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Povzetek 

Nagla rast interneta se odraža v neznanskih količinah dostopnih informacij in 
storitev.  Večina informacij, dostopnih preko spleta, je predstavljenih v slabo 
strukturiranem naravnem jeziku ali pa je generirana iz podatkovnih baz, kjer je 
prepoznavanje semantike računalniško praktično nemogoče. Naloga splošnega 
agenta je zbiranje in strnjevanje informacij z raznovrstnih,  geografsko 
porazdeljenih virov in avtonomno posredovanje inteligentnih storitev. Nakupovalni 
agent, imenovan tudi primerjalno nakupovalni agent, je zadolžen za avtomatsko 
iskanje različnih informacij (npr. cena) o prodajnih izdelkih. 
 
V tej nalogi bomo predstavili naš, domensko odvisni nakupovalni sistem ShinA 
(Shopping Assistant). Ključna naloga sistema je avtomatsko generiranje vzorcev, 
ki skupaj z ročno napisano kodo tvorijo ovojnico (wrapper). Delovanje sistema je 
razdeljeno na dve fazi. V prvi, učni fazi poskuša sistem avtomatsko generirati 
vzorce za ovojnico nove spletne trgovine. Ta proces temelji na kombinaciji 
hevrističnega prepoznavanja ter primerjanja in posploševanja vzorcev. V drugi 
fazi, fazi uporabe, pa se generirane sheme in najznačilnejši vzorci iz ovojnice 
uporabljajo za pošiljanje poizvedb, zbiranje rezultatov in prepoznavanje informacij 
predstavljenih izdelkov. 
 
Glavna ideja učne faze je v tem, da poskuša sistem razbrati lego ključnih 
informacij izdelka v HTML dokumentu in mu pripisati vzorec. Za pripisovanje 
vzorcev izdelkom smo razvili hevristiko za domeno e-nakupovanja, ki ima dve 
nalogi: prvič, definira kategorije in pravila, ki se uporabljajo pri označevanju 
prepoznanih informacij izdelka in drugič, predpisuje obliko vzorcev, kjer vsak 
vzorec predstavlja svojo entiteto (izdelek). Posplošeni vzorci tvorijo glavni del 
ovojnice. Algoritem učne faze je preprost, a robusten, uspešnost kreiranja pravilnih 
ovojnic pa je na testiranih primerih nad 80%.  
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Abstract 

The rapid growth of the Internet has resulted in an explosion of available online 
information and services. Most information on the Web is presented in loosely 
structured natural language text or in databases with no agent-readable semantics. 
A universal agent should be capable of gathering information from arbitrary 
heterogeneous sites and offer intelligent information services on its own based on 
information so gathered. A shopping agent, also referred to as shopping-
comparison agent, is an entity that automatically searches the Web to obtain 
information about prices and other attributes of goods and services. 
 
In this thesis, we present our system ShinA (Shopping Assistant) as a scalable, 
domain-dependent shopping agent. The main contribution of the agent is the 
automatic generation of patterns, which together with hand-coded procedure form a 
wrapper. The system operates in two major phases. The first, learning phase deals 
with an automatic creation of patterns for a wrapper around each new vendor’s site. 
The process is based on heuristic search, pattern matching and generalization of 
patterns. The second, search phase employs recognized query schemes and patterns 
to dispatch created queries and to recognize information of products on gathered 
responses. 
 
The main idea of the learning phase is to determine the position of key information 
about a product from the HTML source and assigning it a pattern. For the purpose of 
assigning patterns to products we have developed a robust heuristics for the e-
shopping domain, which serves two main goals: first, it defines categories and rules 
that are used to categorize recognized information of products and second, it 
proposes the form of patterns where each pattern presents an individual entity 
(product). Generalized patterns constitute the main part of the wrapper. This 
algorithm is simple but robust because no strong biases are assumed, and 
consequently the success rate of constructing a correct wrapper is above 80% in 
our tests. 
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1 UVOD 

1.1 Informacijski viri in inteligentni agenti 

Doba informacijske tehnologije omogoča veliko raznolikost pri ponudbi informacij 
in storitev, kot so: telefonski imeniki, urniki letal, vlakov in avtobusov, katalogi 
prodajnih izdelkov, napovedi vremena, borza, seznami prostih delovnih mest, 
napovedi dogodkov, skladišča znanstvenih podatkov, zbirke kuharskih receptov in 
še veliko drugih. Hitro širjenje tehnologij svetovnega spleta pa je omogočila 
uporabnikom preprost dostop do teh informacij oz. storitev. Infrastruktura 
svetovnega speta, kot je bila originalno zamišljena, naj bi bila namenjena 
neposredni uporabi ljudem, saj lahko vidimo, da informacijski viri zelo pogosto 
uporabljajo standardizirane predstavitve vsebin in različne mehanizme za pošiljanje 
poizvedb, ki so primerne za neposredno, ročno interakcijo.  
 
Alternativa ročnemu opravljanju nalog je njihova avtomatizacija, kjer računalniški 
programi namesto ljudi neposredno komunicirajo z informacijskimi viri in v 
njihovem imenu izvajajo naloge [36]. Prednost pristopa je v tem, da se ljudem ni 
potrebno spopadati z množico informacijsko prenasičenih spletnih virov. Izkaže se, 
da obstaja splošno priznana potreba po sistemih, ki avtomatizirajo proces 
upravljanja, pregledovanja, zbiranja, iskanja, filtriranja in prerazporejanja 
informacij iz množice dostopnih virov. V zadnjih letih se je skupnost, ki pokriva 
področje umetne inteligence, odzvala na ta problem in začela razvijati sisteme, ki 
jih ohlapno poimenujemo programski agenti. Po definiciji programskega 
inteligentnega agenta je to računalniški sistem, zmožen prilagodljivega 
avtonomnega delovanja v dinamičnem okolju [62]. V tej nalogi nas bo zanimala 
predvsem določena vrsta inteligentnih agentov, to so informacijski agenti, ki 
dostopajo do množice raznovrstnih,  geografsko porazdeljenih informacijskih virov 
in od tod, v imenu uporabnika ali drugih agentov, namensko zbirajo, strnjujejo, 
posredujejo ter vzdržujejo informacije. 
 
Ideja o avtomatski obdelavi spletnih virov, namenjenih za neposredno uporabo 
ljudem, se lahko zdi tudi nekoliko zgrešena. Zakaj ne bi informacijske vire 
preoblikovali tako, da bi ti ponujali različne vmesnike, ki bi omogočali avtomatsko 
obdelavo in interakcijo? Ali ne bi skupnosti, ki pokrivajo porazdeljene podatkovne 
baze oziroma inteligentne agente, s skupnimi močmi razvile potrebne protokole za 
izmenjavo informacij med raznovrstnimi okolji?1 Pomislek je popolnoma 
upravičen, vendar imajo tudi podjetja različne razloge, zaradi katerih ne dopuščajo 
preprostega dostopa do svojih virov. Glavni razlog je, da spletna podjetja raje 
privabijo potrošnike na svojo spletno stran, kot pa omogočijo programskim 
agentom avtomatsko doseganje informacij. Na primer, spletne prodajalne prav 

                                                      
1 Obstaja veliko predlogov, od katerih je vsak razvit z različno motivacijo. Najpomembnejši 
so SOAP [www.w3.org/TR/SOAP/], CORBA [www.omg.org], ODBC 
[www.microsoft.com/data/odbc], XML [www.w3.org/TR/REC-xml], KIF 
[logic.stanford.edu/kif], z39.50 [lcweb.loc.gov/z3950], WIDL [www.webmethods.com], 
SHOE [26], KQML [15], in Metacontent Format [mcf.researh.apple.com]. 
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gotovo ne želijo olajšati procesa za avtomatsko primerjavo cen med konkurenti. Če 
pa slučajno podjetje želi omogočiti dostop agentom, pa je lahko razlog za takšno 
neizvajanje v previsokih stroških za preoblikovanje obstoječe infrastrukture.  
 
Torej, če želimo graditi programske agente, ki dostopajo do raznovrstnih,  
geografsko porazdeljenih informacijskih virov, nam je na voljo le opcija, da 
izkoristimo obstoječe vmesnike in predstavitve, namenjene neposredni uporabi 
ljudem. Ta izziv – graditev sistemov, ki znajo izkoriščati človeško usmerjene 
vmesnike – utemeljuje bistveno motivacijo predstavljenega dela. Zavedati se 
moramo, da je to skrajno težak problem, saj današnji računalniki še ne razumejo 
poljubnega teksta v naravnem jeziku, npr. v spletnem časopisu in nas do 
popolnoma splošnih rešitev čaka še dolga pot [37]. Pri reševanju tega izziva smo 
zato izbrali standarden pristop, kjer smo izločili pomemben, vsakdanji problem iz 
domene e-poslovanja, točneje e-nakupovanja. Gre za iskanje izdelkov po različnih 
spletnih trgovinah, razpoznavanje (luščenje) zanimivih informacij (kot so npr., 
naziv, opis, cena, slikovna upodobitev, itd.), primerjanje izdelkov (po ceni) in 
enotno predstavitev izluščenih informacij. 
 
 
1.2 Izhodišče in motivacija  

Internet ponuja nepredstavljiv vir informacij, ki so dostopne na različne načine 
(prosto, v zameno za plačilo, za pripadnike skupnosti, itd.). Iskanje želenih 
informacij se je izkazalo kot težka in zamudna naloga predvsem zaradi velikosti, 
slabe strukture in pomanjkljive organizacije interneta. To je razlog, da se je v 
zadnjem desetletju pojavila vrsta različnih pristopov, namenjenih iskanju in 
zbiranju informacij. Eden izmed prvih pristopov so bili spletni iskalniki, kjer 
uporabnik vnese ključne besede, iskalnik pa vrne množico povezav z opisi, ki naj 
bi najbolje opisovali iskalni niz. Slabost tega pristopa je predvsem v tem, da kot 
rezultat poizvedbe iskalnik lahko vrne tudi do nekaj tisoč povezav, ki naj bi jih 
uporabnik obiskal, če želi podrobnejše informacije.  
 
Tudi na področju e-poslovanja in e-nakupovanja se pojavljajo problemi z iskanjem 
informacij (predvsem informacij o prodajnih izdelkih in storitvah), razlog temu pa 
je t.i. “skriti splet”, do katerega spletni iskalniki nimajo dostopa. Skriti splet 
predstavljajo spletni dokumenti, ki so generirani na zahtevo in nosijo dinamično 
vsebino. Spletne trgovine v večini primerov skrivajo informacije o izdelkih in 
storitvah pred spletnimi iskalniki, tako da omogočajo pošiljanje poizvedb s svojih 
strani. Če želi uporabnik pridobiti informacije o izdelkih in te primerjati med seboj, 
mora zato ročno obiskati vse spletne trgovine in izvesti poizvedbe, kar je zelo 
zamudno in neučinkovito. To je povod, da so se tudi na področju e-nakupovanja 
začeli pojavljati sistemi, ki zbirajo in posredujejo informacije o izdelkih in 
storitvah. Pristopi, ki bili pri tem realizirani, so: 

spletni trgovci pošiljajo svojim naročnikom obvestila, kjer so navedene 
spremembe cen in druge ugodnosti izdelkov. Naročniki morajo pred tem 
pri trgovcu izpolniti ustrezne ankete. Slabost pristopa je, da v večini 
primerov obvestila niso personalizirana, poleg tega pa je zmanjšanja 
zasebnost uporabnikov. 

• 
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Slika 1. Rezultati iskanja s spletnim iskalnikom Najdi.si  
po izdelku “digitalni fotoaparat canon 45”. 

 
uporabniki na prostovoljni osnovi podajajo ocene in recenzije o spletnih 
prodajalcih in izdelkih. Na podlagi teh ocen se sestavijo seznami, ki 
pomagajo kupcem pri iskanju in odločitvah ob nakupu. Slabost pristopa je, 
da zmanjšuje spletni trg in da omogoča napake, saj je težko pridobiti 
zadostno število ocen o vseh obstoječih trgovcih, pa tudi verodostojnost je 
vprašljiva [55],[56].  

• 

• pojav primerjalno nakupovalnih agentov, ki so splošno sprejeti kot 
najnaprednejša rešitev za iskanje izdelkov z najboljšimi pogoji (cena je 
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ponavadi najpomembnejši atribut). Naloga agenta je v imenu uporabnika 
obiskati množico spletnih trgovin in pridobiti informacije o želenih 
izdelkih ter te predstaviti v enotni obliki, ustrezni za primerjanje. 

 

Slika 2. Rezultati iskanja z našim primerjalno nakupovalnim agentom ShinA  
po izdelku “digitalni fotoaparat canon 45”. 

 
Na praktičnem primeru, ki ga prikazujeta [Slika 1] in [Slika 2], si oglejmo iskanje s 
spletnim iskalnikom in našim nakupovalnim agentom ShinA. Na obeh slikah je 
prikazan proces iskanja izdelkov, ki ustrezajo iskalnemu nizu “digitalni fotoaparat 
canon 45”. Slika 1 predstavlja iskanje s spletnim iskalnikom Najdi.si, kjer sta med 
98 povezavami, ki jih iskalnik predlaga, le dve pravilni in ustrezni. To pomeni, da 
sta dve spletni trgovini, označeni z rdečo kljukico, dostopni iskalniku, vsebina 
ostalih trgovin, pa je pred iskalnikom zakrita in sodi v skriti splet. Slika 2 pa 
predstavlja rezultat iskanja našega primerjalno nakupovalnega agenta ShinA, ki je 
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obiskal 18 trgovin in iz njih izluščil pet izdelkov, ki ustrezajo iskalnemu nizu. 
Poleg tega agent izlušči še vrsto informacij o izdelku, kot so slika, povezava, naziv, 
prodajalec, cena, itd., razvidno s [Slika 2]. Primerjalno nakupovalni agent ShinA je 
posredovalni sistem, ki ima dve nalogi. Prvič, za vsako spletno trgovino mora 
avtomatsko kreirati shemo za generiranje poizvedb in ovojnico (angl. wrapper), ki 
vsebuje posplošene vzorce in drugič, s pomočjo shem izvaja iskanje po vrsti e-
trgovin in na podlagi vzorcev iz ovojnic lušči informacije ter te v enotni obliki 
predstavlja uporabnikom. 
 
Večina današnjih sistemov uporablja pri luščenju informacij s spletnih dokumentov 
ročno napisane in sestavljene ovojnice [1],[24],[34],[29],[45]. V spletnem okolju 
ima ovojnica dve nalogi: (a) znati mora generirati poizvedbe, s katerimi zahteva 
odgovore določenega vira in (b) z uporabo pravil (vzorcev) mora znati izluščiti 
zanimive informacije iz odgovorov ter te preslikati v določeno podatkovno 
strukturo, ki je primerna za nadaljnje procesiranje. Prednosti sistemov z ročno 
sestavljenimi ovojnicami se kažejo predvsem v večji stabilnosti in natančnosti 
izluščenih informacij, vendar imajo precej slabosti, kot so velika stopnja 
neprilagodljivosti, časovna potratnost, težka obvladljivost, potreba po visoko 
kvalificiranih strokovnjakih, veliki vzdrževalni stroški, itd. 
 
Slabosti predstavljenih sistemov so nas vodile k razvoju nove metode za 
avtomatsko generiranje ovojnic, ki temelji na kombinaciji hevrističnega 
prepoznavanja ter primerjanja in posploševanja vzorcev. V ta namen smo razvili 
hevristiko, ki ima dve pomembni vlogi. Prva vloga hevristike je definicija kategorij 
in pravil, s katerimi se prepoznavajo in kategorizirajo informacije, druga vloga 
hevristike pa je, da predpisuje obliko vzorcev, kjer vsak vzorec opisuje natanko eno 
entiteto (n-terico, izdelek). V našem delu smo sestavili hevristiko, ki je uporabna v 
domeni elektronskega nakupovanja. Razlog takšne izbire leži v spletnih trgovinah, 
kjer prihaja do velikih razlik in odstopanj pri organizaciji vmesnikov, procesiranju 
uporabniških poizvedb in predstavljanju rezultatov iskanja, čeprav so si vsebine 
med seboj lahko zelo podobne. V namen testiranja metode za avtomatsko 
generiranje ovojnic smo razvili že omenjenega domensko odvisnega agenta za 
primerjalno nakupovanje Shino. 
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1.3 Cilji in rezultati naloge 

Cilj naloge je bil razvoj nove robustne metode za avtomatsko generiranje ovojnic s 
kombinacijo hevrističnega prepoznavanja ter primerjanja in posploševanja vzorcev. 
Nova metoda vsebuje načelne izboljšave glede na sisteme z ročnim sestavljanjem 
ovojnic [1],[24],[34],[29],[45] in sisteme za avtomatsko generiranje ovojnic 
[9],[35], ki ne znajo operirati s pol strukturiranimi dokumenti, manjkajočimi 
vrednostmi oziroma permutacijami atributov. Izboljšave se glede na slabosti 
sistemov z ročnim sestavljanjem ovojnic izkažejo v prilagodljivosti (sistem se 
avtomatsko odziva na morebitne spremembe v izgledu dokumentov), obvladljivosti 
(človeško posredovanje je potrebno le v ekstremnih primerih, npr. ko ne more 
generirati pravilne sheme), strukturni neodvisnosti (luščenje obvlada na 
strukturiranih kot tudi pol strukturiranih dokumentih) in hitrosti izvajanja, saj tako 
v fazi učenja kot v fazi iskanja ozko grlo predstavljajo časi odgovorov spletnih 
trgovin. Slabše pa se pristop izkaže pri stabilnosti in natančnosti izluščenih 
informacij, vendar je to pričakovano.  
 
Pri testiranju novega pristopa smo se odločili za domeno e-nakupovanja, za katero 
smo razvili tudi hevristiko, s katero sistem prepoznava bistvene informacije in 
generira vzorce. Implementacija nakupovalnega agenta je naloga s precej izziva, 
predvsem zaradi tega, ker različne spletne trgovine uporabljajo različne mehanizme 
pri organizaciji vmesnikov, procesiranju uporabniških poizvedb in predstavljanju 
rezultatov iskanja. Glavna lastnost spletnih trgovin je, da, kljub razlikam v 
strukturah in formatih predstavitev, vsaka trgovina ohranja standardizirano obliko 
predstavitve izdelkov za različne poizvedbe. Od tod lahko sklepamo, da obstaja 
vzorec za predstavljanje izdelkov v vsaki spletni trgovini, katerega lahko izluščimo 
in v nadaljevanju uporabljamo kot pravilo. 
 
S pomočjo sistema za primerjalno nakupovanje smo izvedli testiranje na 52 
spletnih trgovinah, za katere smo poskušali avtomatsko generirati ovojnice. Sistem 
se je pri učenju ovojnic za spletne trgovine (razen ene, ki smo jo morali izločiti) 
odrezal zelo dobro, saj so bile ovojnice pravilno generirane za 42 spletnih trgovin, 
torej je uspešnost 82,3% (42/51). V prvem delu učenja, pri generiranju shem 
oziroma razpoznavanju obrazcev za pošiljanje poizvedb, so se napake pojavile pri 
šestih spletnih trgovinah, vendar napake ne pripisujemo sistemu, marveč razlog leži 
v skriptni kodi, ki na strani uporabnika popravi vsebino obrazca pred pošiljanjem 
poizvedbe, česar sistem ne more predvideti. Nastale napake je bilo potrebno ročno 
popraviti, razen v enem primeru, ko to ni bilo mogoče, zato smo to e-trgovino 
izločili iz nadaljnjega testiranja. V drugem delu učenja, pri generiranju vzorcev, 
sistem uspe generirati vzorce in ovojnice za vse spletne trgovine, od katerih 37 
ovojnic sestavlja en vzorec, v ostalih primerih pa vsaj dva vzorca. V prvem 
primeru, ko imamo ovojnico z enim vzorcem, so le-ti pravilni, medtem ko se v 
drugem primeru v devetih ovojnicah pojavi vsaj en napačen vzorec. V nekaterih 
primerih to ne vpliva na luščenje, v drugih primerih pa je lahko napačen vzorec 
take oblike, da je v fazi uporabe luščenje vedno nepravilno. Rešitve tega problema 
še ne poznamo, zaenkrat mora upravitelj sistema po končani fazi učenja, ročno 
izbrisati nepravilne vzorce iz ovojnice. Kljub vsemu je ročnega poseganja relativno 
malo. 
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Ključni pomen pri razumevanju težavnosti magistrskega dela predstavlja problem 
splošnega razumevanja spletnih dokumentov, ki je enakovreden splošnemu 
Turingovemu testu [25] in zato presega sedanje sposobnosti računalniških 
sistemov. Reševanje splošne naloge je očitno prezapletena naloga, zato smo omejili 
problemsko domeno, kar je omogočilo razviti rešitev za luščenje informacij, to je 
metodo za avtomatsko generiranje ovojnic in sistem za primerjalno nakupovanje. 
 
 
1.4 Stanje raziskav v svetu 

Na področju avtomatskega generiranja ovojnic se v svetu pojavlja vrsta raziskav, 
od katerih bomo tu napovedali le najuspešnejše.  
 
ShopBot [9] je primerjalno-nakupovalni agent, podoben našemu, le da je precej 
bolj omejen. Delovanje sestavljata faza učenja, ki je nadzorovana in vodena ročno, 
in primerjalno-iskalna faza, podobna naši. Luščenje informacij se vrši s 
kombinacijo hevrističnega iskanja, primerjanja vzorcev in tehnik induktivnega 
učenja. Slabe lastnosti se v primerjavi z našim sistemom pokažejo v 
neavtomatizirani fazi učenja in tudi v tem, da zna ShopBot obravnavati le 
strukturirane dokumente (predvideva, da je opis izdelka zaključen v eni vrstici) in 
da ne dopušča manjkajočih vrednosti oziroma permutacij atributov. Poleg tega pa 
sistem deluje le v domeni, ki se ukvarja s prodajo zgoščenk. 
 
Sistem WIEN [35] se močno opira na temelje sistema ShopBot, le da je tu metoda 
za konstruiranje ovojnic splošna in ni načrtovana za specifično področje. Sistem 
išče nespremenljive oznake po metodi HLRT, ki identificirajo začetek in konec 
vsakega atributa ter oznake, ki ločujejo tabelarične informacije od ostalega teksta. 
Strani, ki ustrezajo tej regularnosti, so skoraj vedno avtomatsko generirani 
odgovori na poizvedbe, katerih vir so baze podatkov. Pri konstrukciji ovojnic se 
poslužujejo avtomatskega označevanja dokumentov s pomočjo domensko-odvisnih 
hevristik za prepoznavanje atributov in induktivnega učenja. Prednost sistema se 
pokaže v uporabi pravil, ki omogočajo povezovanje sovpadajočih informacij, 
slabosti sistema pa, da ne dopušča manjkajočih vrednosti oziroma permutacij 
atributov in deluje samo na strukturiranem tekstu, ki vsebuje tabelarične 
informacije. 
 
SoftMealy [28] je sistem, kjer so ovojnice predstavljene kot nedeterministični 
končni avtomati, čigar stanja predstavljajo elemente za luščenje, prehode med 
stanji pa kontekstna pravila, ki definirajo ločila med elementi. Pri indukciji 
ovojnice nastopa na vhodu množica označenih n-teric, ki zagotavljajo informacijo 
o pozicijah ločil in permutacijah elementov. Algoritem tretira te pozicije kot učne 
primere in posploši  njihovo vsebino z induktivnim algoritmom v kontekstna 
pravila. Ta princip obvlada manjkajoče vrednosti, permutacije in več-vrednostne 
podatke, vendar pa je potrebno v primeru, ko želijo obvladati vse možne 
permutacije elementov, sistemu v fazi učenja predstaviti vse možne učne primere. 
 
STALKER [42],[43],[44] je sistem, ki uporablja nadzorovan učni algoritem za 
generiranje pravil pri luščenju informacij. Učne primere predstavljajo vzorčne 
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strani z označenimi podatki (uporabnik), nad katerimi se generira zaporedje 
žetonov, ki predstavlja vsebino strani, skupaj z kazalom, ki označuje začetke 
elementov. Spletni dokumenti so predstavljeni v drevesni strukturi, kjer je vsebina 
korena predstavljena kot zaporedje žetonov (celotni dokument), vsebina 
poljubnega vozlišča pa kot podzaporedje vsebine svojih staršev. V listih se 
nahajajo uporabniku zanimivi elementi (npr., podatki, ki jih želimo izluščiti). 
Vsako vozlišče se razvije neodvisno od njegovih sorodnikov, kar pomeni, da 
ureditev v dokumentu ni nujno določena in da je sistem zmožen luščiti informacije 
kljub manjkajočim vrednostim in permutaciji atributov (ni potrebno prikazati vseh 
možnih učnih primerov). Ta sistem predstavlja najbolj izpopolnjeno metodo za 
avtomatsko generiranje ovojnic, prednost našega sistema pa se izkaže v tem, da 
učna faza ni nadzorovana in da je avtomatizirana.  
 
 
1.5 Vsebina naloge 

Drugo in tretje poglavje sta uvodni in predstavljata osnovne pojme in teorijo na 
področju programskih agentov in elektronskega poslovanja. V obeh poglavjih so 
opisani tudi dosežki trenutnih raziskav in delujoči sistemi. Četrto poglavje definira 
ovojnico in poda njen formalni zapis, opisani pa so tudi pristopi za konstruiranje 
ovojnic. Poleg tega so predstavljeni še raziskovalni dosežki na področju 
avtomatskega generiranja ovojnic, delujoči sistemi in komercialne aplikacije. V 
petem poglavju je opisan naš pristop avtomatskega generiranja ovojnic, kjer sta 
opisana algoritem prepoznavanje obrazcev za pošiljanje poizvedb in proces 
generiranja vzorcev za ovojnico. Podrobno je predstavljena tudi novo razvita 
hevristika za domeno e-nakupovanja. Celotno poglavje je opremljeno s preprostimi 
primeri. Šesto poglavje predstavi delovanje primerjalno-nakupovalnega sistema. 
Ogledamo si lahko opis sistema, njegovo arhitekturo in postopek izvajanja v fazi 
učenja in fazi uporabe. Na koncu poglavja so podani rezultati uspešnosti 
generiranja ovojnic za testirane spletne trgovine. Sedmo poglavje podaja zaključke 
in načrte za prihodnje delo. 
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2 INTELIGENTNI AGENTI 

2.1 Kaj je to agent? 

V literaturi obstaja mnogo definicij izraza programski agent oziroma krajše agent, 
glede na različne pristope, pričakovanja in vizije. Izraz se pojavlja že več kot 
desetletje, vendar njegova definicija že od samih začetkov povzroča burne debate. 
Vprašanja, ki se običajno zastavljajo, so podobna sledečim: Kaj je agent? Ali lahko 
del programa opredelimo kot agenta zaradi njegovih značajskih karakteristik ali 
zaradi metodologije, na kateri je bil zasnovan? Če del programa ni agent, ali 
obstaja možnost, da to postane? Več poskusov je bilo usmerjenih v tovrstne 
definicije, končni rezultati pa so segali od splošnih do zelo omejujočih definicij.  
 
 

akcija 
 

AGENT 

opazovanjeVhodni tok Izhodni tok 

DELOVNO OKOLJE

 
 
 
 
 
 

Slika 3. Delovanja agenta v delovnem okolju. 

