dodatkowo dla każdej z podgrup. 

Oznacza to, że dla każdej takiej grupy generowanych jest n + 1 tabel, gdzie n oznacza 

liczbę podgrup. Ponadto, wspomniana wcześniej operacja usuwania kolumn ze zbyt 

małą liczbą komórek niepustych jest w tym wypadku realizowana dopiero po określeniu 

nagłówków. 

 

Wzór 3.5.1 (Współczynnik istotności grupy rekordów) 

 

                                           
  

 

gdzie: 

        - współczynnik podobieństwa i-tej grupy 

       - współczynnik gęstości i-tej grupy 

        - współczynnik zróżnicowania i-tej grupy 

         - liczba rekordów w i-tej grupie 

          - liczba różnych metod, w oparciu o które wykryto i-tą grupę 

3.5.3. Ustalanie nagłówków rekordów 

W kolejnym kroku wyróżniany jest najistotniejszy element wspólny dla grupy 

rekordów, a więc najważniejsza kolumna w odpowiadającej jej tabeli. Preferowana jest 

ta, która w największym stopniu spełnia poniższe kryteria: 

 

 zawiera małą liczbę pustych komórek, 

 zawiera dużą liczbę komórek z odnośnikami, 

 zawiera dużą ilość tekstu swobodnego w komórkach, 

 odznacza się dużym zróżnicowaniem tekstu swobodnego występującego w 

poszczególnych komórkach. 

 

 W celu ustalenia najważniejszej kolumny realizowanych jest kilka operacji w 

oparciu o uzyskaną dla grupy tabelę. W każdej kolumnie badane są znormalizowane 
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odległości edycyjne pomiędzy zawartościami sąsiednich komórek. Przy obliczaniu 

ważkości kolumny brana jest ich suma. W przypadku, gdy jeden z napisów jest co 

najmniej dwa razy dłuższy od drugiego, wtedy przyjmowana jest odległość równa 2. 

Ponadto ustalana jest całkowita liczba znaków innych niż białe w każdej z kolumn, a 

także łączna liczba takich znaków w tabeli. Dodatkowo określana jest liczba komórek, 

które zawierają odnośniki. Ostateczna ważkość kolumny ustalana jest w oparciu o 

powyższe współczynniki (por. wzór 3.5.2). 

 

Wzór 3.5.2 (Ważkość kolumny w tabeli rekordów) 

 

             
             

        
          

        

        
 

 

gdzie: 

              - łączna odległość między sąsiadującymi komórkami w i-tej 

kolumnie 

          - liczba znaków inne niż białe w i-tej kolumnie 

            - liczba znaków inne niż białe we wszystkich kolumnach 

         - liczba odnośników znajdujących się w komórkach w i-tej kolumnie 

        - liczba wszystkich rekordów w grupie 

 

 Ważkość kolumny przyjmuje wartości z przedziału        . Wskaźnik ten jest 

sumą dwóch składników. Pierwszy z nich stanowi sumę odległości między napisami 

komórek z uwzględnieniem udziału liczby znaków tych napisów wśród wszystkich 

znaków w grupie rekordów. Drugi składnik liczność odnośników w komórkach danej 

kolumny. Kolumna mająca największy wskaźnik ważkości zwracana jest jako 

najistotniejsza. 

 Grupy rekordów otrzymane na podstawie badania atrybutu class przetwarzane są 

w szczególny sposób pod warunkiem, że uzyskany wcześniej dla nich podział na 

podgrupy doprowadził do wyodrębnienia przynajmniej dwóch (por. rys. 3.5.1). W 

przypadku takich grup wyszukiwanie najistotniejszej kolumny, a więc nagłówków, 

realizowane jest oddzielnie dla każdej z podgrup, czyli dla poszczególnych tabel 

cząstkowych. Następnie przetwarzana jest tabela otrzymana w oparciu o wszystkie 
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rekordy danej grupy. Dla każdego jej wiersza sprawdzane jest, czy w tabeli cząstkowej, 

która ten wiersz zawiera, została stwierdzona najważniejsza kolumna. Jeżeli tak, to w 

głównej tabeli odpowiednia komórka rozważanego wiersza, odpowiadająca 

odnalezionej komórce w tabeli cząstkowej, zostaje wskazana jako nagłówek. Jeżeli nie, 

to nagłówek dla tego wiersza pozostaje taki, jaki został określony w wyniku badania 

głównej tabeli.  

 Dzięki badaniu tabel cząstkowych możliwe jest skuteczniejsze wyszukiwanie 

najważniejszej kolumny. Wynika to faktu, że dla rekordów należących do jednej 

podgrupy odpowiadające im poddrzewa mają bardziej zbliżoną strukturę. Dzięki temu 

ich mapowanie i wyrównywanie jest bardziej skuteczne. 

Rysunek 3.5.1: Blok rekordowy z dwoma sposobami prezentacji rekordów 
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3.6. Wykrywanie najistotniejszego tekstu 

Po zakończeniu procesu wykrywania grup rekordów realizowane jest poszukiwanie 

najistotniejszego tekstu występującego w wejściowym dokumencie HTML. Z 

obserwacji współczesnych stron WWW wynika, że w wielu przypadkach taki fragment 

jest jedynym istotnym napisem w dokumencie. Przykładem mogą być tutaj strony 

WWW zawierające artykuły prasowe. Bywa, że artykuł opublikowany jest na więcej niż 

jednej stronie, ale niespotykana jest sytuacja, w której na jednej stronie występują 

jednocześnie dwa. Celem poszukiwań takiego fragmentu jest wskazanie go, bądź 

stwierdzenie, że nie istnieje. Warto podkreślić, że w trakcie badań pomijane są węzły 

należące do wykrytych wcześniej grup rekordów a także te, z właściwości których 

wynika, że są niewidoczne. 

3.6.1. Znajdowanie najistotniejszego tekstu na stronie 

Proces wykrywania najważniejszego fragmentu tekstowego rozpoczyna się od 

wyróżnienia na stronie elementarnych bloków tekstowych. Każdy taki atomowy 

element strony jest to maksymalna konkatenacja wszystkich fragmentów tekstu 

swobodnego, ograniczona otwierającym lub zamykającym znacznikiem z listy: <div>, 

<span>, <h1>, <h2>, ..., <h5> lub <h6>. Chodzi o to, że przeglądając kod dokumentu 

HTML od pierwszego znaku, każde wystąpienie jednego z powyższych tagów 

powoduje rozpoczęcie nowego bloku. Pozostałe znaczniki są pomijane. Każdy z 

bloków oznaczany jest numerem porządkowym wynikającym z kolejności jego 

występowania w kodzie strony. 

 Wybór powyższych znaczników wynika z faktu, iż autorzy stron WWW 

powszechnie stosują je do podziału tekstu na większe fragmenty, czasem złożone z 

kilku akapitów. Części wyróżnione w ten sposób są bardziej przydatne dla procesu 

wykrywania. Tag <p> często obejmuje bardzo małe partie tekstu. W skrajnych 

przypadkach jest to jedno zdanie, co nie sprzyja rzetelnej ocenie przydatności bloku 

elementarnego. Dlatego też znacznik ten nie jest uwzględniany w trakcie podziału. 

 Dla każdego elementarnego fragmentu określana jest liczba liter i cyfr 

występujących w związanym z nim tekście swobodnym. Ponadto, badany jest odsetek 

takich znaków wśród wszystkich znaków innych niż białe. Jeżeli w danym bloku ten 

odsetek jest mniejszy niż 80%, to dany blok jest uznawany za niepoprawny i 
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przyjmowane jest, że liczba występujących w nim liter i cyfr wynosi 0. Uzyskiwana jest 

w ten sposób funkcja odwzorowująca numer bloku na liczbę występujących w nim liter 

i cyfr. 

 Na otrzymanym przyporządkowaniu realizowane jest filtrowanie 

dolnoprzepustowe poprzez wyznaczenie splotu z funkcją gęstości rozkładu normalnego 

(por. wzór 3.6.1). Jako wartość oczekiwaną przyjęto w niej 0, zaś odchylenie 

standardowe równe jest połowie pierwiastka kwadratowego z liczby wszystkich bloków 

elementarnych. Dla uzyskanej rozmytej charakterystyki wyznaczane jest globalne 

maksimum. Otoczenie tego maksimum zawierające wszystkie bloki z przypisaną 

wartością wynoszącą 10% ustalonego maksimum jest uznawane za kandydata na 

najistotniejszy tekst. Jeżeli zawiera ono co najmniej jeden blok elementarny z 200 

znakami, to zawartość otoczenia jest zwracana jako najważniejszy fragment tekstowy. 

Jeśli nie, to przyjmowane jest, że na stronie nie występuje istotny tekst. 

 

Wzór 3.6.1 (Gęstość rozkładu normalnego) 

 

        
 

    
 
 
 
  

   
  

 

 

 

gdzie: 

   - wartość oczekiwana (średnia) 

   - odchylenie standardowe 

 

 Na koniec warto podkreślić, że przyczyną dla której badana jest liczba liter i cyfr 

zamiast zdań, jest chęć uniknięcia konieczności wykrywania końca znania. Dzięki 

dobraniu takiej właśnie cechy bloku możliwe jest wykorzystanie niniejszej metody dla 

większości języków świata bez potrzeby wnikania w reguły w nich obowiązujące. W 

ten sposób proponowane rozwiązanie staje się bardziej uniwersalne. 

3.6.2. Ustalanie nagłówka najistotniejszego tekstu 

Jeżeli na stronie zostanie odnaleziony najistotniejszy blok tekstowy, to realizowane jest 

wyszukiwanie nagłówka. Chodzi tutaj o znalezienie wyrażenia, które przykładowo 
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odpowiada tytułowi artykułu prasowego. W tym celu badana jest lista elementarnych 

bloków tekstowych uzyskana podczas znajdowania najistotniejszego bloku tekstowego. 

Podstawowym kryterium branym pod uwagę podczas poszukiwań nagłówka jest 

maksymalny rozmiar tekstu występującego w bloku. Wyszukiwanie realizowane jest w 

dwóch etapach. Jeżeli mimo zastosowania dwóch metod poszukiwania nagłówka nie 

zostanie on odnaleziony, to przyjmowane jest, że on nie istnieje. 

 W pierwszej kolejności brana jest pod uwagę lista bloków elementarnych 

wchodzących w skład artykułu. Kolekcja ta jest posortowana rosnąco wg kolejności 

występowania bloków w kodzie dokumentu. Następnie określany jest maksymalny 

rozmiar tekstu występujący w ostatniej połowie listy. W kolejnym kroku badane są 

kolejno wszystkie bloki elementarne na lewo od bloku z połowy listy, rozpoczynając od 

tego właśnie bloku. Jeżeli uda się odnaleźć tekst, którego rozmiar jest większy niż 

110% rozmiaru maksymalnego ustalonego wcześniej, to ten tekst jest zwracany jako 

tytuł. Jeśli istnieje więcej niż jeden taki tekst, to wskazywany jest ten, który wystąpił 

jako pierwszy. 

 W przypadku, gdy tytuł nie zostanie odnaleziony, wtedy realizowane jest 

wyszukiwanie na podstawie nazw znaczników. W tym celu brana jest lista, którą 

wykorzystano przy poszukiwaniach na podstawie rozmiaru czcionki. Ponownie 

przetwarzana jest druga połowa tej listy. Tym razem chodzi o odnalezienie znacznika 

odpowiadającego nagłówkowi o maksymalnej wielkości. Oznacza to, że kandydatami 

na niego są tutaj tagi <h1>, <h2>, ..., <h6>. Rozpoczynając od bloku będącego w 

połowie listy badane są wszystkie znaczniki wchodzące w skład tego bloku i bloków 

położonych na lewo od niego. Pierwszy znacznik odpowiadający nagłówkowi 

większemu niż znaleziony wcześniej maksymalny jest uznawany za nagłówek, zaś tekst 

swobodny ograniczony tym znacznikiem jest zwracany jako treść tego nagłówka.  

3.7. Końcowe przetwarzanie wyników 

W ostatnim etapie proponowanego rozwiązania następuje zebranie rezultatów 

otrzymanych w poprzednich fazach i opracowanie wyniku końcowego. Ustalany jest 

również typ najistotniejszego fragmentu na stronie. W tym celu sprawdzane jest czy: 
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 odsetek znaków innych niż białe i należących do artykułu wśród wszystkich 

znaków innych niż białe i należących do poprawnych elementarnych bloków 

wynosi co najmniej 45%, 

 odsetek znaków innych niż białe i należących do artykułu wśród wszystkich 

znaków innych niż białe i należących do wszystkich elementarnych bloków 

wynosi co najmniej 5%. 

 

Jeśli oba powyższe warunki są spełnione, to przyjmowane jest, że najważniejszy jest 

tekst. W przeciwnym wypadku jest nim najistotniejsza grupa rekordów. Jeżeli na stronie 

znaleziono fragmenty relewantne tylko jednego typu, to jest on zawsze przyjmowany za 

najistotniejszy. Brak bloków obu rodzajów oznacza, że fragmentu najważniejszego nie 

ma.  