 
Po [1],[14],[30],[57],[58],[59],[62] lahko podamo splošno definicijo agenta. Torej,  
agent je računalniški sistem (program), z (nekaterimi) naslednjimi lastnostmi: 

• avtonomnost: agent je sposoben neodvisno določiti in izvesti množico akcij 
brez neposrednega človeškega posredovanja (ali posredovanja drugih 
agentov) glede na dogodke, ki se prožijo v okolju (predvideni ali 
nepredvideni). Agent tako vzdržuje kontrolo nad svojimi akcijami in 
internimi stanji.  

• neprestanost delovanja: v nasprotju z navadnimi programi, ki se po 
opravljeni nalogi zaustavijo, agenti delujejo neprestano skozi daljše 
časovno obdobje. 

• prilagodljivost: v nekem časovnem razkoraku agent pridobi izkušnje, na 
podlagi katerih je zmožen prilagoditi svoj odnos (vedenje), tako da se čim 
bolje prilega željam in pričakovanjem različnih uporabnikov. 

• dojemanje okolja: agent deluje v okolju, v katerem je nastanjen, z dvema 
namenoma:  

o prilagajanje okolju: agent občuti in zaznava svoje okolje ter 
spremembe v njem; na podlagi teh informacij primerno reagira v 
ustreznem časovnem intervalu; rezultat akcij agentov lahko 
povratno vpliva na okolje [Slika 3].  

o doseganje ciljev: agent ne odreagira samo na spremembe v okolju 
pri doseganju zadanih ciljev, marveč je zmožen tudi prepoznavanja 
priložnosti in prevzemanja pobude, kjer je to primerno. 

• dojemanje drugih agentov: agent lahko modelira druge agente (ali ljudi), 
logično razmišlja o njih in komunicira z njimi preko 
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komunikacijskih/koordinacijskih protokolov; namen zahteve je 
zadovoljevanje načrtovanih ciljev in medsebojna pomoč pri izvajanju 
aktivnosti. 

• inteligenca: agent lahko vključuje različne pristope in tehnike umetne 
inteligence, kot so npr., strojno učenje, avtomatsko načrtovanje, sklepanje, 
modeliranje, itd. 

• antropomorfizem: agent lahko izraža človeške mentalne in čustvene 
kvalitete; zna se opredeliti glede svojih “prepričanj” ali “dolžnosti”, zna 
izražati “razumevanje” ali “presenečenje” s pomočjo obraznih upodobitev, 
prikazati “jezo”, “prijaznost”,  itd. 

• mobilnost: zmožnost agenta, da se lahko prosto giblje (npr. po internetu) 
oziroma se je sposoben premestiti iz enega okolja v drugo. 

• reprodukcija: agent je lahko zmožen reproducirati sam sebe. 
 
Wooldridge [62] trdi, da je glavna lastnost agentov avtonomnost in podaja 
naslednjo definicijo. Agent je računalniški sistem, zmožen avtonomnega 
delovanja v dinamičnem okolju. 
 
Če dodamo agentom predpono inteligentni, s tem dobimo naslednjo definicijo 
[62]: Inteligentni agent je računalniški sistem, zmožen prilagodljivega 
avtonomnega delovanja v dinamičnem okolju. Poleg avtonomnosti mora agent v 
tem primeru zadostiti še načelu prilagodljivosti, to je naslednjim lastnostim: 
dojemanje okolja, ki vključuje oba namena delovanja (prilagajanje okolju in 
doseganje ciljev) in dojemanja drugih agentov, kjer mora biti zadovoljena 
predvsem komunikacijska komponenta.  
 
Inteligentni agent je sistem, ki izvaja množico nalog v imenu uporabnika, z 
določeno stopnjo neodvisnosti ali avtonomnosti. Pri svojem delovanju uporablja 
znanje oziroma uveljavlja uporabnikove cilje in želje. Inteligenca predstavlja 
zmožnost agenta, da sprejme uporabnikov nabor ciljev in temu primerno izvede niz 
operacij. Najbolj inteligentni naj bi bili sistemi, ki se učijo in prilagajajo okolju 
tako iz vidika uporabnika kot pri porabi dostopnih virov. Kaj in kako naj bi 
inteligentni agent v praksi zares deloval, pa je odvisno od konkretne aplikacijske 
domene in pogledov na potencialne rešitve določenega problema.  
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2.2 Klasifikacija agentov 

Po literaturi [30],[46],[59] in [62] lahko agente klasificiramo v naslednje splošne 
skupine, tvorjene glede na lastnosti agentov: 

• sodelovalni agenti: agenti stremijo k temu, da so statični in veliki, tako po 
porabi virov kot po obsegu delovanja. Največkrat je pogajanje vmesna 
stopnja pri doseganju obojestransko sprejemljivih sporazumov za izvajanja 
nalog v odprtem in časovno omejenem več agentnem okolju. 

• vmesniški agenti: agenti zagotavljajo pomoč, tipično uporabniku, ki se uči 
uporabljati določeno aplikacijo (urejevalnik besedil, operacijski sistem, 
itd.). Agent opazuje in nadzoruje vse aktivnosti uporabnikov in se uči 
novih bližnjic, da lahko v prihodnosti predlaga boljše načine za opravljanje 
nalog. Ti agenti se učijo ponujati pomoč na štiri različne načine: (a) z 
opazovanjem in posnemanjem uporabnika; (b) s sprejemanjem pozitivne in 
negativne povratne informacije; (c) s sprejemanjem nedvoumnih navodil; 
(d) s povpraševanjem drugih agentov po nasvetih. Prednosti te vrste 
agentov so: (a) zmanjšujejo stopnjo ponavljajočih opravil; (b) prilagajajo 
se uporabnikovim navadam in željam; (c) širijo in delijo znanje med 
različnimi uporabniki skupine. 

• mobilni agenti: so zmožni gibanja po različnih okoljih in mrežah (npr. 
internet), komunikacije s tujimi gostitelji, izvajanja nalog na oddaljenih 
virih in vračanja “domov” ob zaključku opravil. 

• informacijski/internetni agenti: izvajajo naloge upravljanja, manipuliranja, 
zbiranja in primerjanja informacij iz množice porazdeljenih virov. 
Motivacija pri razvoju agentov te vrste je dvostranska. Prvič, kaže se nuja 
po razvoju orodij in tehnologij za upravljanje in vzdrževanje velikih 
količin dostopnih informacij in drugič, pojavljajo se tudi neizmerne 
finančne priložnosti. 

• racionalni agenti: značilnost teh je, da v ekonomskem smislu delujejo 
samo v svojo korist. Z ostalimi agenti se povezujejo samo v primeru 
večjega donosa in koristi. Domena, kjer se ti agenti največ pojavljajo je e-
poslovanje in e-nakupovanje.  

 
Za potrebe našega dela si bomo podrobneje ogledali informacijske in internetne 
agente v poglavju 2.3.  
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2.3 Informacijski agenti 

Informacijski agenti so posebna vrsta inteligentnih agentov, ki so namenjeni 
obdelovanju informacij iz množice porazdeljenih virov na internetu. Po [33] lahko 
povzamemo definicijo informacijskega agenta: Informacijski agent je 
inteligentni agent, ki ima dostop do množice raznovrstnih in geografsko 
porazdeljenih informacijskih virov in od tod, v imenu uporabnika ali drugih 
agentov, namensko zbira, posreduje ter vzdržuje informacije. Informacijski 
agent opravlja vsaj eno izmed naslednjih nalog: 

• zbiranje informacij in upravljanje: agent zagotavlja transparenten dostop 
do množice različnih informacijskih virov. Poleg tega pridobiva, lušči, 
analizira in filtrira podatke, nadzoruje vire in obnavlja pomembne 
informacije. Na splošno zbiranje informacij obsega širok spekter nalog, 
npr. moderne tehnike pridobivanja informacij iz podatkovnih baz ali nakup 
pomembnih informacij na elektronskem trgu. 

• strnjevanje informacij in predstavljanje: agent je sposoben strniti 
pomembne podatke z različnih virov in jih predstaviti uporabniku v 
univerzalni, več dimenzionalni obliki. 

• inteligentna pomoč uporabnikom: agent se prilagaja spremembam 
uporabnikovih preferenc, kot tudi spremembam okolja. Tako lahko 
uporabnikom nudi inteligentno, interaktivno pomoč pri uporabi 
informacijskega poslovanja. 

234 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

obvladovanje 
nalog 

sposobnost 
sodelovanja 

agentiuporabnik 

pridobljenoa priori 

obvladovanje 
znanja 

sposobnost 
komunikacije 

• IUA
4 • pogovor 

• pogajanje 
• posredovanje 
• ujemanje 

• ontološko znanje 
• meta podatki 
• naravni jezik 
• strojno učenje 

• ACL2 

uporabnikviri 

agenti 

• V/I procesiranje 
• človeška 

signalizacija 
 

• informacije: 
o pridobivanje 
o filtriranje 
o integracija 
o strnjevanje 
o nakupovanje 

• iskanje zakonitosti 
• poizvedovanje 

• ovijanje 
• dostop preko 
o spleta  
o vmesnika API3 
o ostalo 

Slika 4. Osnovne sposobnosti informacijskih agentov. 
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Glede na razvrstitev agentov in definicijo informacijskih agentov ločimo štiri tipe 
sposobnosti informacijskih agentov [33]: sposobnost komunikacije, sposobnost 
sodelovanja, sposobnost obvladovanja znanja in sposobnost obvladovanja nalog. 
Sposobnost komunikacije informacijskega agenta obsega komunikacijo z 
informacijskimi sistemi, podatkovnimi bazami, uporabniki in drugimi agenti. Pri 
komunikaciji z drugimi agenti se uporabljajo agentni komunikacijski jeziki (ACL). 
Agent zbira in vzdržuje znanje o sebi in svojem okolju s pomočjo različnih tehnik, 
kot so obvladovanje ontološkega znanja, meta podatkov, naravnega jezika, 
podatkovnih formatov in prijemov strojnega učenja. Sodelovanje med 
informacijskim agentom in ostalimi agenti lahko temelji na posredovanju storitev, 
ujemanju, pogajanju in filtriranju, medtem ko sodelovanje z uporabnikom temelji 
na tehnikah interakcije med uporabnikom in agentom. Sposobnost obvladovanje 
nalog pa je temeljni razlog uporabe informacijskih agentov.  
 
Slika 4 prikazuje sposobnosti informacijskih agentov, pripadajoče ključne 
tehnologije pa so navedene pod vsako vrsto sposobnosti. Debeleje so označene tiste 
značilnosti in tehnologije, ki nas posebej zanimajo pri predstavljanju našega dela in 
so realizirane v informacijskemu agentu, ki je natančneje predstavljen v poglavju 6. 
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3 AGENTI V E-POSLOVANJU 

3.1 E-poslovanje in e-nakupovanje 

Splošna definicija e-poslovanja, ki jo podaja ECA (Electronic Commerce 
Association), se glasi [12]: Elektronsko poslovanje zajema vse vrste izvajanja 
poslovnih transakcij, vzdrževanja poslovnih povezav in delitve poslovnih 
informacij, ki se prenašajo preko računalniško-komunikacijskih omrežij. 
 
V [48] najdemo naslednjo definicijo: E-poslovanje je raba računalniških 
sistemov in omrežij oziroma interneta za poslovno sporazumevanje, 
prodajanje in kupovanje izdelkov in storitev ter prenos denarnih sredstev in 
poslovnih listin. E-poslovanje lahko obsega tudi druge oblike sodelovanja med 
podjetji, kot so računalniški načini trženja, proizvodnje, pogajanja in upravljanja 
kapitala. Termin e-poslovanje pa se dandanes predvsem nanaša na poslovne 
aktivnosti opravljene na internetu in si prizadeva izboljšati izvajanje poslovnih 
transakcij, ki se kažejo v smotrnejši obdelavi (podpora odločanju, hitrejši cikel 
ponudbe, naročila in plačila), boljši ekonomski učinkovitosti (nižanje stroškov, nižji 
obseg zaloge) in hitrejši, natančnejši izmenjavi podatkov (manjša verjetnost 
napak). Kaže pa se še ena prednost e-poslovanja in sicer pri manjših podjetjih, ki se 
lahko med seboj tako učinkovito povezujejo, da sta njihova usklajenost in 
delovanje celo bolj učinkoviti kot pri mednarodnih konglomeratih.  
 
V e-poslovanju poznamo več tipov poslovnih povezav. Najpomembnejši tip je 
povezava organizacija-organizacija (business-to-business, B2B), sledi povezava 
organizacija-potrošnik (business-to-customer, B2C), nazadnje imamo še povezavi 
potrošnik-potrošnik (customer-to-customer, C2C) in potrošnik-organizacija 
(customer-to-business, C2B). Pri prvem tipu gre za računalniško realizacijo 
operacij, ki se nanašajo na poslovne povezave med podjetji, organizacijami in 
upravo, pri drugem pa gre za povezavo podjetja s končnimi strankami, oziroma s 
potrošniki. Priznati pa je treba, da B2B pokriva tudi velik del B2C. Pri 
predstavljanju našega dela se bomo opirali predvsem na poslovno povezavo tipa 
B2C, ki jo imenujem tudi e-nakupovanje (e-trgovanje).  
 
Po eMarketer [11] naj bi promet pri e-poslovanju do leta 2004 dosegel 2775 
milijard ameriških dolarjev [Preglednica 1], napovedi drugih raziskovalnih podjetij 
za promet v letu 2004 pa segajo od 1000 do 7300 milijard ameriških dolarjev. 
Trenutno je skoraj 80% porabljenih sredstev v podjetjih namenjenih B2B in ta 
delež naj bi narasel na 87% do leta 2004. Po poročilu Gartner Group naj bi bilo e-
poslovanje med podjetji leta 2004 vredno kar 6,7% svetovne ekonomije in več kot 
10-krat več kot bo skupni promet pri e-nakupovanju. Ob tem se pričakuje, da bo do 
leta 2003 okoli 80% podjetij zaradi nerazumevanja tehnologije realiziralo nejasne 
strategije e-poslovanja.  
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Regija 2000 2001 2002 2003 2004 Delež [%] 
Severna Amerika $159.2 $316.8 $563.9 $964.3 $1,600.8 57.7% 
Azija $36.2 $68.6 $121.2 $199.3 $300.6 10.8% 
Evropa $26.2 $52.4 $132.7 $334.1 $797.3 28.7% 
Latinska Amerika $2.9 $7.9 $17.4 $33.6 $58.4 2.1% 
Afrika / 
Srednji Vzhod $1.7 $3.2 $5.9 $10.6 $17.7 0.6% 

Skupaj $226.2 $448.9 $841.1 $1,541.9 $2,774.8 100.0% 
Vir: eMarketer, 2002  

Preglednica 1. Promet pri e-poslovanju po celinah za obdobje 2000–2004 (v milijardah $). 

 
E-nakupovanje ali nakupovanje prek interneta pomeni neposredno, interaktivno 
povezovanje s potrošniki in omogoča kupcem in prodajalcem pridobivanje 
koristnih podatkov s pomočjo elektronskih medijev. Pod pojmom nakupovanje je 
zajeto iskanje podatkov o izdelkih in storitvah, njihovo izbiranje in dejansko 
nakupovanje. E-nakupovanje prinaša za potrošnika in prodajalca kar nekaj 
priložnosti in težav. Za potrošnika so priložnosti predvsem udobnost, časovna 
neodvisnost, geografska neodvisnost in ugodnejša cena, na voljo pa ima veliko 
število primerljivih podatkov o proizvajalcih, izdelkih, storitvah, itd. Prodajalci pa 
vidijo prednosti v hitrem in učinkovitem prilagajanju tržnim razmeram, nižjih 
obratovalnih stroških, razvijanju odnosov in zajemanju podatkov o kupcih, v 
razširjanju trga in predvsem v pridobivanju in ohranjanju obstoječih potrošnikov. Z 
nakupovanjem prek spleta pa je povezanih tudi nekaj težav: nezaupljivost in odpor 
kupcev, prevare in goljufije, počasen prenos podatkov, neosveščenost potrošnikov, 
vdor v zasebnost, slaba varnost in zaščita podatkov ter nepoznavanje in omejitve 
pri nakupovanju v tujini [50]. 
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Slika 5. Pregled in napoved prihodkov pri e-nakupovanju  
v ZDA do leta 2004 (v milijardah $). 

 

Magistrska naloga  15 
 



Domensko odvisni agent za avtomatsko generiranje ovojnic 
 

 

$102.3
$104.0

$126.0

$168.8

$207.0
$228.8

$0.0

$50.0

$100.0

$150.0

$200.0

$250.0

Raziskovalna podjetja

Cyber Dialogue

Jupiter Research

eMarketer

GartnerG2

Forrester Research

IDC

Vir: eMarketer, 2002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 6. Primerjava ocen raziskovalnih podjetij za višino 
e-nakupov v ZDA v letu 2004 (v milijardah $). 

 
Po eMarketer [11] naj bi promet pri e-nakupovanju po celem svetu do leta 2004 
dosegel 430 milijard ameriških dolarjev. Napovedi za prihodnja leta spletnega 
nakupovanja nakazujejo eksponentno rast [Slika 5], kljub nedavnim padcem na 
trgu nove ekonomije in propadu nekaterih vodilnih spletnih podjetij. Slika 6 
prikazuje ocene nekaterih najbolj priznanih raziskovalnih podjetij za višino e-
nakupov v letu 2004, ki poskušajo predvideti razmere na e-trgu v prihodnjih letih. 
Najnižja ocena je okrog 100 milijard, najvišja pa sega do skoraj 230 milijard 
ameriških dolarjev, kar izraža zapletenost procesa napovedovanja. Slika 7 
prikazuje povprečni (napovedani) letni izdatek ameriških potrošnikov, kjer se jasno 
vidi stagniranje v letu 2001, rezultati letošnjega leta  in napovedi pa so obetavnejše. 
Povprečni kupec je Ameriki v letu 2000 nakupil za slabih 1000 dolarjev izdelkov, 
medtem ko naj bi jih v letu 2004 že za 1400 dolarjev.  
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Slika 7. Povprečni letni izdatek ameriških kupcev  
(nad 14 let) za nakupovanje po internetu. 

Magistrska naloga  16 
 



Domensko odvisni agent za avtomatsko generiranje ovojnic 
 

3.2 Agenti pri e-nakupovanju 

Ob pojavitvi osebnih računalnikov, razmaha interneta in uveljavitve tehnologij za 
spletno poslovanje se potrošnikom ponuja možnost nakupovanja množice različnih 
izdelkov, ne da bi jim bilo zato treba fizično obiskati trgovine. Ena izmed 
uporabnih tehnologij so agenti, ki jih pri e-nakupovanju lahko uporabimo za več 
vrst nalog [27]. Prvič, z agenti lahko nadzorujemo in zbiramo uporabne 
informacije, v imenu uporabnika pa lahko izvajamo celo različne operacije in 
analiziramo podatke. Primer bi bil agent, ki uporabnika obvesti, ko se v spletni 
trgovini pojavi novi album določene skupine. Drugič, agent lahko poišče 
najugodnejšo ponudbo za želeni izdelek. Pri tem se zmanjša aktivnost uporabnika, 
pohitri se odzivnost in znižajo se stroški nakupa. Tretjič, agenti znajo namesto ljudi 
sprejemati razumne odločitve in se strateško pogajati za ceno ali druge ugodnosti. 
In četrtič, agenti znajo cenovno optimirati upravljanje preskrbovalnih verig 
podjetij. Vidimo lahko, da je glavna naloga e-nakupovanja pospešiti vrsto 
poslovnih akcij.  
 

metoda filtriranja na osnovi  
ključnih besed sodelovalno z omejitvami 

uporaba tehnike potrebe uporabnika 
so znane potrebe niso znane potrebe uporabnika  

so znane 

zahteve za uporabo podane ključne  
besede profili uporabnikov podani pogoji, za 

izbiranje izdelki 
stopnja interakcije velika majhna velika 

rezultati izdelki, ki ustrezajo 
ključnim besedam priporočila za nakup izdelki, ki ustrezajo  

omejitvam 

ustrezni tipi izdelkov široka paleta  
izdelkov 

knjige, CD, DVD,  
ipd. 

široka paleta  
izdelkov 

Preglednica 2. Primerjava različnih metod pri posredovanju izdelkov. 

 
Pri analizi agentnih opravil, ki so vključeni v e-nakupovanje, se opiramo na 
Gutmannov [23] model nakupovalnega potrošniškega vedenja (Consumer Buying 
Behaviour – CBB) za opis kupca v procesu nakupovanja. V modelu CBB je šest 
stopenj: (1) prepoznavanje potrebe, (2) posredovanje izdelkov, (3) posredovanje 
trgovcev, (4) pogajanje za ceno ali druge ugodnosti, (5) nakup in dostava ter (6) 
vzdrževanje. Če gledamo iz perspektive CBB modela, agent lahko nastopa kot 
posrednik v največ treh stopnjah: 

• pri posredovanju izdelkov: v tej stopnji agenti prepoznajo izdelke, ki naj bi 
jih kupili v imenu kupca, glede na različne opise in informacije. Glavne 
metode, ki se uporabljajo pri tem pristopu, so filtriranje na osnovi ključnih 
besed (ob vnosu iskalnega niza agent vrne ustrezne izdelke), sodelovalno 
filtriranje (ideja pristopa je uporabniku predstaviti personalizirana 
priporočila na osnovi podobnosti med profili različnih uporabnikov) in 
filtriranje z omejitvami (uporabnik poda omejitve, s katerimi se omeji 
množica potencialno zanimivih izdelkov). Preglednica 2 prikazuje razlike 
med metodami s petih različnih vidikov (kdaj uporabiti določeno metodo, 
kakšne so zahteve za njeno uporabo, kakšna je stopnja interakcije z 
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uporabnikom, kakšna je oblika vrnjenih rezultatov in kateri tipi izdelkov so 
primerni za uporabo metode). 

• pri posredovanju trgovcev: v tej stopnji agenti iščejo najprimernejšega 
prodajalca glede na izbrani izdelek. Metoda, ki se v ta namen najbolj 
uporablja, je metoda najnižje cene. Prvi sistem, ki je uporabljal tak pristop, 
je bil BargainFinder [34]. Ta je znal primerjati med seboj samo glasbene 
zgoščenke in je kot rezultat vračal spisek zgoščenk različnih prodajalcev, 
sortiran po ceni. Sistem so pred časom ukinili in ni več dostopen prek 
spleta. Zavedati pa se moramo, da cena ni vedno najpomembnejši atribut in 
da obstaja še precej atributov (npr. čas dostave, garancija), ki vplivajo na 
odločitev o nakupu. Če primerjamo izdelke le po ceni, potem prodajalcem 
onemogočimo, da se izkažejo z dodatnimi ugodnostmi in se tako 
izpostavijo s kvalitetnejšo ponudbo. Zato pričakujemo v prihodnosti 
nakupovalne agente, ki omogočajo več atributno primerjanje. Pri takšnih 
agentih bodo primerjave med ponudniki kvalitetnejše, potrošniki pa bodo 
lahko zares izbirali med tistimi izdelki, ki jim bodo v vseh pogledih 
najbolje ustrezali. Sistem T@T [61] dopušča uporabnikom precej nadzora 
nad atributi, saj omogoča nastavljanje pomembnosti posameznih atributov. 
Rezultat povpraševanja prikazuje seznam izdelkov in njihovo stopnjo 
prileganja uporabniku glede na nastavljene atribute. 

• pri pogajanju: v procesu poganja se dva ali več udeležencev (agentov) 
pogaja(ta) med seboj z namenom uskladitve cen in/ali drugih pogojev za 
uspešno opravljanje transakcij.  Agenti pripravijo ponudbe za nakup ali 
prodajo, ki so v skladu z zahtevami svojega zastopnika, cilj vsakega agenta 
pa je maksimirati svoj donos. 

 
Pri teh nalogah se agenti zelo dobro obnesejo in so se izkazali že pri mnogih 
sistemih. Nekateri izmed teh sistemov opravljajo prvo nalogo – posredovanje 
izdelkov – PersonaLogic [49], FireFly [16]; nekateri izvajajo drugo nalogo – na 
podlagi kriterijev posredujejo prodajalce – BargainFinder [34], Jango [29], Kasbah 
[32], ShopBot [9]; oziroma so zadolženi za tretjo nalogo – uporaba različnih 
pogajalnih tehnik – AuctionBot [3], AuctionWeb [4], Kasbah [32]. Naš sistem 
ShinA nastopa v prvih dveh stopnjah, tako kot ShopBot [9], sistem Tete-a-Tete 
[61] pa nastopa v vseh treh stopnjah CBB modela, le da je okolje, v katerem deluje, 
namenjeno izključno temu sistemu. Podrobnejši opis omenjenih sistemov 
podajamo v poglavju  3.3, primerjavo med njimi, glede na podprte stopnje CBB 
modela, pa prikazuje [Preglednica 3]. 
 

sistem Persona 
Logic FireFly Bargain

Finder Kasbah Auction
Bot ShinA ShopBot T@T 

posredovanje 
izdelkov         
posredovanje 
trgovcev         

pogajanje         

Preglednica 3. Primerjava sistemov glede na podprte stopnje CBB modela. 
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3.3 Sorodni agenti pri e-nakupovanju 

AuctionBot 
Sistem [3] je večnamenski strežnik namenjen spletni dražbi, ki so ga razvili na 
Univerzi v Michiganu. Vsak uporabnik lahko definira svoje avkcije za prodajo, 
tako da izbere tip dražbe in določi vrsto parametrov (npr., čas prodaje, metoda 
spreminjanja ponudbe, število hkratnih kupcev, itd.). Kupci se potem potegujejo za 
ponudbe po protokolu multilateralne porazdeljene dražbe. Sistem se od ostalih 
razlikuje v tem, da uporabnikom ponuja vmesnik uporabniškega programa (API), 
torej si uporabniki lahko sami kreirajo svoje agente, ki avtonomno tekmujejo v 
sistemu AuctionBot. 
 
BargainFinder  
Je bil prvi nakupovalni agent [34], ki je iskal izdelke (glasbene zgoščenke) v 
spletnih trgovinah in jih primerjal po ceni. Sistem je poizvedbe z iskalnim nizom 
hkrati razposlal spletnim trgovinam, rezultati pa so bili razčlenjeni z uporabo ročno 
sestavljenih ovojnic. Za zahtevane zgoščenke se je izluščila samo cena. Sistem so 
pred časom ukinili in ni več dostopen na spletu, bil pa je zelo preprost, saj je 
zgoščenke iskal le v štirih spletnih trgovinah. 
 
FireFly  
Sistem [16] je namenjen priporočanju izdelkov in temelji na principu 
sodelovalnega filtriranja. Sistem najprej primerja ocene določenega uporabnika z 
ostalimi in poskuša poiskati najbližje sosede, glede na podobnost že ocenjenih 
izdelkov. Sledi priporočanje izdelkov, ki so jih “sosedje” visoko ocenili, dotični pa 
zanje še ni podal ocen. Lahko rečemo, da sistem deluje na principu podobno 
mislečih ljudi. Priporočila daje tako za oprijemljive izdelke (npr., knjige, 
zgoščenke, itd.), kot tudi za bolj neoprijemljive stvari (npr. restavracije, spletne 
predstavitve, itd.).  
 