 Danymi wyjściowymi rozwiązania są trzy najistotniejsze grupy rekordów na 

stronie oraz najważniejszy fragment tekstowy. Istnieje możliwość, że na stronie WWW 

zostaną odnalezione mniej niż trzy istotne grupy lub też nie zostanie odnaleziony 

fragment z tekstem lub jego nagłówek. W skrajnym przypadku rozwiązanie może nie 

stwierdzić i nie zwrócić żadnych fragmentów istotnych. 

3.8. Projekt narzędzia wykrywającego 

W celu praktycznego określenia przydatności proponowanej metody, w języku Java 

opracowano narzędzie realizujące wykrywanie fragmentów istotnych i nieistotnych. 

Dostarczane jest ono w postaci archiwum JAR. Wybór takiej formy implementacji 

zapewnia większą przenośność. Program demonstracyjny opracowany jest w tym 

samym środowisku i działa w trybie konsolowym. 

 Podczas projektowania narzędzia do wykrywania fragmentów istotnych i 

nieistotnych na stronach WWW należy wziąć pod uwagę fakt, że wiele dokumentów 

HTML opublikowanych w sieci ma nieprawidłową budowę. Warunkiem koniecznym 

dla skutecznego przeprowadzenia badania jest doprowadzenie kodu źródłowego strony 

do postaci spełniającej najważniejsze zasady obowiązujące w języku HTML. Niezbędne 

jest usunięcie nadmiarowych i dodanie brakujących znaczników, a także pozbycie się 

przypadków krzyżowania się tagów (<b>...<i>...</b>...</i>). Aby móc poprawiać 
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stronę wejściową przed rozpoczęciem procesu wykrywania, w narzędziu użyto 

biblioteki HTMLCleaner, szerzej przedstawionej w [18]. 

 Istnieje możliwość łatwej zmiany parametrów pracy w/w narzędzia za pomocą 

plików konfiguracyjnych opracowanych w języku XML. Do uruchomienia wymagany 

jest jeden aplikacyjny plik konfiguracyjny i cztery pliki konfiguracyjne wpływające na 

działanie części rozwiązania odpowiedzialnej za budowę drzew znaczników. Za 

pomocą pierwszego spośród wymienionych można określić: 

 

 ścieżkę do katalogu z plikami wynikowymi, 

 flagę wpływającą na to, czy kod HTML wejściowej strony WWW ma być 

walidowany i korygowany przed rozpoczęciem budowy drzewa znaczników 

(parametr opcjonalny, domyślnie przyjmowane jest, że nie powinien być 

sprawdzany), 

 maksymalną wartość znormalizowanej odległości edycyjnej pozwalającej 

stwierdzić występowanie bloku rekordowego w metodzie łańcuchów 

znaczników (parametr opcjonalny, domyślna wartość to 0,3), 

 maksymalną wartość znormalizowanej odległości edycyjnej pozwalającej 

zaliczyć do tej samej podgrupy dwa rekordy uzyskane metodą badania atrybutu 

class (parametr opcjonalny, domyślna wartość to 0,1), 

 minimalną wartość entropii wymaganą do stwierdzenia bloku rekordowego w 

metodzie badającej rozkład tekstu w treści odnośników (parametr opcjonalny, 

domyślna wartość to 0,9), 

 minimalny odsetek węzłów posiadających taką samą listę wartości atrybutu 

class wymagany do stwierdzenia bloku rekordowego w ramach metody 

badającej ten atrybut (parametr opcjonalny, domyślna wartość to 0,7), 

 minimalną liczbę znaków innych niż białe, którą musi posiadać co najmniej 

jeden elementarny blok tekstowy, aby na stronie mogła zostać stwierdzona 

obecność najistotniejszego fragmentu tekstowego (parametr opcjonalny, 

domyślna wartość to 200), 

 minimalny odsetek znaków będących literami i cyframi wśród wszystkich 

znaków innych niż białe pozwalający uznać elementarny blok tekstowy za 

poprawny (parametr opcjonalny, domyślna wartość to 0,8), 

 listę wejściowych stron WWW. 
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Dla każdego dokumentu z listy wejściowych stron WWW można indywidualnie 

ustawić wszystkie powyższe parametry z wyjątkiem ostatniego. Wówczas będą one 

obowiązywały tylko dla tej strony nawet, jeśli dla całej listy określono inne wartości 

tych parametrów. Do pozostałych ustawień zaliczono: 

 

 adres URL wejściowej strony WWW, dostępnej lokalnie lub zdalnie, 

 liczba powtórzeń operacji wykrywania fragmentów na tej stronie (parametr 

opcjonalny, domyślna wartość to 1). 

 

Pozostałe pliki konfiguracyjne, tj. wpływające na działanie mechanizmu budowy drzew 

znaczników, pozwalają na zmianę: 

 

 listy znaczników pojedynczych, które będą uwzględniane przy budowie, 

 listy znaczników podwójnych, które będą uwzględniane przy budowie, 

 listy atrybutów, które będą uwzględniane przy budowie, 

 listy znaczników pomijanych razem z objętą przez nie zawartością. 

 

 Jak widać, istnieje możliwość pominięcia korekty strony WWW poprzez 

konfiguracyjne ustawienie odpowiedniej flagi. Jest to zalecane w przypadku stron 

zapisanych za pomocą rozszerzenia, ponieważ ich struktura została uporządkowania za 

pomocą mechanizmów wbudowanych w przeglądarkę. Rozszerzenie jest szerzej 

opisane w dalszej części rozdziału. 

 Narzędzie w trakcie działania tworzy plik logu, w którym zapisywane są 

informacje dotyczące poszczególnych etapów procesu wykrywania. W pliku dziennika 

zapisywane są zarówno cząstkowe wyniki pracy narzędzia, jak i informacje o błędach, 

które wystąpiły w trakcie przetwarzania. Ostateczny rezultat drukowany jest do pliku 

wynikowego, oddzielnego dla każdego powtórzenia algorytmu i dla każdej strony 

wejściowej. Umieszczane są tam również wyniki pomiarów skuteczności działania 

rozwiązania:  
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----------- 

STATYSTYKI: 

----------- 

 

------------------------------------------------------------------------- 

|                       | PRECISION |  RECALL  | F-MEASURE | ODS. NAGŁ. | 

------------------------------------------------------------------------- 

|       1. GRUPA        | 1.000000  | 1.000000 | 1.000000  |  1.000000  | 

------------------------------------------------------------------------- 

|       2. GRUPA        | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000  |  0.000000  | 