ShopBot 
ShopBot [9] je primerjalno nakupovalni agent, podoben našemu sistemu, le da je 
precej bolj omejen, saj deluje samo v domeni, ki se ukvarja s prodajo glasbenih 
zgoščenk.  Delovanje sistema sestavljata faza učenja, ki je nadzorovana in vodena 
ročno, in primerjalno-iskalna faza. Slabosti sistema se kažejo v neavtomatizirani 
fazi učenja in zmožnosti obravnavanja le strukturiranih dokumentov (sistem 
predvideva, da je opis izdelka zaključen v eni vrstici). Podrobnejši opis sistema 
sledi v poglavju 4.4.1. 
 
Kasbah 
Pogajalni sistem [32], kjer uporabniki kreirajo svoje agente za prodajo in/ali nakup. 
Vsakemu agentu se pripišejo omejitve in strateška usmeritev, nato pa se ga pošlje 
na centraliziran e-trg. Agenti na trgu iščejo potencialne kupce oziroma prodajalce, 
s katerimi se pogajajo. Cilj vsakega agenta je izpeljati sprejemljivo kupčijo glede 
na omejitve (npr., začetna cena, najvišja/najnižja cena, funkcija spreminjanja cene, 
trajanje dražbe, itd.) in strategijo.  
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PersonaLogic 
Nakupovalni sistem [49], ki vodi uporabnika skozi vrsto stopenj, kjer uporabnik 
postopoma omejuje množico izdelkov glede na vnesene značilke izdelkov. Sistem 
tako filtrira neželene izdelke, medtem ko uporabnik določa samo omejitve značilk 
izdelka. Na koncu sistem vrne seznam izdelkov, ki zadovoljujejo vse zahtevane 
omejitve, po katerih je tudi urejen. 
 
Tete-a-Tete – T@T 
T@T [61] je edini sistem, ki deluje v vseh treh stopnjah procesa CBB, to je pri 
posredovanju izdelkov, posredovanju trgovcev in pogajanju. Sistem poskuša 
zadovoljiti potrebe kupcev kot tudi prodajalcev, tako da spodbuja ocenjevanje 
kvalitete ponudbe in prodajalcev. Sistem deluje tako, da kupci zaposlijo 
nakupovalne, prodajalci pa prodajalne agente v okolju, ki obstaja le za potrebe tega 
sistema. Ti agenti poskušajo v procesu iskanja oziroma prodajanja s pogajanjem 
maksimirati lastnikove zahteve. Poleg tega sistem razlikuje trgovce po več 
dimenzijah (npr. čas dostave, reklamacija, podpora in vzdrževanje, pogoji posojila, 
ugled, obdarovanja, garancija, itd.) in ne po ceni. Kupci, ki so nezadovoljni s 
predstavljenimi predlogi, imajo možnost kritike trgovca, ki naj bi bile upoštevane 
pri bodočih predlogih. 
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4 LUŠČENJE INFORMACIJ 

Luščenje informacij je naloga iskanja določenih informacij iz dokumentov, cilj pa 
je transformacija teh informacij v strukturirano, tabelarično obliko [17]. Na vhodni 
strani imamo dokumente, katerih vsebina nam je neznana, kot rezultat pa želimo 
dobiti podatke v enotni, univerzalni obliki. Enotna predstavitev podatkov in 
njihovih relacij je zelo primerna za vizualno nadziranje in primerjanje dejstev, kot 
so to npr. seznami objavljenih prostih delovnih mest ali seznami izdelkov za 
primerjalno nakupovanje. Ko imamo podatke zbrane v enotni obliki, lahko te 
posredujemo kot vhodne podatke drugim procesom, npr. metodam za iskanje 
zakonitosti v podatkih.  
 
Informacije se nahajajo v dokumentih v: 

• strukturirani obliki: informacije ustrezajo v teoriji predpisanim in 
definiranim oblikam. Luščenje tako predstavljenih informacij je preprosto. 

• pol strukturirani obliki: informacije ustrezajo delno urejenim strukturam, 
kjer se pojavljajo določeni šumi v obliki več vrednostnih atributov, 
manjkajočih vrednosti atributov, permutacij atributov, itd., in neurejenemu 
tekstu. Večina spletnih strani spada v to kategorijo (preprost primer 
prikazuje [Slika 8], ki sicer izgleda zelo strukturirano, vendar si lahko 
predstavljamo šum, kot je npr. manjkajoča vrednost atributa država).  

• nestrukturirani obliki: dokumenti z neurejenim tekstom, kjer so potrebna 
dodatna znanja (npr. lingvistična) pri luščenju informacij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 8. Simuliran odgovor informacijskega vira na poizvedbo, ki zahteva  
mednarodne oznake in klicne številke bivših jugoslovanskih republik. 

 
Sistemi za luščenje informacij ne poskušajo razumeti teksta v vhodnih podatkih, 
ampak stremijo k temu, da analizirajo tiste dele dokumentov, ki vsebujejo 
pomembne informacije [46]. Pomembnost informacij pa ugotovimo glede na 
domeno, ki nam predpisuje tipe informacij, ki naj bi jih sistem skušal izluščiti.  
 
Poznamo dva glavna pristopa pri načrtovanju sistemov za luščenje informacij: 

• upravljanje z znanjem: pravila gramatike so sestavljena ročno glede na 
znanje iz privzete domene. Sposobnost izkoriščanja znanja igra veliko 
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vlogo pri stabilnosti in natančnosti sistema, vedeti pa moramo, da so 
najstabilnejši sistemi pogosto vodeni ročno. Kljub temu zna biti razvojni 
proces precej težaven, saj včasih nimamo dostopa do ekspertnega znanja. 

• avtomatsko učenje: v tem primeru ne potrebujemo strokovnega znanja, 
ampak zadostuje nekdo, ki ima primerno znanje o problemski domeni, da 
lahko izbere in tolmači nabor učnih dokumentov. Nad to množico 
dokumentov izvedemo postopek učenja, rezultate pa uporabimo na 
množici nepoznanih, novih dokumentov. Ta pristop je hitrejši od 
zgornjega, vendar zahteva zadostno število učnih primerov.  

 
Uspešnost sistemov za luščenje informacij ocenjujemo z dvema cenilkama. Prva, 
imenovana natančnost (precision), meri delež pravilno izločenih informacij, druga, 
točnost (recall), pa delež pravilnih informacij, ki so bile izločene. Točnost se 
nanaša na stopnjo pravilno izvlečenih informacij, medtem ko natančnost določa 
zanesljivost izvlečenih informacij. Obe cenilki imata zalogo vrednosti na intervalu 
[0, 1], optimalen rezultat je 1. Definiciji cenilk sta naslednji [17]: 
 
 

natančnost =  # pravilnih odgovorov
# vseh odgovorov 

točnost =  # pravilnih odgovorov 
# vseh pravilnih odgovorov 

 
 
 
 
 
 
 
4.1 Spletni dokumenti  

Svetovni splet nudi neizmerne število spletnih dokumentov, ki se od klasičnih 
dokumentov razlikujejo predvsem v strukturi, povezljivosti in dinamičnosti. Večina 
zanimivejših spletnih dokumentov vsebuje dinamično vsebino, ki je  generirana iz 
spletnih podatkovnih baz na zahtevo in je sestavljena iz vrste nadaljnjih povezav. 
Takim dokumentom rečemo tudi skriti splet, saj te strani niso dostopne prek 
spletnih iskalnikov. Tržni analitiki ocenjujejo [11], da je danes okrog 80% spletnih 
strani v t.i. skritem spletu, kar odraža zahtevo po tehnologijah, ki bodo znala luščiti  
informacije s takih strani. 
 
Informacije na spletu so večinoma pol strukturirane, lahko pa najdemo tudi 
popolnoma strukturirane in nestrukturirane dokumente. Struktura spletnih strani je 
vedno odvisna od atributov, ki jih želimo izluščiti. V našem primeru nas bodo 
predvsem zanimale pol strukturirane, dinamično generirane spletne strani.  
 
Velik del podatkov na spletu je kot rezultat poizvedb predstavljen v obliki 
naštevnih seznamov s pripadajočimi atributi, kot npr. indeksi spletnih iskalnikov. 
Pri takšnih pol strukturiranih straneh lahko za potrebe luščenja podatkov namesto 
lingvističnega znanja izkoriščamo regularnost pojavljanja atributov (uporaba 
metod, ki temeljijo na ločilih ali oznakah). Lep primer prikazuje [Slika 9], kjer ima 
vzorec za luščenje obliko: “<b> besedilo </b> besedilo <i> število </i>”. 
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<html><title>Mednarodne oznake in klicne številke</title> 
<b>Oznaka</b> <b>Država</b> <b>Klicna številka</b><p> 
<b>SLO</b> Slovenija <i>386</i><br> 
<b>HRV</b> Hrvaška <i>385</i><br> 
<b>BIH</b> Bosna in Hercegovina <i>387</i><br> 
<b>MKD</b> Makedonija <i>389</i><br> 
<b>YUG</b> Jugoslavija <i>381</i> 
</body></html> 
Slika 9. HTML predstavitev primera s [Slika 8]. 

ja in povezovanje spletnih dokumentov igrata pomembno vlogo pri 
formacij s spletnih strani, saj ta pristop ni možen pri klasičnih tekstovnih 
h. Spletne strani, ki jih dobimo kot rezultate poizvedb, najpogosteje 
množico nadaljnjih povezav. Takšne pol strukturirane strani lahko 
o kot [7]: (a) eno nivojske eno stranske predstavitve, kjer so vsi 

predmeti predstavljeni na eni strani; (b) eno nivojske več stranske 
e, kjer moramo slediti povezavam, če želimo dobiti opise predmetov;  
ojske predstavitve, kjer vsebuje vsak predmet nadaljnje povezave, ki 

opisne strani. V našem delu bomo imeli opravka predvsem z dokumenti 
b). 

rmalni zapis 

ski vir je sistem, ki se odziva na poizvedbe in generira odgovore, ki naj 
kladu s poizvedbami. Običajno informacijski vir vsebuje podatkovno 
ateri se izvede poizvedba, rezultati poizvedbe pa sestavljajo odgovor, ki 
uporabnik. Informacijski vir predstavlja, gledano s te perspektive, črno 
na vhodu prejme poizvedbo, na izhodu pa vrne rezultate. Delovanje 
skega vira in njegova arhitektura nas pri tem ne zanimata.  

ko definiramo informacijski vir S kot funkcijo naslednje 
Σ→ , kjer velja: 

poizvedba 
q ∈ Q 

odgovor 
p ∈ Σ informacijski vir S

izvedba Q opisuje želene informacije kot izraz v poizvedbenemu jeziku. 
 tipične internetne informacijske vire je poizvedba sestavljena iz 
ožice argumentov in njihovih vrednosti. 

govor P je rezultat poizvedbe na informacijskemu viru, ki je 
dstavljen kot kodiran niz na abecedi Σ. Tipično je abeceda Σ kar 
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množica ASCII znakov, rezultat pa je predstavljen kot HTML5 stran. 
Alternativa predstavitvi rezultatov sta lahko tudi standarda KIF6 ali XML7. 

 
Vsebina vsake strani odgovora je sestavljena iz množice n-teric (entitet), vsaka n-
terica pa iz atributov. Če se opremo na relacijski podatkovni model, lahko rečemo, 
da ima vsak vir pripadajoče množico n različnih atributov, izmed katerih vsak 
prestavlja stolpec v relacijskem modelu. N-terica tedaj predstavlja vektor atributov 

, kjer velja  { nAA ,..,1 } niAi ..1: =Σ∈ , torej niz Ai predstavlja vrednost i-tega 
atributa te n-terice. V relacijskem modelu označuje n-terica eno vrstico.  
 
Primer, predstavljen na [Slika 8], ponazarja informacije o treh atributih: 
mednarodna oznaka države, ime države in mednarodna klicna številka, torej lahko 
iz preprostega primera razberemo naslednjih pet trojic: 

 
ψ = {<SLO, Slovenija, 386>, <HRV, Hrvaška, 385>, <BIH, 

Bosna in Hercegovina, 387>, <MKD, Makedonija, 389>, 
<YUG, Jugoslavija, 381>} 

 
Sedaj lahko formalno definiramo še ovojnico W, ki predstavlja funkcijo naslednje 
oblike W , kjer velja: Ψ→Σ:
 

n-terice 
ψ ∈ Ψ 

odgovor 
p ∈ Σ 

 ovojnica W 
 

• množica n-teric Ψ podaja izluščeno vsebino odgovora p na poizvedbo. 
Primer si lahko ogledamo na sliki z mednarodnimi oznakami in klicnimi 
številkami, kjer smo izluščili pet trojic. 

 
Formalni zapis definira preprost model za luščenje informacij uporabljen v 
nadaljevanju. 
 
 
4.3 Ovojnice 

Sistemi, ki so namenjeni integraciji informacij z raznovrstnih spletnih 
informacijskih virov, kjer vsak vir uporablja edinstven način za posredovanje 
rezultatov, morajo imeti na voljo dostopno-prevajalno enoto, splošno znano kot 
ovojnica (angl. wrapper), za generiranje in izvajanje pravil pri luščenju želenih 
informacij.  
 

                                                      
5 HTML – HyperText Markup Language – jezik za označevanje nadbesedila 
(http://www.w3.org/MarkUp/) 
6 KIF – Knowledge Interchange Format – format za izmenjavo znanja 
(http://logic.stanford.edu/kif/) 
7 XML – eXtensible Markup Language – razširljiv označevalni jezik 
(http://www.w3.org/TR/REC-xml) 
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Podajmo naslednjo definicijo po [8], [35]: Ovojnica je procedura, ki je izdelana 
za luščenje vsebine določenega informacijskega vira in preslikavo informacij v 
predpisano obliko, ki se lahko uporablja za nadaljnje delo. V spletnem okolju 
je naloga ovojnice preslikati informacije iz HTML formata v podatkovno strukturo, 
ki se uporablja za nadaljnje obdelave. Na [Slika 10] vidimo preprost primer 
ovojnice, ki generira trojke, predstavljene na [Slika 8] (npr. <SLO, Slovenija, 386>). 
Vhoda ovojnice sta spletni dokument P in vzorec V, s katerim procedura lušči 
informacije s spletnega dokumenta P.  
 
 

izlusci (stran P, vzorec V) 
preskoči do prve pojavitve oznake <p> na strani P 
dokler je naslednja pojavitev oznake <b> pred </body> na P 

za vsak niz, ki ustreza vzorcu V=“<b>besedilo1</b>besedilo2<i>število</i>“ 
izlušči s strani P vrednosti nove n-terice, tako da velja  

(oznaka= besedilo; država= besedilo2; klicna_št= število) 
vrni izluščene n-terice (trojke) 

 
 
 
 
 
 
 

Slika 10. Ročno napisana preprosta procedura izlusci(),  
ki predstavlja ovojnico za primer s [Slika 9]. 

 
Ovojnica je temeljna komponenta posredovalnega sistema [Slika 11]. Pri spletnih 
aplikacijah je naloga vsake ovojnice, da sprejme zahteve od uporabnikov, zahteve 
prevede v poizvedbe, ki jih sprovede, nato pa iz zbranih odgovorov izlušči želene 
informacije ter te predstavi uporabniku. Ovojnica sestoji iz množice pravil za 
luščenje in je specifična za vsak vir. Če želimo luščiti informacije iz več raznolikih, 
neodvisnih virov, potrebujemo knjižnico ovojnic (po eno za vsak vir). Izvajanje 
ovojnic naj bi bilo hitro in učinkovito, saj uporabniki ponavadi pričakujejo odgovor 
neposredno po vnosu zahteve. V idealnih razmerah pa lahko pričakujemo celo, da 
so ovojnice zmožne obvladovati spremenljivo in nestabilno naravo spleta, kot so 
razne napake na omrežju, nepopolni dokumenti, spremembe v izgledu 
dokumentov, itd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 11. Način dostopa posrednika preko ovojnic do spletnih virov. 
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Obstajata dve glavni prednosti, zaradi česar gradimo ovojnice okrog spletnih virov:  
• izboljšan način pridobivanja informacij s spletnih virov in  
• uporaba splošnega poizvedovalnega jezika omogoča izvajanje poizvedb na 

vsakem viru, ki ima pripadajočo ovojnico. 
 
 
4.3.1 Pristopi pri konstruiranju ovojnic 

Tradicionalni sistemi za luščenje informacij uporabljajo izločevalna pravila, ki 
temeljijo na kombinaciji sintaktičnih in semantičnih omejitev. Pristop z 
lingvističnimi izločevalnimi pravili ni uporaben za luščenje informacij iz pol 
strukturiranih spletnih dokumentov [35],  v takih primerih se uporabljajo vzorci, ki 
temeljijo na ločilih ali oznakah in ne uporabljajo lingvističnih omejitev. Spletne 
strani, ki so generirane na zahtevo, v večini primerov ustrezajo določeni šabloni. 
Ko sistem “vidi” nekaj dokumentov, ki ustrezajo neki šabloni, lahko identificira 
ločila (ali oznake), ki ločijo med seboj podatkovna polja (atribute). Kljub temu, da 
te strani ustrezajo nekaterim sintaktičnim pravilom, pa luščenje informacij iz njih 
še zdaleč ni preprosto. Skalabilnost in prilagodljivost sta pomembna dejavnika, saj 
nam je na voljo cela vrsta spletnih virov, kot tudi različnih, stalno se 
spreminjajočih stilov oblikovanja. 
 
Konstruiranje ovojnic je lahko izvedeno ročno, polavtomatsko ali popolnoma 
avtomatsko s pomočjo agentov [43].  
 
Ročno pisanje ovojnic je dolgotrajen, utrudljiv in obširen proces, ki vključuje 
pisanje ad hoc kode. Tvorec mora najprej preučiti strukturo dokumenta, ki jo 
prenesti v programsko kodo. Naloga ročnega konstruiranja ovojnic je lažja za pol 
strukturirane dokumente kot za navaden tekst, vendar še vedno ni preprosta, poleg 
tega pa se pri tem pogosto pojavljajo napake. V pomoč ročnemu programiranju je 
bilo razvitih nekaj sistemov, ki uporabljajo izražalno gramatiko, s katero lahko 
opišemo strukturo spletnih strani, poleg tega pa sistem, na podlagi gramatike 
generirajo kodo za luščenje. Tudi označevanje gramatike je dolgotrajen in utrudljiv 
proces, ki zahteva visoko stopnjo ekspertnega znanja.  
 
Večina današnjih sistemov uporablja ročno konstruirane ovojnice. Prednost 
pristopa je v tem, da so sistemi zanesljivejši in natančnejši, vendar niso zmožni 
avtomatskega prilagajanja spremembam. To pomeni, da so za ročno konstruirane 
ovojnice potrebni visoki vzdrževalni stroški. Pri spletnih dokumentih to predstavlja 
velik problem, saj je število zanimivih spletnih virov veliko, strukture dokumentov 
in oblike predstavitev pa se med njimi lahko bistveno razlikujejo. Poleg tega pa se 
neprestano pojavljajo novi viri, stari viri pa se stalno spreminjajo, kar močno 
izpostavlja problem skalabilnosti in prilagodljivosti.  
 
Pri polavtomatskem generiranju ovojnic izkoriščamo podporna orodja za izdelavo 
ovojnic. Značilno pri tem pristopu je, da imamo na voljo grafični vmesnik, kjer 
uporabnik pokaže sistemu, katere informacije želi izločiti. Pomembna lastnost tega 
pristopa je, da ne potrebujemo ekspertnega znanja za konstruiranje in generiranje 
ovojnic, pa še bolj odporen je proti napakam. Vendar pa je potrebno sistemu 
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predstaviti vsako novo spletno stran in vsako spremenjeno stran (za katero že 
obstaja ovojnica), ker ti sistemi niso zmožni sami prepoznati nove strukture strani.  
 
Pri avtomatskem generiranju ovojnic uporabljamo tehnike strojnega učenja 
(simbolno učenje, induktivno logično programiranje, indukcija ovojnic, statistične 
metode, indukcija gramatike, učenje na osnovi primerov, itd.), kjer je bila razvita 
množica učnih algoritmov za širok spekter različnih ovojnic. Tudi avtomatski 
sistemi za generiranje ovojnic zahtevajo določeno stopnjo pomoči oziroma 
posredovanja ekspertov. Ti sistemi ponavadi vključujejo učno stopnjo (v večini 
primerov nadzorovano), kjer so sistemu predstavljeni učni primeri. Na podlagi 
učnih primerov sistem avtomatsko generira ovojnico, ki se v nadaljevanju 
uporablja pri luščenju informacij s pripadajočega spletnega vira.  
 
Za razumevanje umestitve avtomatskega generiranja ovojnic v celotni proces 
luščenja informacij si poglejmo obe potrebni fazi: 

faza učenja: najprej je potrebno pridobiti spletne naslove informacijskih 
virov. Za vsak vir sistem izlušči način za pošiljanje poizvedb, nato pa se na 
podlagi rezultatov poizvedb generirajo vzorci za ovojnico. 

• 

•  faza uporabe: uporabnik vpiše iskalni niz, sistem izvede povpraševanje po 
virih, s pomočjo vzorcev iz ovojnic pa se izluščijo pomembne informacije 
iz odgovorov spletnih virov, ki se preoblikujejo v predpisano strukturo. 
Rezultat faza uporabe za spletno nakupovanje je predstavljen na [Slika 2]. 

 
 
4.4 Sorodni raziskovalni sistemi 

V tem poglavju si bomo ogledali raziskovalne sisteme ShopBot, WIEN, SoftMealy 
in STALKER, ki pripadajo področju avtomatskega generiranja ovojnic, kjer je 
naloga tipične aplikacije luščenje informacij z dinamično generiranih spletnih 
strani. Ti sistemi uporabljajo pri luščenju vzorce, ki temeljijo na ločilih, omejeni so 
na delo s pol strukturiranimi podatki in ne uporabljajo sintaktičnih in semantičnih 
omejitev. Preglednica 4 povzema karakteristike sistemov. 
 
 
4.4.1 ShopBot 

ShopBot [9] je primerjalno-nakupovalni agent, čigar glavna naloga je luščenje 
informacij s spletnih prodajaln. ShopBot je zaradi tega tudi najbolj omejen, v 
primerjavi z ostalimi sistemi, predstavljenimi v nadaljevanju. Algoritem je 
usmerjen na spletne prodajalne, ki ponujajo obrazce, s katerimi se pošiljajo 
poizvedbe, kot rezultat pa vračajo sezname izdelkov v delno strukturirani obliki. 
Luščenje informacij se vrši s kombinacijo hevrističnega iskanja, primerjanja 
vzorcev in tehnik induktivnega učenja.  
 
Sistem ShopBot deluje v dveh fazah: učna faza, ki se odvija ločeno izven časa 
delovanja in primerjalna faza, ki se izvaja na podlagi uporabniških zahtev. Med 
fazo učenja poskuša sistem analizirati spletne strani z izdelki in se naučiti 
simboličnega zapisa oziroma ovojnice vsake spletne prodajalne. V primerjalni fazi 
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pa sistem uporabi simbolični zapis (ovojnico) za luščenje informacij s spletnih 
strani z izdelki in poskuša poiskati ter predstaviti najugodnejše izdelke med 
ponudniki.  
 
V fazi učenja se poskuša sistem najprej s pomočjo preproste hevristike naučiti 
oblike obrazca za iskanja in način pošiljanja poizvedb. Temu sledi razbiranje strani 
z rezultati poizvedb, kjer se predvideva, da je vsaka stran sestavljena iz glave, 
telesa in repa. Glava in rep naj bi bila konsistentna v množici strani istega 
ponudnika, medtem ko naj bi telo vsebovalo vse potrebne informacije o izdelkih. 
Oblika strani z rezultati se obdela v treh korakih. Najprej sistem pošlje “neumno” 
poizvedbo (npr., za neobstoječe besede kot je “ToPaGotovoNiIzdelek”) in analizira 
vrnjeno stran ter jo označi kot stran z napako. Nato sistem izvede nekaj poizvedb s 
pravimi ključnimi besedami, kar omogoča, da ustrezno razbije strani na uporabne 
in neuporabne dele (glava in rep odpadeta).  
 
Na koncu ostane sistemu, da razpozna obliko predstavljenih izdelkov v telesu 
strani. Sistem ima na voljo vrsto abstraktnih oblik za opis izdelkov, ki so zapisani 
kot zaporedje HTML oznak in tekstovnih nizov. Sistem najprej razbije HTML 
predstavitev na logične vrstice, ki jih primerja z abstraktnimi oblikami zapisov in 
poišče najustreznejšega. Na ta način algoritem izpelje obliko za opis izdelkov, 
vendar pa ne izpelje točnih položajev vzorcev. Cena, ki je v tem primeru 
najpomembnejša informacija, je izluščena na podlagi ročno vnesenih tehnik.  
 
 
4.4.2 WIEN 

Sistem WIEN [35] (Wrapper Induction ENvironment) je orodje, ki ponuja pomoč 
pri konstrukciji ovojnic. Namenjen je avtomatskemu učenju spletnih strani in se 
močno opira na temelje sistema ShopBot, ki smo ga spoznali v poglavju 4.4.1. 
Metoda učenja, uporabljena v sistemu, je splošna in ni načrtovana za specifično 
področje in deluje na strukturiranem tekstu, ki vsebuje tabelarične informacije in je 
omejena na jezik HTML.  
 
Pristop obvlada spletne strani, ki ustrezajo t.i. HLRT (Head, Left, Right, Tail) 
strukturi. Struktura HLRT zahteva, da je spletna stran sestavljena iz glave in repa, 
vmes pa nastopajo informacije, ki jih želimo izluščiti, med dvema oznakama, levo 
in desno. Sistem išče nespremenljive oznake, ki identificirajo začetek in konec 
vsakega atributa ter oznake, ki ločujejo tabelarične informacije od ostalega teksta. 
Strani, ki ustrezajo tej regularnosti, so skoraj vedno avtomatsko generirani 
odgovori na poizvedbe, katerih vir so baze podatkov.  
 
Kushmerick je poskušal v sistemu čimbolj avtomatizirati konstrukcijo ovojnic. Ena 
od nalog je bila tudi izogibanje ročnega označevanja množice primerov, zato je 
razvil vrsto tehnik za avtomatsko označevanje dokumentov. Algoritem vzame na 
vhodu domensko odvisno hevristiko za prepoznavanje atributov, ki jih želi 
izluščiti. Kako so hevristike pridobljene, sistema ne zanima, želi jih imeti le kot 
vhodni tok. 
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Pri indukciji ovojnic se uporablja induktivno učenje. Algoritem kot vhod sprejme 
množico označenih dokumentov, nato preišče prostor ovojnic, ki jih definira HLRT 
model in ponavlja med vsemi možnostmi tako dolgo, dokler ne najde pravilne 
HLRT ovojnice, ki je skladna z označenimi primeri. Pri napovedovanju števila 
primerov, ki jih mora učni algoritem upoštevati, da zagotovi verjetnost napake 
ciljne ovojnice manjše od določene meje, je uporabljena teorija računskega učenja 
(computational learning theory).  
 
WIEN uporablja samo oznake oz. ločila, ki tesno nastopajo pred in za podatki, ki jih 
želi izluščiti [42], ne zna pa obdelovati virov, kjer se pojavljajo manjkajoče 
vrednosti oz. kjer so vrednosti med seboj permutirane. Sistem uporablja pravila za 
luščenje, ki omogočajo povezovanje med seboj povezanih informacij. To 
predstavlja prednost, saj v večini primerov sistemi znajo luščiti zgolj izolirane 
podatke. 
 
 
4.4.3 SoftMealy 

SoftMealy [28] je sistem, ki se uči luščenja informacij s pomočjo ovojnic 
predstavljenih kot nedeterministični končni avtomati. Ta princip naj bi, v nasprotju 
z sistemom WIEN, obvladal manjkajoče vrednosti, permutacije in več vrednostne 
podatke.  
 
Pri generiranju kontekstnih pravil iz učnih primerov se uporablja induktivni 
posplošitveni algoritem. Učni primer vsebuje urejen seznam elementov, ki naj bi 
jih sistem izluščil, skupaj z ločili med temi dejstvi. Pri indukciji ovojnice vstopa na 
vhod množica označenih n-teric, ki zagotavljajo informacijo o pozicijah ločil in 
permutacijah elementov, ki naj bi se izluščili. Algoritem vzame te pozicije kot učne 
primere in posploši  njihovo vsebino v kontekstna pravila, ki so tudi izhodni tok. 
 
Generirana ovojnica je nedeterministični končni avtomat, kjer stanja avtomata 
predstavljajo elementi za luščenje, prehode med stanji pa predstavljajo kontekstna 
pravila, ki definirajo ločila med elementi. Prehajanje med stanji je izvedeno s 
primerjanjem kontekstnih pravil, ki označujejo vsebino dveh sosednih elementov. 
Pri luščenje elementov naj bi ovojnica prepoznala ločila, ki ga obdajajo. 
 
Splošna pravila sistema SoftMealy omogočajo uporabo nadomestnih znakov (npr., 
‘*’ in ‘?’) in obvladajo tako manjkajoče vrednosti kot permutacije elementov. 
Vendar pa mora v fazi učenja sistem spoznati vse možne učne primere, če želi 
obvladati vse možne permutacije elementov. Vzorci izločanja sistema SoftMealy 
so bolj izraziti kot pri sistemu WIEN [42]. 
 
 
4.4.4 STALKER 

STALKER [42],[43],[44] je nadzorovan učni algoritem za generiranje pravil pri 
luščenju informacij. Uporabniki morajo sistemu zagotoviti učne primere, tako da 
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izberejo nekaj vzorčnih strani in označijo pomembne podatke (listi v EC8 drevesu). 
Ko je stran označena, se generira zaporedje žetonov, ki predstavlja vsebino strani, 
skupaj z kazalom, ki označuje začetke elementov. Zaporedje žetonov (besede, 
HTML oznake) in nadomestni znaki se uporabljajo kot razpoznavni mejniki za 
iskanje elementov pri luščenju. Algoritem za indukcijo ovojnic generira pravila za 
luščenje, ki se izražajo kot preprosta gramatika razpoznavnih mejnikov. Proces 
luščenja obvlada obravnavo teksta, povezav pa ne.  
 
Spletni dokumenti so predstavljeni s formalizmi vgrajenega kataloga EC1. Opis 
strani, glede na formalizem EC, je drevesna struktura, kjer je notranje vozlišče 
homogen seznam elementov ali heterogena n-terica elementov. Vsebina korena je 
predstavljena kot zaporedje žetonov (celotni dokument), vsebina poljubnega 
vozlišča pa kot podzaporedje vsebine svojih staršev. V listih se nahajajo vrednosti 
elementov (n-teric). 
 
STALKER uporablja zaporedni algoritem pokrivanja kar pomeni, da najprej generira 
linearni označevalni avtomat, ki je sposoben generirati vse možne pozitivne učne 
primere. Linearni označevalni avtomat je nedeterministični končni avtomat, kjer se 
prehodi med stanji zgodijo le v primeru, ko je sprejet vhodni niz za prehod med 
trenutnim in naslednjim stanjem. Za preostale primere poskuša nato generirati nov 
avtomat, itd. Ko sistem pokrije vse pozitivne primere, vrne rešitev, to je SLG 
(Simple Grammar Landmark), kjer vsaka veja ustreza naučenemu označevalnemu 
avtomatu. 
 
STALKER je sposoben oviti spletne strani, ki imajo poljubno število nivojev. Vsako 
vozlišče se razvije neodvisno od njegovih sorodnikov, kar pomeni, da ureditev v 
dokumentu ni nujno določena in da je sistem zmožen luščiti informacije kljub 
manjkajočim vrednostim in permutaciji atributov. To pomeni, da je STALKER bolj 
prilagodljiv kot WIEN, ki je sposoben operirati le na dokumentih s predpisano 
ureditvijo. Prednost pred sistemom SoftMealy pa se kaže v tem, da pri 
razpoznavanju permutacij atributov sistemu STALKER ni potrebno prikazati vseh 
možnih učnih primerov. Drevo vgrajenega kataloga (EC tree) se uporablja pri 
povezovanju sovpadajočih informacij. 
 
 sistem strukt. pol str. manjkajoče 

vrednosti 
permutacije 

ShopBot     
WIEN     
SoftMealy    (pogojno)* 
STALKER     

 
 
 
 
 

Preglednica 4. Karakteristike sistemov za avtomatsko generiranje 
ovojnic. Prva dva stolpca označujeta strukturno obliko, ki jo sistem 
obvlada, zadnja stolpca pa, ali je sistem sposoben obravnavati 
manjkajoče vrednosti in permutacije atributov. 
* (pogojno) pomeni, da sistem obvlada permutacije, če mu 
predstavimo vse možne učne primere. 

                                                      
8 EC – Embedded Catalog – vgrajen katalog 
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4.5 Sorodni komercialni sistemi 

V mnogih primerih je lahko kombinacija informacij iz različnih spletnih virov zelo 
koristna. Ker paradigma spletnega brskanja ne podpira trivialnega luščenja in 
strnjevanja informacij, so se razvili raziskovalni sistemi namenjeni reševanju tega 
problema. Aplikacije, kjer so bili privzeti opisani pristopi, so bili vpeljani v vrsto 
domen: vodiči po restavracijah, objavljanje seminarjev, oglaševanje prostih 
delovnih mest, geografske informacije, vremenske napovedi, bibliografske 
informacije, itd. Uporabnih domen je mnogo, v splošnem so to tiste, kjer luščenje 
in zbiranje informacij prinaša določeno korist. 
 
Komercialni sistemi pa tehnologije za luščenje informacij v glavnem uporabljajo 
pri primerjalnem nakupovanju. Glavni razlog je predvsem komercialni pogled na e-
poslovanje in splošna rast spletnih aplikacij. Poleg tega pa so strani spletnih 
prodajalcev urejene tako, da ustrezajo kupcem, ki želijo čim hitreje najti iskano 
blago, kar pomeni, da se pri predstavljanju izdelkov običajno držijo načela 
regularnosti in urejenosti, kar omogoča avtomatizacijo luščenja.  
 
V nadaljevanju si bomo ogledali tri komercialne primerjalno-nakupovalne sisteme: 
Junglee, Jango in MySimon. To so trenutno najpomembnejši sistemi na trgu, od 
katerih vsak uporablja nekoliko drugačen pristop za problem luščenja.  
 
Jango in MySimon uporabljata pristop, kjer se na zahtevo uporabnika izvede 
iskanje, medtem ko Junglee zbira informacije o izdelkih v lokalni bazi in zapise 
občasno posodablja. Vsak izmed sistemov prejme na vhodu zahteve uporabnika in 
mu kot rezultat vrne seznam primernih izdelkov. Na podlagi predstavljenih 
lastnosti izdelkov se lahko uporabnik odloči za nakup pri izbranemu ponudniku. 
 
 
4.5.1 Junglee 

Sistem je bil osnovan leta 1996 na univerzi Stanford, avgusta 1998 pa ga je 
odkupilo podjetje Amazon za približno 180 milijonov ameriških dolarjev. Sistem 
temelji na tehnologiji navidezne podatkovne baze (NPB) in izkorišča jezika HTML 
in XML za prikazovanje podatkov iz različnih virov [60]. 
 
NPB zbira, strukturira in strnjuje podatke z raznolikih spletnih virov in jih s 
pomočjo ovojnic shranjuje v podatkovno bazo. NPB ima dve glavni komponenti: 
enoto za strnjevanje podatkov in enoto za objavljanje podatkov. Podatki so 
izluščeni iz različnih virov s pomočjo prve enote, medtem ko za posodabljanje 
zapisov v bazi skrbi enota za objavljanje.  
 
Enota za strnjevanje podatkov ima tri komponente: množico ovojnic, 
preslikovalnik in izluščevalnik. Ovojnice igrajo vlogo vmesnika med virom in 
sistemom, generirane pa so s pomočjo opisnega programiranja v jeziku, ki je bil 
izdelan posebej za prepoznavanje strukture spletnih strani in relacij med 
nadpovezavami. Preslikovalnik s pomočjo pravil pretvori izluščene podatke v 
skupno obliko. Naloga izluščevalnika pa je s pomočjo slovarjev in lingvističnih 
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pravil razbrati strukturo iz nestrukturiranih tekstovnih informacij. Tako nastane 
opis, kako izluščiti zahtevane atribute iz nestrukturiranih tekstovnih informacij. V 
obeh primerih sistem uporablja posebej razvite jezike za formuliranje pravil. 
Sistem ima za vsak spletni vir natanko eno ovojnico, medtem ko en izluščevalnik 
ustreza določeni domeni. 
 
 
4.5.2 Jango 

Jango temelji na raziskovalnem projektu sistema ShopBot, komercialna različica je 
nastala v podjetju NETbot. Excite je oktobra 1997 kupil podjetje NetBot za 35 
milijonov ameriških dolarjev in ga vgradil v svoj spletni portal. Slabost sistema je, 
da deluje le na spletnih trgovinah, s katerimi imajo lastniki podpisano sodelovalno 
pogodbo. 
 
Jango je sestavljen iz štirih komponent: (a) čelni del sistema, ki zahtevo v 
naravnem jeziku pretvori v logični opis izdelka; (b) usmerjevalnik, ki ugotovi 
kategorijo izdelka in poizvedbo poveže z ustreznimi spletnimi trgovinami; (c) 
povezovalni del, ki izvaja in nadzoruje vzporedne poizvedbe; (d) izluščevalnik, ki 
lušči informacije s strani z rezultati (način opisan v 4.4.1).  
 
 
4.5.3 MySimon 

Sistem [45] sta razvila Michael Yang in Yeogirl Yun leta 1998. Tehnologija, ki jo 
uporabljata pri učenju spletnih predstavitev, se imenuje Agent za navidezno učenje 
(Virtual Learning Agent – VLA).  
 
VLA tehnologija deluje tako, da se generira množica inteligentnih agentov, ki so 
sposobni posnemati človeški nakupovalni proces in se jih da naučiti, da izluščijo 
določene informacije s katerekoli spletne prodajalne.  
 
Agenti so s pomočjo grafičnega vmesnika ročno naučeni, kako naj nakupujejo v 
določenih e-prodajalnah. Za ljudi, ki učijo agente, ni nujno potrebno znanje 
programiranja in se imenujejo SPI (Simon Product Intellligence). Ti imajo nalogo 
iskanja spletnih trgovin. Nove trgovine dodajajo tako, da se vsebino spletne strani z 
izdelki s pomočjo grafičnega vmesnika prepiše v obrazec. Koda, ki je potrebna za 
delovanje agenta, se nato generira avtomatično. 
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5 UČENJE SHEM IN VZORCEV ZA 
GENERIRANJE OVOJNIC 

Za potrebe našega dela smo razvili novo robustno metodo za avtomatsko 
generiranje ovojnic. Pri naši metodi se v resnici učimo vzorcev, medtem ko je koda 
procedure napisana ročno in je za vse ovojnice enaka [Slika 10]. Učenje vzorca 
temelji na preprosti obliki učenja na osnovi primerov [40] (angl. Case-Based 
Reasoning) in uporabi razvite hevristike. 
 
Poleg avtomatskega generiranja ovojnic se avtomatsko generirajo tudi sheme 
(prepoznani obrazci za pošiljanje poizvedb), ki omogočajo generiranje poizvedb iz 
iskalnih nizov in razpošiljanje le-teh. Ta naloga je precej lažja od avtomatskega 
generiranja vzorcev.  
 
Metodo za avtomatsko generiranje ovojnic smo testirali na domeni elektronskega 
poslovanja, točneje e-nakupovanja. V ta namen je nastala aplikacija, katere glavna 
naloga je primerjalno nakupovanje. Primeri, na katerih bo slonel opis, so povzeti iz 
omenjene domene. 
 
Umestitev generiranja ovojnic v proces luščenja informacij je prikazana na koncu 
poglavja 4.3.1. 
 
 
5.1 Prepoznavanje obrazcev za pošiljanje poizvedb 

Mnogi ponudniki spletnih storitev (tudi pri e-nakupovanju) omogočajo iskanje po 
vsebini svojih virov oz. podatkovnih baz. Celoten postopek omogočajo t.i. spletni 
obrazci, s pomočjo katerih se pošiljajo poizvedbe, ki sestojijo iz množice 
argumentov in pripadajočih vrednosti [Slika 12].  
 

 
Slika 12. Primer spletnega obrazca pri spletni trgovini NAKUP.MERKUR.SI (s črno je 
obkroženo vnosno polje tipa “text”, z modro vnosno polje tipa “image” in z oranžno polje 
za “izbiro vnaprej definiranih možnosti”). 
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Razpoznavanje obrazcev temelji na HTML oznaki <form>, ki označuje meje 
obrazca. Znotraj strukture obstaja veliko različnih možnosti določanja argumentov 
in njihovih vrednosti. Najpomembnejši elementi obrazca, ki si jih lahko ogledamo 
tudi na [Slika 13], so: 

• akcija (action): vsebuje spletni naslov, kamor se pošlje poizvedba; 
• metoda (method): označuje protokol pošiljanja poizvedbe (POST, GET); 
• način šifriranja (encoding type): označuje tip šifriranja poizvedbe; 
• vnosna polja (input type): omogočajo vnos vrednosti, ki se priredijo 

argumentom. Poznamo več tipov vnosnih polj, od katerih je 
najpomembnejši tip “text”, uporabni pa so še naslednji tipi: hidden, 
password, checkbox, radio, submit in image; 

• izbira vnaprej definirane možnosti (select option): omogoča izbor ene ali 
več vnaprej definiranih vrednosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... 
<tr> 
<form name="isciForm" action="http://nakup.merkur.si/search.asp"  method="get"> 

<td class="glavaIskanje" align="right">&nbsp;Iskanje:&nbsp;&nbsp; 
<br> 
<img src="http://nakup.merkur.si/pic/pix.gif" width="125" height="1"> 

</td> 
<td class="glavaIskanjeBox" align="center"> 

<input type="text" name="isciKaj" class="glavaIskanjeBox" size="17"> 
</td> 
<td class="glavaIskanje" align="center"> 

<input type="image" src="http://nakup.merkur.si/pic/gumb-isci.gif" hspace="4" 
width="44" height="17" alt="Išči" name="Isci" border="0" > 

</td> 
<td align="center" class="glavaIskanjeBox"> 

<select class="glavaIskanjeBox" name="isciKje" size="1"> 
<option selected value="1">med vsemi izdelki</option> 
<option value="2">v Vročih cenah</option> 
<option value="4">v kopalniškem katalogu</option> 

</select> 
</td> 
<input type="hidden" name="MySes" value="WQEF4MFMW9VIRGC6YNMX"> 
<input type="hidden" name="id" value="01"> 

</form> 
<tr> 
… 

Slika 13. Izsek HTML kode za predstavitev obrazca s [Slika 12]. Na sliki vidimo naslednje 
elemente obrazca: akcija (spletni naslov), metoda (get), vnosna polja tipa “text” (argument 
isciKaj), tipa “hidden” (argumenta id in MySes), tipa “image” (argument Isci) in element za 
“izbiro vnaprej definiranih možnosti” (argument isciKje). 
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Algoritem za prepoznavanje obrazcev je sestavljen iz dveh faz: faza iskanja 
kandidatov in faza testiranja kandidatov oziroma kreiranja sheme.  
 
V fazi iskanja kandidatov algoritem najprej poišče vse pojavitve strukture <form> 
na spletnem dokumentu, za vsako strukturo pa se izluščijo vsi njeni elementi z 
argumenti in pripadajočimi vrednostmi. Sistem ob zaključku iskanja kandidatov 
sestavi seznam, med katerimi je treba izbrati tistega, ki generira pravilne 
poizvedbe. Osnovna zahteva, ki jo morajo kandidati zadovoljiti, je, da imajo vsaj 
eno vnosno polje tipa “text” (<input type=“text” ...>). V drugem delu iskanja 
sistem identificira vse tiste kandidate, ki imajo natanko eno vnosno polje, kajti 
zavedati se moramo, da je večina poizvedb po spletnih trgovinah realizirana z enim 
vnosnim poljem tipa “text” (v našem primeru je bilo to v 98% primerov). Če je 
kandidatov z enim vnosnim poljem več, tedaj algoritem testira vsakega posebej, 
izbran pa je tisti, ki prvi zadosti pogojem, opisanim v nadaljevanju. V primeru, ko 
kandidata z enim vnosnim poljem ni, sistem po vrsti izbira in testira kandidate z 
najmanj vnosnimi polji. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<!DOCTYPE formdef SYSTEM "eStore.dtd"> 
<eStore> 

<form name="isciForm" > 
<action>http://nakup.merkur.si/search.asp</action> 
<method>get</method> 
<input type="text" name="isciKaj" size="17" /> 
<input type="image" name="Isci" src="http://nakup.merkur.si/pic/gumb-isci.gif" /> 
<select name="isciKje" size="1" > 

<option value="1" selected="TRUE" /> 
<option value="2" /> 
<option value="4" /> 

</select> 
<input type="hidden" name="id" value="01" /> 
<input type="hidden" name="MySes" value="WQEF4MFMW9VIRGC6YNMX" /> 
<submit>http://nakup.merkur.si/search.asp?isciKaj=KEYWORD&isciKje=1&id=01&

MySes=WQEF4MFMW9VIRGC6YNMX</submit> 
</form> 

</eStore> 

Slika 14. Način shranjevanja obrazca za generiranje poizvedb v XML formatu, 
prepoznanega s [Slika 13]. Strukturirana predstavitev podaja vse pomembne informacije o 
načinu pošiljanja poizvedb. Oznaka <submit> opisuje celotno zahtevo, kjer je potrebno 
besedo KEYWORD zamenjati s iskalnim nizom. 

 
V fazi testiranja kandidatov so na voljo trije scenariji: 
 
Prvi, najpreprostejši in najpogostejši je primer, ko je na voljo le en kandidat, ki ima 
natanko eno vnosno polje tipa “text”. V tem primeru algoritem predvideva, da je to 
polje, ki mora vsebovati iskalni niz. Testiranje kandidata se izvede s pošiljanjem 
dveh različnih poizvedb. V prvem primeru se priredi argumentu polja neobstoječi 
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iskalni niz “TulePaGotovoNeBoIzdelka”, v drugem pa enega izmed iskalnih nizov 
shranjenih v bazi. Odgovor na prvo poizvedbo imenujmo šablona za prazne 
poizvedbe, ker ne more vsebovati informacij o izdelkih in jo sistem shrani. 
Odgovor na drugo poizvedbo se primerja s šablono za prazne poizvedbe in če se 
dokumenta ne ujemata (drugi dokument vsebuje informacije o izdelkih), potem 
kandidat dobi vlogo sheme ob ovojnici. Shema omogoča generiranje poizvedb iz 
iskalnih nizov ter ustrezno razpošiljanje. Način shranjevanja sheme je prikazan na 
[Slika 14]. 
 
Drug scenarij pride v poštev, ko je bilo prepoznanih več kandidatov, ki imajo 
natanko eno vnosno polje tipa “text”. Princip izvajanja je zelo podoben prvemu 
scenariju, saj iščemo prvega kandidata, ki bo vračal ustrezne odgovore (različne od 
šablone) na poizvedbe. Testiranje kandidatov, kot je predstavljeno pri prvem 
scenariju, se začne pri prvem kandidatu in se zaključi, ko nek kandidat postane 
shema k ovojnici. 
 
V primeru zadnjega scenarija so na voljo samo kandidati z več vnosnimi polji, kjer 
algoritem po vrsti izbira in testira kandidate glede na število vnosnih polj (začne z 
kandidatom, ki ima najmanj polj). Najprej algoritem priredi argumentu prvega 
polja neobstoječi iskalni niz “TulePaGotovoNeBoIzdelka” in izvede poizvedbo. 
Odgovor, imenovan šablona za prazne poizvedbe, se shrani, nato pa algoritem 
izvede toliko poizvedb, da dobi odgovor, ki se razlikuje od šablone. Poizvedbe se 
generirajo tako, da algoritem izbere iskalni niz iz baze in ga v vsakem novem 
koraku priredi argumentu neobdelanega vnosnega polja.To pomeni, da algoritem 
išče vnosno polje, kamor uporabnik na spletnem obrazcu vpiše iskalni niz. Ko se 
testiranje zaključi (odgovor se razlikuje od šablone), trenutni kandidat z izločenim 
vnosnim poljem postane shema k ovojnici. Priznati moramo, da je zadnji pristop 
lahko problematičen, vendar je bil za naše delo zadovoljiv. Pri nadaljnjem razvoju 
načrtujemo uporabo ontologij oz. domenskega znanja pri razpoznavanju oznak 
vnosnih polj. 
 
Nekateri spletni ponudniki na strani uporabnika (brskalnika) spreminjajo poizvedbe 
s pomočjo skriptnih jezikov, kot je npr. JavaScript. V večini primerov skriptna 
koda izvaja le vrsto testiranj glede ustreznosti poizvedbe, včasih pa spremeni 
vrednosti posameznih argumentov ali celo doda nove argumente. V takem primeru 
se pri prepoznavanju obrazcev lahko pojavi vrsta napak, saj se vsebina poizvedbe 
spremeni naknadno, pred pošiljanjem. V bistvu je prepoznavanje obrazca 
popolnoma uspešno, algoritem se le ne zaveda, kakšne posledice pusti izvajanje 
skriptne kode in zato tega ne more upoštevati. Rezultat pošiljanja nepravilno 
prepoznane poizvedbe ponavadi izgleda kot neuspešno poslana poizvedba, kar 
sporoči strežnik spletnega ponudnika. 
 

Magistrska naloga  36 
 



Domensko odvisni agent za avtomatsko generiranje ovojnic 
 

 
Slika 15. Rezultat poizvedbe z iskalnim nizom “predvajalnik dvd”  

v spletni trgovini NAKUP.MERKUR.SI. 

 
 
5.2 Avtomatsko generiranje vzorcev za ovojnice 

Vzorce za ovojnice sestavimo iz množice odgovorov na različne poizvedbe 
sistema. Vsak odgovor je lahko sestavljen iz enega ali več vzorcev, kjer vzorec 
predstavlja shematičen opis enega izdelka. Primer odgovora na poizvedbo je 
predstavljen na [Slika 15] z uporabo enega vzorca. Pridobljen je bil s spletne 
trgovine NAKUP.MERKUR.SI. Poglejmo si sedaj podrobnejši opis delovanja naše 
metode. 
 
Za lažje razumevanje si poglejmo opis vzorca za primer s [Slika 15]. Vzorec je 
2449449319790 (= SLIKA, TABELA, TABELA, OSTALO, TABELA, TABELA, OSTALO, 
URL9, NAZIV, OSTALO, PRELOM, OSTALO, CENA), pri čemer posamična številka 
pomeni vrsto kategorije, podrobneje opisane v poglavju 5.2.1. Prva kategorija 
vzorca je 2 (SLIKA), kar pomeni, da se vzorec začne s spletnim naslovom, ki 
predstavlja vir slike. Namen iskanja vzorca je v tem, da bomo v novem 
povpraševanju iskali najprej spletni naslov slike, nato pa še preostale kategorije. 
 
 
                                                      
9 URL – Uniform Resource Locator – enolični krajevnik vira 
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KAT. LOGIČNE VRSTICE HTML DOKUMENTA 
- 2 - 
- 4 - 
- 4 - 
- 9 - 
- 4 - 
- 4 - 
- 9 - 
- 3 - 
 
- 1 - 
- 9 - 
- 7 - 
- 9 - 

<img src="http://nakup.merkur.si/slike/male/353052.jpg" width="80" height="80" vspace="2" > 
</td> 
<td> 
<img src="http://nakup.merkur.si/pic/pix.gif" width="10" height="10"> 
</td> 
<td> 
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 
<a class="defLink" href="http://nakup.merkur.si/izdelek.asp?id=01040102&izdelek=353052-

0000&MySes=R4I7BHNMZY15D0FJWPRP"> 
DVD predvajalnik, PHILIPS, LX3000D 
</a> 
<br> 
<span class="vrocaCena"> 

- 0 - 148.990 SIT VZOREC: 2449449319790  

Slika 16. Primer vzorca s [Slika 15]. 

 
Odgovori na poizvedbe so HTML dokumenti, ki so v splošnem sestavljeni iz treh 
delov: glave, repa in osrednjega dela. Glava (α) in rep (ω) ne predstavljata 
zanimivih informacij (skriptna koda, oglasi, reklame, itd.) in jih zato metoda 
ignorira, medtem ko je osrednji del ponavadi sestavljen iz množice entitet (Φ1… 
Φn), od katerih vsaki entiteti pripada n-terica (γ1…γn), za luščenje katerih poskuša 
metoda generirati vzorce. Slika 17 prikazuje splošno obliko spletnega dokumenta  s 
strukturirano ali pol strukturirano vsebino. 
 
 

α 
γ1 
γ2 

… 
γn 

Φ1 
Φ2 

… 
Φn 

ω 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 17. Splošna oblika spletne strani,  
sestavljena iz glave, osrednjega dela in repa. 

 
 
5.2.1 Hevristika  

Iskanje vzorcev temelji na hevristiki, ki je predstavljena v obliki pravil, opisanih 
pri kategorijah. V postopku iskanja vzorcev na konkretnem odgovoru je običajno 
prisotna tudi generalizacija, oz. preprosto učenje na osnovi primerov, ko skušamo 
združiti podobne vzorce v posplošene. Na primeru s [Slika 15] dobimo en sam 
posplošen vzorec, čeprav program najde dva različna vzorca. 
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V tem poglavju si bomo ogledali primer hevristike v domeni e-nakupovanja, 
posplošitev hevristike za uporabo v drugih domenah pa je opisana v poglavju 5.3.  
 
Hevristika predstavlja človekovo (ekspertno) znanje o tem, kako naj bi bila 
predstavljena informacija o izdelkih v domeni e-nakupovanja, zapisana v HTML 
formatu. To človekovo znanje je predstavljeno s pravili pri opisu kategorij in je 
namenjeno prepoznavanju kategorij, iskanju vzorcev in načinu posploševanja oz. 
učenja. Tudi v fazi uporabe je prisotna hevristika pri iskanju in prilagajanju 
vzorcev dejanskim odgovorom s spletnih trgovin. Vzorci se namreč mehko 
prilegajo dejanskim zapisom v HTMLju.  
 