------------------------------------------------------------------------- 

|       3. GRUPA        | 1.000000  | 1.000000 | 1.000000  |  1.000000  | 

------------------------------------------------------------------------- 

|         TEKST         | 0.883437  | 1.000000 | 0.938112  |    ----    | 

------------------------------------------------------------------------- 

| CZY POPR. NAGŁ. TEKS. |                      TAK                      | 

------------------------------------------------------------------------- 

| CZY POPR. NAJW. FRAG. |                      TAK                      | 

------------------------------------------------------------------------- 

 

 Ponadto, są tam zapisywane znalezione najistotniejsze grupy rekordów w 

kolejności od najważniejszej. Jeżeli znaleziono więcej niż trzy, to w pliku umieszczane 

są trzy najważniejsze. W przypadku, gdy nie ustalono żadnej, zapisywana jest stosowna 

informacja. Każda z grup rekordów przedstawiona jest w postaci tabeli, w której każdy 

wiersz odpowiada pojedynczemu rekordowi. Pierwsza kolumna, licząc od lewej, 

odpowiada wykrytym nagłówkom. Ostatnia zawiera identyfikatory pozwalające ustalić 

wszystkie węzły najwyższego poziomu wchodzące w skład danego rekordu. Dla każdej 

z grup obiektów podawany jest również współczynnik istotności: 

 

1. GRUPA (ISTOTNOŚĆ=0.120653) [ 

 1: [ReRAM and the memory chip contest(http://www.bbc.co.uk/news/technolo... 

 2: [Circuit 'missing link' laid bare(http://www.bbc.co.uk/news/science-e... 

 3: [Memristor revolution backed by HP(http://www.bbc.co.uk/news/technolo... 

 4: [HP outlines memory of the future(http://www.bbc.co.uk/2/hi/technolog... 

] 

 

 W pliku wynikowym umieszczana jest również treść najważniejszego tekstu na 

stronie oraz nagłówek tekstu, o ile zostały odnalezione. Jeżeli nie, to umieszczana jest 

informacja o tym: 
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------ 

TEKST: 

------ 

 

NAGŁÓWEK TEKSTU: Memristors in silicon promising for dense, fast memory 

 

By Jason Palmer Science and technology reporter, BBC News The researchers are 

already collaborating with a manufacturer on prototypes Continue reading the 

main story Related Stories Researchers have revealed details of a promising 

way to make a fundamentally different kind of computer memory chip. The device 

is a "memristor", a long-hypothesised but only recently ...  

 

Wreszcie, zapisywane jest to, który typ fragmentu, tekst czy grupa rekordów, jest 

najważniejszy, albo że takiego nie ma. 

 Poza narzędziem dostarczane jest rozszerzenie do przeglądarki Firefox. Dzięki 

niemu istnieje możliwość uzyskania ostatecznej postaci strony po wykonaniu skryptów 

zaszytych w treści tejże strony. Ponadto, opisywane rozszerzenie umożliwia 

umieszczenie w kodzie strony danych wizualnych oraz niektórych danych dotyczących 

stylów obowiązujących dla danych znaczników. Dane te umieszczane są w dokumencie 

w postaci następujących specjalnych atrybutów: 

 

 rd - wartością jest data zapisu strony w formacie YYYY-MM-DD hh:mm:ss Z, 

określana przez rozszerzenie, 

 rv - wypadkowa wartość właściwości stylu visibility dla danego znacznika, 

 rfs - wypadkowa wartość właściwości stylu font-size dla danego znacznika. 

 

 Dzięki powyższym atrybutom możliwe jest sprawniejsze i skuteczniejsze 

przeprowadzenie procesu wyszukiwania fragmentów istotnych i nieistotnych. Oprócz 

nich istnieje możliwość wprowadzenia innych, służących do kwotowego określania 

przydatności narzędzia za pomocą wybranych i szerzej opisanych dalej miar. Zaliczamy 

do nich: 
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 rmi - określa typ najważniejszego elementu na stronie i przyjmuje wartości: 

o a - tekst, 

o l - lista, 

o n - brak najistotniejszego typu (wartość domyślna). 

 rre - określa początek i koniec grupy rekordów (szczegółowo opisany dalej), 

 rrh - wskazuje na nagłówek rekordu i przyjmuje tylko jedną wartość, będącą 

numerem porządkowym grupy rekordów, z którą związany jest dany nagłówek, 

 rat - określa nagłówek tekstu i przyjmuje tylko jedną wartość (a), która oznacza, 

że cały tekst swobodny obejmowany przez oznaczony węzeł należy do 

nagłówka najistotniejszego tekstu,  

 rab - wskazuje na tekst swobodny należący do najistotniejszego tekstu i może 

przyjmować wartości: 

o a - cały tekst swobodny obejmowany przez oznaczony węzeł należy do 

tekstu najistotniejszego, 

o i, j, ..., k - i - ty, j - ty, ..., k - ty blok tekstowy objęty oznaczonym 

węzłem należy do tekstu najistotniejszego, 

o x - w przypadku, gdy w jednym z węzłów przodków omawiany atrybut 

przyjmuje wartość a, wówczas tekst objęty rozważanym węzłem nie jest 

zaliczany do tekstu najistotniejszego. 

 

Wartość atrybutu rre składa się z czterech części. Przykładem wartości jest 1_a_1_3. 

Zgodnie z przykładem poszczególne części oddzielone są podkreśleniami: 

 

 identyfikator - numer porządkowy grupy rekordów, 

 typ - określa, czy węzeł oznaczony atrybutem stanowi początek rekordu 

(wartość b), koniec (e), lub wyznacza cały rekord (a), 

 maksymalna dopuszczalna ważkość grupy - oznacza dopuszczalną, maksymalną 

pozycję w hierarchii ważności grup rekordów, 

 minimalna dopuszczalna ważkość grupy - oznacza dopuszczalną, minimalną 

pozycję w hierarchii ważności grup rekordów. 
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Rozdział 4 

Ocena rozwiązania 

W bieżącym rozdziale przedstawiono ocenę proponowanego rozwiązania. Omówiono 

przeprowadzone testy oraz przedyskutowano otrzymane wyniki. Na koniec 

przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonych badań. 

4.1. Zbiór danych testowych 

Narzędzie wyszukujące zastosowano dla pewnej liczby polskich i zagranicznych stron 

WWW. Badano zarówno strony posiadające bloki o strukturze rekordowej, jak i te, 

które zawierają znaczące bloki tekstowe. W przypadku tych pierwszych brane pod 

uwagę były strony wynikowe będące rezultatem wyszukiwania za pomocą różnych 

serwisów, zwane dalej w skrócie stronami wynikowymi. Wśród tych serwisów znalazły 

się wyszukiwarki internetowe, sklepy internetowe i portale (por. tabl. 4.1.1). W 

przypadku dokumentów HTML z blokami tekstowymi uwzględnione zostały strony z 

artykułami prasowymi, umieszczone na portalach internetowych (por. tabl. 4.1.2). Dalej 

nazywane są w skrócie stronami z artykułami. Artykuły te dotyczą różnych dziedzin 

takich, jak rozrywka, sport, gospodarka, polityka, zdrowie i wydarzenia w Polsce oraz 

na świecie. 

 Dla każdego serwisu wzięto do badań po 10 stron. Dane prezentowane w 

tabelach dla pojedynczego serwisu są średnimi arytmetycznymi wyników uzyskanych z 

badania pochodzących z niego dokumentów HTML. Dane testowe pochodzą z witryn, 

na których stosowane były różne szablony do prezentacji danych. Strony użyte w 

trakcie eksperymentów były opracowywane z użyciem rozmaitych technik i rozwiązań. 

W wielu przypadkach dokumenty te zawierały skrypty oraz 
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znaczniki nie występujące w HTML. Wszystkie strony były opublikowane w Internecie. 

Do eksperymentów zawsze była brana postać dokumentu HTML zapisana za pomocą 

opisanego wcześniej rozszerzenia przeglądarki zaraz po wyrenderowaniu strony. 

 Eksperymenty przeprowadzono na komputerze osobistym wyposażonym w 

procesor AMD Athlon II X3 460 i 8 GB pamięci RAM. Oba wymienione podzespoły 

działały w oparciu o fabryczne ustawienia.  

 

Nazwa 

serwisu 
Adres serwisu Typ serwisu 

Allegro http://allegro.pl/ serwis aukcyjny 

Amazon http://www.amazon.com/ sklep internetowy 

Ask http://ask.com/ wyszukiwarka internetowa 

Google http://www.google.pl/ wyszukiwarka internetowa 

MSDN http://msdn.microsoft.com/pl-pl/ portal technologiczny 

Tablica 4.1.1: Serwisy badane pod kątem bloków rekordowych 

 

Nazwa 

portalu 
Adres portalu 

Kategoria 

tematyczna 

BBC News http://www.bbc.co.uk/news/ rozrywka 

zdrowie 

gospodarka 

sport 

polityka 

wydarzenia 

CBS News http://www.cbsnews.com/ 

Fox News http://www.foxnews.com/ 

Gazeta.pl http://www.gazeta.pl/ 

Onet http://www.onet.pl/ 

Tablica 4.1.2: Portale badane pod kątem bloków tekstowych 

  

 W badaniu przyjęto zasadę, że występujące na stronach z artykułami grupy 

rekordów są przydatne wtedy, gdy stanowią listę odnośników do innych artykułów, 

mniej lub bardziej powiązanych z tekstem opublikowanym na rozważanej stronie. 

Chodzi więc o grupy obiektów mające strukturę TOC i często zawierające dodatkowe 

elementy związane z odnośnikami takie, jak obrazy. 

http://allegro.pl/
http://www.amazon.com/
http://ask.com/
http://www.google.pl/
http://msdn.microsoft.com/pl-pl/
http://www.bbc.co.uk/news/
http://www.cbsnews.com/
http://www.foxnews.com/
http://www.gazeta.pl/
http://www.onet.pl/


ROZDZIAŁ 4.  OCENA ROZWIĄZANIA 55 

 

 Najczęściej zakładano, że wszystkie występujące na stronie z artykułem istotne 

grupy rekordów są jednakowo ważne co oznacza, że zwrócenie ich jako dowolna z 

trzech grup wynikowych było traktowane jako sukces. Wyjątek stanowiły strony, na 

których występowała widoczna lista z komentarzami czytelników. W takim przypadku 

była ona uznawana za najistotniejszą, zaś treść komentarza była przyjmowana za 

nagłówek rekordu. Pozostałe ważne listy określano jako jednakowo relewantne, ale 

mniej ważne od komentarzy. W przypadku serwisu Google przyjęto, że odnośniki do 

listy obrazów i wiadomości związanych z poszukiwaną frazą są przydatne. 

4.2. Metody pomiaru 

Tak jak w przypadku wielu innych problemów z dziedziny wyszukiwania informacji 

celem jest, aby wynikowy zbiór fragmentów był jak najwyższej jakości. Dobrym 

miernikiem są tutaj współczynniki szeroko stosowane w tej dziedzinie, czyli dokładność 

(precision, PR, por. wzór 4.2.1), zupełność (recall, R, por. wzór 4.2.2) i F-miara (F-

measure, F, por. wzór 4.2.3). W idealnym przypadku tzn. takim, w którym rozwiązanie 

wykrywa wszystkie właściwe elementy i tylko te właściwe, wszystkie trzy powyższe 

współczynniki wynoszą 1. 

 Pomiar skuteczności działania narzędzia składa się z kilku etapów. Celem 

pomiaru jest ustalenie efektywności, z jaką wykryto trzy najistotniejsze grupy rekordów 

i najważniejszy tekst. Ponadto, sprawdzana jest trafność określenia nagłówków 

obiektów oraz nagłówka związanego z tekstem. 

 

Wzór 4.2.1 (Miara dokładności) 

 

   
       

    
 

 

gdzie: 

    - obiekty relewantne 

    - obiekty uznane przez rozwiązanie za relewantne 
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Wzór 4.2.2 (Miara zupełności) 

 

  
       

    
 

 

gdzie: 

    - obiekty relewantne 

    - obiekty uznane przez rozwiązanie za relewantne 

 

 

Wzór 4.2.3 (F-miara) 

 

  
      

    
 

 

gdzie: 

   - wskaźnik zupełności 

    - wskaźnik dokładności 

  

 W pierwszej kolejności badane jest, czy dana grupa zawiera wszystkie poprawne 

rekordy i żadne inne. Skuteczność wskazania obiektów określana jest za pomocą miar 

dokładności, pełności i F-miary. Badanymi obiektami są rekordy. Obiekt grupy jest 

uznawany za poprawnie odnaleziony, jeśli rozwiązanie wskaże wszystkie związane z 

nim węzły i żadne inne. Ostatnim elementem oceny związanym z każdą grupą rekordów 

jest to, czy udało się właściwie zidentyfikować nagłówki obiektów. Skuteczność 

wykrywania najważniejszego elementu obiektu mierzona jest za pomocą odsetka 

poprawnie wykrytych rekordów z właściwie określonymi nagłówkami wśród 

wszystkich poprawnie wykrytych rekordów danej grupy. Najważniejsze elementy 

obiektów nieodnalezionych nie są brane pod uwagę, gdyż z racji braku wykrycia 

rekordu nie jest realizowane wyszukiwanie jego nagłówka. 