V splošnem je problem razumevanja poljubnega spletnega dokumenta in tudi 
poljubnega spletnega dokumenta e-trgovin enako težak kot Turingov test, kar z 
drugimi besedami pomeni, da omenjene metode ne morejo prepoznati vseh e-
trgovin. Ravno z omejitvijo domene in z uporabo hevristike pa naj bi omenjena 
metoda delovala na večini praktičnih poskusov.  
 
Pri generiranju vzorcev imamo opravka s HTML dokumenti, ki so sestavljeni iz treh 
delov: neuporabne glave in repa ter uporabnega osrednjega dela, kot smo lahko 
videli na [Slika 17]. V prvi fazi, fazi obdelave algoritem najprej predela vsak 
dokument,  tako da ne vsebuje sintaktičnih napak. Tu se zgleduje po predpisih iz 
konzorcija W3C10, ki definira sintakso za vsako oznako (npr., oznaka <a> mora 
imeti svojo zaključno oznako </a>). V tem procesu se dodajo manjkajoče oznake, 
izločeni pa so deli s skriptno kodo in opombe, poleg tega pa se vsi relativni URL 

naslovi dopolnijo v absolutne.  
 
Fazi predelave sledi faza razbijanja dokumenta na logične vrstice. Logična vrstica 
predstavlja vrstico, v kateri se lahko nahaja natanko ena HTML oznaka (angl. tag) s 
pripadajočimi vrednostmi ali pa poljuben tekst. Ko je dokument razbit na logične 
vrstice, sistem vsaki logični vrstici pripiše kategorijo. Logične vrstice nato poveže 
v vzorce, tako da vsak vzorec predstavlja samostojno entiteto (n-terico, izdelek), za 
katero želimo izluščiti informacije. Vzorec tako predstavlja niz kategorij, s katerimi 
je podana struktura entitete (n-terice, izdelka).  
 
Logične vrstice razvrščamo v deset kategorij, predstavljenih s ciframi od 0 do 9 
(oznaka kategorije). Preglednica 5 zbirno prikazuje vseh deset kategorij, pri tem 
prva dva stolpca podajata oznake in nazive kategorij, zadnja dva stolpca pa 
označujeta število pojavitev in tip prisotnosti kategorije v vzorcu. Na primer, 
oznaka 0 predstavlja kategorijo z imenom CENA, ki označuje, da se v logični vrstici 
nahaja tekst, ki ustreza ceni, v vzorcu pa se mora kategorija obvezno pojaviti vsaj 
enkrat. Razlika med obvezno, priporočljivo in nepotrebno prisotnostjo se pokaže 
pri iskanju vzorcev in generalizaciji učnih primerov, ko lahko generaliziramo le na 
račun nepotrebnih kategorij. Podrobnejši opis kategorij je v nadaljevanju.  
 
 
 

                                                      
10 W3C – World Wide Web Consortium (http://www.w3.org/) 
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oznaka  
kat. 

naziv  
kat. št. pojavitev prisotnost 

0 CENA ≥ 1 obvezna 
1 NASLOV 1 obvezna 
2 SLIKA 1 priporočljiva 
3 POVEZAVA ≤ 2 priporočljiva 
4 TABELA nedoločeno nepotrebna 
5 EAN13 1 priporočljiva 
6 ISBN 1 priporočljiva 
7 PRELOM nedoločeno nepotrebna 
8 TEKST nedoločeno nepotrebna 
9 OSTALO nedoločeno nepotrebna 

Preglednica 5. Kategorije z oznakami, nazivi,  
števili pojavitev in tipi prisotnosti. 

 
Hevristika je sistemu predstavljena v obliki XML dokumenta, katerega splošno 
obliko si lahko ogledamo na [Slika 18]. Na sliki so predstavljene oznake, pomen 
posameznih oznak ter njihove zaloge vrednosti. Vse kategorije so zbrane znotraj 
oznake <heuristic>, med seboj pa se ločijo z oznako <category>. Vsaka kategorija 
ima na voljo sedem oznak, s katerimi se natančno opredelijo njene lastnosti. 
Oznaka <name> vključuje nazive kategorij, oznaka <label> pa pripadajoče 
vrednosti, ki smo ju spoznali že v [Preglednica 5]. Oznaka <tag> vključuje 
veljavne HTML oznake, ki so značilne za določeno kategorijo. V oznaki <rule> se 
nahajajo regularni izrazi, ki opisujejo sintaktične in semantične lastnosti iskanih 
informacij in so namenjeni prepoznavanju besedila v logičnih vrsticah. Pri 
sestavljanju regularnih izrazov se uporablja standardna gramatika [18]. Oznaka 
<conditionRule> opredeljuje pogoje o pravilih, ki morajo veljati, da logični vrstici 
pripišemo pravilno kategorijo, oznaka <conditionPattern> pa določa oblike 
kategorij v vzorcu. Oznaka <occurs> določa število pojavitev določene kategorije v 
vzorcu, na koncu pa je še oznaka <necessity>, ki določa tip prisotnosti kategorije v 
vzorcu, kjer so na voljo tri možnosti: kategorija se mora obvezno nahajati v vzorcu, 
nahajanje kategorije v vzorcu je priporočljivo in zadnja možnost, ko nastopanje 
kategorije v vzorcu ni potrebno. Uporabnost treh tipov prisotnosti kategorij v 
vzorcu se izkaže pri iskanju vzorcev, pri načinu posploševanja, ki temelji na tem, 
da izloča nepotrebne kategorije iz podobnih vzorcev in v fazi uporabe, ko se vzorci 
prilagajajo dejanskim odgovorom spletnih trgovin. 
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<heuristic> 
<category> 

<name>X</name>    
<label>Y</label>   // Y = {0..9} 
<tag>HTML OZNAKE</tag>  // veljavne HTML oznake za kategorijo 
<rule>REGULARNI IZRAZ</rule> // veljavni regularni izrazi 
<conditionRule>POGOJ</conditionRule> // pogoj za veljavnost kategorije 
<conditionPattern>POGOJ</conditionPattern> // oblika kategorije v vzorcu 
<occurs>w</occurs>  // w = {število, interval} 
<necessity>Z</necessity>  // Z = {obvezen, priporocljiv, nepotreben} 

</category> 
… 

</heuristic> 

Slika 18. Splošna predstavitev XML dokumenta za  
opisovanje kategorij v domeni e-nakupovanja. 

 
Za lažje razumevanje si bomo sedaj podrobneje ogledali posamezne kategorije in 
njihove lastnosti. Začeli bomo pri najpomembnejši in najbolj informativni 
kategoriji, to je kategorija CENA. Slika 19 podaja podroben opis kategorije v XML 
obliki, kot je dostopna sistemu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kategoriji C

• pra
niz
Cel
zap
dve
tud
pre

• pra
zač

Magistrska
 

<category> 
<name>CENA</name> 
<label>0</label> 
<rule>/^(\d{1,}[,\.])+(\d{2}\s*%?|-)$/</rule> // pravilo1 
<rule>/^\d{1,}([,\.]\d{1,})*\s*%$/</rule>  // pravilo2 
<rule>/^\s\$|sit|eur|€|euro/ig</rule>  // pravilo3 
<rule>/^\s*cena|price\s+$/ig</rule>  // pravilo4 
<occurs>>=1</occurs> 
<necessity>obvezen</necessity> 

</category> 
Slika 19. Podroben opis kategorije CENA, zapisane v XML obliki. 

ENA pripadajo štiri pravila v obliki regularnih izrazov: 
vilo 1: namenjeno je razpoznavanju delov besedila, kjer se ta začne kot 
 zaporednih cifer, znotraj niza pa se lahko pojavljata znaka ‘.’ in ‘,’. 
otno število se mora za zadnjim znakom (‘.’ ali ‘,’) zaključiti z dvema 
orednima ciframa, ali pa z znakom ‘-’. V primeru, da se zaključi z 
ma zaporednima ciframa, obstaja še možnost, da se številu priključi 
i znak ‘%’, če se med zadnjim številom in znakom ‘%’ nahajajo le 
sledki. Pozitivni primeri so: 1234,60; 1,-; 9.564,99; 90%; 15,80%; itd. 
vilo 2: namenjeno je razpoznavanju števil, ki so oblike, kjer se besedilo 
ne kot niz zaporednih cifer, znotraj niza pa se lahko pojavljata znaka ‘.’ 
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in ‘,’. Za zadnjo cifro se lahko pojavi niz presledkov, katerim mora slediti 
znak ‘%’. Pozitivni primeri so: 34%; 0.312 %; itd. 

• pravilo 3: namenjen je razpoznavanju standardnih denarnih valut in oznak, 
kot so SIT, EUR, EURO, $, €. 

• pravilo 4: namenjen je razpoznavanju temeljnih izrazov povezanih s ceno. 
 
Logični vrstici pripišemo kategorijo CENA, če v njenem besedilu nastopa niz, ki 
ustreza vsaj enemu izmed štirih pravil. Zadnji oznaki opredeljujeta, da se mora 
kategorija nujno nahajati v vzorcu, število pojavitev pa je navzdol omejeno z ena.  
 
Naslednja kategorija nosi naziv NASLOV in ji pripada vrednost 1, podrobni opis pa 
vidimo na [Slika 20]. Kategorija ima samo eno pravilo, ki razpoznava besedilo, 
veljavnost kategorije pa opredeljuje pogoj povezan s pravilom, ki zahteva, da se 
iskalni niz nahaja v besedilu logične vrstice. Prepoznavanje besede 
“inputKeywords” je implementirano v samem sistemu. Zadnji dve oznaki podajata, 
da se mora kategorija v vzorcu nahajati natanko enkrat.  
 

<category> 
<name>NASLOV</name> 
<label>1</label> 
<rule>/[\S|\s]+/g</rule> 
<conditionRule>inputKeywords</conditionRule> 
<occurs>1</occurs> 
<necessity>obvezen</necessity> 

</category> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 20. Podroben opis kategorije NAZIV, zapisane v XML obliki. 

 
Naslednja kategorija je SLIKA s pripadajočo vrednostjo 2, podrobno prikazani na 
[Slika 21]. V tem primeru se prvič pojavi oznaka <tag>, ki predstavlja značilne 
HTML oznake te kategorije in sicer HTML oznako <img>, čigar vrednost atributa src 
je spletni naslov slike. Zadnji dve oznaki podajata opis, ki pomeni, da je 
priporočljivo, da se kategorija enkrat pojavi v vzorcu.  
 
 
 
 

 

 

<category> 
<name>SLIKA</name> 
<label>2</label> 
<tag>img-src</tag> 
<occurs>1</occurs> 
<necessity>priporocljiv</necessity> 

</category>  
 

Slika 21. Podroben opis kategorije SLIKA, zapisane v XML obliki. 

 
Naslednja kategorija je POVEZAVA z vrednostjo 3, podroben opis pa prikazuje 
[Slika 22]. Oznaka <tag> vsebuje HTML oznako <a>, čigar vrednost atributa href je 
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veljavna spletna povezava URL. Oznaka <conditionPattern> v obliki regularnega 
izraza definira obliko podvzorca, v katerem nastopa ta kategorija, torej “31” ali 
“32”. Lastnost HTML oznake <a> je namreč, da vedno oklepa eno logično vrstico 
(<a…>LV</a>).  Ta kategorija nastopa zato vedno v povezavi z logično vrstico, ki 
mora pripadati kategoriji NASLOV ali SLIKA. Zadnji oznaki ponazarjata, da je 
pojavitev kategorije v vzorcu priporočljiva, število pojavitev pa je navzgor 
omejeno z dve. O številu pojavitev bi lahko tudi sklepali, saj se obe soležni 
kategoriji v vzorcu pojavita ali natanko enkrat (NASLOV) ali največ enkrat (SLIKA), 
vendar se držimo konvencije, da za vsako kategorijo, za katero lahko eksplicitno 
opredelimo število pojavitev, to tudi storimo. 
 
 

<category> 
<name>POVEZAVA</name> 
<label>3</label> 
<tag>a-href</tag> 
<conditionPattern>31|32</conditionPattern> 
<occurs><=2</occurs> 
<necessity>priporocljiv</necessity> 

</category> 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 22. Podroben opis kategorije POVEZAVA, zapisane v XML obliki. 

 
Naslednji kategoriji sta si med seboj zelo podobni, saj se razlikujejo le njune 
vrednosti pri treh oznakah. To sta kategoriji TABELA in PRELOM, čigar vrednosti sta 
4 in 7. Njun podrobni opis si lahko ogledamo na [Slika 23], kjer slika (a) 
predstavlja prvo kategorijo, slika (b) pa drugo. Bistvena razlika med obema 
kategorijama predstavlja le vrednost oznake <tag>. Prvi primer vključuje HTML 
oznake za predstavitev tabel, drugi primer pa oznake, ki so namenjene prelomu 
vrstic in novih odstavkov. Zadnja oznaka pa v obeh primerih podaja opis, ki 
pomeni, da nastopanje kategorije v vzorcu ni potrebno.  
 

(a) (b) 

Slika 23. Podroben opis kategorije TABELA in PRELOM, zapisanih v XML obliki. 

<category> 
<name>TABELA</name> 
<label>4</label> 
<tag>table;td;tr;th</tag> 
<necessity>nepotreben</necessity>

</category> 

<category> 
<name>PRELOM</name> 
<label>7</label> 
<tag>p;br;hr</tag> 
<necessity>nepotreben</necessity> 

</category> 

 
Naslednja kategorija se imenuje EAN13, vrednost je 5,  podrobno pa jo prikazuje 
[Slika 24]. Regularno pravilo prepoznava vsa taka števila, ki so sestavljena iz 
trinajstih zaporednih cifer. Preverjanje, ali število zares predstavlja kodo tipa 
EAN13, pa je implementirano v samem sistemu, kjer se na podlagi prvih dvanajst 
cifer izračuna trinajsto, varnostno število. Če se izračunano število in trinajsta cifra 
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ujemata, tedaj logični vrstici pripišemo kategorijo. Zadnji dve oznaki podajata opis, 
ki pomeni, da je priporočljivo, da se kategorija enkrat pojavi v vzorcu.  
 
 

<category> 
<name>EAN13</name> 
<label>5</label> 
<rule>/\s*\d{13}\s+/</rule> 
<occurs>1</occurs> 
<necessity>priporocljiv</necessity> 

</category> 

 
 
 
 
 
 
 

Slika 24. Podroben opis kategorije EAN13, zapisane v XML obliki. 

 
Kategorija, predstavljena na [Slika 25], se imenuje ISBN in ima vrednost 6. Pri 
prepoznavanja besedila logične vrstice sta na voljo dve regularni pravili. Prvo 
pravilo prepoznava tiste dele besedila, ki so sestavljeni iz niza cifer, v samem nizu 
pa se lahko pojavlja znak ‘-’, vendar največ en znak, ki mora biti z obeh strani 
obdan s cifro (npr. 961-1-45-454, 15547885, itd.). Drugo pravilo je preprostejše, 
saj razpoznava le dele besedila, ki se ujemajo z nizom “isbn”. Zadnji oznaki 
predpisujeta, da je priporočljivo, da se kategorija enkrat pojavi v vzorcu.  
 
 

<category> 
<name>ISBN</name> 
<label>6</label> 
<rule>/^\s+\d+(-?\d+)*\s+$/ig</rule> 
<rule>/\s*isbn\s+$/ig</rule> 
<occurs>1</occurs> 
<necessity>priporocljiv</necessity> 

</category> 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 25. Podroben opis kategorije ISBN, zapisane v XML obliki. 

 
Predzadnja kategorija, predstavljena na [Slika 26], se imenuje TEKST in ima 
vrednost 8. Regularno pravilo je namenjeno prepoznavanju poljubnega besedila, 
torej tej kategoriji pripadajo logične vrstice, ki vsebujejo poljuben tekst in ne 
pripadajo drugi kategoriji. Kategorija je v vzorcu priporočljiva, število pojavitev pa 
ni omejeno, saj se oznaka <occurs> ne pojavi. 
 
 

<category> 
<name>TEKST</name> 
<label>8</label> 
<rule>/[\S|\s]+/g</rule> 
<necessity>priporocljiv</necessity> 

</category> 

 
 
 
 
 
 

Slika 26. Podroben opis kategorije TEKST, zapisane v XML obliki. 
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Nazadnje ostane še kategorija OSTALO, ki ima vrednost 9 in je relativno splošna, 
prikazuje pa jo [Slika 27]. Oznaka <tag> ima vrednost rest, kar pomeni, da v to 
kategorijo spadajo vse neobravnavane HTML oznake. Kategorija v vzorcu ni 
potrebna. 
 
 <category> 

<name>OSTALO</name> 
<label>9</label> 
<tag>rest</tag> 
<necessity>nepotreben</necessity> 

</category> 

 
 
 
 
 
 

Slika 27. Podroben opis kategorije OSTALO, zapisane v XML obliki. 

 
 
5.2.2 Razpoznavanje in generiranje vzorcev 

Za lažje razumevanje prikažimo delovanje metode z do sedaj opisanimi koncepti. 
V poglavju 4.3.1 smo uvedli dve fazi: fazo učenja in fazo uporabe, pri čemer faza 
učenja sestoji iz faze prepoznavanja obrazcev za pošiljanje poizvedb (5.1) in faze 
za avtomatsko generiranje vzorcev za ovojnice (5.2).  
 
 

selekcija 

spletna trgovina 

rezultat 
 poizvedbe 

 SISTEM ZA PRIMERJALNO 
NAKUPOVANJE 

metoda za generiranje vzorcev 
(generiranjeVzorcev) 

generator 
poizvedb 

ostale 
komponente 

sistema 

 

HTML DOKUMENT 

...

opis izdelka i

...

opis izdelka i-1  

opis izdelka i+1 

baza vzorcev 

trgovina k

...

trgovina k+1

poizvedba 

množica posplošenih 
vzorcev 

 
<category>
… 

hevristika

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 28. Shematičen prikaz generiranja vzorcev. 
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Na [Slika 28] vidimo shematično delovanje metode za generiranje vzorcev. Po 
poslani poizvedbi s strani sistema (npr. Merkurjevi e-trgovini) e-trgovina vrne 
odgovor na poizvedbo kot HTML dokument. V dokumentu so opisi izdelkov 
predstavljeni na način, kot si ga je zamislila e-trgovina. Sistem za primerjalno 
nakupovanje predpostavlja, da se v tem zapisu nahajajo opisi kategorij, ki jih bo 
zmožen prepoznati. Sistem torej na osnovi predznanja o domeni skuša najti 
primerne vzorce. Primer vzorca je predstavljen na [Slika 16]: 2449449319790 (= 
slika, tabela, tabela, ostalo, tabela, tabela, ostalo, URL, naziv, ostalo, prelom, ostalo, 
cena). To pomeni, da je vzorec sestavljen iz naslednjih kategorij in namembnosti v 
fazi uporabe:  
 

2     ≈ SLIKA → izlušči naslov slike in jo prikaži  
4     ≈ TABELA → preskoči (omogoča prepoznavanje strukture) 
4     ≈ TABELA → preskoči (omogoča prepoznavanje strukture) 
9     ≈ OSTALO → preskoči 
4     ≈ TABELA → preskoči (omogoča prepoznavanje strukture) 
4     ≈ TABELA → preskoči (omogoča prepoznavanje strukture) 
9     ≈ OSTALO → preskoči 
3     ≈ URL → najdi naslov URL in ga pritakni sliki in/ali nazivu 
1     ≈ NAZIV → prikaži naziv 
9     ≈ OSTALO → preskoči 
7     ≈ PRELOM→ preskoči (omogoča prepoznavanje strukture) 
9     ≈ OSTALO → preskoči 
0     ≈ CENA  → prikaži ceno 

 
Osnovna predpostavka je, da vsak spletni dokument predstavlja množico entitet (n-
teric), ki so predstavljeni v pol strukturirani ali strukturirani obliki. S 
prepoznavanjem oblike in pomembnih kategorij lahko izluščimo iskane informacije 
in jih primerno predstavimo. 
 
Kategorije in vzorci so definirani hevristično oz. mehko. To pomeni, da lahko 
enemu vzorcu odgovarja veliko število različnih strani ter da tudi nekoliko 
spremenjena stran z malo sreče še vedno odgovarja naučenemu vzorcu. Vzorec je v 
bistvu prilagodljiva maska, sestavljena iz pravil, s katero skušamo izluščiti želene 
informacije.  
 
Za razumevanje algoritma na [Slika 29] je potrebno omeniti, da je bil dosedanji 
opis poenostavljen z namenom lažjega razumevanja. Pri dejanski nalogi se 
običajno iz enega odgovora e-trgovine generira več vzorcev. Pri tem podobne 
vzorce med seboj grupiramo in generaliziramo v posplošen vzorec. Postopek 
posploševanja dveh vzorcev je podrobno opisan na [Slika 30]. Generalizacija v 
bistvu temelji na tem, da izloča nepotrebne kategorije iz podobnih vzorcev. 
 
Poleg tega je potrebno omeniti, da je na sliki predstavljena le okrnjena verzija 
algoritma, ki razpoznava le pravilne vhodne tokove zaporedja kategorij. V realnih, 
neidealnih razmerah ta algoritem ni zadosten, zato smo pri implementaciji metode 
predvideli še vrsto funkcij, ki znajo določene kategorije, upoštevajoč hevristiko in 
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že prepoznane vzorce, tudi ustrezno korigirati. S temi funkcijami spremenimo 
vhodni tok kategorij tako, da lahko nad njim izvedemo funkcijo 
generiranjeVzorcev. S tem algoritmom želimo predstaviti idejo za generiranje 
vzorcev, problematiko šumnih podatkov pa le izpostaviti. 
 
Slika 29 prikazuje pseudo kodo algoritma za razpoznavanje in generiranje vzorcev 
iz zaporedja kategorij logičnih vrstic, shematični prikaz pa je na [Slika 28]. Vhodni 
parameter sta odgovor e-trgovine v obliki zaporedja kategorij in hevristika, izhodni 
pa množica posplošenih vzorcev (mnozVzorcev). Algoritem v notranji zanki dokler 
določa en vzorec, v zunanji zanki dokler pa preišče vse vzorce v danem zaporedju 
kategorij. Sledi posploševanje podobnih vzorcev. Postopek posploševanja dveh 
vzorcev je podrobno opisan na [Slika 30]. 
 
Poglejmo si še enkrat delovanje funkcije generiranjeVzorcev, ki na vhodni strani 
sprejme zaporedje kategorij logičnih vrstic in hevristiko, na izhodu pa vrne 
množico posplošenih vzorcev dokumenta. Pri iskanju vzorcev se opiramo na tiste 
kategorije, ki imajo v hevristiki določeno število pojavitev, kar pomeni, da je 
njihov tip pojavitve v vzorcu obvezen ali priporočljiv. Te informacije so shranjene 
v matriki matrikaKatVzorca,  matrika tempMatrika pa vsebuje iste kategorije, le da 
je njem namen spremljati trenutno število pojavitev določene kategorije v vzorcu. 
Vsakič, ko število pojavitev prisotne kategorije doseže svojo zgornjo mejo, se ta 
kategorija izloči iz matrike tempMatrika, kar pomeni, da v trenutnem vzorcu ta 
kategorija ne more več nastopati.  
 
Na začetku izvajanja funkcije se najprej izvede inicializacija in vrsta prirejanj. 
Sledi skok v prvo zanko, ki se ponavlja, dokler se ne obdela celoten vhodni tok oz. 
se ne najdejo vsi možni vzorci (zunanja zanka dokler). Vsakemu vzorcu se najprej 
izračuna začetna pozicija (seqStart), naslednje pozicije pa se določajo v drugi zanki 
dokler glede na prisotnost in število pojavitev v matriki tempMatrika. Ko enkrat ni 
več mogoče vključiti naslednje kategorije v trenutnemu vzorcu (seqEnd1 <> 
seqEnd2), tedaj se zaključi druga zanka dokler, vrednost vzorca pa postane podniz 
od seqStart do seqEnd. Skozi cel postopek se spremlja tudi prisotnost obveznih 
kategorij v vzorcu. Preden se vzorec doda v mnozVzorcev, se preveri, da so v 
vzorcu zadoščeni vsi pogoji (prisotnost vseh obveznih kategorij – p1 in oblika 
določenih kategorij – p2).  
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 funkcija generiranjeVzorcev (zaporedje kategorij, hevristika) { 

seq ← zaporedje kategorij logičnih vrstic; 
seqStart ← 1;  /* začetni položaj za iskanje vzorcev */
stVzorcev ← 0;             /* število različnih vzorcev */
mnozVzorcev ← {};          /*množica vzorcev */
matrikaKatVzorca [][] ← množica kategorij, za katere obstaja  vrednost <occurs> v hevristiki ; 

• 
• 
• 

• 
• 

vrstica 1:  matrikaKatVzorca[i][0] ← oznaka i-te kategorije; 
vrstica 2:  matrikaKatVzorca[i][1] ← število pojavitev i-te kategorije v vzorcu; 
vrstica 3:  matrikaKatVzorca[i][2] ← tip prisotnosti i-te kategorije (obvezna= FALSE; ostalo= TRUE); 

matrikaKatPogoj[][]← množica kategorij, za katere obstaja oznaka <conditionPattern> v hevristiki; 
vrstica 1: matrikaKatPogoj[i][0] ← oznaka i-te kategorije; 
vrstica 2: matrikaKatPogoj[i][1] ← pogoj i-te kategorije za veljavnost vzorca; 

tempMatrika[][0] ← matrikaKatVzorca[][0];      /* priredi prvo vrstico začasni matriki */
dokler (resnicno) {       /* iskanje naslednjega vzorca */

tempMatrika[][1] ← 0;     
tempMatrika[][2] ← matrikaKatVzorca[][2];     /* priredi tretjo vrstico začasni matriki */
seqStart ← poisciIndex (seq, seqStart, tempMatrika[][0]);        /* začetek vzorca */
ce (seqStart = NULL) potem izstop iz zanke dokler;    
index1 ← tempMatrika.memberNo(seq[seqStart]);         /* stolpec kategorije v tempMatrika */
ce ((tempMatrika[index1][2] = FALSE) & (tempMatrika[index1][1]= minimalnemu številu pojavitev)) 

potem tempMatrika[index1][2] = TRUE; 
ce (tempMatrika[index1][1]++ = matrikaKatVzorca[index1][1]) potem 

izbriši stolpec tempMatrika[index1][];           /* brisanje stolpca, ki doseže max. pojavitev */ 
seqEnd ← seqStart + 1; 
dokler (resnicno) { 

seqEnd1 ← poisciIndex (seq, seqEnd, matrikaKatVzorca[][0]); 
seqEnd2 ← poisciIndex (seq, seqEnd, tempMatrika[][0]); 
ce (seqEnd1 = seqEnd2) potem {         /* ali kategorija na mestu seqEnd2 pripada trenutnemu vzorcu */

seqEnd ← seqEnd1; 
index1 ← matrikaKatVzorca.memberNo(seq[seqEnd]); 
index2 ← tempMatrika.memberNo(seq[seqEnd]); 
ce  (tempMatrika[index2][1]++ = matrikaKatVzorca[index1][1]) potem  

izbriši stolpec tempKatObvezna[][index2];           /* brisanje stolpca, ki doseže max. pojavitev */
drugace ce ((tempMatrika[index2][2] = FALSE) & (tempMatrika[index2][1]= minimalnemu 

številu pojavitev)) potem tempMatrika[index2][2] = TRUE; 
} /*ce 
drugace izstop iz zanke dokler; 

} /*dokler; 
vzorec ← substring (seq, seqStart, seqEnd);                 /* izlušči vzorec od seqStart do seqEnd */
ce (vzorec = NULL) potem izstop iz zanke dokler;               /* konec vhodnega toka */
seqStart ← seqEnd++; 
p1 ← za ∀i: tempMatrika[i][2] = TRUE;             /* vzorec vsebuje vse obvezne kat. 
*/ 
p2 ← za ∀i: kategorija matrikaKatPogoj[i][0] mora v vzorec izpolnjevati pogoj matrikaKatPogoj[i][1] 

 ((p1) & (p2)) potem       /* vse kategorije ustrezajo pogojem za pojavitev v vzorcu */
∈ mnozVzorcev) potem povecaj stevilo pojavitev vzorca za 1; 

d
nozVzorcev; 

ce (vzorec 
rugace { 
dodaj vzorec v m
stVzorcev++; } 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ce
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/* nadaljevanje funkcije generiranjeVzorcev (zaporedje kategorij, hevristika)  */ 
 

dokler (resnicno) { 
... /* prejšna stran */ 
} /dokler; 
ce (mnozVzorcev >  0) potem { 

mnozVzorcev ← posploševanje (mnozVzorcev);  
vrni mnozVzorcev; } 

drugace vrni null; 
} /funkcija; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 29. Algoritem za prepoznavanje in generiranje vzorcev. 