 W kolejnej fazie określana jest skuteczność wykrycia najistotniejszego tekstu. W 

tym przypadku również stosowane są trzy wspomniane wcześniej miary. Obiektami są 

tutaj wszystkie znaki tekstu swobodnego inne niż białe. Badana jest również 
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efektywność znajdowania nagłówka. Uznawany jest za poprawnie odnaleziony, jeśli 

zostanie wskazany właściwy węzeł, który go zawiera. 

 Fragmenty stron będące faktycznie istotnymi oznaczono w kodach dokumentów 

HTML za pomocą specjalnych atrybutów. Dzięki nim możliwe jest oznaczenie grupy 

zgodnie z jej faktyczną istotnością, przy czym dopuszczalne jest wskazanie więcej niż 

jednego właściwego poziomu ważkości dla grupy oraz wskazanie więcej niż trzech 

grup. Atrybuty te pozwalają również zadeklarować typ najistotniejszego fragmentu. 

Dzięki temu możliwe jest zbadanie, czy został on poprawnie wskazany. Ustalane jest 

zatem, czy jest nim najistotniejsza grupa rekordów, czy też najważniejszy fragment 

tekstowy.  

4.3. Wyniki działania 

Z przeprowadzonych badań wynika, że proponowane rozwiązanie osiąga najlepsze 

rezultaty przy wykrywaniu najistotniejszej grupy na stronach z wynikami wyszukiwania 

(por. tabl. 4.3.1). W tym przypadku skuteczne okazało się również znajdowanie 

nagłówków rekordów. Nieco słabsze wyniki dało ustalanie nagłówków na stronach z 

portalu Allegro (por. rys. 4.3.1). Jest spowodowane tym, że wybrany algorytm 

mapowania, czyli STM, nie zawsze pozwalał skutecznie powiązać nagłówki w jedną 

kolumnę w tabeli. 

 

Tablica 4.3.1: Średnia skuteczność wykrywania trzech najistotniejszych grup rekordów 

na stronach wynikowych 

Istotny 

fragment 

strony 

Dokładność 

[%] 

Zupełność  

[%] 

F-miara 

[%] 

Odsetek 

znalezionych 

nagłówków 

[%] 

1. grupa 97,47 92,45 94,71 90,18 

2. grupa 17,50 18,00 17,71 13,55 

3. grupa 18,50 20,00 19,14 14,00 
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 W przypadku serwisu Amazon mniejsza skuteczność spowodowana jest pewną 

cechą struktury strony z listą produktów (por. rys. 4.3.2). Wizualnie rekordy zaznaczone 

ramką oraz dwa pozostałe należą do tej samej listy. Jednakże, w kodzie źródłowym 

strony trzy pierwsze elementy zaliczone są do innej części strony. W proponowanym 

rozwiązaniu przyjęto, że wszystkie rekordy należące do danej grupy mają w drzewie 

znaczników wspólnego przodka i należą do tego samego bloku. 

 Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku serwisu Ask (por. rys. 4.3.3). Tutaj 

dodatkowo umieszczono reklamy pomiędzy blokiem z wykrytą grupą rekordów, a 

częścią strony z pojedynczym rekordem z nią związanym. W celu poprawnego 

rozpoznawania rekordów spoza bloku, do którego pasują i w którym znajduje się 

większość rekordów z danej grupy, niezbędne jest wprowadzenie dodatkowych 

mechanizmów.  

 

 

 

Rysunek 4.3.1: Skuteczność wykrywania najistotniejszej grupy rekordów na stronach 

wynikowych 
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 Zdecydowanie gorsze rezultaty dało znajdowanie i interpretacja pozostałych 

dwóch bloków rekordowych (por. rys. 4.3.4 i 4.3.5). Wynika to z faktu, że rozwiązanie 

wskazywało drugą i trzecią istotną grupę na stronach, na których występował tylko 

jeden relewantny blok rekordowy. Jeśli chodzi o istotny fragment tekstowy, to dla 

Rysunek 4.3.2: Rekordy należące do różnych bloków 
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wszystkich stron wynikowych rozwiązanie wskazało, zgodnie ze stanem faktycznym, że 

taki blok nie istnieje. Wyjątek stanowił jeden dokument pochodzący z serwisu Ask. W 

przypadku wspomnianej strony niepoprawnie stwierdzono występowanie 

najważniejszego tekstu, ale zgodnie z prawdą ustalono, że nie istnieje jego nagłówek. 

 W przypadku stron z najistotniejszym fragmentem będącym tekstem, udało się 

poprawnie wskazać większość znaków wchodzących w jego skład (por. tabl. 4.3.2 i rys. 

4.3.6). Powyższe wynika z wysokich wartości wskaźnika zupełności. Co więcej, 

skuteczne okazało się rozpoznawanie nagłówka.  

 Znajdowanie najistotniejszej grupy rekordów na stronach z artykułami (por. rys. 

4.3.7) dało umiarkowane wyniki. W przypadku drugiej i trzeciej co do ważności listy 

rekordów wyniki okazały się mało zadowalające (por. rys. 4.3.8 i 4.3.9). Lepsze 

rezultaty wykrywania najważniejszej grupy, a słabsze dwóch pozostałych wynikają z 

faktu, że często na stronach występuje jeden większy i łatwiejszy do znalezienia blok 

typu TOC, zaś pozostałe są podobne do innych, nieprzydatnych w sensie przyjętych 

założeń fragmentów takich, jak np. paski nawigacyjne. Dla dokumentów z artykułami 

skuteczność wykrywania rekordów z drugiej i trzeciej grupy, jak i ich nagłówków, jest 

Rysunek 4.3.3: Rekordy przedzielone reklamami 
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niższa niż dla grupy najistotniejszej podobnie, jak miało to miejsce w przypadku stron 

wynikowych. Jednakże, w wypadku artykułów różnica ta jest znacząco mniejsza.  

 

 

Rysunek 4.3.4: Wykres skuteczności wykrywania drugiej co do istotności grupy 

rekordów na stronach wynikowych 

 

Rysunek 4.3.5: Wykres skuteczności wykrywania trzeciej co do istotności grupy 

rekordów na stronach wynikowych 
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Istotny 

fragment 

strony 

Dokładność 

[%] 

Zupełność 

[%] 

F-miara 

[%] 

Odsetek 

znalezionych 

nagłówków 

[%] 

tekst 83,12 99,57 89,87 100,00 

1. grupa 81,91 83,43 82,53 64,93 

2. grupa 56,67 57,00 56,61 54,67 

3. grupa 67,33 67,00 66,93 67,33 

Tablica 4.3.2: Średnia skuteczność wykrywania najistotniejszego tekstu i trzech 

najistotniejszych grup rekordów na stronach z artykułami 

 

 

 

Rysunek 4.3.6: Wykres skuteczności wykrywania najistotniejszego tekstu na stronach z 

artykułami 
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Rysunek 4.3.7: Wykres skuteczności wykrywania najistotniejszej grupy rekordów na 

stronach z artykułami 

 

 

Rysunek 4.3.8: Wykres skuteczności wykrywania drugiej co do istotności grupy 

rekordów na stronach z artykułami 
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Rysunek 4.3.9: Wykres skuteczności wykrywania trzeciej co do istotności grupy 

rekordów na stronach z artykułami 

 

 W przypadku niektórych portali rezultaty wykrywania grup rekordów były 

znacząco lepsze niż w przypadku innych. Dotyczy to również znajdowania ich 

nagłówków. W przypadku Gazeta.pl nagłówki komentarzy nie zostały poprawnie 

wskazane. 

 Funkcjonalność pozwalająca na wskazanie typu najistotniejszego fragmentu na 

stronie również okazała się przydatna. Niemal we wszystkich przypadkach rozpoznanie 

zakończyło się powodzeniem (por. tabl. 4.3.3 i 4.3.4). Dzięki temu możliwe było 

zwrócenie najważniejszego fragmentu strony pod warunkiem, że został on poprawnie 

określony. W przypadku stron z najistotniejszym blokiem rekordowym określenie typu 

najważniejszego fragmentu było o tyle prostsze, że w zdecydowanej większości 

przypadków istotny tekst nie był tam w ogóle stwierdzany. 
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Nazwa serwisu 

Odsetek poprawnie 

wykrytych typów 

najistotniejszego 

fragmentu [%] 

    Allegro 100 

    Amazon 100 

    Ask 90 

    Google 100 

    MSDN 100 

Tablica 4.3.3: Skuteczność wykrywania typu najistotniejszego fragmentu na stronach 

wynikowych 

 

Nazwa portalu 

Odsetek poprawnie 

wykrytych typów 

najistotniejszego 

fragmentu [%] 

    BBC News 100 

    CBS News 100 

    Fox News 100 

    Gazeta.pl 100 

    Onet 90 

Tablica 4.3.4: Skuteczność wykrywania typu najistotniejszego fragmentu na stronach z 

artykułami 

 

 Na koniec warto zwrócić uwagę na wydajność proponowanej metody. Okazało się, 

że dla większości serwisów średni czas przetwarzania przez narzędzie był rzędu kilku 

sekund (por. tabl. 4.3.5 i 4.3.6). W znacznej części przypadków czas analizy pojedynczej 

strony nie przekroczył progu 7 sekund. Wyjątek stanowiły dokumenty pochodzące z 
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serwisu MSDN. W ich przypadku czasy przetwarzania były znacznie większe, rzędu 

kilkudziesięciu sekund. 

 

Nazwa serwisu 

Średni czas 

przetwarzania 

strony [s] 

Maksymalny czas 

przetwarzania 

strony [s] 

   Allegro  0,877 2,361 

   Amazon  2,673 4,549 

   Ask  0,470 1,485 

   Google  0,829 2,018 

   MSDN  18,611 34,980 

Tablica 4.3.5: Wydajność procesu wykrywania na stronach wynikowych 

 

Nazwa portalu 

Średni czas 

przetwarzania 

strony [s] 

Maksymalny czas 

przetwarzania 

strony [s] 

   BBC News 0,627 1,580 

   CBS News 4,510 6,321 

   Fox News 0,707 1,660 

   Gazeta.pl 2,277 5,265 

   Onet 0,915 1,925 

Tablica 4.3.6: Wydajność procesu wykrywania na stronach z artykułami 
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4.4. Wnioski 

Przeprowadzone badania pokazały, że stosunkowo skuteczne i szybkie rozwiązanie 

pozwalające na wykrywanie na stronach WWW ściśle określonych dwóch typów 

bloków jest możliwe do opracowania. Realna jest również interpretacja zawartości dla 

tych bloków. Uzyskane wyniki w wielu wypadkach dorównują rezultatom działania 

omówionych wcześniej rozwiązań w zakresie odpowiadających funkcjonalności. 

Należy jednak podkreślić, że większość z tych metod opracowano wiele lat temu i już z 

samej analizy teoretycznej wynika, że uzyskanie równie dobrych rezultatów w oparciu 

o współczesne strony WWW nie jest możliwe. 

 Nie oznacza to jednak, że proponowana metoda zawsze osiągała bardzo dobre 

wyniki i pozwoliła spełnić wszystkie postawione cele. Wynika to głównie z faktu, że 

pośród danych eksperymentalnych natrafiono na pewne szczególne przypadki, które 

wymagają wprowadzenia dodatkowej obsługi. W większości wypadków istnieje 

możliwość jej zapewnienia, ale oznacza to mierne skomplikowanie rozwiązania przy 

jednoczesnym niewielkim przyroście skuteczności. Dodatkowe mechanizmy warto 

wprowadzać wówczas, gdy niezbędna i szczególnie pożądana jest obsługa tych sytuacji. 

Należy pamiętać, że istnieją również przypadki bloków rekordowych, które wydają się 

być niemożliwe do wykrycia lub interpretacji przez narzędzie przetwarzające 

pojedynczą stronę. 

 Przykłady takich szczególnych sytuacji opisano przy okazji komentowania 

wyników wykrywania rekordów dla serwisów Amazon i Ask. W przypadku Amazon 

sprawa jest nieco bardziej złożona, gdyż w grę wchodzi łączenie ze sobą dwóch grup 

obiektów uzyskanych na podstawie dwóch różnych i nie sąsiadujących ze sobą bloków 

rekordowych. W takiej sytuacji zastosowanie mechanizmu łączącego dwie podobne 

grupy rekordów może prowadzić do błędnych wyników, gdyż mogą one faktycznie być 

odrębne i być prezentowane jako niezależne. Takie zbiory obiektów występują na 

przykład na stronach pochodzących z serwisu Allegro. Tutaj istotne wydaje się 

skrupulatne zbadanie bloków oddzielających dwie rozważane grupy rekordów, 

szczególnie pod względem wizualnym. 