 
Pred izhodom iz funkcije algoritem izvede še posploševanje na množici vzorcev 
(mnozVzorcev). To izvede na način, da vzorce med seboj primerja in pri podobnih 
vzorcih poskuša poenotiti njihov zapis, pri čemer izloča nepotrebne kategorije. Če 
izenačitev uspe, potem vzorce izbriše iz seznama, v seznam pa doda nov posplošen 
vzorec, čigar število pojavitev je enako vsoti pojavitev izbrisanih vzorcev. 
Podroben opis posploševanja dveh vzorcev prikazuje [Slika 30]. Slika vsebuje 
pseudo kodo funkcije posploši, ki na vhodu prejme dva vzorca, kot rezultat pa vrne 
posplošen vzorec ali pa vrednost NULL. Primer posploševanja prikazuje 
[Preglednica 6] v poglavju 6.3.1. 
 
 

funkcija posplosi (vzorec1, vzorec2) { 
/* funkcija, ki glede na vhodna vzorca, vrne posplošen vzorec ali NULL */  
i ← k ← 0; nv ← NULL; 
nepotrebneKat ← množica nepotrebnih kategorij, povzeta iz hevristike; 
ce (vzorec1= 1) & (vzorec2= 1) potem 

ce (vzorec[0] = vzorec2[0]) potem vrni vzorec1[0]; 
drugace vrni NULL; 

drugace  
dokler (vzorec[i] = vzorec2[k]) & (i <vzorec1) & (k <vzorec2) { 

nv ← nv + vzorec[i]; 
i++; k++; } 

ce (i =vzorec1) & (k =vzorec2) potem vrni nv; 
drugace  

ce (vzorec[i] <> vzorec2[k]) potem 
ce (vzorec1 ∈ nepotrebneKat) potem 

nv = nv + posplosi(vzorec1.substring(i+1),vzorec2.substring(k)); 
drugace  

ce (vzorec2 ∈ nepotrebneKat) potem 
nv = nv + posplosi(vzorec1.substring(i),vzorec2.substring(k+1)); 

drugace vrni NULL; 
drugace vrni NULL; 

vrni nv; 
} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 30. Funkcija namenjena posploševanju razpoznanih vzorcev. 
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5.2.3 Selekcija vzorcev za ovojnico 

Do sedaj smo spoznali vse bistvene dele metode, ki so potrebni pri generiranju 
ovojnic oziroma vzorcev. Procedura ovojnice je ročno zakodirana in je ena sama za 
celotno domeno e-nakupovanja. Pač pa je vhodni parameter vzorcev drugačen za 
vsako trgovino. Sistem namreč že pri pošiljanju poizvedbe v fazi uporabe ve, s 
katero e-trgovino bo imel opravka, zato lahko uporabi vzorce za to specifično 
trgovino. Torej moramo v  fazi učenja doreči le še postopek izbiranja smotrnih 
vzorcev, saj algoritem s [Slika 29] generira množico potencialno zanimivih 
vzorcev.  
 
V našem primeru domnevamo, da se vsak vzorec na spletnem dokumentu pojavi z 
enako verjetnostjo. Pri izbiri najznačilnejših vzorcev smo se oprli na preprost 
izbirni kriterij, ki zahteva, da vzorci ovojnice postanejo tisti posplošeni vzorci, za 
katere velja: 

nm
ni 1

≥ , 

 
kjer n predstavlja število posplošenih vzorcev, m predstavlja število vseh vzorcev,  
ni pa predstavlja število vzorcev, ki pripadajo posplošenemu vzorcu i. 
 
Na primer, na spletnem dokumentu se pojavi dvanajst vzorcev (m = 12), ki jih 
sistem razporedi v tri (n = 3) posplošene vzorce. Porazdelitev posameznih vzorcev 
glede na posplošene pa je naslednja: n1 = 6, n2 = 1, n3 = 5. 
 
V tem primeru bosta izbrana prvi in tretji posplošeni vzorec, saj velja: 
 

(1) 
3

1
2

1
12

6 ≥=   in  

 
(2) 

3
1

12
1 ≤    in  

 
     (3)  

3
1

12
5 ≥ . 
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5.3 Uporabnost hevristike za druge domene 

V poglavju 5.2.1 je predstavljen primer hevristike iz domene spletnega 
nakupovanja, ki je v celoti zapisana v XML dokumentu. Lastnost takšnih 
dokumentov je dobra strukturiranost, v našem primeru pa se uporablja še opisni 
jezik (regularni izrazi, definirane vrednosti oznak, itd.), ki je zelo konsistenten. To 
je razlog, da z uporabo opisnega jezika in sledenja strukture, prikazane na [Slika 
31], lahko sestavimo hevristike, ki bi bile uporabne tudi v drugih domenah. 
 
 

datoteka heuristic.dtd 
<!ENTITY % regExp "CDATA" > 
<!ENTITY % htmlTag "CDATA"> 
<!ENTITY % necessary "obvezen | priporocljiv | nepotreben"> 
 
<!ELEMENT heuristic (category)*> 
<!ELEMENT category (name, label, (tag | rule | conditionRule | conditionPattern | 

| occurs)*, necessity)> 
<!ELEMENT name (#PCDATA)> 
<!ELEMENT label (#PCDATA)> 
<!ELEMENT tag (%htmlTag;)*> 
<!ELEMENT rule (%regExp;)> 
<!ELEMENT conditionRule (#PCDATA | %htmlTag; | %regExp;)*> 
<!ELEMENT conditionPattern (#PCDATA | %regExp;)*> 
<!ELEMENT occurs (#PCDATA)> 
<!ELEMENT necessity (%necessary;)> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 31. Vsebina datoteke (heuristic.dtd), ki podaja definicije  
in strukturo za sestavljanje novih hevristik 

 
Iz vsebine datoteke lahko razberemo, da so najprej definirane entitete, ki 
ponazarjajo vnosne tipe, v nadaljevanju pa je definirana struktura dokumenta 
(hierarhija elementov) ter pripadajoči elementi oz. oznake. Vsakemu elementu 
pripada tip, ki je lahko niz alfanumeričnih znakov oziroma ena izmed entitet. 
 
Pri sestavljanju novih hevristik se moramo opirati na dokument s [Slika 31]. 
Pomembno je, da dobro predvidimo informacije, ki jih želimo izluščiti, ter da za 
njih sestavimo čim boljša pravila, omejitve in pogoje, ter definiramo obveznost 
pojavitve v vzorcu. Pomembno je, da znamo napovedati tudi število pojavitev 
kategorij v posameznem vzorcu. V novo hevristiko lahko vpeljemo tudi izboljšane 
ontologije različnih problemskih domen. 
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6 SISTEM ZA PRIMERJALNO NAKUPOVANJE  

6.1 Opis sistema 

V tem poglavju si bomo ogledali posredovalni sistem, ki ga imenujemo ShinA 
(SHoppINg Assistant) in predstavlja implementacijo primerjalno nakupovalnega 
agenta. Namen sistema je nuditi pomoč uporabniku pri iskanju cenovno 
najugodnejših izdelkov po različnih spletnih trgovinah. Vhodno stran 
posredovalnega sistema prikazuje [Slika 32], kjer lahko vidimo, da je stran 
razdeljena na tri dele. Prvi del vsebuje vnosno polje za iskanje izdelkov (primer      
“digitalni fotoaparat canon 45”) in množico potrditvenih polj, kjer določimo 
področje, kamor spadajo želeni izdelki. Drugi del omogoča izpis vseh poznanih 
spletnih trgovin in vnašanje novih e-trgovin, kjer se v vnosno polje vpiše enolični 
krajevnik vira (URL) spletne trgovine, poleg tega pa se določi tudi primarna 
področja trgovine. V zadnjem delu lahko uporabnik izbere lastnosti izpisanih 
rezultatov (število izdelkov na strani in način sortiranja). 
 

 
Slika 32. Osnovna stran primerjalno nakupovalnega agenta ShinA 
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Glavni raziskovalni namen razvoja primerjalno nakupovalnega agenta je bil 
evaluacija metode za avtomatsko generiranje ovojnic, predstavljene v poglavju 5, 
na domeni e-nakupovanja. Delovanje sistema je razdeljeno v dve fazi: faza učenja, 
ki se sooča s spoznavanjem nove e-trgovine in učenjem pripadajoče ovojnice, in 
faza uporabe, ki je namenjena iskanju, luščenju in predstavitvi želenih izdelkov s 
pomočjo vzorcev iz ovojnice. Pri učenju sistem ne uporablja zapletenih modulov za 
procesiranje naravnega jezika in ne zahteva znanja (ontologij) o različnih domenah 
izdelkov. Namesto tega poteka učenje in izločanje informacij s spletnih virov s 
kombinacijo hevrističnega prepoznavanja ter primerjanja in posploševanja vzorcev.  
 
Prednosti sistema se kažejo v treh točkah. Prvič, z uporabo preprostega učenja s 
posploševanjem zna sistem generirati pravilne vzorce za veliko večino spletnih 
trgovin. Drugič, sistem tolerira šum, ki se pojavlja v opisih izdelkov, kot so 
permutirani atributi, dodatni atributi, manjkajoče vrednosti, itd. In tretjič, 
generiranje ovojnic je izvedeno hitro, saj faza predprocesiranja, ki popravlja 
sintakso dokumenta in odstranjuje odvečne, nepomembne dele strani (glava in rep), 
kot so skripti, oglasi, reklame, itd., bistveno ne vpliva na hitrost. 
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6.2 Arhitektura sistema 

Posredovalni sistem opravlja pri svojem delu vrsto različnih nalog, kar se odraža 
tudi na arhitekturi sistema. Slika 33 predstavlja celotno visoko-nivojsko arhitekturo 
sistema, kjer lahko vidimo naslednje module: generator ovojnic, baza znanja, 
tolmač ovojnic in generator izhodnih podatkov. 
 

 
Slika 33. Arhitekturo posredovalnega sistema ShinA. 

 
Generator ovojnic je glavni učni modul, ki je namenjen generiranju vzorcev za 
posamezne spletne trgovine. Podroben opis delovanja te metode smo si ogledali v 
poglavju 5. 
 
Baza ovojnic je namenjena shranjevanju prepoznanih, posplošenih in izbranih 
vzorcev in shem za generiranje poizvedb. Poleg tega so v bazi shranjeni še 
najrazličnejši podatki o spletnih trgovinah, kot so ime, naslov, pripadnost 
kategorijam, itd. Pomemben dokument, ki se hrani za vsako spletno trgovino, je 
tudi šablona za prazne poizvedbe. 
 
Tolmač ovojnic je modul, ki je namenjen prilagajanju vzorcev dejanskim spletnim 
stranem s ciljem pridobivanja iskanih rezultatov o izdelkih. Ko tolmač prejme od 
uporabnika iskalni niz, zgradi množico poizvedb na osnovi shranjenih shem in jih 
razpošlje po ustreznih spletnih virih. Odgovori so nato zbrani, na njih se izvedejo 
pravila za luščenje informacij (najznačilnejši vzorci), pridobljene informacije pa se 
pošlje v modul za poenoteno predstavitev rezultatov. 
 

Magistrska naloga  54 
 



Domensko odvisni agent za avtomatsko generiranje ovojnic 
 

Naloga modula za generiranje enotnega izhoda je strniti izluščene informacije iz 
različnih spletnih prodajaln v enotno obliko in jo tâko predstaviti končnemu 
uporabniku. Oblika predstavitve je zelo pomembna, saj omogoča preprosto 
berljivost in primerjavo med izdelki. Uporabniku je omogočeno več načinov 
sortiranja predstavljenih izdelkov, kot so npr., sortiranje po prodajalcih, po cenah 
in po nazivu. 
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6.3 Delovanje sistema 

Primerjalno-nakupovalni agent, kot smo to že spoznali na [Slika 32], omogoča 
uporabniku vnesti dva tipa informacij. Prvi način omogoča vnos enoličnega 
krajevnika vira (URL) nove spletne trgovine, medtem ko je drugi način namenjen 
vnosu iskalnega niza za iskanje izdelkov po množici e-trgovin. Diagram poteka, ki 
opisuje delovanje agenta, je prikazan na [Slika 34] in nakazuje delovanje sistema v 
dveh ločenih fazah: (a) faza učenja in (b) faza uporabe, ki si ju bomo podrobneje 
pogledali v nadaljevanju. 
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Slika 34. Diagram poteka za posredovalni sistem ShinA. 
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6.3.1 Faza učenja 

Celoten postopek učenja si lahko ogledamo na diagramu poteka, ki ga predstavlja 
desni tok na [Slika 34]. Namen učenja je sistemu predstaviti novo spletno trgovino 
in avtomatsko generirati vzorce, ki omogočajo zbiranje in luščenje informacij brez 
človeškega posredovanja.  
 
Uporabnik mora, če želi sistemu predstaviti novo spletno trgovino, posredovati 
njen enolični krajevnik vira (URL), npr. http://nakup.merkur.si/, določiti pa mora 
tudi vsa možna področja prodaje, ki jih je zaenkrat dvanajst [Preglednica 8]. Pogoj, 
da sistem sprejme spletni naslov, je, da sistem tega vira še ne pozna, da je naslov 
pravilen in veljaven ter da na spletni strani obstaja obrazec za pošiljanje poizvedb. 
Za naš primer so vsi trije pogoji izpolnjeni (recimo, da sistem še ne pozna vira, 
naslov je veljaven in pravilen ter obrazec na strani obstaja), podrobnosti pa so 
prikazane na [Slika 12]. 
 
V prvi fazi učenja bo sistem poskušal kreirati shemo namenjeno generiranju in 
pošiljanju poizvedb. Natančen postopek prepoznavanja obrazcev, testiranja 
kandidatov in kreiranja sheme smo spoznali že v poglavju 5.1. V našem primeru 
imamo le enega kandidata z enim samim vnosnim poljem, kar pomeni, da se pri 
testiranju kandidata izvede prvi scenarij. Ko sta pravilno izvedeni obe poizvedbi in 
dobimo šablono za prazne poizvedbe ter dokument z opisi izdelkov (primer je 
lahko poizvedba s iskalnim nizom “predvajalnik dvd”, ki vrne odgovor 
predstavljen na [Slika 15]. ki se med seboj razlikujeta, tedaj kandidata shranimo 
kot shemo. 
 
Naslednja stopnja je sestavljena iz treh korakov: (a) kreiranje vrste poizvedb z 
različnimi iskalnimi nizi, (b) zbiranje odgovorov na poizvedbe in (c) sestavljanje 
učne množice.  
 
Spletne trgovine pripadajo različnim prodajnim področjem, za vsako področje pa 
upravitelj sistema definira množico iskalnih nizov, ki naj bi najbolje opisovali to 
področje. Te iskalne nize definira upravitelj običajno enkrat za vsa področja, nato 
pa jih uporablja sistem za pridobivanje množice odgovorov. Iskalni nizi so 
podrobneje predstavljeni v [Preglednica 9]. Izbiranje iskalnih nizov za generiranje 
poizvedb, katerih odgovori bodo uporabljeni pri učenju vzorcev, je naključno, 
pogoj je samo, da iskalni niz pripada pravemu področju prodaje (sistem natanko ve, 
katerim področjem pripada nova spletna trgovina, saj je to vhodni podatek) in da se 
izbrani nizi ne ponavljajo. Sistem za vsako spletno trgovino generira najprej štiri 
poizvedbe z naključnimi iskalnimi nizi in te razpošlje. Vsak odgovor se primerja s 
šablono za prazne poizvedbe in če se dokumenta razlikujeta, potem odgovor 
predstavlja nov učni dokument, drugače pa se generira nova poizvedba z novim 
naključnim iskalnim nizom. Postopek pošiljanja novih poizvedb traja tako dolgo, 
dokler sistem ne sestavi množice iz štirih učnih dokumentov oziroma izkoristi 
celotno množico iskalnih nizov.  
 
Oglejmo si ta postopek na preprostem primeru, kjer sistem pošlje poizvedbe z 
naslednjimi iskalnimi nizi: “pralni stroj”, “barva les”, “gorenje”, in “predvajalnik 
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dvd”. Oblika poizvedbe je naslednja: http://nakup.merkur.si/search.asp? 
isciKaj=KEYWORD&isciKje=1&id=01&MySes=WQEF4MFMW9VIRGC6YNMX, kjer se 
beseda KEYWORD zamenja z naštetimi iskalnimi nizi. Kot rezultat dobimo štiri 
dokumente z opisi izdelkov [Slika 35], ki predstavljajo učno množico. 
 

  

(a) iskalni niz “pralni stroj” (b) iskalni niz “barva les” 

 
 

(c) iskalni niz “gorenje” (d) iskalni niz “predvajalnik dvd” 

Slika 35. Rezultati poizvedb s štirimi različnimi iskalnimi nizi (učna množica). 
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Naslednja stopnja, ki jo sistem opravi, je, da vsak odgovor najprej pošlje skozi fazo 
predprocesiranja, nato pa vsakega od dokumentov razbije na logične vrstice, 
logičnim vrsticam pa se na osnovi hevristike določijo kategorije, na koncu pa se iz 
niza kategorij določijo vzorci. Podroben opis hevristike najdemo v poglavju 5.2.1, 
način razbijanja na logične vrstice, pripisovanje kategorij in razpoznavanje ter 
prilagajanje vzorcev pa si lahko ogledamo v poglavju 5.2.2. Primer razbitja na 
logične vrstice, pripisovanja kategorij in prepoznavanja vzorcev si bomo ogledali 
na primeru s [Slika 35], primer (d). Ker je predstavitev celotne vsebine dokumenta 
z omenjenega  primera nezanimiva in prostorsko potratna, si bomo ogledali le 
zanimive izseke dokumenta, ki predstavljajo vzorce [Slika 36]. Kot lahko že na 
Slika 35 vidimo, so v dokumentu predstavljeni štirje izdelki, torej pričakujemo štiri 
vzorce.  
 

KAT. LOGIČNE VRSTICE HTML DOKUMENTA 
- 2 - 
- 4 - 
- 4 - 
- 9 - 
- 4 - 
- 4 - 
- 9 - 
- 3 - 

 
- 1 - 
- 9 - 
- 7 - 
- 9 - 

<img src="http://nakup.merkur.si/slike/male/353052.jpg" width="80" height="80" vspace="2" > 
</td> 
<td> 
<img src="http://nakup.merkur.si/pic/pix.gif" width="10" height="10"> 
</td> 
<td> 
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 
<a class="defLink" href="http://nakup.merkur.si/izdelek.asp?id=01040102&izdelek=353052-

0000&MySes=R4I7BHNMZY15D0FJWPRP"> 
DVD predvajalnik, PHILIPS, LX3000D 
</a> 
<br> 
<span class="vrocaCena"> 

- 0 - 148.990 SIT VZOREC: 2449449319790  
- 2 - 
- 4 - 
- 4 - 
- 9 - 
- 4 - 
- 4 - 
- 9 - 
- 3 - 

 
- 1 - 
- 9 - 
- 7 - 
- 9 - 

<img src="http://nakup.merkur.si/slike/male/346201.jpg" width="80" height="80" vspace="2"> 
</td> 
<td> 
<img src="http://nakup.merkur.si/pic/pix.gif" width="10" height="10"> 
</td> 
<td> 
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 
<a class="defLink" href="http://nakup.merkur.si/izdelek.asp?id=01040102&izdelek=346201-

0000&MySes=R4I7BHNMZY15D0FJWPRP"> 
DVD/CD predvajalnik, SONY, DVP-NS305 
</a> 
<br> 
<span class="vrocaCena"> 

- 0 - 53.990 SIT VZOREC: 2449449319790  
- 2 - 
- 4 - 
- 4 - 
- 9 - 
- 4 - 
- 4 - 
- 7 - 

<img src="http://nakup.merkur.si/slike/male/293166.jpg" width="80" height="80" vspace="2"> 
</td> 
<td> 
<img src="http://nakup.merkur.si/pic/pix.gif" width="10" height="10"> 
</td> 
<td> 
<p> 
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- 9 - 
- 3 - 

 
- 1 - 
- 9 - 
- 7 - 

<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 
<a class="defLink" href="http://nakup.merkur.si/izdelek.asp?id=01040102&izdelek=293166-

0000&MySes=R4I7BHNMZY15D0FJWPRP"> 
DVD predvajalnik, AIWA, HT-DV 90 
</a> 
<br> 

- 0 - 143.990 SIT VZOREC: 2449447931970  
- 2 - 
- 4 - 
- 4 - 
- 9 - 
- 4 - 
- 4 - 
- 9 - 
- 3 - 

 
- 1 - 
- 9 - 
- 7 - 
- 9 - 

<img src="http://nakup.merkur.si/slike/male/257315.jpg" width="80" height="80" vspace="2"> 
</td> 
<td> 
<img src="http://nakup.merkur.si/pic/pix.gif" width="10" height="10"> 
</td> 
<td> 
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 
<a class="defLink" href="http://nakup.merkur.si/izdelek.asp?id=01040102&izdelek=257315-

0000&MySes=R4I7BHNMZY15D0FJWPRP"> 
Audio-video sistem, PHILIPS, MX1060D 
</a> 
<br> 
<span class="vrocaCena"> 

- 0 - 143.992 SIT VZOREC: 2449449319790  

Slika 36. Izsek logičnih vrstic HTML dokumenta s [Slika 35(d)] , ki predstavljajo vzorce. 

 
Ko sistem obdela celotno množico učnih primerov, kot rezultat dobi množico 
vzorcev s pripadajočimi števili pojavitev. V našem primeru po obdelavi štirih učnih 
primerov sistem dobi rezultate, ki jih povzema [Preglednica 6]. Število različnih 
vzorcev, ki se pojavljajo na učnih dokumentih, so trije. Če dobro pogledamo, lahko 
v preglednici opazimo, da se prva kandidata od zadnjega razlikujeta le v eni 
kategoriji (logični vrstici), ki sta krepko označeni. Označitev dokumentov v 
preglednici (od (a) do (d)) ustreza predstavitvi na [Slika 35]. Števila v preglednici 
označujejo število pojavitev vzorca v dokumentu, seštevek po vrsticah označuje 
število vseh izdelkov v dokumentu, seštevek po stolpcih pa število enega vzorca po 
vseh dokumentih. 
 

 

Preglednica 6. Prepoznani vzorci s [Slika 35]. 

Vzorec (a) (b) (c) (d) Skupaj 
2449449319790 12 1 5 3 21 
2449447931970 1 9 8 1 19 
244944931970  1 2  3 
Skupaj: 13 11 15 4 43 

 
Preden sistem začne z izbiro najznačilnejših vzorcev, se izvede postopek 
posploševanja, ki temelji na izločanju nepotrebnih kategorij. Postopek 
posploševanja dveh vzorcev je podrobno opisan na [Slika 30]. Algoritem pa deluje 
tako, da najprej vzame najkrajša vzorca in ju poskuša prilagoditi. V našem primeru 
algoritem najprej izbere prvi in tretji vzorec in ju posploši v vzorec, ki je enak 
tretjemu vzorcu (prvi vzorec se razlikuje le v eni nepotrebni kategoriji, v 
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[Preglednica 6] označen debeleje). Prvi vzorec se nato izbriše iz množice vzorcev, 
posplošenemu vzorcu pa se ustrezno popravi statistika pojavitev. Isti postopek 
velja tudi za drugi in tretji vzorec. Na koncu tako ostane samo tretji, posplošeni 
vzorec, čigar število pojavitev je maksimalno, to je 43. Vzorec je sintaktično 
pravilen, vsebuje pa tudi vse obvezne kategorije. Končna oblika posplošenega 
vzorca je torej 244944931970. 
 
Posplošen vzorec zadošča kriteriju za izbiranje najznačilnejših vzorcev, saj velja 
43/43 = 1 ≥ 1/3, zato ga sistem shrani v bazo ovojnic in ga bo od sedaj naprej 
uporabljal pri luščenje informacij v fazi uporabe. Kriterij za izbiro najznačilnejših 
vzorcev je predstavljen v poglavju 5.2.3. 
 
V postopku učenja smo izpustili eno izmed možnih situacij, ki pa je povezana z 
luščenjem informacij. V primeru, ko pri luščenju informacij z nekega vira 
uporabljamo ovojnico, ki ne vsebuje značilnega vzorca (sistem ni zmožen 
luščenja), tedaj dokument kot edini učni primer pošljemo v proces učenja novega 
vzorca, kjer se kot rezultat pričakuje nov značilen vzorec. Ta vzorec se doda  
ovojnici spletnega vira in se ga v nadaljevanju uporablja pri luščenju informacij.  
 
 
6.3.2 Faza uporabe 

V fazi uporabe uporabnik vnese sistemu iskalni niz in pričakuje odgovor o ponudbi 
z različnih spletnih trgovin. V tem poglavju si bomo ogledali primer iskanja po 
različnih e-trgovinah z iskalnim nizom “digitalni fotoaparat” na področju tehnike 
in elektronike.  
 
Sistem ob prejetju zahteve za iskanje najprej iz baze ovojnic izbere primerne 
vzorce in sheme glede na izbrano področje. S pomočjo shem in iskalnega niza 
generira za vsako e-trgovino svojo poizvedbo. V našem primeru sistem kreira 
naslednje poizvedbe za e-trgovine, ki spadajo v področje tehnike in elektronike: 

• SIOL:http://nakupi.siol.net/iskanjeVse.asp?idKategorije=&idPodjetja=&IskalniNiz=
0&iskPogoj=digitalni+fotoaparat 

• TEHNIKA.NET:http://www.tehnika.net/cgibin/tehnika/search.html?id=idHMkugc
&mv_search_field=category&ml=10&os=0&su=1&cs=0&mv_sort_field=download&
mv_sort_field=artist&mv_sort_field=title&mv_search_field=artist,title,comment,dis
play,sku,image&mv_searchspec=digitalni+fotoaparat 

• GAMBIT: http://enaa.gambit.si:80/find.asp?find_spec=digitalni+fotoaparat 
• BIGBANG: http://www.bigbang.si/shop/?Q=digitalni+fotoaparat 
• itd. 