 Skuteczność, z jaką wykryto drugi i trzeci co do istotności zbiór obiektów na 

stronach wynikowych skłania do przemyśleń nad zasadnością poszukiwania tych grup 

w dokumentach HTML tego typu. W większości wypadków nie występuje tam więcej 
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niż jeden istotny fragment rekordowy. Jednakże, ograniczenie liczby zwracanych 

najistotniejszych grup obiektów do jednej spowoduje nieskuteczne wykrywanie takich 

fragmentów na niektórych stronach wynikowych. Przykładem owych dokumentów 

mogą być strony z serwisu Allegro, na których prezentowane jest jednocześnie do kilku 

istotnych list z produktami i usługami. Rozwiązaniem dającym lepsze wyniki w 

sytuacji, w której istotna jest tylko jedna grupa na stronie, może być wprowadzenie 

dodatkowych warunków koniecznych, które musi spełniać grupa, aby mogła zostać 

uznana za istotną. Przykładem może być tutaj wymóg osiągnięcia przez zbiór 

minimalnego progu wysokości poddrzew wyznaczanych przez rekordy lub liczby 

znaków tekstu swobodnego do nich należących. 

 Zdarzało się, że skuteczność wykrywania nagłówków rekordów była bardzo 

niska. Elementy te były nieprawidłowo określane wtedy, gdy stanowiły one tekst 

nienależący do odnośnika. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku grup rekordów na 

stronach z artykułami, odpowiadających komentarzom. 

 Jeśli chodzi o bloki tekstowe, to sprawa okazała się być nieco bardziej 

skomplikowana. Niższa skuteczność występowała w tych przypadkach, w których 

miedzy kolejnymi akapitami artykułu występowały częściowo związane z nim 

komentarze lub zupełnie niezwiązane z nim reklamy. W takich sytuacjach wydaje się 

niezbędna bardziej szczegółowa analiza stylów obowiązujących w poszczególnych 

fragmentach strony. Przetwarzanie treści samego, występującego tam tekstu 

swobodnego może nie dać oczekiwanych rezultatów ze względu na to, że we 

wstawkach do artykułu często poruszone są podobne tematy z użyciem podobnego 

słownictwa. 

 Problem stanowiły te strony WWW, które były w istotnej części generowane 

poprzez wykonanie kodu Javascript. Przykładem była strona wynikowa wyszukiwarki 

internetowej Google. Analiza źródła tego dokumentu była bezcelowa, gdyż właściwe 

rekordy były umieszczane na stronie dopiero po wykonaniu skryptów wywoływanych 

podczas generowania strony. W tym przypadku przydatne okazało się rozszerzenie 

przeglądarki, które umożliwia uzyskanie kodu źródłowego strony po wykonaniu 

skryptów. Biorąc pod uwagę to, że skrypty coraz powszechniej występują na stronach 

WWW, każda implementacja proponowanej metody powinna zapewniać mechanizm je 

wykonujący. Na koniec warto dodać, że zgodnie z początkowym założeniem cechy 
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wizualne bloków stron takie, jak położenie, wysokość i szerokość okazały się nie być 

konieczne w procesie wykrywania. 
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Rozdział 5 

Podsumowanie 

Rozwiązanie automatycznie rozpoznające różne klasy bloków wraz z interpretacją ich 

zawartości z całą pewnością wzbogaci wiele systemów informatycznych. Umożliwi ono 

odrzucenie nieprzydatnych informacji prezentowanych na stronach. Będzie tym bardziej 

wartościowe, im bardziej dokładne, szybsze i bardziej przenośne. 

 Niewykluczone, że za jakiś czas elementy HTML dodane w wersji 5 będą 

powszechnie stosowane. Wprowadzają one dodatkowy opis semantyczny. Przykładem 

mogą być znaczniki <article>, <aside>, <details>, <footer>, <header>, <nav>, 

<section> i <summary>, które są przeznaczone do wyróżniania na stronie WWW 

fragmentów o pewnym określonym znaczeniu takim, jak stopka, nagłówek czy lista 

odnośników nawigacyjnych. Warto uwzględnić te elementy w rozwiązaniu 

wykrywającym bloki istotnie i nieistotne. Jeżeli autor użył powyższych znaczników na 

stronie, to należy je potraktować jako istotną wskazówkę podczas wyszukiwania na 

stronie fragmentów o znaczeniu wynikającym z tychże znaczników. Nie można ich 

interpretować jako jednoznacznego opisu bloków, ponieważ zawsze istnieje ryzyko 

użycia ich niezgodnie z przeznaczeniem. Dlatego też, metody interpretujące te 

znaczniki należy stosować razem z rozwiązaniami innego rodzaju. 

 Skuteczność wykrywania rekordów można poprawić wprowadzając dodatkowe 

mechanizmy wspierające przyporządkowywanie pojedynczych obiektów występujących 

poza odpowiadającymi im grupami lub łączenie dwóch lub więcej grup w jedną na 

podstawie podobieństwa między obiektami w nich występujących. To drugie należy 

jednak dokładnie przemyśleć i zbadać, gdyż może doprowadzić do 
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sytuacji, w której dwie osobne listy podobnych obiektów zostały celowo wyodrębnione 

i łączenie ich w jedną jest błędem. 

 Efektywność znajdowania nagłówków rekordów można zwiększyć dobierając 

bardziej skuteczny algorytm mapowania drzew. Ponadto, warto rozważyć dobranie 

bardziej złożonej metody wyrównującej drzewa. Należy jednak pamiętać, że bardziej 

skomplikowane algorytmy odznaczają się większą złożonością obliczeniową, co może 

prowadzić do radykalnego obniżenia wydajności rozwiązania. Warto również wziąć 

pod uwagę takie zmodyfikowanie formuły określającej najważniejszą kolumnę, aby w 

przypadku braku nagłówka z odnośnikiem zwracany był największy fragment tekstowy. 

Taka zmiana może okazać się przydatna w sytuacji, gdy badane są grupy rekordów 

odpowiadające komentarzom. 

 W celu poprawy skuteczności rozpoznawania istotnych fragmentów tekstowych 

warto wziąć pod uwagę różnice pomiędzy stylami obowiązującymi w poszczególnych 

częściach strony. Wprowadzenie podziału na elementarne bloki tekstowe ze względu na 

właściwości stylu ułatwiłoby dokładniejsze wskazanie tych z nich, które należą do 

najistotniejszego tekstu na stronie. Do porównań należałoby brać jedynie wybrane 

właściwości stylu tak, aby zbyt pochopnie nie rozdzielać niektórych fragmentów 

najistotniejszego tekstu z powodu wystąpienia np. pogrubienia. 

 Najprawdopodobniej nigdy nie uda się opracować w pełni uniwersalnej metody 

pozwalającej rozpoznawać na stronach fragmenty istotne i nieistotne. Wprowadzanie 

dodatkowych założeń i ograniczeń wydaje się być nieuniknione. Jednakże, określenie 

konkretnych oczekiwań co do rodzaju poszukiwanych na stronach informacji umożliwia 

opracowanie rozwiązania pozwalającego dosyć skutecznie i stosunkowo wydajnie je 

wyłuskiwać.  
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