 
Uspešno kreirane poizvedbe sistem razpošlje po ustreznih virih, od katerih 
pričakuje in zbira odgovore. Vsak vrnjen dokument se primerja s šablono za prazno 
poizvedbo in če se ta dva dokumenta ne ujemata, tedaj novi dokument predstavlja 
stran z rezultati in se vključi v množico dokumentov, nad katerimi se izvede 
luščenje podatkov, drugače pa se ga zavrže. Rezultati zgornjih poizvedb so 
predstavljeni na [Slika 37], kjer vidimo, da vsi dokumenti vsebujejo opise izdelkov. 
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(a) rezultat poizvedbe v spletni trgovini SIOL (51 izdelkov) 

 

(b) odgovor e-trgovine TEHNIKA (27 izdelkov) 
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Slika 37 do (d)),  
kjer ima iskalni niz vrednost “digitalni fotoaparat”. 

(c) rezultat poizvedbe v spletni trgovini GAMBIT(31 izdelkov) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(d) rezultat poizvedbe v spletni trgovini BIG BANG (10 izdelkov)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Rezultati poizvedb s štirih različnih spletnih trgovin (primeri (a) 
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funkc
vzorciVsi ← vzorc

rcev iz ovojnice; 
gorij vzorcev iz ovojnice; 

ica uporabljenih vzorcev iz ovojnice */ 
             /* število prepoznanih vzorcev */ 

 LSE; ka V ← seq[pos]; 
orec) potem {      /* ali se kategorija katLV nahaja v glavi vzorca */ 

              /* zacetek vzorca */ 
 zacn

orec∈ vzorciVsi, ki se zacne z katLV;

recK

pešno najdena */ 

/* prilagajanje je uspelo*/

←  seq[posZNV, pos] ←
pos ← pos + 1; 

ozicaUV) potem statistika(vzorecK)++; 

(vzorecK)++;} 
} } } } 
drugace ce

∈ obvezne ali priporočljive kategorije z neomejenim številom pojavitev) potem  
kšna katLV, da so vmes le nepotrebne kategorije) potem 

d
vz

ilagodi (obrni(kandidat), obrni(vzorecK));     /*prilagodi obrnjena niza */ 
enake priredbe se izvedejo v drugem stolpcu 

} /*d
dru

} 
/* L ali niz prilagojenih kategorij logičnih vrstic s prepoznanimi vzorci in statistiko 

v = 0)  vrni NULL; 

a A 

ija prepoznavanjeVzorcev (vzorci iz ovojnice, zaporedje kategorij) { 
i iz ovojnice; 

 

 

 

 

 

 

seq ← zaporedje kategorij logičnih vrstic; 
stLV ← število logičnih vrstic; 
glavaVzorec  ← niz zacetnih kategorij vzo
repVzorec  ← niz koncnih kate
mnozicaUV← NULL;                   /* množ
stVzorcev ← 0;        
pos ← 0;            /* zaporedna številka logične vrstice */ 
posZNV ← 0;                /* pozicija začetka novega vzorca */ 
dokler (pos < stLV ) { 

vzNajden ← FA tL
ce (katLV ∈ glavaVz

startPos ← pos;  
dokler ((∃ vzorec∈ vzorciVsi, ki se e z katLV) & (vzNajden=FALSE) & (pos < stLV )) { 

vzorecK ← naslednji vz  
x ← startPos + |vzorecK|; 

zo  */ /* išče se kategorija v zaporedju, ki je enaka zadnji kategoriji v v
adnjiZnak) & (x < stLV)  x++;  dokler (seq[x] <> vzorecK.Z

ce (x < stLV) potem {  /* kategorija je us
kandidat ← substring (seq, startPos, x); 
kandidat ← prilagodi (kandidat, vzorecK);         /* prilagajanje obstoječemu vzorcu */ 
ce (kandidat <> NULL) potem 

vzNajden ← TRUE; 
seq[startPos,x]  kandidat;  obrni(kandidat); 
pos ← x + 1; 
posZNV ← pos;   
stVzorcev++; 
ce (vzorecK ∈ mn
drugace { 

dodaj vzorecK v mnozicaUV; 
statistika

 (katLV∈ repVzorec) { 
ce (katLV 

ce (v nadaljevanju nastopa še ka
pos ← zadnja pojavitev katLV od seq[pos] dalje, da so vmes le nepotrebne kategorije; 

okler ((∃ vzorec∈ vzorciVsi, ki se konca z katLV)&(vzNajden=FALSE)&(pos < stLV )) { 
orecK ← naslednji vzorec∈ vzorciVsi, ki se konca z katLV; 

x ← posZNV; 
kandidat ← substring(seq, posZNV, pos); 
kandidat ← pr
ce (kandidat<>NULL) potem izvedi kodo A;/*
rugace 

gace pos++; 
/*dokler; 
funkcija vrne NUL

ce (stVzorce
drugace vrni seq + mnozicaUV;  
funkcija; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 kod
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

} /
  
cija za prepoz avanje in prilagajanje 

vzorcev na dokumentih z rezultati 
Slika 38. Funk n
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Naslednji korak je razbijanje elementov iz množice dokumentov na logične vrstice 
in določanje možnih kategorij. Namen tega koraka je, da se z dokumenta razberejo 
vzorci, ki jih algo n tako omogoči 

ice lahko več vrednosti kategorij, specialno in splošno (npr. NASLOV–
EXT, SLIKA–OSTALO, POVEZAVA–OSTALO, itd.). Takšnim logičnim vrsticam se 

971290 
prilagojeni vzorec: 19779898989799978990 

Na primeru vidimo, u, druge pa bo 
treba prilagoditi. Č ojnice tisti, ki 
omogoča luščenje informacij kandidata. V predstavljenem primeru prilagajanje 

ritem poskuša prilagoditi vzorcem iz ovojnic i
ormacij o entitetah (n-tericah, izdelkihpravilno luščenje inf ). Celoten postopek 

razpoznavanja vzorcev in prilagajanja le-teh vzorcem iz ovojnice je opisan na 
[Slika 38]. 
 
Logičnim vrsticam sistem pripiše kategorije, kar se da natančno, saj imajo nekatere 
logične vrst
T
pripišejo specialne vrednosti, zato da se jih lahko v fazi prilagajanja vzorcem iz 
ovojnice, pravilno posploši oziroma prilagodi (npr. NASLOV→TEXT 
SLIKA→OSTALO, POVEZAVA→OSTALO, itd.). Oglejmo si primer prilagajanja 
razpoznanega vzorca – kandidata in vzorca iz ovojnice:   

 
vzorec iz ovojnice: 319......898989..99..78990 
kandidat:  319779191919732

3
 

 da se nekatere kategorije ujemajo že na začetk
e prilagajanje uspe, potem je vzorec iz ov

uspe, saj se kategorije pri kandidatu prilegajo vzorcu iz ovojnice.  Za lažjo 
predstavitev in razumevanje so istoležne kategorije poravnane, prazna polja v 
vzorcu iz ovojnice pa ustrezajo neobveznim kategorijam (predstavljene poševno) 
kandidata, ki jih algoritem v fazi prilagajanja ignorira (preskoči). Vidimo lahko da 
je bilo potrebno štirikrat prilagoditi kategorijo NASLOV→TEXT (1→8), dvakrat 
kategorijo SLIKA→OSTALO (2→9) in enkrat kategorijo POVEZAVA→OSTALO 
(3→9), da smo dobili končni prilagojeni vzorec. 
 
Slika 38 prikazuje funkcijo prepoznavanjeVzorcev(), ki je namenjena 
razpoznavanju vzorcev iz dokumentov z rezultati poizvedb in prilagajanju le-teh 

zorcem iz ovojnice. Funkcija na vhodu prejme vzorce iz ovojnice ustrezne spletne v
trgovine in zaporedje kategorij dokumenta. Prepoznavanje vzorcev z dokumenta je 
omogočeno na dva načina. Pri prvem načinu poskuša algoritem najti ustrezen 
začetek vzorca glede na vzorce iz ovojnice, pri drugem načinu pa išče rep vzorca. 
Ko je odkrit prvi mejnik, potem se v obeh primerih določi kandidat, tako da 
algoritem poišče še drug mejnik vzorca, pri prvem konec, pri drugem pa začetek. 
Temu sledi faza prilagajanja kandidata primernim vzorcem iz ovojnice. Če je faza 
prilagajanja uspešna, potem se kandidatu pripišejo kategorije, ki odražajo proces 
prilagajanja. Postopek se izvaja tako dolgo, dokler se ne razpoznajo vsi vzorci, 
oziroma se obdela celotno zaporedje kategorij. Funkcija vrne zaporedje 
prilagojenih kategorij in vzorce iz ovojnice, ki so sodelovali pri prilagajanju 
oziroma vrne NULL, če algoritem ni našel nobenega vzorca. V tem primeru, ko 
funkcija vrne NULL, pomeni, da ovojnica ne vključuje primernega vzorca, ki bi 
ustrezal danemu dokumentu, zato se dokument pošlje v fazo učenja, kjer se skuša 
kreirati novi posplošeni vzorec in ga doda v bazo ovojnic. 
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Kot smo že lahko videli, se v funkciji prepoznavanjeVzorcev() popravlja statistika 
tistih vzorcev iz ovojnice, ki so v fazi prilagajanja ustrezali prepoznanim vzorcem 

 kandidatom. Vsak vzorec nosi torej še informacijo o številu izdelkov, pri katerih –
luščenju je sodeloval. Preglednica 7 prikazuje podatke o spremembi statistike 
vzorcev iz ovojnic štirih različnih spletnih trgovin, na katerih temelji naš primer 
iskanja izdelkov. V preglednici imamo za vsako e-trgovino zapisane pripadajoče 
vzorce,  poleg tega pa vključuje tudi podatke o prilagojenih vzorcih, ki nakazujejo 
delovanje funkcije prepoznavanjeVzorcev s [Slika 38].  
 
Spletna 
trgovina Vzorci v ovojnici Prilagojeni Statistika 

Preglednica 7. S
izvajanju funkcije za 

 
Zgoraj smo s nice spletne 
trgovine TEHN c). Kot lahko 

idimo na preglednici, je algoritem kandidata na dokumentu dvakrat uspešno 

embna, saj 
mogoča preprosto berljivost in primerjavo med izdelki. Ker je sistem že prepoznal 

vzorci  

prememba statistike za vzorce iz ovojnic po  
prepoznavanje in prilagajanje vzorcev. 

 319779897989449449448790  +4 

prila jenigo
zorc

 
i 

329449449443197798979894  
790

449448790v

49449448790
4944944832944944944319779897987894  

319779897989449  
319779897989449449448790790 

+41 
+6 
+3 
+1 

TEHNIKA.NET 3198989899978990  +  27

prilagojeni 
vzorci 

3198989899978990 
319779898989799978990 

989899978990319898  

+21 
+2 
+4 

 9448449094484490  +31 
prilagojeni 
vzorci 3199448449094484490 +31 

BIG BANG 329449319799989898989899978799440  +10 

prilagojeni 
vzorci 

3294493197999898989898999787994499890 
32944931979998

97878799440
9898989899978799440 

329449319799989898989899  

+1 
+8 
+1 

SIOL 32944944944319779897989449449448790  +47 

GAMBIT 319

i ogledali primer prilagajanja kandidata vzorcu iz ovoj
IKA.NET (kandidat je drugi zaporedni prilagojeni vzore

v
prepoznal in prilagodil vzorcu iz ovojnice, torej se statistika vzorcu iz ovojnice 
poveča za dve, saj je ta omogočil uspešno luščenje dveh novih izdelkov. Podoben 
razmislek velja tudi za ostale primere prilagajanja vzorcem iz ovojnic. 
 
Zadnja faza v fazi uporabe je strnjevanje informacij in predstavitev le-teh v enotni, 
uporabniku prijazni obliki. Taka oblika predstavitve je zelo pom
o
in prilagodil vzorce za luščenje informacij, je sedaj potrebno samo še preoblikovati 
podatke iz dokumentov z rezultati v enotno obliko. Glede na to, da je izdelkov po 
dokumentih v našem primeru relativno veliko, si bomo raje ogledali primer, kjer je 
poizvedba bolj podrobna in je zato tudi primerov veliko manj. Poizvedbe sestavlja 
iskalni niz “digitalni fotoaparat canon 45”, [Slika 39] pa prikazuje končni rezultat  
faze iskanja, kjer sistem ShinA uporabniku predstavi izluščene informacije o 
izdelkih, sortirane po ceni in nazivu. 
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Slika 39. Poenotena predstavitev prepoznanih izdelkov za poizvedbo  

z iskalnim nizom “digitalni fotoaparat canon 45”.  
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6.4 Rezultati delovanja sistema 

Testiranje sistema je bilo izvedeno na domeni slovenskih spletnih trgovin, kamor je 
bilo vključenih 52 različnih e-trgovin, od katerih nekatere vključuje tudi ponudbo 
drugih prodajalcev (npr., portal TEHNIKA.NET vključuje čez trideset različnih 
ponudnikov). Pregled trgovin s pripadajočimi spletnimi naslovi in rezultati učenja 
so predstavljeni v prilogi A.  
 
Kot smo že spoznali, delovanje sistema sestavljata dve glavni fazi. V fazi učenja 
nove spletne trgovine mora sistem prepoznati obrazec za pošiljanje poizvedb in 
generirati posplošene vzorce, v fazi uporabe pa se generirane sheme in 
najznačilnejši vzorci uporabljajo za pošiljanju poizvedb, zbiranje rezultatov in 
prepoznavanje informacij o predstavljenih izdelkih.  
 
Spletne trgovine so razdeljene v dvanajst različnih skupin, ki označujejo njihovo 
področje delovanja in prodaje. Nekatere izmed trgovin nastopajo le na enem 
področju, druge delujejo na več področjih, nekaj pa je celo takih (tiste, ki 
vključujejo druga podjetja), ki nastopajo na vseh področjih. Preglednica 8 prikazuje 
področja in pripadajoče trgovine, označene z zaporednimi številkami (podrobnejša 
predstavitev trgovin je zbrana v prilogi A). Razporeditev trgovin po področjih 
prodaje je pomembna zato, ker s tem omejimo množico različnih poizvedb v fazi 
učenja (vsako področje vsebuje množico značilnih iskalnih nizov), v fazi iskanja 
izdelkov pa je iskanje omejeno na množico pripadajočih trgovin in ni potrebno 
iskanje po vseh trgovinah, kar lahko močno zmanjša čas odgovora sistema.  
 

  področje pripadajoče trgovine 
1. Dom, pohištvo, vrt 3,4,6,8,21,24,29,31,33,35,38,48,50,51,52 
2. Pisarniški program 1,2,4,5,6,13,16,24,31,33 
3. Elektronika in tehnika 1,2,4,5,6,13,16,17,18,21,22,24,28,29,31,33,40,41 
4. Glasba in video 1,2,4,6,8,21,22,23,26,28,29,31,33,36 
5. Igrače + otroški oddelek 8,9,19,23,24,30,31,32,33,39,43,46,47 
6. Knjige 5,11,12,14,15,23,30,31,33,34,35,42 
7. Oblačila, obutev in dodatki 24,31,32,33,37,43,46,48 
8. Razno 6,7,24,31,33 
9. Računalništvo 1,2,4,5,6,10,13,16,18,21,22,24,28,29,31,33,40,49 
10. Rože in darila 7,21,24,27,31,33,42,43,44,46,47 
11. Šport in prosti čas 7,24,31,32,33,37,44 
12. Zdravje in prehrana 20,31,33,35,42,45 

Preglednica 8. Razporeditev spletnih trgovin po področjih e-prodaje. 

 
Za vsako področje smo izbrali množico iskalnih nizov (do deset), s pomočjo 
katerih se izvajajo poizvedbe v fazi učenja. Iskalni nizi, predstavljeni v 
[Preglednica 9], naj bi bili taki, da najbolje opisujejo določeno področje, od katerih 
so nekateri precej splošni, drugi pa zelo specifični. Izbrani so bile glede na 
ponudbo spletnih prodajaln in se v veliko primerih pojavljajo že v polju za “izbiro 
vnaprej definiranih možnosti” generiranih shem. Dobra izbira iskalnih nizov za 
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posamezna področja lahko bistveno vpliva na prepoznavanje ključnih informacij v 
fazi učenja. 
 
  področje prodaje  iskalni nizi 

1. Dom, pohištvo, vrt kuhinja, postelja, kopalnica, okno, omara, odeja, pribor, 
kozarec,  posoda, kosilnica 

2. Pisarniški program papir, kartuša, toner, pisarna, blok, mapa 

3. Elektronika in tehnika telefon, gsm, fotoaparat, hladilnik, stroj, aparat, kabel, 
adapter, sony, playstation 

4. Glasba in video dvd, avdio, video, siddharta, colonia, u2, oliver, bon jovi, 
bepop 

5. Igrače in otroški oddelek lego, vlak, igra, pliš, medvedek, barvice, barbie, 
domino, voziček, skiro 

6. Knjige slovar, kuhinja, zakon, internet, delphi, corel draw, 
matematika, atlas, leksikon 

7. Oblačila, obutev in dodatki pas, majica, čevlji, torba, parfum, ura, deodorant, plašč 

9. Računalništvo tiskalnik, modem, monitor, miška, računalnik, norton, 
palm, windows, microsoft, corel 

10. Rože in darila bon, vrtnica, roža, darilo, kaktus 

11. Šport in prosti čas očala, čelada, kolo, smuči, šport, nahrbtnik, žoga, golf, 
fitnes, rolerji 

12. Zdravje in prehrana čaj, omaka, testenine, sir, mleko, sadje, bio, kosilo 

Preglednica 9. Področja e-prodaje in iskalni nizi  
uporabljeni za pošiljanje poizvedb v fazi učenja. 

 
Najprej si bomo ogledali rezultate, ki jih je sistem dosegel pri prepoznavanju 
obrazcev in generiranju shem za pošiljanje obrazcev. Kot smo si ogledali v 
poglavju 5.1, se pri prepoznavanju vzorcev poskuša odkriti tisto vnosno polje tipa 
“text”, ki nosi informacijo s ključno vsebino. Večina spletnih trgovin ima obrazce s 
samo enim vnosnim poljem tipa “text”, kjer je naloga prepoznavanja preprosta. Pri 
ostalih trgovinah, ki imajo več možnih vnosnih polj tipa “text”, pa se sistem 
zgleduje po principu, ki smo si ga ogledali v poglavju 5.1. Mnogo spletnih trgovin 
ima poleg preprostega načina pošiljanja poizvedb (eno vnosno polje) na voljo tudi 
zahtevnejše iskanje, ki vsebuje več vnosnih polj. V našem primeru obravnavamo le 
preprostejše primere, z enim vnosnim poljem.  
 
Kljub temu pa se v fazi prepoznavanja vzorcev pojavljajo napake, predvsem zaradi 
uporabe skriptnih jezikov (npr. JavaScript), ki na strani uporabnika (brskalnika) 
spreminjajo vsebino poizvedb. V večini primerov skriptna koda izvaja le vrsto 
testiranj glede ustreznosti poizvedbe, včasih pa lahko spremeni vrednosti 
posameznih argumentov ali celo doda nove. Takega vedenja naš sistem ne zna 
predvidevati, saj se vsebina poizvedbe spremeni naknadno, pred pošiljanjem 
poizvedbe. V bistvu je prepoznavanje obrazca popolnoma uspešno, sistem se le ne 
zaveda, kakšne posledice pusti izvajanje skriptne kode in zato tega ne more 
upoštevati. Rezultati pošiljanja zahtev, naučenih v takih pogojih, ponavadi 
izgledajo kot napačno poslane zahteve, kar sporoči strežnik spletnega prodajalca. 
 
Preglednica 10 predstavlja e-trgovine, kjer so se pojavile napake pri razpoznavanju 
vzorcev za generiranje poizvedb, podani pa so tudi opisi napak in število vnosnih 
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polj obrazca. Če se pri učenju nove spletne trgovine pojavi napaka že pri 
razpoznavanju vzorcev, tedaj se nadaljevanje učenja in generiranje vzorcev za to 
trgovino prekine. Potrebno je posredovanje, kjer mora upravitelj sistema ustrezno 
popraviti shemo za pošiljanje poizvedb, preden se lahko učenje nadaljuje.  
 

spletna trgovina opis napake št.vnosnih 
polj 

Conrad skriptna koda doda argument z vrednostjo pred pošiljanjem 
poizvedbe. 1 

Dom Muller 
na voljo je 8 različnih obrazcev z enim vnosnim poljem, od 
katerih vsaka pripada svojemu oddelku (igrače, drogerija, 
glasba, ...).  

8 x 1 

Mercator sistemu je bilo treba naknadno predstaviti še naslov strani, 
kjer se nahaja samo obrazec za iskanje. 3 

Merkur skriptna koda doda argument z vrednostjo pred pošiljanjem 
poizvedbe. 1 

Power Plus ponudnik zahteva pošiljanje iz poimenovanega okna, ki ga 
določa skriptna koda.  1 

Rolan skriptna koda doda argument z vrednostjo pred pošiljanjem 
poizvedbe. 1 

Ostale e-trgovine ni napak, pravilno so določena vnosna polja. 1 

Preglednica 10. Spletne trgovine in opisi napak, ki so se pojavile pri generiranju shem.  

 
Kot lahko razberemo s preglednice 10, je imel sistem težave z razpoznavanjem 
obrazcev šestih spletnih trgovin. Sheme je pravilno generiral v 46 primerih, torej je 
uspešnost kreiranja shem 88,5% (46/52). Napake smo odpravili na naslednji način: 

v treh primerih, kjer skriptna koda popravlja vrednosti argumentov, smo 
morali ročno popravili sheme; 

• 

• 

• 

• 

pri spletni trgovini Mercator je bilo potrebno sistemu naknadno podati 
naslov, kjer se nahaja obrazec za iskanje, da je pravilno generiral shemo; 
pri spletni trgovini Dom Muller je bilo potrebno sistemu naknadno podati 
osem različnih spletnih naslovov, kjer se nahajajo ti obrazci,  da je pravilno 
generiral vse sheme; 
pri spletni trgovini Power Plus pa nam tudi z ročnim poseganjem ni uspelo 
sestaviti sheme, ki bi vračala pravilne odgovore, zato smo trgovino izločili 
iz nadaljnjih testiranj.  

 
Poleg tega naj omenimo, da je trgovina Mercator edina e-prodajalna, ki nima 
obrazca za hitro iskanje z enim vnosnim poljem (obrazec ima tri vnosna polja), 
veliko pa je trgovin, ki poleg hitrega iskanja omogočajo tudi zahtevno iskanje z več 
vnosnimi polji.  
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odstotek pravilno 
generiranih vzorcev 

število spletnih 
trgovin 

100 % 15 
90 – 100% 16 
80 – 90% 9 
70 – 80% 2 
50 – 70% 1 
30 – 50% 7 
pod 30% 1 

skupno povprečje 83,4% 

Preglednica 11. Uspešnost pravilno generiranih vzorcev. 

 
Pri generiranju vzorcev je potrebno razbrati predstavljene informacije s pomočjo 
iskalnih nizov in hevristike. Sistem poskuša za vsako predstavljeno entiteto (n-
terico, izdelek) določiti vzorec, na množici vseh vzorcev pa se izvede 
posploševanje, ki vrne množico kandidatov za ovojnico. Preglednica 11 prikazuje 
rezultate uspešnosti pravilno generiranih vzorcev po zaključku faze posploševanja. 
Kot lahko vidimo, je sistem pri 15-ih trgovinah pravilno generiral vse vzorce, za 
nadaljnjih 25 trgovin pa je uspešnost generiranje pravilnih vzorcev nad 80%. To 
pomeni, da sistem ni imel bistvenih problemov z izbiranjem značilnih vzorcev in 
sestavljanjem ovojnice. V primerih, ko je uspešnost pod 50%, je sistem prav tako 
generiral ovojnice, ki vključujejo pravilne vzorce, poleg tega pa se v ovojnici 
nahajajo tudi nepravilni vzorci. Skupno povprečje pravilno generiranih in 
posplošenih vzorcev je 83,4%.  
 

število vzorcev v 
ovojnici 

število spletnih 
trgovin odstotek 

1 37 72,6 % 
2 10 19,6 % 
3 3 5,9 % 
4 1 1,9 % 

povprečno št.vzorcev/ovojnico 1,37 

Preglednica 12. Končno število vzorcev po ovojnicah. 

 
Preglednica 12 prikazuje porazdeljenost vzorcev po ovojnicah. V veliki večini 
(72,6%) je ovojnica sestavljena iz enega vzorca. Takšen rezultat dobimo v tistih 
primerih, ko so izdelki predstavljeni tako, da se iskalni niz vedno (ali zelo pogosto) 
nahaja v nazivu izdelka. Slabih 20% je primerov, kjer je sistem našel dva značilna 
vzorca, v 6% primerov ovojnico sestavljajo trije vzorci, samo ena ovojnica pa je, ki 
ima vsaj štiri vzorce. V primerih, ko je ovojnica sestavljena iz več kot enega 
vzorca, je možno, da so se poleg pravilno določenih vzorcev generirali tudi napačni 
vzorci, še posebej je to zelo verjetno v primerih, ko je uspešnost generiranja 
pravilnih vzorcev nižja od 50%.  
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število 
vzorcev v 
ovojnici 

število 
spletnih 
trgovin 

brez 
napak 1 napaka 2 napaki 3 napake 

2 10 4 6 x x 
3 3 1 1 1 x 
4 1 0 0 0 1 

Preglednica 13. Porazdelitev nepravilnih vzorcev po ovojnicah. 

 
Preglednica 13 prikazuje porazdelitev nepravilnih vzorcev po ovojnicah, kjer lahko 
vidimo, da se pri ovojnicah z dvema vzorcema pojavi en napačen vzorec v šestih 
primerih, pri ovojnicah s tremi vzorci pa se pojavita primera z enim in dvema 
napačnima vzorcema. V zadnjem primeru pa vidimo, da so v ovojnici s štirimi 
vzorci kar trije napačni. Primera z največ napačnimi vzorci sta se zgodila pri 
generiranju vzorcev, kjer je bila uspešnost prepoznavanja zelo slaba: v prvem 
primeru, ko imamo 2 napačna vzorca v ovojnici, je bila uspešnost generiranja 
pravilnih vzorcev 35,4%, v drugem primeru s 3 napačnimi vzorcu pa samo 27,8%. 
 
Če povzamemo, generiranje vzorcev je uspelo v vseh primerih, od katerih 37 
ovojnic sestavlja en vzorec, ostalih 14 ovojnic pa dva ali več. V prvem primeru, ko 
imamo ovojnico z enim vzorcem, so le-ti pravilni, medtem ko se v drugem primeru 
v devetih ovojnicah pojavi vsaj en napačen vzorec. V nekaterih primerih to ne 
vpliva na luščenje, v drugih primerih pa je lahko napačen vzorec take oblike, da je 
luščenje vedno nepravilno. Rešitve tega problema še ne poznamo, zaenkrat mora 
upravitelj sistema ročno izbrisati nepravilne vzorce iz ovojnice. Ovojnice so bile 
pravilno generirane za skupaj 42 spletnih trgovin, torej je uspešnost 82,3% (42/51), 
kar je presenetljivo dober rezultat. Kot zanimivost lahko omenimo, da povprečna 
dolžina vzorcev v ovojnicah znaša 29,3 znake, kjer je najkrajši vzorec dolg le 9 
znakov, najdaljši pa kar 103 znake. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Slika 40. Rezultat dveh poizvedb v spletni trgovini Mixi  
z iskalnima nizoma (a) “fotoaparat” in (b) “sony”. 
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Za konec si poglejmo primer, ko se pri luščenju vedno uporabi napačen vzorec iz 
ovojnice. Pogledali si bomo celotno fazo učenja, kjer se bodo generirali vzorci, 
podan pa bo tudi razlog napačne izbire vzorca v fazi uporabe. 
 
Tak primer se je pripetil pri učenju vzorcev za spletno trgovino Mixi, čigar 
področje prodaje je tudi tehnika in elektronika. Pri naših testih se je trgovina 
odrezala precej slabo, saj so bili pravilni vzorci generirani le v 35,4% primerov. Za 
lažjo predstavitev sta prikazana dva primera [Slika 40] poizvedb, kjer sta vključena 
iskalna niza “fotoaparat” in “sony”. Sistem dobi na poizvedbe odgovore, ki 
vsebujejo informacije o 79 izdelkih, v fazi učenja pa generira štiri posplošene 
vzorce, od katerih jih je pravilnih le 28. Ti so: 

14444494444444498329449899899727979890 s pojavitvijo 1 od 79, • 
• 31997329798997990 s pojavitvijo 29 od 79, 
• 319979889798997990 s pojavitvijo 21 od 79, 
• 329731997990 s pojavitvijo 28 od 79. 

 
Prvi trije vzorci so napačni, vendar kljub temu drugi in tretji vzorec padeta v 
ovojnico, saj zadoščata pogoju za izbiro vzorca, ki je v tem primeru ni/79 ≥ ¼ (n2= 
29, n3 =21). Tako dobimo ovojnico, ki vsebuje tri vzorce, od katerih sta dva 
napačna. Razlog temu leži predvsem v načinu predstavljanja izdelkov, saj je vsak 
izdelek opremljen z oddelkom, sliko, nazivom in ceno (vidimo na sliki). Oddelek 
(“digitalni fotoaparati”) se v našem primeru poleg ustreznega URLja ujema z 
iskalnim nizom “fotoaparat”, zaradi česar algoritem napačno prepozna kategorijo 
“naslov”. Takih primerov je očitno toliko, da je pravilno prepoznanih vzorcev 
relativno malo.  
 
Problem, ki tu nastopi, pa je, da pravilni vzorec ne bo nikoli uporabljen pri 
luščenju. Če dobro pogledamo, lahko vidimo, da je četrti vzorec enak zadnjemu 
delu drugega vzorca (zadnji niz “98” drugega vzorca spremenimo v “31”). Ker je 
drugi vzorec daljši, pomeni, da se bo v fazi uporabe vzorec iz poljubnega 
dokumenta vedno prilagodil temu vzorcu, torej bo za luščenje informacij vedno 
uporabljen nepravilni vzorec iz ovojnice. Zaenkrat to rešujemo z ročnim brisanjem 
nepravilnih vzorcev iz ovojnice. 
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7 ZAKLJUČEK IN NADALJNJE DELO 

Hitra rast tehnologij svetovnega spleta omogoča uporabnikom preprost dostop do 
najrazličnejših informacij, kar se odraža tudi v nagli rasti spletnih storitev. Ta trend 
je še posebej opazen pri elektronskem poslovanju in posledično e-nakupovanju. 
Spletne trgovine kot ključni elementi v procesu e-nakupovanja opravljajo nalogo 
spletnih strežnikov, ki glede na podane zahteve vračajo želene informacije o 
izdelkih. Glavna lastnost spletnih trgovin je, da kljub razlikam v strukturah in 
formatih predstavitev med njimi, vsaka trgovina ohranja svojo splošno obliko 
predstavitve izdelkov za različne poizvedbe. Glede na to lastnost lahko 
predvidevamo, da za vsako trgovino obstaja določen posplošen vzorec, s pomočjo 
katerega bi lahko luščili informacije o predstavljenih izdelkih. 
 
Cilj naloge je bil razvoj nove robustne metode za avtomatsko generiranje ovojnic s 
kombinacijo hevrističnega prepoznavanja ter primerjanja in posploševanja vzorcev. 
Pri tem smo želeli izboljšati slabosti sistemov z ročnim sestavljanjem ovojnic 
[1],[24],[34],[29],[45] (prilagodljivost, obvladljivost, hitro izvajanje in strukturna 
neodvisnost) in sistemov za avtomatsko generiranje ovojnic [9],[35], ki ne znajo 
operirati s slabo strukturiranimi dokumenti, manjkajočimi vrednostmi oziroma 
permutacijami atributov.  
 
Za testiranje novega pristopa smo se odločili za domeno e-nakupovanja, za katero 
smo razvili tudi hevristiko, vse skupaj pa smo sestavili v primerjalno-
nakupovalnem sistemu. Primerjalno-nakupovalni agent je posredovalni sistem, 
čigar delovanje sestavljata dve glavni fazi. V fazi učenja je sistemu predstavljena 
nova spletna trgovina, za katero mora prepoznati obrazec za pošiljanje poizvedb 
(shema) in na podlagi rezultatov poizvedb generirati vzorce, ki ustrezajo 
predstavitvam izdelkov. Najznačilnejši vzorci in shema se shranijo v bazo ovojnic. 
V drugi fazi, fazi uporabe pa se generirane sheme in najznačilnejši vzorci iz 
ovojnice uporabljajo za pošiljanju poizvedb, zbiranje rezultatov in prepoznavanje 
informacij o predstavljenih izdelkih. 
 
S pomočjo sistema za primerjalno nakupovanje smo izvedli testiranje na 52 
spletnih trgovinah, za katere smo poskušali avtomatsko generirati ovojnice. Sistem 
se je pri učenju ovojnic za spletne trgovine (razen ene, ki smo jo morali izločiti) 
odrezal zelo dobro, saj so bile ovojnice pravilno generirane za 42 spletnih trgovin, 
torej je uspešnost 82,3% (42/51). V prvem delu učenja, pri razpoznavanju obrazcev 
za pošiljanje poizvedb, so se napake pojavile pri šestih spletnih trgovinah, vendar 
napake ne pripisujemo algoritmu, marveč razlog leži v skriptni kodi, ki na strani 
uporabnika popravlja vsebino obrazcev pred pošiljanjem zahtev, česar sistem ne 
more predvideti. Nastale napake je bilo potrebno ročno popraviti, razen v enem 
primeru, ko to ni bilo mogoče. V drugem delu učenja, pri generiranju vzorcev, 
sistem uspe generirati vzorce in ovojnice za vse spletne trgovine, od katerih 37 
ovojnic sestavlja en vzorec, v ostalih primerih pa vsaj dva vzorca. V prvem 
primeru, ko imamo ovojnico z enim vzorcem, so le-ti pravilni, medtem ko se v 
drugem primeru v devetih ovojnicah pojavi vsaj en napačen vzorec. V nekaterih 
primerih to ne vpliva na luščenje, v drugih primerih pa je lahko napačen vzorec 
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take oblike, da je v fazi iskanja luščenje vedno nepravilno. Rešitve tega problema 
še ne poznamo, zaenkrat mora upravitelj sistema po končani fazi učenja ročno 
izbrisati nepravilne vzorce iz ovojnice. Kljub vsemu je ročnega poseganja relativno 
malo. 
 
Rezultati testiranj na domeni e-nakupovanja so pokazali, da je nova metoda za 
avtomatsko generiranje ovojnic s kombinacijo hevrističnega prepoznavanja ter 
primerjanja in posploševanja vzorcev relativno uspešna pri svojem delu. Prednosti 
metode se izkažejo predvsem v veliki prilagodljivosti (podlaga je preprosta 
hevristika), obvladljivosti (človeško posredovanje je zelo redko), strukturni 
neodvisnosti (pristop obvlada strukturirane kot tudi pol strukturirane dokumente) in 
hitrost (učenje je izvedeno izredno hitro, ozko grlo predstavljajo časi odgovorov 
spletnih trgovin). 
 
Kljub izkazani uspešnosti metode so se v sistemu za primerjalno nakupovanje 
pojavile tudi določene omejitve in slabosti: 

• sistem je omejen na tiste spletne trgovine, ki ponujajo vnosno polje za 
pošiljanje poizvedb. Nekatere e-trgovine, predvsem tiste z manjšim 
prodajnim inventarjem, ne ponujajo te funkcionalnosti, marveč so izdelki 
predstavljeni v hierarhičnih strukturah. Naš sistem zaenkrat še ne zna 
preiskovati takšnih struktur. 

• sistem je strogo usmerjen za potrebe uporabnikov in obstaja možnost, da  
lahko z njim vzpodbudimo slabo voljo tistih prodajalcev, ki ne želijo biti 
primerjani (npr. po ceni).  

• celotna metoda temelji na jeziku HTML. V primeru, če bi prodajalci 
podajali informacije s pomočjo grafike ali javanskih programčkov (java 
applet), sistem ne bi bil sposoben obravnavati teh prodajalcev. 

• na spletnem dokumentu se morata za uspešno generiranje vzorcev pojaviti 
informacija o ceni in nazivu izdelka, ki ga sistem prepozna na podlagi 
pojavitev iskalnega niza oz delov tega. Obvezna prisotnost teh dveh 
atributov v vzorcu je predpostavka iz hevristike. 

• sistem uporablja pri generiranju poizvedb v fazi učenja vnaprej predpisano 
množico iskalnih nizov. Razširitev tega pristopa leži v uporabi 
avtomatskega generatorja ontologij v spletnih trgovinah. 

• hevristiko je osnova tako, da prepoznava le nekaj atributov, kot so naziv, 
slika, povezava, cena, številka ISBN, koda EAN13, opisni tekst in datum.  

 
Vse omenjene pomanjkljivosti in slabosti bo potrebno odpraviti v nadaljnjih 
raziskavah. Poleg tega si želimo v sistem vpeljati ontologije oziroma znanje o 
različnih domenah [13]. To pomeni, da bo sistem vseboval širšo terminologijo 
problemske domene in bo razumel ključne izraze, ki jih bo v primeru pojavitve 
lahko pravilno klasificiral (delno že vključuje naša hevristika). Ta problem bi bil 
načeloma enostavno rešljiv, če bi obstajal standarden DTD (Document Type 
Definition) z opisi spletnih trgovin v formatu XML (Extensible Markup Language) 
[21]. Ena izmed prihodnjih razširitev sistema naj bi vključevala tudi modul za 
avtomatsko generiranje ontologij, ki naj bi s spletnih virov sestavljal hierarhične 
strukture elementov (izdelkov), sestavljenih iz konceptov in relacij med koncepti.  

Magistrska naloga  75 
 



Domensko odvisni agent za avtomatsko generiranje ovojnic 
 

8 VIRI 

[1] Ambite, J., Ashish, N., Barish, G., Knoblock, C., Minton, S., Muslea, I., 
Philpot, A., Tejada, S. ARIADNE:  A System for Constructing Mediators for 
Internet Sources. ACM SIGMOD International Conference on Managment of 
Data, str. 561-563, 1998. 

[2] Atzeni, P., Mecca, G., Merialdo, P. Semi-structured and Structured Data in 
the Web: Going Back and Forth. In ACM SIGMOD Workshop on 
Management of Semistructured Data, str.1-9, 1997. 

[3] AuctionBot – http://auction.eecs.umich.edu/ 
[4] AuctionWeb – http://www.ebay.com/aw/ 
[5] Bradshaw, J. M., (urednik). Software Agents. AAAI Press, Menlo Park 

California, 1997. 
[6] Bratko, I. Prolog Programming for Artificial Intelligence. 3. izdaja, 

Addison-Wesley, 2001. 
[7] Chidlovskii, B., Borghoff, U.M., Chevalier, P-Y. Toward Sophisticated 

Wrapping of Web-based Information Repositories. In Proceedings of the 5th 
Internation RIAO Conference, Montreal, Quebec, 1997. 

[8] Cowie, J., Lehnert, W. Information Extraction. Communication of the ACM, 
Vol.39(1), str.80-101, 1996. 

[9] Doorenbos, R., Etzioni, O., Weld, D. A Scalable Comparison-Shopping 
Agent for the World Wide Web. In Proceedings of the First International 
Conference on Autonomous Agents, str.39-48, 1997. 

[10] Eikvil, L. Information Extraction from World Wide Web: A Survey. Report 
No. 945, July 1999. 

[11] eMarketer. http://www.eMarketer.com/ 
[12] Electronic Commerce Association (ECA). http://www.theeca.org/ 
[13] Fensel D. Ontologies: A Silver Bullet for Knowledge Management and 

Electronic Commerce. Springer, 2001. 
[14] Ferber, J. Multi-Agent Systems: An Introduction to Distributed Artificial 

Intelligence. Addison-Wesley Pub Co, 1999. 
[15] Finin, T., Fritzson, R., McKay, D., McEntire, R. KQML as an Agent 

Communication Language. In Proceedings of the 3rd International 
Conference on Information and Knowledge Management (CIKM'94), 
str.456-463, 1994. 

[16] FireFly – http://www.firefly.com/ 
[17] Freitag, D. Information Extraction from HTML: Application of a General 

Machine Learning Approach. In Proceedings of the 15th International 
Conference of AAAI-98, 1998. 

[18] Friedl, J.E.F. Mastering Regular Expressions. Second Edition, O'Reilly & 
Associates, 2002. 

[19] Gams, M. A Uniform Internet-Communicative Agent. Electronic Commerce 
Research, 1, Kluwer Academic Publishers, str.69-84, 2001. 

[20] Greenwald, A.R., Kephart, J.O. Shopbots and pricebots. In Proceedings of 
the 16th IJCAI, str.506-511, 1999. 

[21] Guarino, N., Masolo, C., Vetere, G. OntoSeek: Content-Based Access to the 
Web. IEEE Intelligent Systems. Vol.14(3), str.70-80, 1999. 

Magistrska naloga  76 
 

http://auction.eecs.umich.edu/
http://www.ebay.com/aw/
http://www.emarketer/
http://www.firefly.com/


Domensko odvisni agent za avtomatsko generiranje ovojnic 
 

[22] Gutmann, R. H., Moukas, A. G., Maes, P. Agents as Mediators in Electronic 
Commerce, Electronic Markets, Vol.8(1), str.22-27, 1998. 

[23] Gutmann, R., Maes, P. Agent-mediated integrative negotiation for retail 
electronic commerce. V Noriega, P., Sierra, C., (urednika). Agent mediated 
electronic commerce. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol.1571, 
Springer, Berlin, str.70-90, 1998. 

[24] Hammer, J., Garcia-Molina, H., Nestorov, S., Yerneni, R., Breunig, M., 
Vassalos, V. Template-based wrappers in the TSIMMIS system. In Proc. of 
the ACM SIGMOD Int.Conf. on Management of Data, str.532-535, 1997. 

[25] Harnad, S. Minds, Machines and Searle. Journal of Theoretical and 
Experimental Artificial Intelligence 1, str.5-25, 1989. 

[26] Heflin, J., Hendler, J., Luke, S. SHOE: A Knowledge Representation 
Language for Internet Applications. Tehnično poročilo CS-TR-4078, 
Univerza Maryland, 1999. 

[27] Hendler, J. Making sense out of agents. IEEE Intelligent Systems, str.32-37, 
1999. 

[28] Hsu, C-H. Generating Finite-State Transducers for Semistructured Data 
Extraction from the Web. Information Systems, Vol.23(8), str.521-538, 1998. 

[29] Jango – http://www.jango.com/ 
[30] Jennings, N.R., Wooldridge, M.J. Applying Agent Technology. V Jennings, 

N.R., Wooldridge, M.J., (urednika). Agent Technology: Foundations, 
Applications, and Markets. Springer Verlag, 1998. 

[31] Kalakota, R., Whinston, A., (urednika). Frontiers of Electronic Commerce. 
Addison Wesley, Reading, poglavje 16, str.595-628, 1996. 

[32] Kasbah – https://kasbah.media.mit.edu/ 
[33] Klusch, M. Information Agent Technology for the Internet: A Survey. 

Journal on Data and Knowledge Engineering, Special Issue on Intelligent 
Information Integration, Fensel D. (urednik), Vol. 36(3), Elsevier Science, 
2001. 

[34] Krulwich, B. BargainFinder agent prototype. Technical Report, Anderson 
Consulting, 1995.  

[35] Kusmerick, N., Weld, D.S., Doorenbas, R. Wrapper Induction for 
Information Extraction. In International Joint Conference on Artificial 
Intelligence, str.729-735, 1997. 

[36] Levy, A.Y., Weld, D.S., Intelligent Internet Systems. Artificial Intelligence, 
118, str.1-14, 2000. 

[37] Maes, P. Agents that reduce work and information overload. Communication 
of the ACM, Vol.37(7), str.31-40, 1994. 

[38] Maes, P., Guttman, R.H., and Moukas, A.G. Agents that buy and sell. 
Communication of the ACM, Vol.42(3), str.81-91,1999. 

[39] Menczer, F., Street, W.N., Vishwakarma, N., Monge, A., Jakobsson, M. 
IntelliShopper: A proactive, personal, private shopping assistant. In Proc. 1st 
ACM Int. Joint Conf. on Autonomous Agents and MultiAgent Systems 
(AAMAS), 2002.  

[40] Mitchell, T. Machine Learning. McGraw-Hill, 1997. 
[41] Mladenić, D. Text-learning and related intelligent agents. IEEE Expert, 

Special Issue on Applications of Intelligent Information Retrieval, 1999. 

Magistrska naloga  77 
 

http://www.jango.com/
https://kasbah.media.mit.edu/


Domensko odvisni agent za avtomatsko generiranje ovojnic 
 

[42] Muslea, I. Extraction Patterns for Information Extraction Tasks: A Survey. 
Workshop on Machine Learning for Information Extraction. Orlando, 1999. 

[43] Muslea, I., Minton, S., Knoblock, C. A Hierarchical Approach to Wrapper 
Induction. In Proceedings of the Third International Conference on 
Autonomous Agents, str.190-197, 1999. 

[44] Muslea, I., Minton, S., Knoblock, C. STALKER: Learning Extraction Rules 
for Semistructured, Web-based Information Sources. Workshop on AI and 
Information Integration, AAAI-98. Madison, Wisconsin, 1998. 

[45] mySimon – http://www.mysimon.com/corporate/index.jhtml 
[46] Neri, F., Saitta, L. Machine Learning for Information Extraction.  V Pazienza 

M.T. (urednica). Information Extraction: A Multidisciplinary Approach to an 
Emerging Information Technology. Lecture Notes in Artificial Intelligence, 
Springer-Verlag, str. 171-191, 1997. 

[47] Nwana, H.S.  Software Agents: An Overview. Knowledge Engineering 
Review, Vol. 11(3), str.1-40, 1996. 

[48] Pahor, D., (urednik). Leksikon računalništva in informatike. Založba 
Pasadena, 2002. 

[49] PersonLogic – http://www.personalogic.com/ 
[50] Pivk, A. Spletno nakupovanje in aplikacija v Javi. Diplomsko delo, Fakulteta 

za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani, 1999. 
[51] Pivk, A., Gams, M. Domain-dependant Information Gathering Agent. Expert 

Systems with Applications 23, str.207-218, 2002. 
[52] Pivk, A., Gams, M. A Semi-Universal E-Commerce Agent. Proceedings of 

ICEIS 2002, Cuidad Real, Spain, str. 981-988, 2002. 
[53] Pivk, A., Gams, M. E-Commerce Intelligent Agents. Proceedings of 

ICTEC’00, str. 418-429, 2000. 
[54] Pivk, A. Collaborative Filtering Recommendation Algorithms. Proceedings 

of IS 2001, str. 65-68., 2001. 
[55] Pivk, A. Recommender Systems in E-Trading. Proceedings of ERK 2001, 

str.189-192, 2001. 
[56] Pivk, A., Gams, M. Dillema of Intelligent Shopping-Comparison Agents. In 

Proceedings of IS’02, 2002. 
[57] Russel, S., Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Prentice 

Hall, Inc., 1995. 
[58] Shoham, Y. An Overview of Agent-oriented Programming. V J. M. 

Bradshaw, Software Agents, AAAI Press, Menlo Park, California, str. 271-
290, 1997. 

[59] Shoham, Y. What we talk about when we talk about software agents. IEEE 
Intelligent Systems, Vol. 14(2), str. 28-31, 1999. 

[60] Prasad, S., Rajaraman, A. Virtual Database Technology, XML, and the 
Evolution of the Web. Data Engineering, Vol.21(2), 1998. 

[61] Tete-a-Tete (T@T) – http://ecommerce.media.mit.edu/tete-a-tete/ 
[62] Wooldridge, M.J. Introduction to MultiAgent Systems. John Wiley & Sons, 

2002.  
[63] Yang, J., Seo, H., and Choi, J. MORPHEUS: A Customized Comparison 

Shopping Agent. In Proceedings of the 5th Int.Conf. Autonomous Agents 
(Agents-01), str. 63-64, 2001. 

 

Magistrska naloga  78 
 

http://www.mysimon.com/corporate/index.jhtml
http://www.personalogic.com/
http://ecommerce.media.mit.edu/tete-a-tete/


Domensko odvisni agent za avtomatsko generiranje ovojnic 
 

 
PRILOGA A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preglednica 14. Podatki o spletnih trgovinah, ki so bile uporabljene pri testiranju 
primerjalno nakupovalnega agenta. Vsaka spletna trgovina vsebuje informacije o trgovini 
(naziv, spletni naslov, področje prodaje), tip poizvedbe (označuje število vnosnih polj tipa 
“text”) , ki jo je sistem izluščil, uspešnost generiranja pravilnih vzorcev pri učenju (stolpci 
6-8) ter število vseh in napačnih vzorcev v ovojnici (stolpca 9 in 10). 
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PRILOGA B 

V prilogi so predstavljeni konkretni dokumenti, kjer vsak dokument predstavlja 
eno spletno trgovino iz baze ovojnic. Dokument je sestavljen iz treh bistvenih 
delov. Prvi del se nahaja znotraj strukture <details>, kjer so podani parametri, ki jih 
sistem uporablja  v fazi uporabe. Drugi bistveni del dokumenta je znotraj strukture 
<form>, ki predstavlja shemo za generiranje poizvedb, zadnji del, ki ga predstavlja 
struktura <wrapper> pa vsebuje vzorce iz ovojnice in njihove statistične vrednosti. 
V nadaljevanju so predstavljeni dokumenti za naslednje spletne trgovine: 

NAKUP.MERKUR.SI [Slika 41], • 
• 
• 

BIGBANG.SI [Slika 42], 
MIXI.TV [Slika 43]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<!DOCTYPE formdef SYSTEM "../eStore.dtd"> 
<eStore> 

<details> 
<maxNoValidHrefs>2</maxNoValidHrefs> 
<maxDisPrice>7</maxDisPrice> 
<maxDisAmongpriceGroups>170</maxDisAmongpriceGroups> 
<absPath>http://nakup.merkur.si/</absPath> 

</details> 
<form name="isciForm" > 

<action>http://nakup.merkur.si/search.asp</action> 
<input type="text" name="isciKaj" size="17" /> 
<input type="image" name="Isci" src="http://nakup.merkur.si/pic/gumb-isci.gif" /> 
<select name="isciKje" size="1" > 

<option value="1" selected="TRUE" /> 
<option value="2" /> 
<option value="4" /> 

</select> 
<input type="hidden" name="MySes" value="R3L44C79UWPUEP1MZFIL" /> 
<submit>http://nakup.merkur.si/search.asp?isciKaj=&sciKje=1&d=01&ySes=R3L44C
79UWPUEP1MZFIL</submit> 

</form> 
<wrapper> 

<rule id="1"> 
<pattern>244944931970</pattern> 
<stat>48</stat> 

</rule> 
</wrapper> 

</eStore> 

Slika 41. Dokument iz baze ovojnic za spletno trgovino NAKUP.MERKUR.SI, kjer so 
shranjeni en pravilen vzorec, shema in štiri spremenljivke potrebne pri luščenju informacij. 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<!DOCTYPE formdef SYSTEM "../eStore.dtd"> 
<eStore> 

<details> 
<maxNoValidHrefs>2</maxNoValidHrefs> 
<maxDisPrice>7</maxDisPrice> 
<maxDisAmongpriceGroups>170</maxDisAmongpriceGroups> 
<absPath>http://www.bigbang.si/</absPath> 

</details> 
<form name="noname1"> 

<action>http://www.bigbang.si/shop/</action> 
<method>GET</method> 
<input type="hidden" name="C1" value="2" /> 
<input type="hidden" name="C2" value="645" /> 
<input type="hidden" name="C3" value="633" /> 
<input type="text" name="Q" value="" size="10" /> 
<input type="image" src="http://www.bigbang.si/design/iy.gif" /> 
<submit>http://www.bigbang.si/shop/?C1=2&C2=645&C3=633&Q=</submit> 

</form> 
<wrapper> 

<rule id="1"> 
<pattern>329449319799989898989899978799440</pattern> 
<stat>31</stat> 

</rule> 
<rule id="2"> 

<pattern>097989449448444319798979894484444432</pattern> 
<stat>24</stat> 

</rule> 
<rule id="3"> 

<pattern>09798944944844431</pattern> 
<stat>25</stat> 

</rule> 
</wrapper> 

</eStore>

Slika 42. Dokument iz baze ovojnic za spletno trgovino BIGBANG.SI, kjer so shranjeni trije 
pravilni vzorci, shema in štiri spremenljivke potrebne pri luščenju informacij. 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<!DOCTYPE formdef SYSTEM "../eStore.dtd"> 
<eStore> 

<details> 
<maxNoValidHrefs>2</maxNoValidHrefs> 
<maxDisPrice>7</maxDisPrice> 
<maxDisAmongpriceGroups>170</maxDisAmongpriceGroups> 
<absPath>http://www.mixi.tv/</absPath> 

</details>  
<form name="noname1"> 

<action>http://www.mixi.tv/trgovina/index.php</action> 
<method>get</method> 
<input type="hidden" name="mode" value="search" /> 
<input type="hidden" name="table" value="izdelki" /> 
<input type="hidden" name="where" value="opis" /> 
<input type="text" name="what" size="13" /> 
<input type="image" src="http://www.mixi.tv/ikone/ok.gif" /> 
<submit>http://www.mixi.tv/trgovina/index.php?mode=search&table=izdelki&whe
re=opis&what=</submit> 

</form> 
<wrapper> 

<rule id="1">     
<pattern>329731997990</pattern> 
<stat>28</stat> 

</rule> 

<pattern>319979889798997990</pattern> 
<stat>21</stat> 

</rule> 
<rule id="1">     

<pattern>31997329798997990</pattern> 
<stat>29</stat> 

</rule> 
</wrapper> 

</eStore> 

<rule id="1">     

Slika 43. Dokument iz baze ovojnic za spletno trgovino MIXI.TV, kjer so shranjeni trije 
vzorci (en pravilen in dve nepravilna), shema in štiri spremenljivke potrebne pri luščenju. 
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